
UBND TỈNH HÀ NAM 
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ĐIỀU LỆ 

Hội thi Thể thao ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

 tỉnh Hà Nam năm 2020 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 

28/8/2020) và ngày Quốc khách nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2020). 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại" và các phong trào thể dục thể thao; triển khai hiệu quả Quy hoạch 

tổng thể phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Hội thi an toàn, khoa học và đạt hiệu quả thiết thực. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ THAM DỰ THI ĐẤU 

1. Đối tượng 

Vận động viên (viết tắt là vđv) là cán bộ CCVCNLĐ các phòng, đơn vị 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hà Nam. 

2. Đơn vị đăng ký 

Đăng ký theo phòng, đơn vị thuộc Sở (dự kiến 04 đơn vị, gồm: Văn 

phòng Sở; Trung tâm HL&TĐ TDTT; Trung tâm VHNT; Liên đơn vị: Bảo tàng 

+ Thư viện + Trung tâm XTDL) và Phòng Văn hóa và Thông tin + Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao huyện, thị xã, thành phố (06 đơn vị). 

Mỗi đơn vị, gồm: Trưởng đoàn, huấn luyện viên và không hạn chế số 

lượng các vđv. 

3. Danh sách đăng ký thi đấu 

Đăng ký thi đấu theo mẫu đính kèm Điều lệ này. 

4. Các quy định 
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Mỗi vđv chỉ được đăng ký 01 nội dung/môn thi đấu cho 01 đơn vị. 

Trường hợp đơn vị không đủ đôi vđv Cầu lông, Quần vợt thì có thể xin 

ghép đôi với vđv của đơn vị khác để thi đấu. 

Trong trường hợp bất khả kháng, đội Bóng chuyền hơi có thể thi đấu với 

đội hình 2 nam + 3 nữ nếu được đội bạn chấp thuận. 

Những người thuộc chuyên ngành Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, 

Quần vợt được mời làm nhiệm vụ trọng tài, không được tham gia thi đấu môn 

thể thao chuyên ngành của mình. 

III. MÔN, NỘI DUNG, LUẬT THI ĐẤU 

1. Môn, nội dung thi đấu 

1.1. Môn Bóng chuyền hơi (đội hình trên sân: 3 nam + 2 nữ). 

1.2. Môn Cầu lông, thi đấu 02 nội dung: Đôi nam, Đôi nam nữ. 

1.3. Môn Bóng bàn: Đơn nam. 

1.4. Môn Quần vợt: Đôi nam. 

2. Luật thi đấu 

Áp dụng Luật thi đấu hiện hành, có bổ sung tại cuộc họp chuyên môn. 

Mỗi nội dung của từng môn phải có từ 03 đơn vị đăng ký thi đấu trở lên 

mới được tổ chức thi đấu và tính giải, theo nguyên tắc phải có đội, vđv bị loại. 

Trường hợp không đủ 03 đơn vị thì các vđv sẽ thi đấu giao lưu. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Danh sách đăng ký sơ bộ gửi về hòm thư qltdtthn@gmail.com trước 

ngày 24/8/2020. 

- Hồ sơ đăng ký thi đấu chính thức nộp tại Phòng Quản lý thể dục thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết thúc vào 11h00, ngày 24/8/2020. 

- Họp chuyên môn: 14h00 ngày 24/8/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (đơn vị cử huấn luyện viên dự họp). 

- Khai mạc và thi đấu: Ngày 25/8/2020. 

2. Địa điểm 

Các môn: Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Bóng bàn thi đấu tại Nhà thi đấu 

thể dục thể thao tỉnh Hà Nam (đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam). 

Môn Quần vợt thi đấu tại sân Quần vợt Trung tâm HL&TĐ TDTT (đường 

Trần Văn Chuông, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). 

V. PHƯƠNG THỨC THI ĐẤU VÀ XẾP HẠNG 
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1. Phương thức thi đấu 

- Hình thức thi đấu: BTC quyết định tại cuộc họp chuyên môn. 

- Trang phục thi đấu: Đồng phục thi đấu thể thao theo đơn vị. 

1.1. Môn Bóng chuyền hơi: thi đấu sử dụng quả bóng chuyền hơi Động 

lực 200g, màu vàng cam; Lưới thi đấu cao 2m; Thể thức: 3 hiệp thắng 2. 

1.2. Môn Cầu lông: thi đấu sử dụng quả cầu lông Tiến Bộ 76; Thể thức thi 

đấu: 3 hiệp thắng 2. 

1.3. Môn Bóng bàn: thi đấu sử dụng quả bóng bàn YINHE 3 sao 40+ mầu 

trắng; Thể thức thi đấu: 5 hiệp thắng 3. 

1.4. Môn Quần vợt: thi đấu sử dụng quả bóng PRINCE; Thể thức thi đấu: 

11 ván thắng 6. 

2. Phương thức xếp hạng 

Căn cứ kết quả thi đấu để xếp hạng, ưu tiên theo thứ tự: Trận đối kháng 

(logic), tổng số trận thắng, tỷ số: trận thắng/thua, hiệp thắng/thua, quả 

thắng/thua, bốc thăm. 

VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

- BTC trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. 

- BTC trao cờ và giải thưởng: giải Nhất; giải Nhì, giải Ba và đồng giải Ba 

cho các đội Bóng chuyền hơi thi đấu đạt thứ hạng cao.. 

- BTC trao giải thưởng: giải Nhất; giải Nhì, giải Ba và đồng giải Ba cho 

các vđv của từng nội dung môn Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt thi đấu đạt thứ 

hạng cao. 

2. Khiếu nại 

Chỉ có Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại bằng 

văn bản về BTC chậm nhất 10 phút sau khi sự việc xảy ra. 

3. Kỷ luật 

- Đội, vđv sau 3 lần gọi tên mà không có mặt để thi đấu sẽ bị xử thua. 

- Các đơn vị, cá nhân vi phạm, tùy theo mức độ BTC sẽ áp dụng Nghị 

định 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. 

VII. KINH PHÍ 

- Các đoàn vđv tự túc kinh phí ăn, nghỉ, di chuyển trong toàn bộ quá trình 

thi đấu. 

- Ban Tổ chức lo tổ chức phí và giải thưởng. 
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VIII. ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có BTC giải mới có quyền bổ 

sung, sửa đổi Điều lệ này bằng văn bản gửi tới các đơn vị tham dự giải. 

Đề nghị các đơn vị căn cứ nội dung Điều lệ, tích cực chuẩn bị lực lượng 

tham gia, góp phần vào sự thành công chung của giải./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, Phó GĐ Sở VHTTDL; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT; 

- Ban Tổ chức giải; 

- Lưu: VT, QLTDTT (Thành 10). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quốc Toản 
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CQ CHỦ QUẢN: …………………..      

ĐƠN VỊ …………………………… 

 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ........, ngày  .... tháng .... năm 2020 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Hội thi Thể thao ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

 tỉnh Hà Nam năm 2020 

 

Trưởng đoàn: ………………………………………… ĐT: ………….. 

Huấn luyện viên: ………………………Môn ………… ĐT: ………….. 

 

STT HỌ TÊN VĐV 
Giới tính Môn thi 

Nam Nữ BCH CL (2a) CL (aư) BB QV 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Đơn vị chúng tôi xin cam đoan: Chiểu theo các quy định của Điều lệ giải, 

tổng số ...... vđv có tên theo danh sách đăng ký ở trên đủ điều kiện tham dự thi 

đấu tại giải. 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

   (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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