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BTC HỘI THAO CBVCLĐ NĂM 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
HỘI THAO CÁN BỘ VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN II NĂM 2017
Căn cứ kế hoạch số 59/KH-BCHCĐ ngày 12/10/2017 của Ban chấp hành công
đoàn Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng về việc tổ chức Hội thao cán bộ viên
chức lao động (CBVCLĐ) giai đoạn II năm 2017.
Căn cứ quyết định số 60/QĐ-BCHCĐ ngày 12/10/2017 của Ban chấp hành
công đoàn Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng về việc thành lập Ban tổ chức
Hội thao CBVCLĐ giai đoạn II năm 2017.
Ban tổ chức Hội thao ban hành Điều lệ Hội thao CBVCLĐ giai đoạn II năm
2017 như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.
- Công đoàn viên các tổ công đoàn có đủ điều kiện sức khỏe được phụ trách
các đội (tổ ghép) đăng ký tham gia thi đấu tại Ban tổ chức Hội thao, không trong thời
gian bị vi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.
- Giảng viên giảng dạy, kiêm dạy và mời giảng môn chuyên ngành có tổ chức thi
đấu dưới 45 tuổi thì không được tham gia thi đấu.
2. THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ.
Hồ sơ đăng ký gồm:
- Bản danh sách đăng ký các nội dung thi đấu các môn (theo mẫu của BTC gửi
cho các tổ trưởng tổ công đoàn qua cổng thông tin nội bộ).
- Hạn nộp danh sách đăng ký: trước ngày 27/10/2017.
- Tổ trưởng các tổ ghép đã được phân công trực tiếp đăng ký danh sách vận
động viên tham gia các nội dung thi đấu của tổ mình phụ trách và gửi về cho Đ/c
Nguyễn Hữu Thịnh (theo mẫu của BTC) 01 bản mềm qua cổng thông tin của nhà
trường và 01 bản cứng có chữ ký của tổ trưởng công đoàn ghép.
- Trường hợp thay đổi VĐV trong danh sách đã đăng ký thì tổ trưởng phải
thông báo với BTC trước khi bốc thăm, BTC sẽ không chấp nhận bất cứ trường hợp
thay đổi VĐV nào sau khi đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu.
3. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM.
3.1. Bốc thăm, thống nhất theo điều lệ và nhận lịch thi đấu: 08h30 ngày 30/10/2017
(thứ 2) tại phòng họp số 01.
3.2. Tổng kết, bế mạc Hội thao: 10h30 ngày 02/12/2017 (Thứ 7) tại sân bóng ném.
3.3. Thời gian, địa điểm thi đấu các môn:
a) Điền Kinh:
- Thời gian:
07h30 - 10h30 ngày 04/11/2017.
- Địa điểm:
Sân điền kinh.
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b) Bóng rổ nam:
- Thời gian:
Từ ngày 01/11 - 02/12/2017.
- Địa điểm:
Sân bóng rổ.
c) Nhảy bao bố:
- Thời gian:
07h30 - 10h00 ngày 29/11/2017.
- Địa điểm:
Sân bóng đá (khu A)
* lưu ý: Thời gian và địa điểm thi đấu cụ thể sẽ có lịch thi đấu kèm theo.
4. ĐIỀU LỆ CỤ THỂ CÁC MÔN.
4.1. Bóng rổ nam.
a) Đăng ký: Mỗi tổ ghép tham gia 01 đội và không hạn chế số lượng người
đăng ký. Tuy nhiên, trước mỗi trận đấu các đội đăng ký với tiểu ban tổ chức tối đa 12
cầu thủ thi đấu chính thức.
b) Thể thức thi đấu:
Thi đấu theo thể thức: 06 đội bóng được chia làm 2 bảng, mỗi bảng có 03 đội.
Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng để chọn hai đội
nhất và nhì của mỗi bảng thi đấu bán kết (đấu chéo: nhất bảng A gặp nhì bảng B và
nhất bảng B gặp nhì bảng A); Hai đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu với nhau để tranh
hạng nhất, nhì và hai đội thua ở bán kết sẽ tranh hạng ba.
c) Cách tính điểm, xếp hạng và những điều khoản lưu ý về luật:
- Các đội sẽ xếp hạng theo trận thắng - thua của đội bóng. Đội thắng được 02
điểm đội thua được 01 điểm (kể cả thua vì bỏ cuộc) và (0) điểm cho trận thua vì bị
truất quyền thi đấu.
- Nếu trong trận đấu có đội bỏ cuộc thì đội đang dẫn điểm được xử thắng thì sẽ
giữ nguyên số điểm ở lúc dừng trận đấu, nếu đội thua điểm được xử thắng cuộc thì
điểm sẽ ghi là 2/0. Đội sẽ bị xử thua vì bỏ cuộc nếu trong trận đấu một đội có ít hơn
đội đối phương 02 đấu thủ trên sân.
- Đội nào đến muộn quá 15 phút so với thời gian quy định hoặc không đủ 05
đấu thủ sẵn sàng thi đấu trên sân sẽ bị xử thua trận đó và được (0) điểm, đội đối
phương sẽ thắng với tỷ số 20/0 và được tính 02 điểm.
- Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp thứ hạng trong bảng. Nếu có
từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội
đó với nhau theo thứ tự:
+ Tính tổng điểm thắng chia cho tổng điểm thua; đội nào có thương số cao hơn
thì xếp trên.
+ Nếu thương số bằng nhau thì tính tổng điểm ghi được, đội có điểm cao hơn thì
xếp trên.
+ Khi thương số và tổng số điểm ghi được bằng nhau thì sẽ bốc thăm để xếp hạng.
- Nếu các trận đấu mà hoà ở các hiệp chính thì sẽ phân thắng bại bằng các hiệp
phụ theo luật bóng rổ hiện hành.
d) Trang phục thi đấu:
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- Mỗi đội được đăng ký 2 màu áo. Áo thun đồng màu, quần thể thao; tất cả các
VĐV phải bỏ áo trong quần khi thi đấu.
- Các đội phải đăng ký số áo của VĐV với Ban tổ chức và không được thay đổi
suốt thời gian thi đấu. Các VĐV của một đội không được mang số áo giống nhau.
e) Luật thi đấu: Áp dụng luật của Liên đoàn Bóng rổ thế giới (FIBA) được
Liên đoàn bóng rổ Việt Nam ban hành năm 2014 (có bổ sung sữa đổi một số điều luật
năm 2015). Bóng rổ GruStar sử dụng là bóng thi đấu.
4.2. Điền kinh:
a) Phân chia lứa tuổi: chia làm 03 lứa tuổi: dưới 35 tuổi; từ 35 - 45 tuổi và
trên 45 tuổi. Cụ thể như sau:
- Dưới 35 tuổi (tính từ năm 1983 trở về sau).
- Từ 35 - 45 tuổi (tính từ năm 1972 đến năm 1982).
- Trên 45 tuổi (tính từ năm 1971 trở về trước).
- VĐV ở lứa tuổi trên được phép đăng ký tham gia thi đấu ở lứa tuổi dưới.
b) Nội dung thi đấu: Chạy 100m (nam, nữ); Nhảy xa (nam, nữ); Nhảy cao
(nam, nữ); Đẩy tạ (nam, nữ) và Chạy tiếp sức 4x100m (nam, nữ).
c) Số lượng đăng ký:
- Mỗi tổ ghép đăng ký tối đa 02 VĐV/01 nội dung/mỗi lứa tuổi và mỗi người thi
đấu không quá 02 nội dung (không tính nội dung tiếp sức). Mỗi nội dung được tiến
hành tổ chức thi đấu khi có từ 03 VĐV của 02 đơn vị tham gia trở lên và BTC chỉ
trao giải nhất, nhì.
- Riêng Nội dung chạy tiếp sức 4x100m không quy định tuổi và mỗi tổ công đoàn
ghép đăng ký 2 đội (Nam và Nữ). BTC tiến hành tổ chức thi đấu khi có 03 đội tiếp sức
tham gia trở lên.
d) Thể thức thi đấu:
Thi đấu chung kết trực tiếp tất cả các nội dung (không thi đấu loại).
e) Trang phục thi đấu:
Trang phục bắt buộc gồm áo thun, quần thể thao. Đối với nội dung chạy tiếp sức, các
VĐV trong một đội phải mặc cùng màu áo.
f) Luật thi đấu:
Áp dụng Luật của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) được Liên đoàn Điền
kinh Việt Nam ban hành năm 2012 và các điều luật bổ sung.
4.3. Nhảy bao bố:
a) Nội dung thi đấu:
- Nội dung tiếp sức 4 x 20m nam (04 VĐV).
- Nội dung tiếp sức 4 x 20m nữ (04 VĐV).
- Nội dung tiếp sức 4 x 20m nam, nữ phối hợp (04 nam, 04 nữ).
b) Số lượng đăng ký thi đấu:
- Mỗi tổ ghép đăng ký 01 đội/01 nội dung và không hạn chế độ tuổi tham gia.
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- Mỗi vận động viên chỉ được tham gia 01 nội dung.
- Mỗi nội dung được tiến hành tổ chức thi đấu khi có từ 03 đội tham gia trở lên.
c) Thể thức thi đấu: Thi đấu chung kết trực tiếp tất cả các nội dung.
d) Trang phục thi đấu: Trang phục bắt buộc của các đội tham gia gồm áo thun
đồng màu, quần thể thao.
e) Quy định chuyên môn (luật chơi):
- Chỉ được xuất phát (sau vạch xuất phát) khi có hiệu lệnh của trọng tài;
- Ở mỗi nội dung phải có đủ số VĐV theo quy định mới được phép thi đấu;
- Mỗi đội nhảy ở mỗi ô riêng, không được nhảy qua ô đội khác, nếu vi phạm
xem như bị loại;
- Vận động viên thi đấu trước phải nhảy qua khỏi vạch đích thì vận động viên
lượt tiếp theo mới được nhận bao và tiếp tục xuất phát, nếu vi phạm xem như bị loại;
- Trong quá trình nhảy nếu bị ngã thì đứng lên tiếp tục nhảy cho đến khi về đích.
f) Lưu ý: Bao bố do BTC chuẩn bị.
5. TRỌNG TÀI: Do trưởng các tiểu ban chuyên môn điều động và phân công.
6. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT.
6.1. Khen thưởng: BTC trao giải thưởng:
- 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích, 01 giải cầu thủ ghi
nhiều điểm nhất cho môn Bóng rổ nam.
- 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba cho các nội dung của môn Điền kinh.
- 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba cho các nội dung của môn Nhảy bao bố.
* Cách tính điểm của giai đoạn 2:
- Bóng rổ nam: Giải nhất: 30 điểm; giải nhì: 25 điểm; giải ba: 20 điểm; giải khuyến
khích 10 điểm.
- Điền kinh: + Giải cá nhân: Giải nhất: 04 điểm; giải nhì: 03 điểm; giải ba: 02 điểm.
+ Giải tiếp sức: Giải nhất: 08 điểm; giải nhì: 06 điểm; giải ba: 04 điểm.
- Nhảy bao bố: Giải nhất: 08 điểm; giải nhì: 06 điểm; giải ba: 04 điểm.
* Giải toàn đoàn:
- Cơ cấu giải thưởng:
+ 01giải nhất: Cờ và tiền thưởng.
+ 01 giải nhì: Cờ và tiền thưởng.
+ 01 giải ba: Cờ và tiền thưởng.
+ 03 giải khuyến khích: Cờ và tiền thưởng.
- Giải toàn đoàn được tính cho các đơn vị tham gia đầy đủ các môn và tổng số điểm
được tính cụ thể như sau: tổng số điểm của Hội thao giai đoạn 1 + tổng số điểm của Hội
thao giai đoạn 2 + tổng số điểm của Hội thi văn nghệ.
* Nếu số điểm toàn đoàn bằng nhau thì BTC sẽ căn cứ vào các điều kiện ưu tiên
sau để xếp giải toàn đoàn: Số giải nhất nhiều hơn, số lượng công đoàn viên các tổ tham
gia khai mạc, bế mạc và cổ vũ Hội thao…
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6.2. Kỷ luật: Những hành vi trái với các quy định của Điều lệ; thiếu tôn trọng Ban tổ
chức, trọng tài, bỏ thi đấu không có lý do chính đáng…đều bị xử lý kỷ luật. Tùy theo
mức độ BTC sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp theo thẩm quyền hoặc đề nghị BCH
Công đoàn trường, BGH nhà trường có hình thức kỷ luật.
7. CÁC QUI ĐỊNH KHÁC.
7.1. Khiếu nại:
- Chỉ có tổ trưởng các tổ ghép mới có quyền khiếu nại bằng văn bản cho BTC
khi vi phạm về Điều lệ Hội thao và BTC có trách nhiệm xem xét, xử lý.
- Lệ phí khiếu nại là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng). Nếu khiếu nại đúng, BTC
sẽ trả lại tiền cho đơn vị; nếu khiếu nại không đúng, số tiền lệ phí sẽ được đưa vào chi
phí tổ chức thi đấu.
- Những khiếu nại về chuyên môn do các tiểu ban và trọng tài giải quyết ngay
trong trận đấu, sau 5 phút khi trận đấu kết thúc mọi khiếu nại về chuyên môn trên sân
không còn giá trị; chỉ có đội trưởng trên sân mới có quyền khiếu nại về chuyên môn.
7.2. Kinh phí:
- Các tổ công đoàn tự túc kinh phí tham gia.
- BTC chuẩn bị kinh phí tổ chức, giải thưởng và các điều kiện cần thiết khác.
8. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ:
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và hết hiệu lực sau khi Hội thao kết
thúc. Chỉ có BTC Hội thao mới có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2017
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Long
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