
 
ĐIỀU LỆ 

HỘI THAO CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2019 
 

Căn cứ Kế hoạch số 1388/KH-SVHTTDL ngày 28/6/2019 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Hội thao ngành Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2019. 

Để tổ chức tốt Hội thao như kế hoạch đề ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận ban hành Điều lệ từng môn của Hội thao cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”; tuyên truyền, vận động việc thường xuyên tập luyện thể dục 
thể thao nhằm nâng cao sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức trong Cụm thi 
đua các tỉnh Đông nam Bộ; 

- Thắt chặt tình đoàn kết, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các cán bộ, công 
chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm Thi đua các tỉnh Đông 
Nam Bộ. 

2. Yêu cầu 

- Chấp hành nghiêm túc Luật, Điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức; 

- Các đơn vị tuyển chọn và cử các Vận động viên tham dự thi đấu theo đúng 
đối tượng quy định, có trình độ chuyên môn, sức khỏe đảm bảo tốt cho thi đấu. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian  

- Thi đấu: Từ ngày 22/11 đến 24/11/2019 (Chương trình kèm theo). 

- Họp chuyên môn: Vào lúc 14h00 ngày 22/11/2019 tại Phòng họp Trung 
tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận, số 28 đường Nguyễn 
Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Thay giấy mời họp). 

- Khai mạc: Vào lúc 7h, ngày 23/11/2019 tại bãi biển Đồi Dương, thành phố 
Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. 

- Bế mạc: Vào lúc 10h, ngày 24/11/2019 tại nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Bình 
Thuận. 

2. Địa điểm thi đấu: Theo quy định từng môn của Hội thao. 

3. Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 25/10/2019. 

CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH MIỀN ĐNB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

BÌNH THUẬN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  2234  /ĐL-SVHTTDL Bình Thuận, ngày 03  tháng  10   năm 2019 
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Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào TDTT - Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu TDTT Bình Thuận, số 28 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố 
Phan Thiết. 

Điện thoại: 0252. 3832488, Fax: 0252. 3822075. 

Email: sydangtttdtt@gmail.com. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

1. Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thuộc các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam 
Bộ: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng 
Tàu và Tây Ninh. 

2. Điều kiện: Vận động viên phải có tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe và 
am hiểu luật thi đấu. 

IV. HỒ SƠ 

- 01 đơn đăng ký tham dự giải và danh sách đăng ký thi đấu từng môn (mẫu 
kèm theo); 

- 01 Danh sách đoàn, gồm: 01 Trưởng đoàn, Huấn luyện viên từng môn, Săn 
sóc viên, 02 Trọng tài và các vận động viên từng môn có đóng dấu xác nhận của 
lãnh đạo Sở (mẫu kèm theo). 

V. ĐIỀU LỆ CỤ THỂ TỪNG MÔN 

1. Môn Bóng chuyền hơi nam - nữ 

a. Thời gian thi đấu: Từ ngày 23/11 đến ngày 24/11/2019. 

b. Địa điểm: Tại bãi biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình 
Thuận. 

c. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ 
chức sẽ thông báo trong cuộc họp chuyên môn. 

d. Đăng ký thi đấu: Mỗi đơn vị được thành lập 01 đội tham gia: Thành phần 
đội bóng gồm:  01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và tối đa 10 vận động viên (04 
nam + 06 nữ), thi đấu (2 nam - 3 nữ) 

e. Cách tính điểm, xếp hạng: Mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, đội nào thắng 2 
hiệp, thắng trận đó.  

- Cách tính điểm: Thắng: 02 điểm. Thua: 01 điểm. Bỏ cuộc: 00 điểm và xử 
thua 0 - 2 (0 - 25, 0 - 25).  

 - Xếp hạng: Đội có tổng số điểm cao hơn xếp trên.  

Trường hợp có hai đội bằng điểm nhau, đội thắng ở trận đối kháng trực tiếp 
sẽ được xếp trên. Nếu có từ 03 đội trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của 
các trận đấu giữa các đội bằng điểm nhau theo thứ tự:  

+ Hiệu số tổng hiệp thắng và tổng hiệp thua. 

+ Tỷ số tổng điểm thắng và tổng điểm thua. 
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+ Đội có chỉ số cao hơn xếp trên. 

Nếu vẫn bằng nhau, xét tất cả các chỉ số phụ của các trận đấu trong bảng 
theo thứ tự:  

+ Hiệu số tổng hiệp thắng và tổng hiệp thua. 

+ Tỷ số tổng điểm thắng và tổng điểm thua. Nếu vẫn bằng nhau, bốc thăm. 

f. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Bóng chuyền hơi do Tổng cục Thể dục 
thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ban hành. 

2. Môn Kéo co 

a. Thời gian: Buổi sáng ngày 24/11/2019. 

b. Địa điểm: Tại bãi biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình 
Thuận. 

c. Thể thức thi đấu: 

- Theo thể thức loại trực tiếp, thi đấu trong 03 hiệp, đội nào thắng 2 hiệp liên 
tiếp là đội thắng, nếu hòa 1 - 1 sẽ thi đấu hiệp thứ 3 để phân định thắng thua. 

- Trong một hiệp đấu chỉ được phép thay người 01 lần, khi đội đang thi đấu 
không được phép thay người. Nếu trong đội có thành viên bị chấn thương không 
thể tiếp tục thi đấu thì đội đó phải chấp nhận thiệt về người trong hiệp đó. Các đội 
chỉ được phép thay người khi hiệp đấu kết thúc. Trọng lượng của người được thay 
vào phải bằng hoặc thấp hơn trọng lượng của người được thay ra. 

d. Đăng ký thi đấu: Mỗi đơn vị được thành lập 01 đội tham gia, thành phần 
đội gồm 01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và tối đa 12 vận động viên (06 nam + 
06 nữ). 

- Thi đấu hỗn hợp 10 người (05 nam, 05 nữ), tổng trọng lượng trong đội 
không quá 750 kg. 

e. Cân VĐV: Từ 14h – 15h ngày 22/11/2019 tại nhà thi đấu tổng hợp tỉnh. 

f. Dây kéo, sân bãi: 

- Dây kéo: Do Ban Tổ chức Hội thao chuẩn bị. 

- Các điểm đánh dấu của dây: 

 (a): điểm giới hạn bắt đầu kéo; 

 (b): giới hạn phân định thắng và thua; 

 (c): giới hạn nắm dây của VĐV 02 đội. 
       c     b                   a                     b     c 

    

                         1m          2m               2m          1m 

 

Hình 1: Vị trí đánh dấu dây kéo co. 



  4

* Những quy định 

- Nắm dây: VĐV phải dùng dây để giữ, kéo dây; lòng bàn tay úp vào nhau; 
dây phải nằm giữa cơ thể và cánh tay (dưới nách); không được tạo nút, móc khóa 
trên dây hoặc vòng dây vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể; VĐV đứng đầu của mỗi 
đội phải cầm dây ở phía sau điểm giới hạn nắm dây. 

- Phân định thắng thua: Đội thắng khi  

+ Kéo được dây ở điểm đánh dấu bên đối phương (điểm b) qua điểm đánh 
dấu giữa sân (điểm a) trên mặt sân; 

+ Đối phương cố ý ngồi trên mặt đất hoặc bị trượt ngã không trở lại ngay vị 
trí kéo; 

+ Đối phương 02 lần phạm lỗi trong 01 hiệp; 

+ Đối phương bỏ cuộc. 

- Phạm lỗi trong thi đấu: 

+ Nắm giữ dây không đúng quy định; 

+ Bỏ tay khỏi dây hoặc rời tay kéo dây; 

+ Di chuyển ra ngoài sân kéo. 

g. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Kéo co hiện hành do Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch ban hành. 

3. Môn Cầu lông 

a. Thời gian: Từ ngày 22/11 đến ngày 24/11/2019.  

b. Địa điểm: Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Bình Thuận. 

c. Nội dung thi đấu: Đôi Nam và đôi Nam - Nữ. Mỗi đơn vị được đăng ký 
tối đa 02 đôi VĐV cho một nội dung tổ chức. 

d. Thể thức thi đấu: 

- Tùy theo số lượng VĐV đăng ký, Ban Tổ chức Hội thao sẽ thống nhất 
trong buổi họp chuyên môn. 

- Mỗi trận thi đấu 03 ván, thắng 02. 

e. Tính điểm, xếp hạng: 

- Tính điểm xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: Thắng: 02 điểm, Thua: 01 
điểm, Bỏ cuộc: 0 điểm. Nếu 02 đôi VĐV bằng điểm nhau, đôi VĐV nào thắng trực 
tiếp xếp trên. Nếu có 03 đôi VĐV trở lên bằng điểm nhau thì xét chỉ số các trận đấu 
của các đôi đó với nhau theo thứ tự: 

+ Tỷ số tổng ván thắng/tổng ván thua. 

+ Tỷ số tổng điểm thắng/tổng điểm thua. 

+ Nếu vẫn bằng nhau bốc thăm. 
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f. Luật và Cầu thi đấu: 

- Áp dụng Luật thi đấu Cầu lông do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành. 

- Các đôi VĐV khi thi đấu phải mặc áo cùng kiểu hoặc cùng màu. 

- Cầu thi đấu: Vinastar. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

- Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho tất cả các Đoàn tham gia. 

- Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các vận động viên, các thí sinh đạt giải 
nhất, nhì và đồng hạng ba ở các nội dung thi đấu các môn thi 

2. Kỷ luật: Các đơn vị tham dự vi phạm Điều lệ Hội thao, tùy theo mức độ 
BTC sẽ có hình thức kỷ luật tương ứng và có văn bản thông báo về đơn vị. 

3. Khiếu nại 

- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại 
với Ban Tổ chức, khiếu nại phải bằng văn bản và nộp lệ phí là 500.000đ cho một 
trường hợp. 

- Nếu khiếu nại về nhân sự, phải nộp đơn trước khi bốc thăm xếp lịch thi 
đấu. Nếu khiếu nại về kỹ thuật, phải nộp đơn trong vòng 05 phút sau khi trận đấu 
kết thúc. 

- Sau khi lịch thi đấu đã ban hành Ban Tổ chức không giải quyết bất cứ 
trường hợp khiếu nại nào về nhân sự. Nếu khiếu nại đúng Ban Tổ chức sẽ hoàn trả 
lại. Nếu khiếu nại sai, bổ sung tổ chức phí. Các đoàn phải tuyệt đối tuân thủ quyết 
định cuối cùng của Ban Tổ chức giải; 

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Ban Tổ chức và các đơn vị, địa phương tham dự thực hiện theo Điều lệ này. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cho Ban Tổ chức Hội thao có 
quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này và có văn bản thông báo cụ thể cho các địa 
phương được biết./. 

 
Nơi nhận:            
- Vụ TĐKT Bộ VHTTDL; 
- Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại 
TP.HCM; 
- Sở VHTT&DL các tỉnh thuộc Cụm; 
- Sở VH&TT trong Cụm; 
- Ban TĐKT tỉnh Bình Thuận; 
- Ban Giám đốc Sở;            
- Lưu VT,  (Hằng). 

CỤM TRƯỞNG 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL BÌNH THUẬN                                 
Ngô Minh Chính 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THAO VÀ CAM KẾT 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thao Cụm thi đua các tỉnh     
Đông Nam bộ năm 2019 

 
Tôi tên: ...................................................................................................... 

Chức vụ:..................................................................................................... 

Đơn vị:………………………………………………………....................... 

Điện thoại:.................................................................................................. 

Căn cứ tinh thần Điều lệ Hội thao Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 
2019. 
 Trong quá trình tham gia Hội thao, tôi xin cam kết các nội dung sau đây: 

 1. Toàn thể vận động viên Đoàn:................................................................ 

Có đủ sức khỏe và thể lực để tham gia thi đấu Hội thao Cụm thi đua các tỉnh 
Đông Nam bộ năm 2019. 
 2. Trong quá trình tham gia giải nếu có những rũi ro về sức khỏe đối với 
VĐV, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (không khiếu kiện, bồi thường) cho bất kỳ 
thiệt hại nào đối với những VĐV bị chấn thương. 

 3. Miễn trách nhiệm đối với BTC giải khi có rủi ro về sức khỏe xảy ra đối 
với VĐV của đoàn.......................................................................................... 

 Tôi xin xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu đầy đủ các nội dung và nhận thức rõ 
đây là một bảng cam kết miễn trừ trách nhiệm mà tôi đã tự nguyện ký vào./. 

   
 

   Bình Thuận, ngày       tháng       năm 2019 

 
 

Người cam kết 
(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 
HỘI THAO CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2019 

 

ĐƠN VỊ:  
TRƯỞNG ĐOÀN:  ĐT: 

 

I. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NAM – NỮ 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 
GIỚI 
TÍNH 

CHỨC 
VỤ 

01    HLV 
02    SSV 
03   Nam VĐV 
04   Nam VĐV 
05   Nam VĐV 
06   Nam VĐV 
07   Nữ VĐV 
08   Nữ VĐV 
09   Nữ VĐV 
10   Nữ VĐV 
11   Nữ VĐV 
12   Nữ VĐV 

 
II. MÔN KÉO CO 

 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 
GIỚI 
TÍNH 

CHỨC 
VỤ 

01    HLV 
02    SSV 
03   Nam VĐV 
04   Nam VĐV 
05   Nam VĐV 
06   Nam VĐV 
07   Nam VĐV 
08   Nam VĐV 
09   Nữ VĐV 
10   Nữ VĐV 
11   Nữ VĐV 
12   Nữ VĐV 
13   Nữ VĐV 
14   Nữ VĐV 
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III. MÔN CẦU LÔNG 

TT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 
SINH 

GIỚI 
TÍNH 

NỘI DUNG CHỨC  
VỤ Đôi nam Đôi nam nữ 

01      HLV 
02      SSV 
03      VĐV 
04      VĐV 
05      VĐV 
06      VĐV 
07      VĐV 
08      VĐV 
09      VĐV 
10      VĐV 

 
 
    Bình Thuận, ngày      tháng       năm 2019 
 

 

Lãnh đạo đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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