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UBNDTỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DULỊCH 
 

Số:        /ĐL-SVHTTDL 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Bắc Kạn, ngày     tháng 6 năm 2020 

ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng chuyền hơi Công nhân viên chức lao động 

tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2020 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt 

Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); chào mừng 75 năm ngày cách mạng tháng tám 

thành công và Quốc khánh 2-9; chào mừng 71 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc 

Kạn (24/8/1949 - 24/8/2020); Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT, 

nâng cao sức khỏe đời sống văn hóa tinh thần, động viên cán bộ, chiến sỹ, công 

chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.   

2. Yêu cầu 

- Quy mô giải được tổ chức từ cơ sở, tạo được phong trào tập luyện rộng khắp 

tại các địa phương, từ đó lựa chọn vận động viên tiêu biểu của các địa phương, đơn 

vị tham gia thi đấu tại giải cấp tỉnh. 

- Tổ chức giải đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm và thu hút đông đảo lực 

lượng công nhân, viên chức và người lao động tham gia.  

- Các đơn vị tham gia chấp hành nghiêm chỉnh Luật thi đấu Bóng chuyền hơi, 

Điều lệ giải và các quy định của Ban Tổ chức tạo không khí đua tranh thể thao lành 

mạnh, sôi nổi. 

II. NỘI DUNG THI ĐẤU 

- Bóng chuyền hơi nam. 

- Bóng chuyền hơi nữ. 

III. ĐỐI TƢỢNG, TIÊU CHUẨN VĐV 

1. Đối tƣợng tham dự giải 

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương dưới đây được thành lập 01 đội bóng chuyền hơi 

nam và 01 đội bóng chuyền hơi nữ tham dự giải, cụ thể: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và các huyện, thành phố. 

- Các đơn vị thuộc ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 
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- Các công ty, doanh nghiệp của tỉnh Bắc Kạn (do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bắc Kạn cấp phép thành lập) có tổ chức công đoàn cơ sở. 

(Các đơn vị khối Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đơn vị thuộc ngành trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh, các công ty, doanh nghiệp của tỉnh có tổ chức công 

đoàn cơ sở có thể phối hợp với nhau để thành lập 01 đội bóng chuyền hơi nam và 

01 đội bóng chuyền hơi nữ tham dự giải. Không hạn chế số lượng các đơn vị liên 

kết, phối hợp với nhau để thành lập đội bóng tham dự giải). 

- Mời đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thành lập đội bóng tham 

gia thi đấu tại giải. 

2. Tiêu chuẩn VĐV 

- Tuổi VĐV nam và nữ từ 40 tuổi trở lên (sinh từ năm 1980 trở về trước).  

- VĐV là người công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh và phải là người tham gia đóng bảo hiểm xã hội.  

- VĐV có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú tại các địa phương hoặc có các 

giấy tờ chứng minh là cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trên 

địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/6/2020 trở về trước. 

- VĐV là người có tư cách đạo đức tốt, không trong thời gian chấp hành các 

hình phạt của pháp luật, có đủ sức khỏe để tham gia thi đấu giải. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian, địa điểm thi đấu: Từ ngày 17/7 đến 20/7/2020, tại Nhà thi đấu 

TDTT tỉnh. 

2. Khai mạc giải: Hồi 7h30 ngày 17 /7/2020, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. 

3. Bế mạc giải: Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức tiến hành bế mạc, 

trao thưởng. 

4. Họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu: Hồi 14h00 ngày 16/7/2020 tại Phòng 

họp tầng 3, khán đài C, Nhà thi đấu TDTT tỉnh.  

V. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ 

1. Quy định về đăng ký  

Mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 10 VĐV, 01 trưởng đoàn, 01 HLV. 

2. Hồ sơ đội bóng  

- 01 bản đăng ký thi đấu có ký tên đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu 

gửi kèm Điều lệ). 

- 01 ảnh tập thể đội bóng, cỡ ảnh CP2 13x18, phía dưới ảnh phải ghi rõ họ tên 

VĐV theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.  
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- Giấy khám sức khỏe VĐV do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên xác nhận đủ 

sức khỏe tham gia thi đấu Bóng chuyền hơi. 

- VĐV phải có các giấy tờ sau: Phô tô sổ bảo hiểm xã hội (trường hợp nếu 

không có sổ bảo hiểm xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về 

việc đã đóng bảo hiểm xã hội); bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu, 

đăng ký tạm trú hoặc các giấy tờ chứng minh là người hiện đang sinh sống hoặc 

công tác tại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Bản gốc Trưởng đoàn giữ và phải xuất trình 

khi Ban Tổ chức yêu cầu.  

* Hồ sơ đội bóng được lập thành một bộ và gửi về Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn trước ngày 10/7/2020. 

VI. THỂ THỨC, LUẬT THI ĐẤU 

1. Thể thức thi đấu 

- Căn cứ vào số lượng các đội bóng đăng ký tham gia thi đấu giải, Ban Tổ 

chức sẽ thống nhất thể thức thi đấu phù hợp (vòng bảng, tứ kết, bán kết, chung kết). 

- Trong trường hợp tổ chức thi đấu vòng tròn, nếu có 2 hay nhiều đội trong 

bảng đấu bằng điểm nhau sẽ xét các chỉ số phụ để xác định thứ hạng theo thứ tự 

như sau: Hiệu số của tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua; kết quả trận gặp nhau trực 

tiếp; hiệu số tổng điểm thắng/tổng điểm thua; bốc thăm. 

- Cách tính điểm cho mỗi trận đấu: Thắng 3 điểm; thua 0 điểm. 

2. Luật thi đấu  

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hơi hiện hành. 

- Bóng thi đấu: Trọng lượng 200 gam đối với nữ, 250 gam đối với nam. 

- Trang phục thi đấu: Theo quy định của Luật Bóng chuyền hơi. 

- Mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, hai hiệp đầu mỗi hiệp thi đấu 21 điểm, hiệp thứ 3 

thi đấu 15 điểm. 

VII. KHIẾU NẠI, KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT. 

1. Khiếu nại 

- Các khiếu nại về nhân sự phải bằng văn bản do Trưởng đoàn ký tên, Ban Tổ 

chức sẽ xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Trưởng đoàn của đội bóng bị 

khiếu nại có trách nhiệm trình đầy đủ các giấy tờ gốc chứng minh về nhân sự của 

đội mình để Ban Tổ chức xem xét, giải quyết. 

- Các khiếu nại về chuyên môn phải bằng văn bản do Trưởng đoàn hoặc huấn 

luyện viên ký tên và gửi cho Ban Tổ chức giải (hoặc Trưởng Tiểu ban trọng tài) 

chậm nhất sau 15 phút ngay sau khi kết thúc trận đấu. 

- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức sẽ 

xem xét và có hình thức xử lý đối với các khiếu nại trên. 
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2. Khen thƣởng 

- Tặng cờ, huy chương và giải thưởng cho đội đoạt giải nhất, nhì, và đồng giải 

ba của các nội dung thi đấu của nam và nữ.  

- Trao giải cá nhân: VĐV tấn công xuất sắc nhất, VĐV chuyền hai xuất sắc 

nhất của nam và nữ. 

- Cơ cấu tiền thưởng: 

+ Giải nhất: 7.000.000 đồng. 

+ Giải nhì: 4.000.000 đồng. 

+ Giải ba: 3.000.000 đồng. 

+ Giải cá nhân: 300.000 đồng/giải. 

3. Kỷ luật 

Các tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ giải, Luật thi đấu Ban Tổ chức giải sẽ xử 

lý theo quy định đồng thời thông báo tới cơ quan đơn vị có tập thể, cá nhân vi phạm. 

VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC. 

 - Các đơn vị có thể triệu tập VĐV của đơn vị khác, tuy nhiên phải được sự 

đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản, Ban Tổ chức không giải quyết vấn đề 

tranh chấp về VĐV của các đội bóng. 

- Các đơn vị (theo quy định tại khoản 1, Mục III của Điều lệ) có thể phối hợp 

2 hoặc nhiều đơn vị để cùng thành lập các đội bóng tham gia thi đấu nhưng phải 

được sự đồng ý của các bên liên quan.  

- Các đoàn tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, phương tiện đi lại 

trong suốt quá trình thi đấu. 

Mọi vấn đề chưa rõ các đơn vị liên hệ phòng Nghiệp vụ TDTT, Trung tâm 

Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn, điện thoại: 02093.872.900./.  
 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 

- Ban Giám đốc Sở VHTTDL; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT-TT các huyện, 

thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Sở (đăng); 

Gửi bản giấy: 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Các doanh nghiệp của tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT; 

- Lưu: VT, QL TDTT, Nhung. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chƣơng 
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ĐƠN VỊ:………………………… 
 

……….………………………….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải Bóng chuyền hơi Công nhân viên chức - Lao động 

tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2020 

 

Kính gửi: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn. 

 

Đơn vị ……………………………………………. đăng ký danh sách đoàn VĐV 

tham dự Giải Bóng chuyền hơi CNVC-LĐ tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2020, như sau: 

1. Trƣởng đoàn: ........................................................ Số ĐT: .................................... 

2. Huấn luyện viên:.................................................... Số ĐT: .................................... 

3. Vận động viên: 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

(Hồ sơ đăng ký thi đấu của đội bóng gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT chậm nhất vào ngày 10/72020) 

………………….., ngày …….. tháng ….. năm 2020 
THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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