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Căn cứ Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 09/7/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến 

tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; Kế hoạch số 72/KH- 
UBND ngày 10/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, 
năm 2021; Văn bản số 3868/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, 
Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 31/5/2021 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2022 về Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại 
hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, năm 2022, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể 
thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2022, như sau 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các 
cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao (TDTT) 

trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người 
phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  và cuộc vận động “Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.  

- Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp để phát 
hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc đóng góp phát triển thể 

thao thành tích cao cho tỉnh và quốc gia; tăng cường đầu tư cải tạo và nâng cấp 
cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT ở cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức 

và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài 
TDTT các cấp; tổng kết, đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp TDTT của các 

đơn vị, địa phương trong tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức Đại hội TDTT các cấp phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn 
với việc đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch COVID-19, 

bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi người tham gia. 
- Tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại 

hội TDTT cấp huyện. 
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II. ĐỐI TƯỞNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI 

1. Đối tượng: 

- Vận động viên là công dân Việt Nam đang công tác, học tâp và lao động 
tại tỉnh Tuyên Quang, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các địa phương 

trong tỉnh thời gian từ 03 tháng trở lên tính đến ngày khai mạc Đại hội; 

- Căn cứ vào đặc điểm, tính chất thi đấu của từng môn, sẽ có quy định cụ 

thể về đối tượng trong Điều lệ thi đấu từng môn. 

2. Điều kiện tham dự: 

- Các huyện, thành phố, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh mỗi đơn 
vị được thành lập 01 đoàn vận động viên gồm các đội của từng môn thể thao 

tham gia thi đấu trong Đại hội. 

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

suốt quá trình Đại hội. 

- Vận động viên tham gia Đại hội phải có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức 
khỏe để tham gia thi đấu, không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên trong năm 2022. 

- Vận động viên là cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đang 
công tác tại các huyện, thành phố thì ưu tiên cho đơn vị Công an, Quân đội 

tuyển chọn và đoàn thể thao của ngành tham gia Đại hội. 

- Sinh viên đang theo học tại các trường chuyên nghiệp trong tỉnh; học 

sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, lớp năng 
khiếu của tỉnh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì được phép đăng ký 

thi đấu cho địa phương đó (trường hợp các địa phương, đơn vị không lấy vận 
động viên thì vận động viên được thi đấu cho các đơn vị khác, nhưng phải được 

sự thỏa thuận của vận động viên). 

III. TÍNH CHẤT VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Tính chất thi đấu: Thi đấu cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. 

2. Thể thức thi đấu: Quy định chi tiết trong Điều lệ từng môn. 

Các môn thi đấu trong Đại hội Thể dục thể thao phải có ít nhất 3 đơn vị 

trở lên tham gia và từng nội dung thi đấu phải có ít nhất 3 đôi hoặc 3 vận động 
viên trở lên đăng ký thì Ban Tổ chức mới tổ chức thi đấu và tặng huy chương. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

Đại hội thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX được tổ chức từ 

tháng 03/2021 đến tháng 06/2022 tại thành phố Tuyên Quang và một số địa 
phương trong tỉnh. Được chia làm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Tổ chức 7 môn thi đấu trước Đại hội, từ tháng 3 đến tháng 
11/2021 (Đã tổ chức xong trong năm 2021).  

- Giai đoạn 2: Lễ khai mạc và tổ chức thi đấu 8 môn trong Đại hội (gồm: 
Pencak Silat, Cờ vua, Điền kinh, Đẩy gậy, Cà kheo, Cầu lông trẻ, Kéo co, Tung 

còn) từ ngày 24 đến 26/6/2022 tại trường Đại học Tân Trào, xã Trung Môn, 
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 
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V. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI 

- Đơn vị đăng ký tham gia Đại hội (9 đơn vị): gồm 7 huyện, thành phố và 

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự (mỗi đơn vị đăng ký 01 đoàn vận động viên).  

- Thành phần đoàn, gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 Phó trưởng đoàn, huấn 
luyện viên từng môn, cán bộ phục vụ, cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe và vận 

động viên các môn theo đăng ký. 

- Vận động viên đã đăng ký tham gia các môn trước Đại hội được đăng ký 
thi đấu các môn trong Đại hội. Một vận động viên được phép tham gia thi đấu 2 

môn hoặc 02 nội dung thi đấu của 1 môn trong Đại hội. (Với điều kiện không trùng 
thời gian quy định trong lịch thi đấu, có dự kiến lịch thi đấu  từng môn kèm theo). 

* Hồ sơ đăng ký tham gia thi đấu các môn trong Đại hội 

- 01 bản đăng ký tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh. 

- 01 bản danh sách Đoàn (có đăng ký cụ thể các nội dung thi đấu của từng 
vận động viên theo mẫu gửi kèm). 

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ thi đấu do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp  

(có thể xác nhận chung cho cả đoàn vào danh sách đăng ký). 

- Mỗi vận động viên tham gia Đại hội nộp cho Ban Tổ chức 2 ảnh cỡ 4 x 
6 để làm thẻ. Lệ phí làm thẻ là 30.000đ/01vận động viên . 

Các thủ tục đăng ký gửi về Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang trước ngày 17/6/2022. 

VI. TỔ CHỨC CÁC MÔN THI ĐẤU TRƯỚC ĐẠI HỘI (đã tổ chức xong)                         

1. Giải việt dã tiền phong: Tháng 3/2021 

2. Giải Bóng bàn: Tháng 4/2021 

3. Giải Bóng chuyền hơi: Tháng 4/2021 

4. Giải Cầu lông: Tháng 9/2021  

5. Giải bơi Thiếu niên: Tháng 10/2021 

6. Giải Quần vợt: Tháng 11/2021 

7. Giải Bóng đá: Tháng 11/2021  

VII. ĐIỀU LỆ CỤ THỂ TỪNG MÔN THI ĐẤU TRONG ĐẠI HỘI 

1. Môn Điền kinh: 

1.1. Tính chất thi đấu: Thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, 

đồng đội nữ.  

1.2. Nội dung thi đấu:  

- Nam thi đấu 05 nội dung: (Chạy 5000m, Chạy 3000m, Nhảy cao, Nhảy 
xa, Đẩy tạ 5 kg). 

- Nữ thi đấu 05 nội dung: (Chạy 3000m, chạy 1500m, Nhảy cao, Nhảy xa, 
Đẩy tạ 3 kg). 

1.3. Đăng ký: Các đơn vị được đăng ký một đội nam, một đội nữ, mỗi nội 

dung thi đấu của nam và nữ được đăng ký 01 VĐV (mỗi VĐV được đăng ký tối 
đa 02 nội dung thi đấu).  
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1.4. Luật thi đấu: Luật Điền kinh do Uỷ ban Thể dục thể thao ban hành. 

1.5. Cách tính điểm xếp hạng: 

- Tính điểm cá nhân từng môn: Theo thứ tự xếp hạng trong thi đấu. 

- Tính điểm đồng đội: Thứ tự xếp hạng của 10 vận động viên thi đấu 05 

nội dung của nam hoặc nữ cộng lại, đội có điểm ít hơn xếp trên. Nếu bằng nhau 
đội có nhiều vận động viên xếp hạng cao hơn xếp trên (nếu đội nào không đủ 10 

vận động viên thì Ban Tổ chức không tính điểm đội). 

1.6. Khen thưởng: 

- Ban Tổ chức tặng huy chương và tiền thưởng cho cá nhân nam, cá nhân 
nữ xếp hạng nhất, nhì, ba từng nội dung. 

- Tặng cờ và tiền thưởng cho đồng đội nam, đồng đội nữ xếp hạng nhất, 
nhì, ba. 

2. Môn Đẩy gậy: 

2.1. Tính chất thi đấu: Thi đấu cá nhân nam, nữ. 

2.2. Nội dung thi đấu: Thi đấu 7 hạng cân nam; 6 hạng cân nữ. 

Hạng cân nam  Hạng cân nữ 

- Đến 50 kg; - Đến 45 kg; 

- Trên 50kg đến 55kg; - Trên 45kg đến 50kg; 

- Trên 55kg đến 60kg; - Trên 50kg đến 55kg; 

- Trên 60kg đến 65kg; - Trên 55kg đến 60kg; 

- Trên 65kg đến 70kg; - Trên 60kg đến 65kg; 

- Trên 70kg đến 75kg; - Trên 65kg; 

- Trên 75 kg;  

2.3. Đăng ký: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ  cho 

mỗi hạng cân. 

2.4. Luật thi đấu: Luật Đẩy gậy do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành. 
 

2.5. Thể thức thi đấu: Căn cứ số lượng vận động viên đăng ký Ban Tổ 

chức sẽ quyết định thể thức thi đấu cho phù hợp. 

2.6. Khen thưởng: Trao huy chương và tiền thưởng cho cá nhân xếp hạng 

nhất, nhì, ba ở mỗi hạng cân.  

3. Môn chạy Cà kheo: 

3.1. Tính chất, thể thức thi đấu: Thi đấu cá nhân nam, nữ và đồng đội. 

3.2. Đăng ký: mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ. 

3.3. Quy định về sân bãi, dụng cụ thi đấu: 

 -  Đường chạy thi đấu có chiều dài 100m, rộng 1m50 (cho cả nam và nữ). 

 - Dụng cụ thi đấu: Cà kheo được làm bằng tre, hoặc hóp có đường kính 

từ 5-7cm, bàn để chân làm bằng tre hoặc gỗ. Chiều cao từ mặt đất đến miếng gỗ 
hoặc tre để chân đối với nam là 70cm, nữ là 50cm. Khi đứng trên bàn để chân, 
gậy cà kheo phải cao hơn đầu 20cm (các đơn vị tự túc). 
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3.4. Quy định về thi đấu: 

- Khi lên cà kheo vận động viên phải tự bước lên không được lợi dụng bất 

kể vật gì và đứng đúng vị trí xuất phát của mình, khi chạy không được chạy sang 
đường chạy của VĐV khác, nếu chạy sang đường chạy của vận động viên khác 

là phạm quy và không tính thành tích. 

 - Sau khi xuất phát và chạy hết cự ly, vận động viên được phép đổ 2 lần, 

nếu bị đổ quá 2 lần vận động viên bị loại khỏi cuộc thi. Khi đổ vận động viên 
không được làm ảnh hưởng vận động viên đường chạy bên cạnh và phải tự lên cà 

kheo tại nơi đổ. 

 - Trang phục quần, áo thể thao hoặc trang phục truyền thống của dân tộc. 

3.5. Cách tính điểm, xếp hạng, khen thưởng: 

- Xếp hạng cá nhân: Thứ tự xếp hạng của từng vận động viên trong thi 

đấu theo thành tích được trọng tài xác định. Nếu bằng nhau thì vận động viên 
nào có số lần đổ ít hơn xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì ưu tiên cho vận động 
viên cao tuổi hơn xếp trên. 

- Xếp hạng đồng đội: Thứ tự xếp hạng cá nhân của 2 VĐV nam, 2 VĐV 
nữ cộng lại. Đội nào ít điểm xếp trên, nếu 2 đội bằng điểm nhau đội nào có vận 

động viên nữ xếp hạng cao hơn thì xếp trên. 

3.6. Khen thưởng:  

- Trao huy chương và tiền thưởng cho cá nhân nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba.  

- Tặng cờ và tiền thưởng cho đồng đội xếp hạng nhất, nhì, ba. 

4. Môn Kéo co: 

4.1. Tính chất thi đấu: Thi đấu đồng đội chung nam, nữ.  

4.2. Đăng ký: Mỗi đơn vị được đăng ký 1 đội gồm 10 VĐV trong đó 8 

VĐV chính thức (04 nam, 04 nữ) và 2 VĐV dự bị (1 nam, 1 nữ).  

- Tổng số cân của 08 vận động viên trong đội khi thi đấu không quá 520kg. 

 - Mỗi đội chụp một ảnh cỡ 18 x 24 nộp cho Ban Tổ chức. 

(Cân kiểm tra vận động viên trước thời gian thi đấu) 

4.3. Luật thi đấu: Luật Kéo co của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành. 

4.4. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số đội đăng ký Ban Tổ chức sẽ quyết 

định thể thức thi đấu vào cuộc họp trưởng đoàn. (Thi đấu vòng tròn, cách tính 
điểm như sau: Tỷ số 2-0 đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm, tỷ số 2-1 đội 

thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm). 

4.5. Phân định thắng thua:  Hiệp đấu và trận đấu.  

- Hiệp đấu được xác định là một lần kéo thắng hoặc thua của 2 đội, 

- Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là 3 phút. 

- Trận đấu gồm 3 hiệp (đội thắng 2 hiệp là thắng trận đó). Sau mỗi hiệp sẽ 
tiến hành đổi bên, trong 2 hiệp mà hai đội hoà 1-1 thì thi đấu hiệp thứ 3 và phải 

cho hai đội bốc thăm dành quyền ưu tiên. 
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+ Đội thắng khi: Kéo được dây (khoảng cách quy định 4m) ở điểm đánh 
dấu bên đối phương qua điểm đánh dấu giữa sân trên mặt đất hoặc đối phương 

có 2 lần phạm lỗi trong một hiệp, đối phương bỏ cuộc, đối phương bị truất 
quyền thi đấu. 

+ Phạm lỗi trong thi đấu: Nắm giữ dây không đúng quy định, cố ý ngồi 

trên đất hoặc bị trượt ngã không trở lại ngay tư thế, khoá dây để cản trở sự 
chuyển động của dây, bỏ tay khỏi dây hoặc rời tay kéo dây liên tục, ra khỏi vạch 

quy định, không tích cực chủ động kéo (kéo phòng thủ) trong thời gian 5 phút. 

4.6. Khen thưởng: Tặng cờ và tiền thưởng cho đồng đội xếp hạng nhất, 

nhì, ba. 

5. Môn Tung còn:  

5.1. Tính chất: Thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội. 

5.2. Sân bãi, dụng cụ: 

- Sân thi đấu: Hình chữ nhật chiều rộng 10 m và chiều dài là 40m, mặt sân 
bằng phẳng. Cách cột đích 15m về 2 phía theo chiều dọc sân kẻ 2 vạch giới hạn 

(rộng 5cm). 

- Vòng đích: Đường kính trong của vòng tròn là 1m, vành của vòng đích 
có đường kính không quá 3 cm; vòng đích được viền bằng tua giấy; vòng đích 

đặt trên đỉnh cột sao cho mép dưới vòng đích cách mặt sân 7m. 

- Quả còn: Làm bằng vải, trong đựng cát. Dây của quả còn có độ dài từ  

50cm trở lên, có tua rua trang trí. Trọng lượng của quả còn không hạn chế (quả 
còn các đơn vị tự chuẩn bị). 

5.3. Đăng ký: mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ. 

5.4. Trang phục thi đấu: Trang phục dân tộc hoặc trang phục thể thao. 

5.5. Hình thức thi đấu:  

- Thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ (thi đấu cá nhân nữ trước, cá nhân 
nam sau).  

+ Trình tự thi đấu: Vận động viên của đơn vị đứng 2 bên sân sau vạch 

giới hạn, mỗi vận động viên được tung 2 quả thử, 5 quả tính điểm. (Khi bắt đầu 
tung chính thức trọng tài thời gian sẽ bấm giờ đến khi các vận động viên tung 

hết 5 quả). 

- Thi đấu đồng đội chung nam, nữ: Mỗi đơn vị được đăng ký 1 đội tham 
gia thi đấu gồm 02 vận động viên nam, 02 vận động viên nữ. 

+ Trình tự thi đấu của một đội: Mỗi đội chia làm 2 bên (1 bên nam, 1 bên 

nữ). Một vận động viên được tung 2 quả thử và 5 quả tính điểm. Thứ tự  tung 
vận động viên số 1 bên nữ tung quả thứ nhất, tiếp theo là vận động viên số 1 bên 

nam tung quả thứ nhất. Đến số 2 bên nữ tung quả thứ nhất, đến số 2 bên nam 
tung quả thứ nhất, tiếp đến các số 1, 2 nam, nữ tung quả thứ 2; cứ như vậy cho 

đến khi mỗi vận động viên trong đội tung hết 5 quả (khi tung chính thức, trọng 
tài thời gian sẽ bấm giờ đến khi các vận động viên trong đội tung hết 5 quả).  
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+ Cách tung còn: Trước khi còn được tung đi vận động viên phải quay 
còn tối thiếu 1 vòng trên tay (không được phép ném còn). 

5.6. Cách tính điểm: 

- Mỗi quả còn tung trúng đích (chui qua vòng đích) được tính 10 điểm 

- Các trường hợp không quay còn (ít nhất là 1 vòng) trước khi tung; tung 
không trúng đích; khi tung đứng cách cột đích dưới 15m. (Đứng trên hoặc dẫm 

vạch giới hạn, tung còn không đúng thứ tự đều không được điểm). 

- Thành tích, xếp hạng cá nhân: Tổng số điểm của vận động viên đạt 
được; vận động viên có tổng số điểm cao hơn xếp trên, nếu bằng điểm nhau vận 

động viên có thời gian thi đấu ít hơn thì  xếp trên. 

- Thành tích, xếp hạng đồng đội: Tổng số điểm của 4 vận động viên trong 
đội,  đội có tổng số điểm cao hơn sẽ xếp trên, nếu bằng điểm nhau đội có thời 

gian tung của toàn đội ít hơn thì xếp trên. 

5.7. Khen thưởng:  

- Trao huy chương và tiền thưởng nhất, nhì, ba ở nội dung cá nhân; 

-  Tặng cờ và giải thưởng cho đồng đội đạt thứ hạng nhất, nhì, ba. 

6. Môn Cầu lông trẻ: 

6.1. Nội dung thi đấu: 

* Thi đấu 07 nội dung:  

- Đôi nam (3 nhóm tuổi). 

- Đôi nữ (3 nhóm tuổi). 

- Đôi nam, nữ phối hợp (không phân nhóm tuổi). 

* Phân chia nhóm tuổi: Tính theo năm sinh. 

- Nhóm 1: từ 12 tuổi trở xuống (Sinh năm 2010 trở lại đây). 

- Nhóm 2: từ 13 - 15 tuổi (Sinh năm 2007 đến 2009).  

- Nhóm 3: từ 16 - 18 tuổi (Sinh năm 2004 đến 2006). 

6.2. Đăng ký thi đấu: 

- Các huyện, thành phố, các đơn vị được đăng ký 01 đôi ở mỗi nội dung 

thi đấu. 

- Mỗi vận động viên được tham gia 01 nội dung thi đấu và chỉ được đăng 

ký thi đấu cho một đơn vị trong suốt quá trình tổ chức giải. 

- Có giấy khai sinh (bản chính), học bạ của Nhà trường đang theo học, 
nộp cho Ban Tổ chức khi họp trưởng đoàn, để xác định độ tuổi thi đấu.  

6.3. Luật thi đấu: 

Áp dụng luật thi đấu cầu lông của Uỷ ban Thể dục thể thao ban hành năm 

2006 và các điều luật bổ sung, sửa đổi. 

6.4. Thể thức thi đấu: 

Căn cứ số lượng vận động viên đăng ký thi đấu, Ban Tổ chức sẽ quyết 
định hình thức thi đấu cho phù hợp. 
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6.5. Cách tính điểm: 

- Thi đấu loại trực tiếp một lần thua: đôi vận động viên thắng được vào 

tiếp vòng trong, thua sẽ bị loại. 

- Thi đấu vòng tròn: Trận thắng được 2 điểm, trận thua 0 điểm. Nếu có 2 

hoặc nhiều đôi vận động viên có điểm bằng nhau sẽ lần lượt xét hiệu số hiệp 

thắng - thua, quả thắng - thua, trận đối đầu. 

6.6. Khen thưởng: 

Trao huy chương và tiền thưởng cho các đôi đạt thứ hạng nhất, nhì, và 

đồng giải ba ở các nội dung thi đấu.  

7. Môn Cờ vua: 

7.1. Tính chất thi đấu: Thi đấu cá nhân nam, nữ và đồng đội.  

7.2. Đăng ký thi đấu: Mỗi đơn vị được đăng ký 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ. 

7.3. Hình thức tổ chức:  

Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số lượng vận động viên tham dự để quy định 

thể thức thi đấu cho phù hợp vào cuộc họp Trưởng đoàn. 

- Mỗi trận thi đấu 1 ván. 

- Những vận động viên cùng đơn vị sẽ thi đấu trước. 

- Thời gian quy định chung cho cả 2 đấu thủ trong một ván đấu là 60 phút. 

Hết thời gian chưa hoàn thành ván cờ trọng tài sẽ cho thi đấu theo phương pháp 

tính giờ bằng đồng hồ chuyên dùng (quy định cho mỗi đấu thủ 10 phút). 

7.4. Cách tính điểm: Ván thắng được 1 điểm, hòa 0,5 điểm, thua 0 điểm. 

- Xếp hạng cá nhân: Vận động viên có tổng số điểm cao hơn xếp trên; nếu 

một hay nhiều vận động viên bằng điểm nhau thì xét theo thứ tự: Tổng ván thắng, 

trận đối đầu; nếu ván đó hòa  thì vận động viên cầm quân đen thì xếp trên.  

- Xếp hạng đồng đội: Điểm đồng đội là tổng điểm của 4 vận động viên thi 

đấu cá nhân cộng lại; đội có tổng số điểm cao hơn xếp trên nếu bằng nhau đội có 

nhiều vận động viên xếp hạng cao hơn xếp trên. 

7.5 Khen thưởng:  

- Ban Tổ chức tặng huy chương và tiền thưởng cho các vận động viên xếp 

hạng nhất, nhì, ba nam và nữ.  

-Tặng cờ và giải thưởng cho đồng đội xếp hạng nhất, nhì, ba. 
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8. Môn Pencaksilat: 

8.1. Nội dung thi đấu: Thi đấu đối kháng: 11 hạng cân nam; 3 hạng cân nữ. 

Hạng cân nam Hạng cân nữ 

- Dưới 42 kg - Dưới 42 kg; 

- 45 kg - 45 kg 

- 50 kg - 50 kg 

- 55 kg  

- 60 kg  

- 65 kg  

- 70 kg  

- 75kg  

- 80kg  

- 85kg  

- Trên 85kg  

8.2. Tính chất thi đấu: Đối kháng thi đấu cá nhân (nam, nữ) trực tiếp một 

lần thua. 

8.3. Luật thi đấu: Luật Võ Pencaksilat do Tổng cục Thể dục thể thao ban 

hành năm 2020. 

8.4. Thể thức thi đấu: Trực tiếp 01 lần thua. 

8.5. Đăng ký thi đấu: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV nam, 01 VĐV 

nữ cho mỗi hạng cân thi đấu đối kháng  

8.6. Khen thưởng: Trao huy chương và tiền thưởng cho cá nhân xếp hạng 

nhất, nhì, ba từng nội dung thi.  

VIII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng: 

- Ban Tổ chức tặng huy chương và tiền thưởng theo quy định của từng 
môn trước và trong Đại hội. 

- Tặng cờ và tiền thưởng toàn đoàn cho các đơn vị đạt nhất, nhì, ba. Tính 

theo tổng số huy chương vàng, bạc, đồng mà các đoàn đạt được trong 15 môn 
thi đấu của Đại hội.  

- Xếp hạng đội, đồng đội, đoàn 1, 2, 3 ở những môn. Những nội dung thi 

đấu không Tặng huy chương thì được tính tương đương huy chương vàng, bạc, 
đồng (huy chương của Bóng đá 07 người nhận hệ số 7; giải toàn đoàn, Bóng 

chuyền hơi được nhân hệ số 5; các giải đội, đồng đội khác nhân hệ số 3). 

- Tặng cờ và tiền thưởng cho đơn vị huyện, thành phố, ngành tổ chức tốt 
Đại hội Thể dục thể thao cơ sở.   

* Tiêu chuẩn xét tặng: 

- Có báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ở cơ sở huyện, 

thành phố, ngành.  

- Tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao các cấp tại đơn vị. 
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- Tham gia 11 môn thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh trở lên. 

2. Kỷ luật:  

- Căn cứ vào mức độ vi phạm Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ 

chức mà các cá nhân, tập thể vi phạm sẽ bị Ban Tổ chức nhắc nhở, cảnh cáo đến 
truất quyền thi đấu, xoá bỏ thành tích thông báo về đơn vị chủ quản. 

- Những trọng tài làm việc thiếu trách nhiệm, điều hành thiếu công minh, 

Ban Tổ chức sẽ đình chỉ làm nhiệm vụ môn thi đấu đó hoặc suốt thời gian diễn ra 
Đại hội. Nếu vi phạm ở mức độ trầm trọng sẽ có những hình thức kỷ luật cao hơn. 

IX. KIẾN NGHỊ 

Trong tổ chức thi đấu các môn hoặc trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, 

nếu có tình huống trọng tài xử lý không chính xác, huấn luyện viên có quyền 
kiến nghị trực tiếp với tổ trưởng trọng tài. Nếu chưa được giải quyết thỏa đáng 

Trưởng đoàn gặp trực tiếp Tổng trọng tài hoặc có thể làm đơn khiếu nại lên Ban 
Tổ chức Đại hội (đơn phải gửi ngay sau 15 phút khi sự việc xảy ra, quá thời gian 

trên Ban Tổ chức không giải quyết). 

X. KINH PHÍ 

- Kinh phí tổ chức Đại hội cơ sở, kinh phí tập huấn vận động viên và đưa 
đoàn tham gia Đại hội toàn tỉnh các đơn vị tự  đảm nhiệm. 

- Ban Tổ chức chuẩn bị kinh phí tổ chức và giải thưởng các môn thi trong 
Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh. 

XI. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

- Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền bổ xung, sửa đổi Điều lệ khi thấy cần 

thiết và thông báo bằng văn bản tới các đơn vị. 

- Các đơn vị cần liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ Phòng 
Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Thường trực Tỉnh uỷ;1 
- Thường trực HĐND tỉnh;                        (b/c) 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Tổng cục TDTT; 
- Đ/c Hoàng Việt Phương, PCT UBND tỉnh,  
Trưởng BTC Đại hội. 
- Lãnh đạo Sở VHTT&DL; 
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; 
- Trường Đại học Tân Trào          (p/h); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Phòng THVX, VPUBND tỉnh; 
- Các phòng VHTT, trung tâm  
VHTT&TT huyện, thành phố         (t/h); 
- VP, phòng QLTDTT, T.Tra Sở,  
- Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
Âu Thị Mai 
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TÊN ĐƠN VỊ:……………………………………… 

( Mẫu ) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng    năm 2022 

 
ĐĂNG KÝ 

Danh sách vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao  
 tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2022. 

               1- Trưởng đoàn: 
               2- Phó đoàn: 
               3- Phục vụ: 

               4- Danh sách vận động viên: 

Stt Họ và tên 
Giới 

tính 

Môn thi đấu 

Ghi 

chú 
Pencak 

Silat 

Cầu 
lông 
trẻ 

Cờ 

vua 

Đẩy 

gậy 

Cà 

kheo 

Tung 

còn 

Điền kinh 

5000m 3000m 1500m 
Nhảy 

cao 

Nhảy 

xa 

Đẩy 

tạ 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

….                
* GHI CHÚ: Vận động viên đăng ký nội dung nào đánh dấu ( x )                                                  Thủ trưởng đơn vị 

                                                                                                                                                           (Ký ghi rõ họ tên) 
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