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ĐIỀU LỆ 
Giải bơi Thiếu niên hưởng ứng chương trình  

phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 24/3/2021 của Tổng cục Thể 

dục thể thao, Kế hoạch triển khai chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối 

nước trẻ em năm 2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành điều lệ giải bơi 

thiếu niên hưởng ứng chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Tuyên 

Quang năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập 

luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động 

toàn dân, nhất là đối tượng trẻ em tích cực tập luyện môn bơi để chống đuối nước 

và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường 

và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác 

phòng, chống đuối nước trẻ em, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

- Các đơn vị tuyển chọn lực lượng vận động viên, thành lập đội tuyển tham 

gia giải toàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Công tác tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng Luật, 

Điều lệ và chống mọi hành vi tiêu cực, gian lận trong thi đấu. 

- Trong thời gian tổ chức, tham gia giải phải tuân thủ nghiêm các quy định 

về phòng, chống dịch bệnh Covid -19; không bố trí cổ động viên đến cổ vũ trong 

thời gian thi đấu giải. 

Ghi chú: Giải bơi thiếu niên hưởng ứng chương trình phòng, chống đuối 

nước trẻ em tỉnh Tuyên Quang năm 2021 là nội dung tính điểm trong Đại hội  thể 

dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI 

1. Đối tượng: 

Vận động viên là học sinh đang học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có sức khỏe tốt, có kỹ năng 

bơi được đăng ký tham dự giải.  



2. Điều kiện: 

- Vận động viên tham dự giải phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh 

Tuyên Quang thời gian từ 06 tháng trở lên tính đến ngày khai mạc giải.  

- Vận động viên là học sinh đang học tập tại các huyện, thành phố thì ưu tiên 

cho các huyện, thành phố đăng ký thi đấu giải. Nếu địa phương có vận động viên 

theo học nhưng không tuyển chọn thì vận động viên đó được phép đăng ký thi đấu 

cho đơn vị khác.  

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian: 

- Khai mạc: 7 giờ 30 phút, ngày 02/10/2021.  

- Họp chuyên môn: 14 giờ 30 phút, ngày 01/10/2021 tại Hội trường tầng II, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

- Thời hạn nộp đăng ký: Trước ngày 30/9/2021 (Nơi nhận đăng ký: Phòng 

Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; SĐT: 0913.250.070; 

Email: dung.nguyencao@gmail.com) 

2. Địa điểm thi đấu: thành phố Tuyên Quang. 

IV. THỂ THỨC, NỘI DUNG THI ĐẤU  

 1. Thể thức thi đấu: Thi đấu cá nhân từng nhóm tuổi. 

  - Nhóm 1: VĐV 08 - 11 tuổi (sinh năm 2010 - 2013); 

  - Nhóm 2: VĐV 12 - 14 tuổi (sinh năm 2007 - 2009). 

 2. Nội dung thi đấu:  

 Tổ chức thi đấu 08 nội dung: 

  - Nhóm 1: Bơi tự do 25m; Bơi ếch 25m (dành cho cả nam và nữ). 

 - Nhóm 2: Bơi tự do 50m; Bơi ếch 50m (dành cho cả nam và nữ). 

V. ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI 

- Các huyện, thành phố, các đơn vị căn cứ thành tích tập luyện tại cơ sở hoặc 

tuyển chọn thành lập đoàn tham gia thi đấu giải và lập danh sách đăng ký thi đấu 

(theo mẫu). 

- Không hạn chế số lượng vận động viên tham gia; 01 vận động viên được phép 

đăng ký tham gia 02 nội dung thi đấu.  

- Các đơn vị phải tự chịu trách nhiệm về sức khoẻ của các vận động viên đoàn 

mình và có bản cam kết sức khỏe các vận động viên của trưởng đoàn khi tham gia 

thi đấu giải. 

- Có giấy khai sinh (bản chính) hoặc học bạ của Nhà trường đang theo học, 

nộp cho Ban Tổ chức khi họp trưởng đoàn, để xác định độ tuổi thi đấu.  

- Một vận động viên chỉ được phép đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị trong suốt 

quá trình tham dự giải.  



VI. LUẬT THI ĐẤU 

Áp dụng Luật Bơi hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2015.  

(Vận động viên tham gia giải phải đeo kính bơi khi thi đấu) . 

VII. CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG 

Theo thứ tự thành tích của các vận động viên đạt được trong thi đấu để xếp hạng. 

VIII. KHEN THƯỞNG 

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho cá nhân nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba, tư 

ở các nội dung thi đấu. 

IX. KHIẾU NẠI VÀ KỶ LUẬT 

1. Khiếu nại: Chỉ có Trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại 

(bằng văn bản) gửi về Ban Tổ chức giải chậm nhất 10 phút sau khi kết thúc nội 

dung thi đấu, quá thời gian trên khiếu nại không có giá trị. 

2. Kỷ luật:  

- Tùy theo mức độ vi phạm Luật, Điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức 

mà tập thể, cá nhân dự giải sẽ bị các hình thức cảnh cáo, truất quyền thi đấu, hoặc 

xoá bỏ thành tích, thông báo về địa phương, đơn vị. 

 - Những trọng tài làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, không công minh. 

Ban Tổ chức sẽ truất quyền làm nhiệm vụ hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn. 

X. KINH PHÍ 

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức và giải thưởng. 

- Các huyện, thành phố, các đơn vị tham gia giải tự đảm bảo kinh phí tuyển 

chọn vận động viên tại cơ sở, tập luyện và kinh phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian 

đưa đoàn đi thi đấu tỉnh. 

XI. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

- Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông báo 

bằng văn bản đến các đơn vị tham dự giải. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc, đại diện các đơn vị liên 

hệ với Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Điện 

thoại: 0273.811.024)  để thống nhất giải quyết. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở GD&ĐT (p/h) 
- Lãnh đạo Sở (c/đ); 
- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTTTT các 
huyện,thành phố (t/h); 
- Các đơn vị có phong trào (t/h); 
- VP Sở, Phòng KHTC, Thanh tra Sở,  
Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (t/h); 
- Lưu: VT, QLTDTT (Sơn). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 
Nguyễn Văn Hòa 



Tên đơn vị............................................ 
............ ................................................ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

................., ngµy ..... th¸ng..... n¨m 2021 

 
ĐĂNG KÝ 

Giải bơi Thiếu niên hưởng ứng chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em 
tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

 
1. Trưởng đoàn:.......................................................................... ............................ 

2. Huấn luyện viên:................................................................................................ 
3. Danh sách đoàn vận động viên: 

 

Stt Họ tên vận động viên Địa chỉ 
Năm 
sinh 

Nội dung thi đấu 

Bơi Tự do Bơi ếch 

 Nam nhóm I     

1      

2      

3      

4      

 Nữ nhóm I     

1      

2      

3      

4      

 Nam nhóm II     

1      

2      

3      

4      

 Nữ nhóm II     

1      

2      

3      

4      

                                                                                        
       Lãnh đạo đơn vị 

                                                                                        (Ký tên, đóng dấu) 
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