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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 
TRUNG TÂM TDTT – PHÒNG GD&ĐT 

  
Số:        /LT-TDTT-GDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Quận 2, ngày  14  tháng  9  năm  2012 

 
ĐIỀU LỆ 

VÔ ĐỊCH THỂ THAO HỌC SINH QUẬN 2 NĂM HỌC 2012-2013 
  

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 
1/ Mục đích: 
- Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước chuyển mạnh mẽ về Thể dục Thể 
thao đến năm 2020. 

- Thực hiện chiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 
2020 theo quyết định số 2198/QĐ-TTg ngảy 03/12/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

- Thực hiện liên tịch của hai ngành Thể dục Thể thao và Giáo dục và Đào 
tạo về công tác giáo dục thể chất trong các trường học quận 2. 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao, góp phần 
phát triển giáo dục thể chất cho học sinh trong các trường học. 

- Phát hiện và tuyển chọn những học sinh tài năng thể thao, bổ sung cho 
lực lượng vận động viên năng khiếu quận 2 tham dự các giải thể thao cấp thành 
phố. 

2/ Yêu cầu: 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao và Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường phải quán triệt tinh thần Hội thao 
Vô địch học sinh đến toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên và học sinh, 
nhằm tiến hành tổ chức cấp cơ sở và tham dự Giải Vô địch Thể thao học sinh 
(VĐTTHS) quận 2 năm học 2012-2013 theo nội dung quy định của điều lệ này 
với phương châm: Vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng 
cường sức khỏe để đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học 
sinh. 

- Các trường học phải tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí và sắp xếp thời 
gian để các em học sinh tham gia việc học tập, rèn luyện các môn thể thao ngoại 
khóa và thi đấu HKPĐ các cấp. 

- Hội thao Vô địch học sinh cấp cơ sở và cấp quận phải được tổ chức an 
toàn tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/CP của Chính phủ về chống 
tiêu cực trong các hoạt động TDTT và Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. 
ĐIỀU 2:  ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 
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2.1/ Đối tượng: 
1 – Dành cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn quận 2, bao gồm 

các trường công lập, bán công, dân lập, tư thục… được học với chương trình 
phổ thông đầy đủ theo quy định hiện hành của ngành Giáo dục. 

2 – Các môn thể thao được tổ chức thi đấu chia theo 3 cấp học như sau: 
 a. Tiểu học: Từ lớp 1 đến lớp 5 có độ tuổi tối đa sinh năm 2002. 
 b. Trung học cơ sở: Từ lớp 6 đến lớp 9 có độ tuổi tối đa là sinh năm 

1998. Một số môn (theo điều 3 của điều lệ này) được tổ chức chia theo hai 
nhóm:  

- Nhóm lớp 6-7 có độ tuổi tối đa sinh năm 2000 
- Nhóm lớp 8-9 có độ tuổi tối đa sinh năm 1998. 
c. Trung học phổ thông: Từ lớp 10 đến lớp 12 có độ tuổi tối đa sinh 

năm 1995. 
Ghi chú: Học sinh ở cấp học và nhóm tuổi nào thì thi đấu ở đội tuyển học 

sinh cấp học và theo nhóm tuổi đó, nếu quá tuổi quy định thì được phép thi đấu 
ở cấp học và nhóm tuổi trên liền kề. 
 3 – Học sinh học trường nào thì thi đấu cho trường đó.   
 4 – Tùy theo yêu cầu chuyên môn hoặc điều kiện sân bãi tổ chức, số 
lượng đội hoặc số VĐV của mỗi trường được tham dự ở mỗi nội dung thi đấu sẽ 
được quy định rõ trong các điều lệ từng môn. 

2.2/ Hồ sơ và thủ tục tham dự:  
1 – Danh sách đăng ký do Ban Giám hiệu ký và có xác nhận đủ sức khỏe 

thi đấu của y tế từ cấp trường trở lên. 
2 – Phiếu thi đấu do Ban Giám hiệu trường xác nhận. 

ĐIỀU 3: NỘI DUNG - TÍNH CHẤT THI ĐẤU 
3.1/ Nội dung: Gồm 09 môn thể thao được tổ chức theo thời gian và 

nhóm lớp như sau: 
 

 
Stt 

 
Môn thể thao 

Thời gian tổ chức Nhóm thi đấu Ghi 
chú HK I HK II Tiểu 

học 
THCS THPT 

01 Bóng đá mini 11-18/10  x Lớp 6-7; 8-9 x  
02 Bóng rổ 13-14/10  x  x x  
03 Việt dã 21/10   x x x   
04 Điền kinh 24-25/11  x Lớp 6-7; 8-9 x  
05 Võ Cổ truyền  26/1/2013 x x x  
06 Vovinam   27/1/2013  x x x  
07 Cầu lông   21/2/2013 x Lớp 6-7; 8-9 x  
08 Bơi lội  22/2/2013 x Lớp 6-7; 8-9 x  
09 Kéo co  23/2/2013 x x x  
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3.2/ Hệ thống và phương thức tổ chức thi đấu:   
 1 – Hệ thống thi đấu gồm 3 cấp: Cơ sở trường – quận và thành phố. 

2 – Phương thức tổ chức: 
  a – Cấp trường : 
  + Các trường tự tổ chức các môn thể thao đang phát triển tại 
trường. Căn cứ vào kết quả thi đấu để tuyển chọn đội đại biểu tham dự cấp quận. 
Trong quá trình tổ chức thi đấu có thể liên hệ Phòng Nghiệp vụ Trung tâm 
TDTT quận để được hỗ trợ. 
  + Những trường không đủ điều kiện hoặc không đủ số lượng VĐV 
để tổ chức, có thể xây dựng đội đại biểu các môn thể thao tập luyện tham dự giải 
cấp quận. 
  b – Cấp quận: 
  + Thành lập Ban Tổ chức Giải VĐTTHS theo tinh thần liên tịch 
giữa hai ngành GD và TDTT để phối hợp tổ chức thi đấu chung kết cấp quận và 
chọn đội đại biểu tập luyện tham dự cấp thành phố. 
  + Ở những môn không tổ chức giải, Ban Tổ chức giải VĐTTHS 
quận chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc tuyển chọn đội đại biểu tham dự giải 
cấp thành phố. 

3.3/ Luật thi đấu:   
 Áp dụng luật thống nhất do Tổng cục TDTT ban hành, những môn chưa 
có luật riêng thì tạm thời áp dụng các hướng dẫn thay luật của Thành phố hiện 
hành. 

3.4/ Quy định về tổ chức thi đấu:   
1 – Căn cứ vào đặc điểm và luật thi đấu mà điều lệ từng môn thể thao sẽ 

quy định về thể thức, cách tính điểm, xếp hạng và nội dung thi đấu cụ thể. 
2 – Các yêu cầu về số lượng tham dự để một giải được tiến hành tổ chức: 
 a. Có 3 đơn vị trở lên đăng ký tham dự. 
 b. Nếu chỉ có 3 VĐV của 3 đơn vị tham dự trong mỗi nội dung thi 

đấu thì chỉ trao giải nhất, nhì. 
 c. Trường hợp đã đủ yêu cầu theo mục a và b trên nhưng do các 

đơn vị tự ý bỏ cuộc hoặc bị loại do vi phạm điều lệ thì giải vẫn được tiến hành, 
số lượng huy chương được trao vẫn giữ nguyên cho các đơn vị có mặt thi đấu. 
ĐIỀU 4: THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 
 4.1/ Tổ chức thi đấu:  

1 – Hội thao cấp trường: Từ đầu năm học đến trước khi tổ chức thi đấu 
vòng chung kết quận. 
 2 – Cấp quận: Từ sau khi tổ chức thi đấu thể thao cấp trường đến trước 
khi diễn ra vòng chung kết cấp thành phố của môn liên quan, chia 2 học kỳ: 
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  - Học kỳ I: từ cuối tháng 9 đến tháng 12/2012. 
  - Học kỳ II: Từ tháng 1 đến 31/3/2013. 
 3 – Thời gian cụ thể và địa điểm thi đấu sẽ được quy định trong lịch thi 
đấu chung và điều lệ riêng từng môn. 
 4.2/ Đăng ký – Báo cáo: 
 1 – Các trường đăng ký số lượng giải tổ chức ở trường cho Phòng Nghiệp 
vụ - Trung tâm TDTT quận 2 trước ngày 10/10/2012. 
 2 – Đăng ký tham dự giải cấp quận: 
  - Đăng ký thi đấu đúng hạn theo lịch thi đấu chung, thủ tục đăng ký 
theo quy định ở điều 2.2 của điều lệ này. 
  - Danh sách đăng ký phải ghi đầy đủ các chi tiết của vận động viên 
bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp. Ban Tổ chức các môn 
thi chỉ cho phép VĐV thi đấu khi có đủ các chi tiết đăng ký trên. 
 3 – Ban Tổ chức trường phải gởi báo cáo tổ chức giải cho BTC quận để 
làm cơ sở tính điểm thi đua trong Hội thao sau khi kết thúc giai đoạn tổ chức cơ 
sở và diễn ra chung kết cấp quận (Hạn chót ngày 31/1/2013). 

ĐIỀU 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, XẾP HẠNG, KHEN THƯỞNG, KỶ 
LUẬT: 
 5.1/ Công tác tổ chức các giải cấp trường: 

1. Môn tập thể: Tổ chức từ 4 đội trở lên .   
2. Môn cá nhân: Tổ chức từ 20 VĐV trở lên .  
3. Qui định: 
* Các trường phải tổ chức Hội thao cơ sở từ 4 môn trở lên mới được xét 

thi đua. 
* Hồ sơ gồm: 

   - Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải VĐTTHS cấp trường. 
- Điều lệ chung hoặc riêng từng môn. 
- Danh sách đăng ký thi đấu của các VĐV hoặc các đội.  
- Bảng kết quả thi đấu từng môn. 
- Báo cáo tổng kết Hội thao. 

   (Tất cả các hồ sơ trên phải có xác nhận của BGH trường). 
 5.2/ Quy định về hệ số các môn thể thao để đánh giá xếp hạng: 

- Hệ số 5: Bóng đá mini, bóng rổ, kéo co. 
- Hệ số 1: Các môn thể thao còn lại. 
5.3/ Nguyên tắc xếp hạng đối với trường: 
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 - Tính tổng thành tích huy chương cấp quận (đã nhân hệ số). 
 - Quy định xếp hạng như sau: 

+ Trình tự xếp theo tổng huy chương vàng, bạc, đồng.    
+ Trình tự xếp theo tổng số huy chương của lớp học nhỏ đến lớp 
học lớn 

  + Giới tính nữ đến nam. 
 5.4/ Khen thưởng: 
 1 – Ban Tổ chức quận sẽ trao huy chương, giấy chứng nhận thành tích và 
giải thưởng 1, 2, 3, khuyến khích cho các nội dung thi được quy định trong điều 
lệ các môn. 
 2 – Căn cứ vào thành tích thể thao và công tác tổ chức Hội thao của 
trường, Ban Tổ chức VĐHS quận sẽ khen thưởng cho các đơn vị trường và cá 
nhân như sau: 
  a – Khối Tiểu học: 3 trường dẫn đầu 
  b – Khối THCS: 3 trường dẫn đầu 
  c – Khối THPT: 1 trường dẫn đầu 
  d – Giáo viên TDTT các trường dẫn đầu 
  e – Các cán bộ – HLV có nhiều đóng góp cho Hội thao. 
  f – Các cá nhân – Ban ngành phối hợp đóng góp cho thành công 
của hội thao. 
 5.5/ Quy định đối với các đơn vị xét khen thưởng: 
 - Theo Điều 5.1 của Điều lệ này và sau khi thực hiện các quy định về báo 
cáo hoạt động Hội thao VĐHS của trường về BTC quận đúng thời hạn quy định 
(các đơn vị không nộp báo cáo đúng thời hạn sẽ không được xét khen thưởng). 

5.6/ Kỷ luật: 
 Các cá nhân, đơn vị vi phạm Điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức 
sẽ bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức sau: 

1 – Tùy theo mức độ vi phạm, VĐV sẽ bị xử lý từ khiển trách đến cấm thi 
đấu một năm trở lên. Chỉ đạo viên và HLV có liên quan trực tiếp đến các trường 
hợp vi phạm sẽ bị truất quyền chỉ đạo trong thời hạn một năm trở lên. 

2 – Không công nhận thành tích của đơn vị hoặc cá nhân đạt được ở môn 
thể thao vi phạm. 

3 – Các trường học có liên quan đến trường hợp vi phạm tùy theo mức độ 
có thể cảnh cáo hoặc không xếp thi đua khen thưởng trong Hội thao.   
ĐIỀU 6 : KHIẾU NẠI 

 6.1/ Quy định chung:  
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1 – Lệ phí khiếu nại 50.000đ/1 trường hợp, số tiền này sẽ hoàn trả nếu 
khiếu nại đúng. 

2 – Các khiếu nại phải thực hiện bằng văn bản do lãnh đạo đoàn hoặc 
HLV có tên trong danh sách đăng ký của đơn vị cử đi ký tên. Trường hợp khiếu 
nại để hiệu chỉnh sai lệch VĐV thì thực hiện thủ tục theo Điều 6.2.3 của Điều lệ 
này. 

6.2/ Các hình thức khiếu nại: 
1 – Đối tượng tham dự:  

  a – Thực hiện trước khi trận đấu bắt đầu. 
  b – Các đơn vị bị khiếu nại phải trình BTC một trong các hồ sơ có 
liên quan tùy theo trường hợp và đối tượng vi phạm gồm: 
  - Giấy khai sinh và hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao có thị thực). 
  - Sổ học bạ hoặc bằng tốt nghiệp (bản chính) của cấp học dưới. 
  - Giấy chứng minh nhân dân (học sinh THPT). 

2 – Về kỹ thuật chuyên môn: 
a – Khiếu nại phải được thực hiện ngay sau khi kết thúc trận đấu 

hoặc theo các quy định riêng phù hợp với luật và tính chất thi đấu của từng môn 
thể thao. 

b – Ban Tổ chức các môn sẽ căn cứ vào luật thi đấu hoặc các quy 
định chuyên môn để xử lý các trường hợp khiếu nại và quyết định kết quả mà 
trận đấu đã diễn ra. 
 3 – Về điều chỉnh sai lệch tên, tuổi VĐV: 
  Các đơn vị tham dự chịu trách nhiệm đăng ký đầy đủ mọi chi tiết 
cho VĐV của mình theo Điều 4.2 của điều lệ này. Trong quá trình thi đấu nếu 
phát hiện có sai lệch tên, tuổi, lớp… các đơn vị phải báo với BTC từng môn để 
kịp thời điều chỉnh cho VĐV của mình. 
ĐIỀU 7 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 1 – Điều lệ gồm những quy định chung cho việc tổ chức tất cả các cuộc 
thi đấu giải Hội thao Vô địch học sinh quận 2 năm học 2010-2011. Căn cứ vào 
điều lệ này, Ban Tổ chức sẽ ban hành các điều lệ riêng cho từng môn tổ chức thi 
đấu.   

2 – Chỉ có Trung tâm Thể dục Thể thao và Phòng Giáo dục và Đào tạo 
quận 2 mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ này. 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 
 TRƯỞNG PHÒNG GIÁM ĐỐC 


