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 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 
   
 BTC ĐH.TDTT QUẬN 2 LẦN IV Quận 2, ngày 29 tháng 01 năm 2013  
 Số:  01 /ĐL-TDTT 
 

ĐIỀU LỆ 
 ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 2 LẦN IV NĂM 2013 

 
 

CHƯƠNG I 
Những quy định chung 

ĐIỀU 1 – MỤC ĐÍCH : 
 Đại hội Thể dục thể thao quận 2 lần IV năm 2013 được tổ chức với mục 
đích: 
 1.1) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm vận động đông đảo nhân dân quận 2 tự nguyện 
tham gia tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, thể lực, phục vụ 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 1.2)  Chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc: kỷ niệm 83 năm ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 67 năm ngày thành lập 
Ngành TDTT, kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9. 
 1.3) Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao quận 2 huy động tiềm năng của 
các đơn vị, phường trong việc chăm lo phát triển phong trào TDTT; củng cố tổ 
chức bộ máy đội ngũ cán bộ TDTT cấp cơ sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
trình độ tổ chức các cuộc thi đấu lớn; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị 
quản lý nhà nước về thể dục thể thao với các tổ chức xã hội, ban ngành có liên 
quan. 
 1.4)  Đánh giá công tác đào tạo vận động viên (VĐV) và chuẩn bị tuyển 
chọn lực lượng tham dự Đại hội Thể dục thể thao Thành phố lần thứ VII năm 
2014. 
 1.5)  Tạo điều kiện cho các đội tuyển quận 2 tham gia thi đấu với các đơn 
vị quận huyện khác trong thành phố Hồ Chí Minh. 
ĐIỀU 2 – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA : 
 2.1)  Đơn vị dự thi : 
 - Phường : 8 phường của quận 2 gồm những người tập luyện TDTT ở các 
khu phố, câu lạc bộ, đơn vị sản xuất, ban ngành đóng trên địa bàn từ cấp quận 
trở xuống. 
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 Mỗi đơn vị phường thành lập một đoàn thể thao gồm các đội đại biểu 
từng môn tham gia thi đấu các môn thể thao của Đại hội TDTT quận 2.  

- Đại hội được mở rộng cho VĐV thuộc các ban ngành đóng trên địa bàn 
quận 2 như: Quận đội, Công an, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Phòng 
Cảnh sát cứu hộ- cứu nạn (P10), Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng, 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân, Lữ đoàn 125 Hải quân, Công ty Tân 
Cảng, Trường Đại học Văn hóa, Trường Cao đẳng Nghề Hàng hải, Ký túc xá 
Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM… 

2.2) Vận động viên : 
 - Vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao trong Đại hội TDTT 
quận 2 phải có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại quận 2 hoặc đang công tác tại các 
đơn vị đóng trên địa bàn quận 2. Có đủ trình độ thành tích chuyên môn do điều 
lệ từng môn quy định, có đủ tư cách đạo đức, đủ sức khỏe (do cơ quan y tế có 
thẩm quyền chứng nhận). (Đối với VĐV thuộc diện hộ khẩu tạm trú phải đảm 
bảo yêu cầu sau: Đã được cấp sổ hoặc giấy tạm trú từ 31/12/2012 trở về trước, 
thời gian tạm trú vẫn còn hiệu lực trong thời điểm tham gia thi đấu). 
 - Mỗi VĐV (đôi) chỉ có quyền đại diện cho một đơn vị và thi đấu cho 
đơn vị nào là thành viên chính thức cho đơn vị đó. Nếu muốn chuyển thi đấu 
cho đơn vị khác phải có sự thỏa thuận của hai đơn vị có liên quan và được 
Trung tâm TDTT chấp thuận. 
 - Những VĐV đang sinh hoạt, tập luyện, hưởng chế độ của đơn vị nào thì 
được đăng ký thi đấu cho đơn vị đó (không kể hộ khẩu ở phường nào). Riêng 
VĐV năng khiếu quận, thành phố do đơn vị phường nào cung cấp sẽ được trả 
về thi đấu cho đơn vị đó. 
 - Nếu giữa các phường có sự tranh chấp về một VĐV nào đó thì việc giải 
quyết sẽ dựa trên cơ sở ưu tiên cho đơn vị nào có đào tạo, bồi dưỡng, tập luyện 
trong năm 2012. 

CHƯƠNG II 
Nội dung và chương trình thi đấu 

 
ĐIỀU 3 – SỐ MÔN TỔ CHỨC: 
 Đại hội TDTT quận 2 lần IV năm 2013 tiến hành tổ chức thi đấu chính 
thức 10 môn thể thao chia ra như sau : 
 1 -  Bóng chuyền    6 - Cờ tướng 
 2 -  Bóng đá mini 5 người  7 - Việt dã 
 3 -  Bóng rổ     8 - Cầu lông  
 4 -  Kéo co     9 - Điền kinh 
 5 -  Bơi lội     10 - Bóng bàn 
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ĐIỀU 4 – PHƯƠNG THỨC, THỂ THỨC THI ĐẤU : 
 4.1) Phương thức tổ chức thi đấu :    

Đại hội TDTT quận 2 lần IV năm 2013 đươc tiến hành qua 2 giai đoạn và 
3 cấp: 

Giai đoạn 1: (Từ 1/2/2013 đến 2/9/2013) 
Tổ chức thi đấu cấp cơ sở phường. Điều lệ do phường tự ban hành, căn 

cứ vào điều lệ của quận và tổ chức từ 5 môn thể thao trở lên. Tùy vào tình hình 
phát triển số lượng môn thể thao tại địa phương, có thể tổ chức những môn thể 
thao dân tộc, trong đó có ít nhất 2 môn cấp quận tổ chức. Tổ chức trao thưởng 
sau khi kết thúc môn. Chọn đội đại biểu từng môn theo quy định của điều lệ để 
tham gia chung kết cấp quận (từ 27/3 – 2/9/2013). 

Tổ chức thi đấu cấp quận, công nhận thanh tích nhất, nhì, ba của các đội, 
đồng thời tuyển chọn đội, cá nhân mạnh nhất theo quy định của điều lệ từng 
môn để tham gia chung kết cấp thành phố.  

Giai đoạn 2: (Từ 1/10/2013 đến 27/3/2014) 
Tập huấn các cá nhân và đội đạt thứ hạng cao trong chung kết quận và 

tiếp tục kiểm tra phát hiện bổ sung lực lượng tham dự chung kết cấp thành phố. 
4.2)  Thể thức thi đấu : 
a – Tính chất thi đấu : thi cá nhân, đôi, đồng đội và tập thể . 
b – Tất cả các môn : Thi đấu phải có từ 4 đơn vị trở lên đăng ký mới tổ 

chức thi và trao huy chương. Trong từng nội dung thi phải có ít nhất 3 VĐV của 
3 đơn vị trở lên mới tổ chức và chỉ trao huy chương nhất, nhì. 

4.3)  Luật thi đấu : Tất cả môn thi đấu đều áp dụng luật thi đấu do Tổng 
cục TDTT ban hành. Đối với một số môn chưa có luật thì áp dụng quy định 
hiện hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. 

 
CHƯƠNG III 

Đánh giá kết quả, khen thưởng và kỷ luật 
 

ĐIỀU 5 – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT : 
5.1)  Đánh giá kết quả : 
Căn cứ vào số huy chương đạt được từng đơn vị, Ban tổ chức Đại hội 

tiến hành xếp hạng : 
 - Đơn vị nào có số huy chương vàng trong các môn thi nhiều hơn thì 
được xếp hạng trên. 
 - Nếu có 2 đơn vị trở lên có số huy chương vàng bằng nhau thì đơn vị 
nào có nhiều huy chương bạc hơn xếp hạng trên ; nếu vẫn bằng nhau thì đơn vị 
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nào có huy chương đồng nhiều hơn xếp hạng trên. Nếu vẫn bằng nhau thì tiếp 
tục xếp đến số lượng thứ hạng vị trí thứ 4, 5, 6, 7 … để xếp hạng.   

5.2)  Khen thưởng : 
Ban tổ chức Đại hội TDTT quận 2 lần IV năm 2013 sẽ tặng thưởng cho 

các đơn vị tập thể cá nhân như sau : 
 - Tặng giấy khen cho 3 Phường thi đấu xuất sắc trong Đại hội (căn cứ 
bảng xếp hạng) và có tổ chức khai mạc, thi đấu tốt chung kết cấp phường. 
 - Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tổ 
chức và thi đấu của Đại hội. 
 5.3)  Kỷ luật : 
 - Cá nhân, đơn vị nào vi phạm điều lệ và những quy định của Đại hội, 
BTC các cuộc thi từng môn tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử thi hành kỷ luật từ 
phê bình, cảnh cáo, truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền trọng tài. 
 - Trong quá trình thi đấu nếu bỏ cuộc sẽ chịu kỷ luật và phạt tiền 
100.000đ (Một trăm ngàn đồng) đối với cá nhân và mất tiền ký quỹ đối với tập 
thể đội, đồng đội. Ban tổ chức sẽ xem xét trường hợp đặc biệt khi bỏ cuộc có lý 
do chính đáng. 
 - Trong trường hợp VĐV đạt thành tích cấp quận nhưng không chấp 
hành điều động tập huấn để tham gia chung kết đại hội TDTT thành phố, Ban 
Tổ chức sẽ thu hồi huy chương, tiền thưởng và trừ số lượng huy chương trong 
bảng xếp hạng thi đua năm của đơn vị mà VĐV thi đấu. 
ĐIỀU 6 – KHIẾU NẠI : 
 - Chỉ có lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên trưởng, đội trưởng (đối với các 
môn thi đấu tập thể) mới có quyền khiếu nại. Khi khiếu nại phải có văn bản và 
đóng lệ phí 100.000đ/1 trường hợp nộp cho Ban tổ chức. 
 - Khiếu nại về nhân sự phải thực hiện trước khi cuộc thi đấu bắt đầu, về 
chuyên môn phải thực hiện ngay sau khi kết thúc cuộc thi đấu. Các đơn vị 
không thực hiện đúng sẽ mất quyền khiếu nại. 
 - Ban Tổ chức hoặc Ban Trọng tài cuộc thi phải giải quyết khi có đơn 
khiếu nại. Mọi cá nhân, đơn vị liên quan phải phục tùng Ban tổ chức cuộc thi về 
những vấn đề khiếu nại. Nếu thấy chưa thỏa đáng có quyền khiếu nại lên Ban tổ 
chức Đại hội. 
ĐIỀU 7 – ĐĂNG KÝ THI ĐẤU : 
 7.1)  Đăng ký thi đấu : Các đơn vị tham gia Đại hội phải gởi đăng ký tới 
BTC Đại hội đúng thời gian quy định trong lịch thi đấu chung, ghi rõ họ tên, 
năm sinh, giới tính, địa chỉ, nội dung thi đấu, nhiệm vụ trong đội. 
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7.2)  Nơi gởi đăng ký : 
 Đăng ký cho Ban Thường trực Đại hội TDTT quận 2 lần IV năm 2013 
(Trung tâm TDTT quận 2, Số 8, đường Thảo Điền, P. Thảo Điền , quận 2 – ĐT: 
54023004). 
ĐIỀU 8 – KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI : 
 - Cấp cơ sở: Phường, đơn vị của ban ngành do cơ sở tự chi gồm ngân 
sách nhà nước, kinh phí đóng góp của các tổ chức cá nhân. 
 - Cấp quận: do quận chi (kể cả kinh phí tập huấn, di chuyển khi thi đấu 
chung kết Thành phố) và huy động các nguồn lực khác. 
ĐIỀU 9 – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH : 
 Điều lệ này bao gồm những quy định chung cho việc tổ chức tất cả các 
cuộc thi đấu Đại hội TDTT quận 2 lần IV năm 2013. Điều lệ từng môn thể thao 
sẽ đựơc ban hành riêng và chỉ bổ sung những điều khoản chuyên môn theo luật 
và đặc thù từng môn. 

Chỉ có Ban tổ chức Đại hội TDTT Quận 2 lần IV năm 2013 mới có 
quyền thay đổi hoặc sửa đổi, bổ sung điều lệ này. 

 
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT 

QUẬN 2 LẦN IV NĂM 2013 
GIÁM ĐỐC KIÊM PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
(Đã ký) 

 
HUỲNH THIỆN DUẪN 

 


