
UBND TINH TUYEN QUANG CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA V1ET NAM 
SO VAN HOA,TIIETHAO vA DU LcH Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

- LIEN DOAN QUAN VQI 

So: /DL/SVHTTDL-LDQV Tuyên Quang, ngày tháng 10 nám 2021 

JJIEU LE 
A A A ' A Giai Quan v9t cac Cau 1c bç tinh Tuyen Quang nam 2021 

Thrc hin K hoach  t chüc các giái thi du th thao näm 2021. So Van hóa, 
The thao và Du ljch phôi hqp vOi Lien doàn Quân vat to chirc giãi Quân vçit các 
Câu lac  b tinh Tuyên Quang näm 2021: 

I. MVC  DICH, YEU CAU 
1.MycdIch: 
- Tiêp t1ic day manh  phong trào tp 1uyn mon Quân vçlt, tang cir0ng giao luu, 

trao dôi kinh nghim giüacác 4n dng viên, tao  mOi quan h doàn kêt hcip tác gän 
bó gifla các câu lac b Quân vçyt trong tinh. 

- Tao không khI dfla tranh lành manh,  giáo diic tInh trung thrc, thurc tO chüc 
k5' luat,  tinh than doàn kêt, giüp d, h9c tp 1n nhau giih các câu lac  b vâ vtn 
dng viên. 

2. Yêu cu: 
- Các dan vj tuyn chçn 1irc hrqng van  dng vién, thành l.p di tuyn tham 

gia giãi toàn tinh dam bão chat krqng, hiu qua. 
- Cong tác to chrc giãi phãi dam bâo an toàn, hiu qua, dung Lut, Diêu ! va 

chông mçi biêu hin tiêu circ trong thi dãu. 
- Trong thOi gian to chc, mi ngithi (Ban To chirc, tr9ng tài, phc vi, các 

doàn van  dng viên và cô dng viên) den tham gia giâi phãi tuân thu nghiêm 
quy djnh ye phóng, chông djch bnh Covid -19. 

Ghi c/ia:  Giái Quân vç/t các Gáu lgc bô tinh Tuyên Quang nàm 2021 là ni 
dung tInh diem trong Di hi the dc the thao tinh Tuyên Quang lan thi IX 

II. THI GIAN, DA DIEM 
1.Th?vigian: 
- Thi dâu tü ngày 12 den ngày 14/11/2021. 
- Khai mac:  7 gii 30 phüt ngây 12/11/202 1. 
* HQp chuyên môn: 14 gi& 3Ophit, ngày 11/11/2021 tgi H5i tru'àng tang 2 So' 

Van hóa, The2  thao và Du ljch (sc.4 157, du'àng 17/8, phzthng Minh Xuán, thành p/is 

Tuyên Quang). 
. . 2. Tha  diem: San Quan vqt Nha khach Minh Thanh, Cong an tinh. 

III. oOi Tu'çlNG, NO! DUNG THI DAU 
1. Di tu'qng, diu kiin tham dii giãi: 
Các van  dng viên dang sinh hoat, tap 1uyn  tai  các Câu lac  b Quân vqt có 

h khâu thuOng trü tai  tinh Tuyên Quang, có thi gian sinh boat tai  các câu lac  b 
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tü 3 tháng tr& len tInh dn ngày thi du; có phm ch.t dao  dirc t&, có dü siirc khóe, 
dêu có quyên tham di,r giâi. 

2. Ni dung: Thi dâu dông di và dôi. 
a) Thi dâu giái dông di nam không phãn nhórn tuôi. 
b) Thi dâu dôi nam 3 nhómtuôi: 
- Nhóm 1: tr 40 tuôi tr& xuông (sinh nàm 1981 tr& lai  day) 
- Nhóm 2: Tr 41 dn 50 tuôi (sinh näm 1980 den näm 1971). 
- Nhóm 3: Tü 51 tuôi trà len (sinh näm 1970 trô ye truóc). 
(K/il di thu dáu các vn d3ng viên mang theo ch&ng minh tint nhán dân/cán 

cithc cong dan d Ban T cht'c kkin tra khi cn thilt). 
A 3.Luitthidau: 

- Ap diing Lu.t Quãn vçvt hin hãnh cña Lien doàn Quân vqt Vit Nam. 
- Bong thi dâu: Bong Dunlop. 
4.Thethircthidau: 
Can ci'r so lucing vn dng viên däng k tham dr thi dâu, Ban To chirc sê 

quyêt djnh the thüc thi dâu tai  cuc hQp tnrng doàn. 
a) Thi dâu dOng di nam: Môi trn thi dâu 01 hip; cá nhân vn dng viên, 

dôi 4n dng vien thäng 6vn tnróc là thäng cuc. 
- Theo the thüc thi dâu 3 thäng 2 theo trInh tr sau: 
+ Trân 1: Dánh dôi 
+ Trân 2 : Dánh don 
+Trân3 :Dánhdôi. 
(MOi dç31 ã'wctc dàng /g 06 vn d5ng viên, m5t vn dç5ng viên chi du9'c phép 

thi dáu mót trn a mót nç31 dung dan hoc dOi,) 
b) Thi dâu dOi nam: Môi trn thi dâu 01 hip, dôi 4n dng viên thäng 6 van 

trliOc là thäng cuc. 
5. Cách tinh dim: 
- Cách tInh diem thi dau vOng trOn nhu sau: Di hoc dOi thing mi trn duçic 

tInh 2 diem, dôi thua 0 diem. 
- Trixng hçip các dOi bang diêmnhau thI 1n luçvt xét: Hiu so van thang tth 

van thua, tong so van thäng, trn dôi dâu trirc tiêp, bôc thäm. 
IV. BANG KY THI BAU 
Mi Câu lc b duçic däng k mt doàn vn dng vien, gm: 01 trung doàn, 

01 huân luyn viên, 01 phiic vi và danh sách vn dng viên tham dir. 
HEi so' dàng kj gEm: 
- Danh sách doàn vn dng viên phâi Co XáC nhn, k ten dóng dâu cüa Lath 

dodonvj. 
Thi dâu dôi nam: Môi câu ltc b di..rçic phép dang k tôi da 02 dôi vn dng 

vien cho mi nhóm tuôi. 
*LwuJ : 
- Các câu 

lac b tham di,r  giãi g1ri danh sách thãnh viên cüa câu 1?c  b (ghi rô 
h9 ten, ngày tháng, näm sinh). 

- Nêu cá nhãn hoc câu 
lac b däng k' sai d tuôi Ban T chrc sê truât quyn 

thi dâu và cO hInh thüc k lut tüy mrc dt. 
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- Noi nhn h so, dängk: Phông Quân 1 Th dijc the thao, So Van hóa, The 

thao và Du ljch (han np cuôi cüng tnxàc ngày 10/11/2021). 
+ Dja chi: So 157, dung 17/8 phir?mg Minh Xuân, thành phô Tuyên Quang. 
+ Din thoti: 0913.250.070; email: dung.nguyencao@gmail.com.  
V. GIAI THUNG 
Ban T chrctrao: Cup, huy chtrong và tin thu&ng cho các di, dôi doat giãi 

nhât, giâi nhI và dông giái ba cho các ni dung thi dâu. 
VI. DIEU KHOAN KHAC 
- Ban T6 chirc chju trách nhim chun bj san bâi, dirng cii, bong thi du, giãi 

thix&ng, L khai mac,  be  mac;  Các doàn vn dng viên tham d%r giái ti,r tüc phi.rong 
tin di lai,  an nghi trong suôt thai gian thi dâu. 

- Các doàn phâi tr dam bão sirc khôe cho các vn dng viên tham dir giãi. 
- Trong triràrng hçrp thai tiét không dam bào diêu kin thi dâu, Ban To chirc sê 

diu chinh ljch thi dâu và thông báo cho các vn dng viên tham dr biêt. 
Diu 1 nay có hiu hrc ta ngày k, nu có si,r thay di Ban T churc giái sê 

thông báo b&ng van ban tâi các don vi tham d? giãi. 

LIEN DOAN QUAN Vc%T T!NH TUYEN QUANG 
TM. BAN CHAP HANH 

PHO CHU TICH 

Noi nhn: 
- UBND tinh (b/c); 
- Lien doàn QuAn vçit tinh (c/cl); 
- Unh dao Sâ VHTTDL (c/cl); 
- Phông VH &TT; Trung tarn VHTTTT 

các huyn, thành ph (t/h); 
- Các CLB Quân vct trong tinh (t/h): 
- Van phOng, Phông QL TDTT, KHTC, 
Thanh tra Sâ, Trung tam HL&TDTDTT tinh (tlh); 
-Lixu:VT. 

Si VAN HOA, Til THAO VA DU LICH 
Kr. GIAM DOC 

PHO GL&M DOC 

Nguyen Van Hôa 
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