
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
   
 Số:  11  /ĐL-TTTDTT Quận 2, ngày 10  tháng 7  năm 2012 

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Cầu lông các Khu phố, Chung cư và đơn vị vũ trang 
 Quận 2 năm 2012. 

 
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 
 - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng gia đình thể thao. 

- Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, 
đoàn kết giao lưu giữa các khu phố, chung cư và đơn vị vũ trang trên địa bàn 
quận 2. 
ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 
 - Tất cả các vận động viên không phân biệt tuổi, đang công tác hoặc 
thường, tạm trú dài hạn từ 6 tháng trở lên tại quận 2. 
 - Danh sách cần ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, nội dung thi đấu có xác 
nhận của UBND phường, đơn vị và cơ quan Y tế cấp phường trở lên. Vận động 
viên cư trú, công tác tại khu phố, đơn vị nào chỉ được thi đấu cho khu phố, đơn vị 
đó. 
ĐIỀU 3: NỘI DUNG THI ĐẤU:  

Ban tổ chức chia làm 2 bảng thi đấu riêng biệt: Bảng dành cho các Khu 
phố và chung cư; Bảng dành cho các đơn vị lực lượng vũ trang. Gồm: 
 - Nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

- Thể thức: loại trực tiếp 3 hiệp thắng 2 ( 15 điểm/hiệp) 
ĐIỀU 4: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 
 - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Điều lệ đến hết ngày 14/8/2012 tại 
Trung tâm Thể dục Thể thao quận 2 (số 8, đường Thảo Điền, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2. Điện thoại: 5402 3004). 

- Họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 15/8/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
 - Thi đấu: 7 giờ 30 ngày 16/8/2012 (thứ năm) tại Câu lạc bộ Cầu lông 
Khánh Hồng (số 15 đường 34, phường Bình An, quận 2).   
ĐIỀU 5: KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 
  - Khen thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các vận động viên đạt thứ 
hạng 1, 2, 3 cho mỗi nội dung thi đấu nếu số lượng có từ 4 đôi trở lên (của 03 
đơn vị trở lên), nếu có từ 08 đơn vị trở lên thì sẽ trao thêm giải đồng hạng ba. 



 Ban Tổ chức chỉ trao giải cho các vận động viên đạt thứ hạng 1, 2 cho mỗi 
nội dung thi đấu nếu số lượng chỉ có 03 đôi của 03 đơn vị.  
 - Kỷ luật: Ban Tổ chức sẽ xử lý tùy theo mức độ nếu có vận động viên vi 
phạm về luật thi đấu. 
 - Mọi khiếu nại thắc mắc của đơn vị phải bằng văn bản cụ thể trước khi kết 
thúc trận đấu. 
ĐIỀU 6: LUẬT THI ĐẤU 

- Luật: Áp dụng luật thi đấu do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành. 
ĐIỀU 7: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 
 - Vận động viên tự trang bị dụng cụ thi đấu cá nhân (giày, vợt) 
 - Ban Tổ chức chuẩn bị sân bãi và cầu thi đấu. 

- Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi và bổ sung Điều lệ bằng văn 
bản cụ thể. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Khánh Hùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
   
 Số:  12  /ĐL-TTTDTT Quận 2, ngày 10 tháng 7 năm 2012 

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Cờ tướng các Khu phố, Chung cư và đơn vị vũ trang 
 Quận 2 năm 2012 

 
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 
 - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng gia đình thể thao. 

- Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, 
đoàn kết giao lưu giữa các khu phố, chung cư và đơn vị vũ trang trên địa bàn 
quận 2. 
ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 
 - Tất cả các vận động viên không phân biệt tuổi, đang công tác hoặc 
thường, tạm trú dài hạn từ 6 tháng trở lên tại quận 2. 
 - Danh sách cần ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, nội dung thi đấu có xác 
nhận của UBND phường, đơn vị và cơ quan y tế cấp phường trở lên. Vận động 
viên cư trú, công tác tại khu phố, đơn vị nào chỉ được thi đấu cho khu phố, đơn vị 
đó. 
ĐIỀU 3: THỂ THỨC VÀ LUẬT THI ĐẤU 

- Ban tổ chức chia làm 2 bảng thi đấu riêng biệt: Bảng dành cho các Khu 
phố và chung cư; Bảng dành cho các đơn vị lực lượng vũ trang. 

- Thi đấu hệ Thụy Sĩ 5 ván tính điểm  
- Áp dụng luật cờ tướng hiện hành 
- Mỗi bàn thi đấu trong 60 phút 
- Xếp hạng cá nhân lần lượt theo điểm, hệ số, số ván thắng, số ván đi hậu, 

số ván thắng khi đi hậu, ván đối kháng, màu quân đối kháng, đồng hạng. 
- Vận động viên sẽ bị loại nếu: + Bỏ cuộc ván đầu tiên 
     + Bỏ cuộc hai ván 
     + Đi trễ 20 phút so với giờ thi đấu 
- Vận động viên phạm 3 lỗi kỹ thuật sẽ bị xử thua ván cờ. 

 
 



ĐIỀU 4: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 
 - Đăng ký hạn chót và họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 15/8/2012 tại Trung 
tâm Thể dục Thể thao quận 2 (số 8 đường Thảo Điền, khu phố 1, phường Thảo 
Điền, quận 2. Điện thoại: 5402 3004). 
 - Thời gian thi đấu: 8 giờ 00 ngày 17/8/2012 (thứ sáu) tại Câu lạc bộ Bơi 
lội An Phú (số 8 đường Thảo Điền, khu phố 1, phường Thảo Điền, quận 2). 
ĐIỀU 5: KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 
  - Khen thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân nam đạt thứ hạng 
1, 2, 3 và  7 giải khuyến khích nếu có từ 50 VĐV trở lên tham dự.   
 - Kỷ luật: Ban Tổ chức sẽ loại vận động viên vi phạm Điều lệ giải và thông 
báo đến đơn vị chủ quản.. 
 - Mọi khiếu nại thắc mắc của đơn vị phải bằng văn bản cụ thể trước khi kết 
thúc trận đấu. 
ĐIỀU 6: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi và bổ sung Điều lệ bằng văn 
bản cụ thể. 
 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Khánh Hùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
   
 Số:  13  /ĐL-TTTDTT Quận 2, ngày 10  tháng 7 năm 2012 

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Bơi lội các Khu phố, Chung cư và đơn vị vũ trang 
 Quận 2 năm 2012 

 
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 
 - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng gia đình thể thao. 

- Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, 
đoàn kết giao lưu giữa các khu phố, chung cư và đơn vị vũ trang trên địa bàn 
quận 2. 
ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 
 - Tất cả các vận động viên không phân biệt tuổi, đang công tác hoặc 
thường, tạm trú dài hạn từ 6 tháng trở lên tại quận 2. 
 - Danh sách cần ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, nội dung thi đấu có xác 
nhận của UBND phường, đơn vị và cơ quan y tế cấp phường trở lên. Vận động 
viên cư trú, công tác tại khu phố, đơn vị nào chỉ được thi đấu cho khu phố, đơn vị 
đó. 
ĐIỀU 3: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 
 - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Điều lệ đến hết ngày 14/8/2012 tại 
Trung tâm Thể dục Thể thao quận 2 (số 8 đường Thảo Điền, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2. Điện thoại: 5402 3004). 
 - Họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 15/8/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
 - Thời gian thi đấu: 7 giờ 30 ngày 17/8/2012 tại Câu lạc bộ Bơi lội An 
Phú (Số 8 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2. Điện thoại: 5402 3004).   
ĐIỀU 4: NỘI DUNG THI ĐẤU 

- Ban tổ chức chia làm 2 bảng thi đấu riêng biệt: bảng dành cho các Khu 
phố và chung cư; Bảng dành cho các đơn vị lực lượng vũ trang. Gồm: 

 Cự ly 25m tự do nam, 25m tự do nữ, 25m ếch nam, 25m ếch nữ. 
ĐIỀU 5: THỂ THỨC THI ĐẤU 
 - Áp dụng thể thức và luật thi đấu do Tổng cục TDTT ban hành. 
ĐIỀU 6: KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 
  - Khen thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân đạt thứ hạng 1, 2, 
3 ở từng nội dung thi đấu. 



 - Kỷ luật: Ban Tổ chức sẽ xử lý tùy theo mức độ nếu có vận động viên vi 
phạm về luật thi đấu. 
 - Mọi khiếu nại thắc mắc của đơn vị phải bằng văn bản cụ thể trước khi kết 
thúc thi đấu. 
 
ĐIỀU 7: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 
 - Vận động viên tự trang bị cá nhân (quần, áo bơi, kính bơi). 

- Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi và bổ sung Điều lệ bằng văn 
bản cụ thể. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Khánh Hùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
   
 Số:  14  /ĐL-TTTDTT Quận 2, ngày 10 tháng 7 năm 2012 

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng đá mini các Khu phố, Chung cư và đơn vị vũ trang 
 Quận 2 năm 2012 

 
ĐIỀU 1: Mục đích, yêu cầu: 
 - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng gia đình thể thao. 

- Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, 
đoàn kết giao lưu giữa các khu phố, chung cư và đơn vị vũ trang trên địa bàn 
quận 2. 
ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

- Ban tổ chức chia làm 2 bảng thi đấu riêng biệt: bảng dành cho các Khu 
phố và chung cư; Bảng dành cho các đơn vị lực lượng vũ trang.  
 - Tất cả các vận động viên không phân biệt tuổi, đang công tác hoặc 
thường, tạm trú dài hạn từ 6 tháng trở lên tại quận 2. 
 - Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký một đội bóng tham dự. 
 - Vận động viên cư trú, công tác tại khu phố, chung cư, đơn vị nào chỉ 
được thi đấu cho đơn vị đó. 
 - Đối tượng không được tham dự: 
  + Vận động viên đã thi đấu ở giải Bóng đá hạng ba quốc gia và giải 
Futsal vô địch Thành phố trở lên ( từ năm 2007 trở lại) 
  + Vận động viên bị kỷ luật của ngành, địa phương. 
ĐIỀU 3: YÊU CẦU 
 - Nộp một danh sách có ảnh 3x4, xác nhận của UBND phường và trạm Y 
tế phường các vận động viên có đủ sức khỏe thi đấu. 
 - Mỗi đội được đăng ký tối đa: 01 chỉ đạo viên, 02 huấn luyện viên, 12 vận 
động viên. 
 - Mỗi đội phải tự trang bị quần áo thi đấu đồng phục, giày bata vải hoặc 
giày đá sân cỏ nhân tạo. 
ĐIỀU 4: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 
 - Đăng ký và nộp hồ sơ đầy đủ hạn chót: ngày 21/8/2012 tại Trung tâm 
Thể dục Thể thao quận 2 (số 8 đường Thảo Điền, khu phố 1, phường Thảo Điền, 
quận 2. Điện thoại: 5402 3004). 
 - Bốc thăm: 8 giờ 00 ngày 22/8/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 



 - Thi đấu: 7 giờ 30 ngày 24/8 đến ngày 31/8/2012 tại sân Bóng đá mini 
Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Thảo Điền, số 695 Nguyễn Ư Dĩ, khu phố 1, 
phường Thảo Điền ( trực thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 2).   
ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC THI ĐẤU 

Ban Tổ chức giải sẽ bốc thăm đá loại trực tiếp. Các đội cùng phường sẽ 
không gặp nhau ở vòng đầu tiên. 
ĐIỀU 6: LUẬT THI ĐẤU - TRỌNG TÀI 
 1. Luật: Áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người do Liên đoàn Bóng đá Việt 
Nam ban hành năm 2012. 
 - Bắt đầu trận đấu mỗi đội phải có ít nhất 3 VĐV ( trong đó có 1 thủ môn). 
 - Nếu trong trường hợp đội bóng nào không còn đủ 03 người thi đấu trên 
sân, trận đấu sẽ ngưng và đội bóng đó bị xử thua 0-3. 
 2. Trọng tài: Do Ban Tổ chức giải phân công. 
ĐIỀU 7: THỜI GIAN THI ĐẤU 
 1. Thời gian: 20 phút x 2 hiệp = 40 phút 
 2. Các trận đấu, nếu hai đội hòa nhau ở hai hiệp chính sẽ thi đá luân lưu 
6m để phân thắng bại. 
 3. Đội bóng đến trễ 15 phút so với giờ thi đấu (quy định trong lịch thi đấu) 
sẽ bị xử thua 0-3 
ĐIỀU 8: KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 
  - Khen thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao giải (gồm cúp, cờ, tiền thưởng ) cho 
đội hạng 1, hạng 2, đồng hạng 3.    
 - Kỷ luật: Đội hoặc vận động viên tham dự vi phạm điều lệ, Ban Tổ chức 
giải sẽ xử lý loại khỏi giải. 
ĐIỀU 9: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

- Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi và bổ sung Điều lệ bằng văn bản cụ 
thể. 

 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

  
 
 

  Nguyễn Khánh Hùng 
 
 
 
 
 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
   
 Số:  15  /ĐL-TTTDTT Quận 2, ngày 10  tháng 7 năm 2012 

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Việt dã các Khu phố, Chung cư và đơn vị vũ trang 
 Quận 2 năm 2012 

 
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 
 - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng gia đình thể thao. 

- Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, 
đoàn kết giao lưu giữa các khu phố, chung cư và đơn vị vũ trang trên địa bàn 
quận 2. 
ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 
 - Tất cả các vận động viên nam, nữ đang công tác, có hộ khẩu thường trú, 
tạm trú dài hạn tại quận 2. Ban tổ chức chia làm hai lứa tuổi thi đấu: 
  Nhóm 1: từ 41 tuổi trở lên (sinh từ năm 1971 trở về trước) 
  Nhóm 2: Từ 40 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1972 trở lại đây) 
 - Mỗi khu phố đăng ký 20 VĐV (10 nam + 10 nữ). Danh sách cần ghi rõ 
họ tên và ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú và xác nhận của UBND 
phường, đơn vị. Vận động viên cư trú, công tác tại khu phố, đơn vị nào chỉ được 
thi đấu cho đơn vị đó. 
 - Các vận động viên dự bị tập trung, tập trung thành phố, đẳng cấp quốc 
gia không được đăng ký tham gia. 
ĐIỀU 3: NỘI DUNG THI ĐẤU 
 - Cự ly thi đấu: 
  + Chạy 1,5 km: dành cho lứa tuổi nhóm 1 
  + Chạy 2 km; dành cho lứa tuổi nhóm 2 
 - Cách tính điểm: Cá nhân: từ hạng 1 đến hạng 10 (nam, nữ) 
    Đồng đội: từ hạng 1 đến hạng 3 (nam, nữ) 
 Lấy 30 hạng đầu (người về nhất tính 30 điểm, hạng ba mươi tính 1 điểm). 
Đơn vị nào có số điểm nhiều nhất sẽ được xếp thứ hạng đồng đội cao hơn. Nếu 
hai đơn vị có số điểm bằng nhau, đơn vị nào có thứ hạng cá nhân cao hơn sẽ xếp 
hạng cao hơn. 
 



ĐIỀU 4: HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 
 - 01 bản danh sách thi đấu có xác nhận y tế tập thể. 
 - Trường hợp khiếu nại phải nộp lệ phí 100.000đ (một trăm ngàn đồng/1 
trường hợp). Nếu  khiếu nại đó đúng, Ban Tổ chức sẽ hoàn trả lại. Nếu khiếu nại 
đó không đúng, số tiền đó sẽ được sung vào lệ phí tổ chức của giải. 
 - Nếu có khiếu nại về tuổi, Ban tổ chức sẽ yêu cầu VĐV phải xuất trình 
CMND. 
 - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Điều lệ đến hết ngày 21/8/2012 tại 
Trung tâm Thể dục Thể thao quận 2 (số 8 đường Thảo Điền, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2. Điện thoại: 5402 3004). 
 - Họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 22/8/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
 - Thời gian thi đấu: 7 giờ 00 ngày 26/8/2012 (chủ nhật) tại trường Trung 
học phổ thông Thủ Thiêm (khu 131ha phường An Phú, quận 2). 
ĐIỀU 5: LUẬT THI ĐẤU 
 Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành. 
ĐIỀU 6: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 
 Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi và bổ sung Điều lệ bằng văn 
bản cụ thể. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Khánh Hùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
   
 Số:  16  /ĐL-TTTDTT Quận 2, ngày 10  tháng 7 năm 2012 

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Trò chơi vận động các Khu phố, Chung cư và đơn vị vũ trang 
 Quận 2 năm 2012 

 
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 
 - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 
 - Tiếp tục hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng gia đình thể thao. 

- Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, 
đoàn kết giao lưu giữa các khu phố, chung cư và đơn vị vũ trang trên địa bàn 
quận 2. 
ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 
 - Tất cả các vận động viên không phân biệt tuổi, đang công tác hoặc 
thường, tạm trú dài hạn từ 6 tháng trở lên tại quận 2. 
 - Danh sách cần ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, nội dung thi đấu có xác 
nhận của UBND phường, đơn vị và cơ quan y tế cấp phường trở lên. Vận động 
viên cư trú, công tác tại khu phố, đơn vị nào chỉ được thi đấu cho khu phố, đơn vị 
đó. 
ĐIỀU 3: NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU 
 - Gồm 2 môn: 
  + Kéo co (nam, nữ) : Loại trực tiếp 

 + Nhảy bao bố (nam, nữ): Tính thời gian . 
- Đăng ký tối đa 10 vận động viên cho mỗi nội dung (8 chính thức, 2 dự 

bị).  
- Luật: Áp dụng Các qui định về Trò chơi vận động do Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ban hành. 
ĐIỀU 4: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 
 - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Điều lệ đến hết ngày 21/8/2012 tại 
Trung tâm Thể dục Thể thao quận 2 (số 8 đường Thảo Điền, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2. Điện thoại: 5402 3004). 

- Họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 22/8/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2   
 - Thời gian thi đấu: 7 giờ 00 ngày 26/8/2012 (chủ nhật) tại trường Trung 
học phổ thông Thủ Thiêm (khu 131ha phường An Phú, quận 2). 



ĐIỀU 5: KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 
  - Khen thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao giải 1, 2, 3 cho đội đoạt giải. Riêng 
môn kéo co trao thêm giải đồng hạng ba. 
 - Kỷ luật: Ban Tổ chức sẽ xử lý tùy theo mức độ nếu có vận động viên vi 
phạm Điều lệ. 
 - Mọi khiếu nại thắc mắc của đơn vị phải bằng văn bản cụ thể trước khi kết 
thúc thi đấu. 
ĐIỀU 6: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi và bổ sung Điều lệ bằng văn 
bản cụ thể. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Khánh Hùng 
 


