
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN PHỦ THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND Phủ Thông, ngày         tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao thị trấn Phủ Thông  

Lần thứ III năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHỦ THÔNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ 

sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của 

UBND huyện Bạch Thông về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao 

huyện Bạch Thông lần thứ VII, năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số  07/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2020 của UBND 

thị trấn Phủ Thông về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Phủ Thông 

lần thứ III năm 2021; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao   

thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng - Thống kê, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thị 

trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021 và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
* Gửi bản giấy: 

- Các ông, bà trưởng thôn, phố (T/h); 

- Lưu: VT. 

* Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (T/h); 

- Phòng VHTT huyện; 

- TT VH,TT và TT huyện; 

- TT ĐU-HĐND TT (B/c); 

- CT, PCT UBND TT; 

- Lưu: VP. 
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Trƣơng Văn Thoại 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN PHỦ THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
ĐIỀU LỆ  

Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021 

 (Ban hành Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /01/2021 

của UBND thị trấn Phủ Thông) 

 

Điều 1. Mục đích 

1. Đại hội Thể dục thể thao (sau đây viết tắt là TDTT) thị trấn Phủ Thông năm 

2021 là hoạt động thiết thực chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 75 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi toàn 

dân tập thể dục” (27/3/1946 - 27/3/2021); 46 năm ngày Giải phóng Miền nam 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); và 76 năm ngày Quốc khánh nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), nhằm thúc đẩy phát 

triển sự nghiệp TDTT trong toàn huyện, đồng thời nâng cao đời sống văn hoá tinh 

thần của nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông, góp phần thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Biểu dương lực lượng TDTT quần chúng của địa phương và tiếp tục hưởng 

ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; khôi 

phục, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống 

ở địa phương.  

3. Tập hợp các vận động viên xuất sắc nhất của địa phương tham gia thi đấu, 

nhằm phát hiện các tài năng thể thao để chuẩn bị lực lượng vận động viên (sau đây 

gọi tắt là VĐV) tham dự Đại hội Thể dục thể thao huyện Bạch Thông lần thứ VII, 

năm 2021. 

4. Nâng cao trình độ tổ chức, chuyên môn, trọng tài, đồng thời đánh giá chất 

lượng VĐV và phong trào tập luyện, thi đấu TDTT của địa phương. 

Điều 2. Yêu cầu 

1. Chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Đại hội, Luật thi đấu các môn thể thao 

và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội TDTT. 

2. Nêu cao tinh thần thể thao "Đoàn kết, trung thực, cao thượng”, quyết tâm 

giành thành tích cao trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực trái với đạo đức và 

tinh thần thể thao.  

3. Công tác tổ chức đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn, hiệu quả. 

Điều 3. Đối tƣợng tham gia 

- Đối tượng vận động viên là người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thị 

trấn Phủ Thông. 
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- Thành phần đoàn vận động viên là các thôn/phố các tổ chức cơ quan, doanh 

nghiệp trên địa bàn thị trấn. 

Điều 4. Tiêu chuẩn VĐV 

1. Có hộ khẩu thường trú hoặc đang làm việc tại trên địa bàn thị trấn Phủ  

Thông. 

2. Có đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu thể thao, có tư cách đạo đức tốt, không 

trong thời gian chấp hành các án phạt của Pháp luật. 

Điều 5. Hồ sơ đăng ký thi đấu 

Hồ sơ đăng ký thi đấu gồm: 

+ 01 bản đăng ký tổng hợp toàn đoàn tham dự Đại hội TDTT (mẫu số 2). 

+ 01 bản đăng ký thi đấu từng môn (mỗi môn thi lập thành 01 bản đăng ký 

riêng biệt) tại Đại hội TDTT (mẫu số 3). 

Điều 6. Thời hạn nộp hồ sơ 

- Trước ngày 02/02/2021 nộp cho đ/c Bắc hoặc đ/c Hà - Công chức VHXH 

thị trấn Phủ Thông. 

- Riêng danh sách đăng ký thi đấu môn Bóng bàn gửi về ông Huỳnh Tiến 

Thắng (HLV trưởng CLB Bóng bàn thị trấn Phủ Thông, ĐT: 0329.546.163;      

Email: Huynhtienthang9956@gmail.com)  

Điều 7. Nội dung thi đấu 

1. Số môn thi đấu:  

Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông năm 2021 tổ chức thi đấu 06 môn, gồm: 

Môn Tung còn, Bóng chuyền hơi nam, Bóng chuyền hơi nữ, Bóng bàn, Kéo co, 

Đẩy gậy, Bắn nỏ. 

2. Thể thức thi đấu: 

- Thi đấu cá nhân, đồng đội từng môn. 

- Thể thức thi đấu quy định cụ thể trong Chương II Điều lệ từng môn. 

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội 

- Thời gian tổ chức: Tổ chức vào dịp Lễ hội Lồng tồng xuân Tân Sửu năm 

2021 Bắt đầu từ ngày mùng 01/03/2021 đến 03/03/2021 (tức ngày 18 đến 20 tháng 

Giêng, năm Tân Sửu) 

-Địa điểm tổ chức: Tại cánh đồng Nà Liền Mạ thị trấn Phủ Thông. 

- Riêng môn Bóng Bàn tổ chức thi đấu vào ngày 27/02/2021 đến 28/02/2021 

tại CLB Bóng bàn Phủ Thông, phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông. 

Chƣơng một 

ĐIỀU LỆ CỤ THỂ CỦA TỪNG MÔN 

Điều 9. Môn Bóng chuyền hơi 

1. Nội dung thi đấu:Thi đấu bóng chuyền hơi nam, nữ. 

- Đội nam:Từ 45 trở lên (sinh từ năm 1976 trở về trước). 
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- Đội nữ: Từ 40 trở lên (sinh từ năm 1981 trở về trước). 

2. Đối tượng tham dự:Áp dụng theo Điều 3, Chương I của Điều lệ Đại hội và  

theo quy định về độ tuổi. 

3. Đăng ký thi đấu:Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội nam và 01 đội nữ. Mỗi 

đội bóng gồm: 10 VĐV, 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 chăm sóc viên. 

4. Thể thức thi đấu:Căn cứ số lượng đội tham dự, Ban Tổ chức sẽ sắp xếp thể 

thức thi đấu phù hợp, cụ thể: 

- Từ 5 đội trở xuống: Thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng. 

- Từ 6 đội trở lên: Chia bảng thi đấu vòng tròn, chọn đội vào vòng tiếp theo. 

5. Tính điểm và xếp hạng: 

- Mỗi trận thi đấu gồm 3 hiệp, mỗi hiệp thi đấu 21 điểm, hiệp thứ 3 thi đấu 15 

điểm. Đội nào thắng 2 hiệp trước là thắng trận. 

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

- Đội nào có tổng số điểm nhiều hơn thì xếp trên. 

- Xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: Nếu các đội có số điểm bằng nhau thì xét 

đến các chỉ số phụ theo thứ tự như sau: Kết quả trận gặp nhau trực tiếp, hiệu số 

tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua, hiệu số tổng quả thắng/tổng quả thua, bốc thăm.  

6. Luật thi đấu: 

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

- Bóng thi đấu: Sử dụng bóng thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền VN. (Loại 

250 gram đối với nam và loại 200 gram đối với nữ). 

Điều 10. Môn Bóng bàn 

1. Tính chất thi đấu:Thi đấu tranh giải cá nhân. 

2. Nội dung thi đấu: Thi đấu 4 nội dung độ tuổi từ 11 tuổi trở lên (sinh năm 

2010 trở về trƣớc), gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. 

3. Đối tượng tham dự:Áp dụng theo Điều 3, Chương I của Điều lệ Đại hội. 

4. Đăng ký thi đấu: 

- Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký thi đấu nội dung đơn, đôi. 

- Mỗi VĐV được đăng ký dự thi tối đa 02 nội dung thi đấu gồm: 01 nội dung 

thi đấu đơn, 01 nội dung thi đấu đôi. 

5. Thể thức thi đấu: 

- Thi đấu 5 ván thắng 3. 

- Căn cứ số lượng VĐV đăng ký ở các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức sẽ sắp 

xếp thể thức thi đấu phù hợp. 

6. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật Bóng bàn hiện hành. 

- Bóng thi đấu: Bóng thi đấu song hỉ 3 sao 40 + (màu trắng). 
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- Trang phục: VĐV mặc trang phục thể thao không trùng màu bóng 

7. Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Tính điểm cho trận đấu cá nhân trong thi đấu vòng tròn: Thắng 2 điểm; thua 

1 điểm; bỏ cuộc 0 điểm.  

- Nếu các VĐV, đội có bằng điểm nhau thì lần lượt xét các chỉ số phụ theo 

thứ tự như sau: Kết quả trận gặp nhau trực tiếp, hiệu số tổng số trận thắng/trận 

thua, hiệu số tổng số hiệp thắng/hiệp thua, bốc thăm. 

Điều 11. Môn Bắn nỏ 

1. Tính chất thi đấu:Thi đấu tranh giải cá nhân 

2. Nội dung thi đấu: 

- Cá nhân nam đứng bắn;  

- Cá nhân nữ đứng bắn;  

3. Đối tượng tham dự:Áp dụng theo Điều 3, Chương I của Điều lệ Đại hội. 

4. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đơn vị được đăng ký không quá 01 đội/01 nội dung thi đấu đội. Không 

hạn chế số lượng VĐV đăng ký thi đấu cá nhân. 

- Mỗi VĐV được đăng ký dự thi tối đa 03 nội dung thi đấu gồm: 02 nội dung 

thi đấu cá nhân, 1 nội dung thi đấu đồng đội. 

5. Quy tắc bắn 

- Tư thế bắn: 

+ Đứng bắn: VĐV đứng thẳng bình thường, hai bàn chân chạm mặt đất dưới 

vạch giới hạn, không được dùng bất cứ dụng cụ bổ trợ nào để tỳ tay khi bắn. 

- Cự ly bắn: 20m, chiều cao 1,5m (tính từ tâm bia đến mặt phẳng ngang đứng bắn). 

- Số tên bắn: 2 tên bắn thử và 5 tên bắn tính điểm. 

- Thời gian bắn ở mỗi nội dung thi đấu: 

+ 2 tên bắn thử trong 2 phút. 

+ 5 tên bắn tính điểm trong 5 phút. 

- Bia: Thi đấu bia số 4B.   

- Tên, nỏ thi đấu các VĐV tự chuẩn bị (theo quy định của Luật Bắn nỏ).  

- Trong quá trình bắn, nếu đứt dây nỏ khi chưa bắn thì được phép thay dây nỏ, 

nếu đứt dây nỏ khi đã bắn thì xác định một lần bắn. 

- Khi tên được đặt vào nỏ, chưa làm động tác bắn (dây nỏ chưa bật) mà tên rơi 

xuống đất được phép nhặt lên lắp tên lại không tính một lần bắn. Trường hợp đã bật 

dây nỏ nhưng kẹt tên trên nỏ, được phép bắn lại và không tính là một lần bắn. 

6. Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Tính điểm theo điểm chạm mặt bia: Vòng 10 được 10 điểm, vòng 9 được 9 

điểm…vòng 1 được 1 điểm. 
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- Xếp hạng cá nhân: Căn cứ tổng số điểm đạt được trong 5 lần bắn tính điểm, 

VĐV nào có điểm cao hơn xếp trên. Nếu hai hoặc nhiều VĐV bằng điểm nhau thì 

lần lượt xét theo thứ tự: Số lần trúng vòng cao từ vòng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; 

nếu vẫn bằng nhau thì xét đến điểm chạm trúng vòng gần tâm bia của lần trúng 

vòng điểm cao từ vòng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Điều 12. Môn Đẩy gậy 

1. Tính chất thi đấu:Thi đấu tranh giải cá nhân.  

2. Nội dung thi đấu: 

Thi đấu 8 hạng cân Cá nhân nam, 8 hạng cân Cá nhân nữ. Các hạng cân cụ thể 

như sau: 

* Các hạng cân nam: 

1. Đến 55 kg 

2. Trên 55 kg đến 60 kg 

3. Trên 60 kg đến 65 kg 

4. Trên 65 kg đến 70 kg 

5. Trên 70 kg đến 75 kg 

6. Trên 75 kg đến 80 kg 

7. Trên 80 kg đến 85 kg 

8. Trên 85 kg 

* Các hạng cân nữ: 

1. Đến 45 kg 

2. Trên 45 kg đến 50 kg 

3. Trên 50 kg đến 55 kg 

4. Trên 55 kg đến 60 kg 

5. Trên 60 kg đến 65 kg 

6. Trên 65 kg đến 70 kg 

7. Trên 70 kg đến 75 kg 

8. Trên 75 kg 

3. Đối tượng tham dự:Áp dụng theo Điều 3, Chương I của Điều lệ Đại hội. 

4. Đăng ký thi đấu: đăng ký thi đấu theo cá nhân VĐV nam, nữ cho mỗi hạng 

cân thi đấu. 

5. Luật thi đấu:Áp dụng Luật thi đấu Đẩy gậy hiện hành. 

6. Thể thức thi đấu 

- Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký thi đấu, Ban Tổ chức sẽ sắp xếp thể thức 

thi đấu phù hợp. 

- Một trận thi đấu gồm 3 hiệp, giữa 2 hiệp nghỉ 1 phút, thời gian thi đấu ở mỗi 

hiệp 3 phút. VĐV nào thắng 2 hiệp trước là thắng cuộc. Nếu có tỷ số hoà VĐV nào 

có trọng lượng nhẹ hơn sẽ thắng cuộc. 

7. Xác định cân (trọng lượng) của VĐV:VĐV được xác định cân trước khi 

vận động viên tham gia thi đấu. 

8. Tính điểm, xếp hạng: 

- Tính điểm cho trận đấu trong thi đấu vòng tròn: Thắng 2 điểm, thua 1 điểm, 

bỏ cuộc 0 điểm.  

- Xếp hạng cá nhân trong thi đấu vòng tròn: VĐV nào có điểm cao hơn xếp 

trên. Nếu có 2 hoặc nhiều VĐV bằng điểm nhau thì xét các chỉ số phụ theo thứ tự 

sau: Kết quả trận gặp nhau trực tiếp, tỷ số hiệp thắng/hiệp thua, số cân thấp hơn, 

bốc thăm.  
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Điều 12. Môn Tung còn 

1. Tính chất thi đấu: Thi đấu tranh giải cá nhân. 

2. Nội dung thi đấu:Tranh giải đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. 

3. Đối tượng tham dự:Áp dụng theo Điều 2, Chương I của Điều lệ Đại hội. 

4. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đơn vị được đăng ký thi đấu 01 đôi nam (02 VĐV), 01 đôi nữ (02 

VĐV); tối đa 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ thi đấu tranh giải đơn nam, đơn nữ. 

Ban Tổ chức sẽ tổ chức thi đấu riêng từng nội dung. VĐV thi đấu nội dung 

nào thì tính thành tích nội dung đó. 

5. Trang phục thi đấu: VĐV thi đấu mặc trang phục dân tộc. 

6. Sân bãi, dụng cụ: 

- Sân thi đấu: Hình chữ nhật chiều rộng là 10m và chiều dài là 40m. Mặt sân 

phải bằng phẳng. Cách cột đích 15m về 2 phía theo chiều dọc kẻ sân 2 vạch giới 

hạn để tung (vạch rộng 5cm) 

- Cột đích: Cột hình tròn có đường kính ở gốc không quá 20 cm. Chiều cao từ 

mặt sân đến đỉnh cột là 7m; 

- Vòng đích: Đường kính trong của vòng tròn là 1m, vành của vòng đích có 

đường kính không quá 3cm.Vòng đích được viên bằng tua giấy đỏ. Vòng đích đặt 

trên cột đích sao cho mép lưới vòng cách mặt sân 7m; 

- Quả còn: Do các đơn vị tham gia thi đấu tự chuẩn bị (bắt buộc phải có phần 

đầu quả còn và phần đuôi quả còn). 

7. Quy tắc thi đấu và cách tính điểm, xếp hạng: 

a) Quy tắc thi đấu đơn: 

- Tiến hành bốc thăm để xếp thứ tự thi của các VĐV. 

- Trình tự thi đấu: VĐV của đơn vị đứng 2 bên sân sau vạch giới hạn. Mỗi 

VĐV được tung 2 quả thử, 10 quả tính điểm. 

- Cách tính thành tích: 

+ Mỗi quả Còn tung trúng đích (chui qua vòng đích) được tính 10 điểm. 

+ Điểm của mỗi VĐV là tổng điểm tung còn qua vòng. 

- Cách xếp hạng: Thứ hạng của vận động viên được xếp theo tổng điểm từ cao 

xuống thấp. Khi các VĐV bằng điểm thì xếp hạng lần lượt theo các chỉ số sau: Tổng 

thời gian thi của VĐV, số lần tung trúng đích liên tiếp nhiều hơn, bốc thăm. 

b) Quy tắc thi đấu đôi: 

- Tiến hành bốc thăm để xếp thứ tự thi của các đôi. 

- Trình tự thi đấu: VĐV đứng sau vạch giới hạn tung của sân A và sân B (mỗi 

bên 1 VĐV). Sau khi VĐV tung thử 2 quả thì vào tung chính thức. Thứ tự tung như 

sau: VĐV sân A tung trước, VĐV sân B tung sau. Cứ như vậy cho đến khi mỗi 
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VĐV trong đội tung hết 10 quả. Khi bắt đầu tung chính thức theo lệnh của trọng tài; 

trọng tài thời gian sẽ bấm giờ đến khi VĐV tung hết 10 quả. 

- Các tính thành tích: 

+ Mỗi quả Còn tung trúng đích (chui qua vòng đích) được tính 10 điểm. 

+ Thành tích của đôi là tổng điểm tung còn của 02 VĐV. 

- Cách xếp hạng: Thứ hạng của đôi được xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp. 

Khi có nhiều đôi bằng điểm thì xếp hạng lần lượt theo các chỉ số sau: Tổng thời gian thi 

của mỗi đôi, đôi có VĐV tung trúng đích liên tiếp nhiều hơn, bốc thăm. 

c) Các trường hợp không được tính điểm: 

- Không quay còn (ít nhất là 1 vòng) trước khi tung. 

- Tung không trúng đích. 

- Trước khi tung đứng các cột đích (cột còn) dưới 15m (đứng lên vạch giới 

hạn hoặc vượt qua vạch giới hạn). 

- Tung còn không đúng thứ tự theo quy tắc của các nội dung thi đấu. 

Điều 13. Môn Kéo co 

1. Tính chất thi đấu:Thi đấu tranh giải đội. 

2. Nội dung thi đấu: Đội 8 người; trọng lượng đội nam không quá 560kg, đội 

nữ không quá 500kg. 

3. Đối tượng tham dự:Áp dụng theo Điều 3, Chương I của Điều lệ Đại hội. 

4. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đội được đăng ký 10 VĐV và 01 chỉ đạo viên. 

- Đội kéo co chính thức khi thi đấu gồm 8 VĐV. Trường hợp trận đấu đang 

diễn ra có VĐV trong đội bị chấn thương và đội đó đã hết quyền thay người thì đội 

đó vẫn được tiếp tục thi đấu 7 người. 

5. Trang phục thi đấu:Mỗi đội tham gia thi đấu phải chuẩn bị trang phục gọn 

gàng phù hợp với môn kéo co. 

6. Luật thi đấu:Áp dụng Luật thi đấu Kéo co hiện hành. 

7. Thể thức thi đấu:Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký thi đấu, Ban Tổ chức 

sẽ sắp xếp thể thức thi đấu phù hợp. 

8. Xác định cân (trọng lượng) của VĐV:VĐV được xác định cân vào trước 

khi tham gia thi đấu. Số cân của từng VĐV sẽ được lưu lại để xác định tổng số cân 

cho từng hạng cân thi đấu (các VĐV thi đấu chính thức sao cho không vượt quá số 

cân đã đăng ký hạng cân tham dự); nếu đội nào vượt quá số cân quy định mà 

không có VĐV thay thế thì sẽ phải thi đấu ít hơn không quá 1 người so với tổng số 

người theo quy định. 

9. Cách tính điểm, xếp hạng: 
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- Điểm cho các trận đấu: Đội thắng 2 hiệp đấu liền (tỷ số 2 - 0) sẽ được 3 

điểm và đội thua 0 điểm; đội thắng 2 hiệp đấu và thua 1 hiệp đấu (tỷ số 2 - 1) sẽ 

được 2 điểm và đội thua 1 điểm.  

- Xếp hạng đồng đội trong thi đấu vòng tròn: Căn cứ vào tổng số điểm đạt 

được, đội nào có số điểm cao hơn xếp trên, nếu các đội bằng điểm nhau thi lần lượt 

xét các chỉ số phụ theo thứ tự sau: Kết quả trận gặp nhau trực tiếp, tỷ số hiệp 

thắng/hiệp thua, tổng số cân thấp hơn, bốc thăm. 

Chƣơng hai 

KHEN THƢỞNG THÀNH TÍCH ĐẠI HỘI 

Điều 23. Khen thƣởng  

Ban Tổ chức Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông năm 2021 khen thưởng cho 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội cụ thể như sau: 

1. Khen thưởng cho các VĐV đạt thành tích tại các nội dung thi đấu:  

Trao tiền thưởng cho các VĐV đạt giải nhất, nhì, ba tại các nội dung thi đấu đơn. 

2. Khen thưởng cho các đội đạt thành tích tại các nội dung thi đấu:  

Trao tiền thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba tại các nội dung thi đấu đội, 

đồng đội của các môn. 

Chƣơng ba 

KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

Điều 24. Kỷ luật:Mọi cá nhân, tập thể vi phạm về Luật, Điều lệ và các quy 

định của Ban Tổ chức Đại hội sẽ bị xử lý theo Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 

27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể 

dục thể thao.  

Điều 25. Khiếu nại: 

- Mọi khiếu nại phải do trưởng đoàn khiếu nại bằng văn bản ký tên mới có 

hiệu lực. 

- Các khiếu nại về nhân sự do ban kiểm tra nhân sự giải quyết tại chỗ, trường 

hợp chưa có chứng cứ đủ kết luận thì tạm thời cho thi đấu, đồng thời BTC sẽ bảo 

lưu để thẩm tra xử lý và sẽ thông báo lại cho đương sự có khiếu nại. 

Chƣơng bốn 

KINH PHÍ TỔ CHỨC 

- Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông được bố trí từ nguồn 

ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí xã hội hóa, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức 

cá nhân và các nguồn lực khác trong nhân dân. 

- Các đoàn tham gia thi đấu Đại hội tự bố trí kinh phí ăn,đi lại và các chi phí 

khác trong quá trình tham dự. 



10 

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị VĐV 

phản ánh về Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Phủ Thông năm 2021 

để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
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Thôn(Phố)…………………… 

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

  

ĐĂNG KÝ SƠ BỘ 

Tham dự Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021 

 

Số lượng (dự kiến) thành viên tham dự Đại hội:  ……….. người 

Số lượng môn thi đấu: ………… môn 

 

TT Môn thi 

Vận động viên 

HLV Tổng số Nam Nữ Tổng số 

VĐV 

1 Bóng chuyền hơi      

2 Bắn nỏ      

3 Bóng Bàn      

4 Đẩy gậy      

5 Tung còn      

6 Kéo co      

Tổng cộng      

 

   ……………, ngày……..tháng …… năm 2021 

     TRƢỞNG THÔN 

     (Ký tên,ghi rõ họ tên) 

 

  

Mẫu số 1 
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Thôn(Phố)…………………. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP  

Toàn đoàn tham dự Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021 

 

- Tổng số thành viên của đoàn: ……….…. người. Trong đó: 

        + Trưởng đoàn, HLV: …..………….. người. 

        + VĐV:………………….…….…….. người. 

- Số lượng môn thi đấu: ……...…...……… môn. 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức danh 
Nam Nữ 

I. CÁN BỘ ĐOÀN    

1    Trưởng đoàn 

2    Phó trưởng đoàn 

3     

4     

II. BÓNG CHUYỀN HƠI    

1    VĐV 

2    VĐV 

3    VĐV 

4    VĐV 

5    VĐV 

6    VĐV 

7    VĐV 

8    VĐV 

9    VĐV 

10     

III. BẮN NỎ    

1    VĐV 

2    VĐV 

3    VĐV 

4    VĐV 

IV.BÓNG BÀN    

1    VĐV 

2    VĐV 

3    VĐV 

4    VĐV 

V. ĐẨY GẬY    

1    VĐV 

2    VĐV 

Mẫu số 2 
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3    VĐV 

4    VĐV 

VI. KÉO CO    

1    VĐV 

2    VĐV 

3    VĐV 

4    VĐV 

5    VĐV 

6    VĐV 

7    VĐV 

8    VĐV 

9    VĐV 

10    VĐV 

Tổng cộng:   VĐV 

 

……………, ngày……..tháng      năm 2021 

TRƢỞNG THÔN (PHỐ) 

(Ký tên,ghi rõ họ tên) 
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Thôn(Phố)…………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN …………….. 

Tại Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021 

 

TT Họ và tên 
Năm sinh Chức 

danh 
Nội dung 

Ghi 

chú Nam Nữ 

1    HLV   

2    VĐV 
  

3    VĐV 
  

4    VĐV   

5    VĐV   

6    VĐV   

7    VĐV   

8    VĐV   

9    VĐV   

10    VĐV   

11    VĐV   

12    VĐV   

13       

14       

 

 ……………, ngày……..tháng       năm 2021 

TRƢỞNG THÔN, PHỐ 

(Ký tên,ghi rõ họ tên) 

 

 

Mẫu số 3 
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Phụ lục 

NỘI DUNG THI ĐẤU CỦA CÁC MÔN THỂ THAO  

TRONG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN BẠCH THÔNG LẦN THỨ VII - NĂM 2021 

 

TT Môn  thi đấu 

Số nội 

dung 

thi đấu 

Nội dung thi đấu cụ thể Trao giải khác 

1 Bóng chuyền 1 Bóng chuyền nam 

Trao giải phong cách; giải cá 

nhân cho các VĐV đạt danh 

hiệu: VĐV tấn công xuất sắc; 

VĐV chuyền hai xuất sắc nhất  

2 Đẩy gậy 16 

- Cá nhân nam: Đến 55 kg, trên 55 kg - 60 kg, trên 60 kg - 65 kg, 

trên 65 kg - 70 kg, trên 70 kg - 75 kg, trên 75 kg - 80 kg, trên 80 

kg - 85 kg, trên 85 kg 
 

- Cá nhân nữ: Đến 45 kg, trên 45 kg - 50 kg, trên 50 kg - 55 kg, 

trên 55 kg - 60 kg, trên 60 kg - 65 kg, trên 65 kg - 70 kg, trên 70 

kg - 75 kg, trên 75 kg 

3 Kéo co 2 - Nội dung thi đấu 8 người: Đội nam 560kg, đội nữ 500kg Trao giải khuyến khích 

4 Tung còn 4 Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ  

5 Cầu lông 5 Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ phối hợp  
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6 Cờ vua 2 Cá nhân nam, cá nhân nữ  

7 Cờ tướng 2 Cá nhân nam,  đồng đội nam  

8 Quần vợt 2 Đơn nam, đôi nam   

9 Điền kinh 10 
- Cá nhân nam, nữ: Chạy 60m, chạy 100m, nhảy cao, nhảy cao, 

đẩy tạ (nam 5kg, nữ 3 kg) 
 

10 Bóng đá 1 Bóng đá nam 7 người 

Trao giải phong cách; giải cá 

nhân cho các cầu thủ đạt danh 

hiệu: Cầu thủ ghi nhiều bàn 

thắng nhất; Cầu thủ thi đấu xuất 

sắc nhất; Thủ môn xuất sắc nhất 

11 Bóng bàn 5 Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ phối hợp  

12 Đá cầu 5 Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ phối hợp  

13 Bóng chuyền hơi 2 
- Đội nam: Từ 45 tuổi trở lên Trao giải phong cách, giải cá 

nhân cho VĐV đạt danh hiệu 

VĐV xuất sắc nhất  - Đội nữ: Từ 40 tuổi trở lên 

14 Bắn nỏ 8 
- Cá nhân nam, nữ: Đứng bắn, quỳ bắn 

 
- Đồng đội nam,  nữ: Đứng bắn, quỳ bắn 

Tổng số nội dung  

thi đấu 
65   
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