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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 

  

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

  

Số : 02 /ĐL-TTTDTT Quận 2, ngày 07 tháng 3 năm 2013 

 
ĐIỀU LỆ  

Hội thao chào mừng kỷ niệm 
 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2013);  

67 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946-27/03/2013); 
78 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2013); 

và 16 năm ngày thành lập Quận 2 (1/4/1997-1/4/2013) 

 
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA: 

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm  82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013) và kỷ niệm 67 năm ngày Thể thao Việt Nam 
(27/3/1946-27/3/2013), 78 năm ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ 
(28/3/1935-28/3/2013), kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Quận 2 (1/4/1997-
1/4/2013). Nhằm tạo sân chơi cho  đoàn viên, thanh niên hưởng ứng phong trào 
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần tạo sân chơi 
vui khoẻ, lành mạnh cho cán bộ công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ 
trang, giáo viên, thanh niên trên địa bàn dân cư; qua đó tạo môi trường giao lưu, 
trao đổi và học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, công 
tác, sản xuất kinh doanh tại địa phương, cơ quan và đơn vị; 

- Phát huy nguồn lực xã hội trong chăm lo, đồng hành cùng sự phát triển 
thanh niên công nhân, viên chức quận 2; 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 
- Vận động viên tham gia thi đấu phải là cán bộ - công nhân viên chức, 

giáo viên, đoàn viên, hội viên thanh niên đang làm việc tại các cơ sở thuộc khu 
vực nhà nước, công nhân lao động, lực lượng vũ trang, ngoài quốc doanh trên 
địa bàn quận 2. 

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký tham gia vào đội của mình đang 
công tác (nếu liên quân thì báo danh sách trước khi thi đấu, để tránh các trường 
hợp khiếu kiện trong thi đấu). 

- Các trường hợp không được tham dự: VĐV đã tham dự các giải từ vô 
địch thành phố trở lên; đang bị kỷ luật của đơn vị hoặc địa phương. 

III. NỘI DUNG – LUẬT THI ĐẤU: 
1/ Bóng chuyền nam: 

1.1/ Phương thức thi đấu - Thể thức - Luật : 
- Thi đấu theo Luật của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.  
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- Tùy theo số lượng tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định phương thức thi đấu 
theo thể thức 3 hiệp thắng 2. 

- Trọng tài do Ban Tổ chức phân công. 
- Bóng thi đấu: Bóng Động Lực 

1.2/ Thời gian - Địa điểm : 
- Theo lịch thi đấu chung. 

1.3/ Khen thưởng - Kỷ luật :    
- Khen thưởng : BTC sẽ trao giải cho các đội đạt thứ hạng 1, 2, 3. 
- Khiếu kiện : Đội khiếu nại phải đóng quỹ 100.000đ/trường hợp. Nếu khiếu 

nại đúng, BTC sẽ hoàn lại, nếu không đúng sẽ mất tiền ký quỹ. 
2. Bóng đá 7 người:  

2.1/ Yêu cầu: 
- Nộp danh sách thi đấu dán ảnh, có xác nhận của đơn vị chủ quản và y tế các 

vận động viên có đủ sức khỏe thi đấu. 
- Mỗi đội được đăng ký : 01 chỉ đạo viên, 02 huấn luyện viên, 14 VĐV.   
- Mỗi đội phải tự trang bị quần áo thi đấu đồng phục, giày bata vải. 

2.2/ Thời gian đăng ký – Bốc thăm : 
- Theo lịch thi đấu chung. 

2.3/ Phương thức thi đấu : 
Tùy theo số lượng đội bóng tham dự, BTC giải sẽ đưa ra phương thức thi 
đấu phù hợp. 
2.4/ Luật thi đấu – Trọng tài : 
a/Luật : Áp dụng luật thi đấu Bóng đá 7 người do LĐBĐVN ban hành năm 
2012. 
- Mỗi đội thi đấu gồm 07 VĐV chính thức (trong đó có 01 thủ môn). 
- Bắt đầu trận đấu mỗi đội phải có đủ 07 VĐV. 
- Nếu trong trường hợp có nhiều cầu thủ bị đuổi, đội bóng nào không còn 

đủ 04 người thi đấu trên sân, trận đấu ngưng và đội bóng đó sẽ bị xử thua 
0-3. 

b/Trọng tài do BTC giải phân công. 
c /Bóng thi đấu: Bóng Động lực. 
2.5/ Thời gian thi đấu : 
a/ Thời gian :   25 phút  x  2 hiệp   =  50 phút. 
b/ Các trận tứ kết, bán kết, chung kết nếu hai đội hòa nhau ở hai hiệp chính 
sẽ thi đá luân lưu 9m để phân thắng bại. 
c/ Đội bóng đến trễ 15 phút so với giờ kiểm tra (qui định trong lịch thi đấu) 
sẽ bị xử thua 0-3. 
2.6/ Khen thưởng - Kỷ luật. 
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a/Khen thưởng :  BTC sẽ trao giải cho đội hạng 1, hạng 2, đồng hạng 3 (nếu 
có từ 8 đội trở lên tham dự). 
b/Kỷ luật : Đội hoặc VĐV tham dự vi phạm điều lệ, BTC giải sẽ xử lý loại 
khỏi giải. 

3. Bơi lội: 
3.1/ Nội dung thi đấu : 

- Nữ : 25m ếch, 25m tự do. 
- Nam : 50m ếch, 50m tự do. 

3.2/ Thời gian - Địa điểm :  
- Theo lịch thi đấu chung. 

3.3/ Khen thưởng - Kỷ luật :    
- Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho vận động viên đạt hạng 1, 2, 3 ở từng 

cự ly thi đấu.    
- Ban Tổ chức sẽ xử lý tùy theo mức độ nếu có vận động viên vi phạm về luật 

thi đấu. 
3.4/ Luật thi đấu :  

- Áp dụng luật thi đấu do Tổng cục TDTT ban hành. 
4. Việt dã: 

4.1/ Nội dung thi đấu : Chia làm 2 khối thi đấu: Khối Lực lượng vũ trang và 
Khối Thanh niên công nhân. 

- Nam : chạy 2,5 km   
- Nữ : chạy 1,5 km 

4.2/ Luật và cách tính điểm : 
- Áp dụng luật Điền kinh hiện hành. 
- Giải cá nhân : Tính từ hạng 1 đến hạng 10. 
- Giải đồng đội : Lấy 30 VĐV về đầu tính điểm (hạng nhất đạt 30 điểm). Mỗi 

đội chỉ lấy tối đa 5 VĐV có thành tích tốt nhất để tính điểm. 
4.3/ Khen thưởng :    

- Giải cá nhân : Từ hạng 1 đến hạng 10 cho nam, nữ 
- Giải đồng đội : Từ hạng 1 đến hạng 3 cho nam, nữ 

4.4/ Thời gian - Địa điểm thi đấu : 
- Theo lịch thi đấu chung. 
 
 



4 
 

IV. KHIẾU NẠI: 
- Các trường hợp khiếu nại phải có lý do rõ ràng và tự xác minh, trình 

chứng cứ về việc đối thủ vi phạm điều lệ đúng thời gian do BTC giải đưa ra, 
quá hạn BTC giải sẽ không giải quyết. 

- Người khiếu nại phải đóng lệ phí 100.000đ/1 trường hợp, nếu khiếu nại 
đúng sẽ được hoàn lại số tiền trên. 

- BTC giải nhận đơn khiếu nại tính đến sau 15 phút của mỗi trận. Sau thời 
gian trên, BTC giải sẽ không giải quyết. 

- Vận động viên có trách nhiệm xuất trình các tài liệu chứng minh điều 
kiện tham dự giải (CMND, thẻ ngành, thẻ Đoàn viên, bảng lương, hộ khẩu hoặc 
KT3…) khi có khiếu nại. 
V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC: 

Chỉ BTC mới có quyền bổ sung hoặc sửa đổi một số điều khoản trong 
Điều lệ để phù hợp với yêu cầu chung của giải bằng thông báo cụ thể. 

 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Khánh Hùng 
 


