UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT
TOÀN TỈNH LẦN THỨ IX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124 /ĐL-BTC

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 6 năm 2021

ĐIỀU LỆ
Giải Cầu lông vô địch các nhóm tuổi Đại hội Thể dục thể thao
toàn tỉnh lần thứ IX năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể
thao toàn tỉnh lần thứ IX; Chương trình công tác năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX ban hành
Điều lệ giải Cầu lông vô địch các nhóm tuổi Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh
lần thứ IX năm 2021.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn cầu lông
trên toàn tỉnh để tăng cường thể chất và phát triển môn cầu lông cho cán bộ,
nhân dân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, khu công nghiệp, tích cực rèn
luyện thân thể xây dựng nếp sống văn hóa, thể thao lành mạnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại”. Tham gia giải và thành tích của các đơn vị là cơ sở đánh giá xếp
loại thi đua trong năm 2021 và Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX.
2. Yêu cầu:
Các đơn vị tổ chức Giải ở cơ sở tuyển chọn vận động viên, thành lập đội
tuyển tập luyện và tham gia giải đầy đủ, chất lượng; chấp hành nghiêm Điều lệ
giải và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và của tỉnh.
II. Đối tượng và đăng ký thi đấu
1. Đối tượng:
- Vận động viên (VĐV) là những người đang sinh hoạt và làm việc trên
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; có Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân, sổ
bảo hiểm, hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh.
- VĐV của các ngành Công An tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giáo
dục & Đào tạo không thi đấu cho đơn vị mình thì được thi đấu cho địa phương
quản lý hộ khẩu thường trú của VĐV đó và phải được sự đồng ý bằng văn bản
của cơ quan quản lý VĐV.
2. Đăng ký thi đấu: Mỗi huyện, thị, thành, các ngành Công An tỉnh, Bộ
chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo được đăng ký 01 đoàn gồm:

Trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên, vận động viên theo từng nội dung,
nhóm tuổi.
- Các đội tham gia nộp hồ sơ về phòng Quản lý Thể dục, thể thao trước
ngày 05/8/2021 gồm các loại giấy tờ sau:
- Danh sách đăng ký VĐV thi đấu có xác nhận của đơn vị cử đi.
- Giấy khám sức khoẻ đủ điều kiện thi đấu của cơ quan y tế có thẩm
quyền cấp (có thể chứng nhận tập thể);
- CMTND hoặc thẻ CCCD, sổ hộ khẩu gia đình (bản gốc);
- Đối với VĐV các cơ quan, sở, ban, ngành phải có CMTND hoặc thẻ
CCCD và quyết định tuyển dụng; VĐV thuộc LLVT phải có thẻ ngành.
III. Nội dung:
Thi đấu 05 nhóm tuổi, 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ,
đôi nam nữ:
Nhóm 1: Từ 16 đến 20 tuổi (Sinh ngày 01/1/2005 đến ngày 30/12/2001);
Nhóm 2: Từ 21 đến 30 tuổi (Sinh ngày 01/1/2000 đến ngày 30/12/1991);
Nhóm 3: Từ 31 đến 45 tuổi (Sinh ngày 01/1/1990 đến ngày 30/12/1976);
Nhóm 4: Từ 46 đến 55 tuổi (Sinh ngày 01/1/1975 đến ngày 30/12/1966);
Nhóm 5: Từ 56 tuổi trở lên. (Sinh ngày 01/01/1965 trở về trước).
VĐV thi đấu theo các nội dung và các nhóm tuổi đã quy định. Mỗi nội
dung, nhóm tuổi chỉ cử 01 VĐV thi đấu đơn hoặc 02 VĐV thi đấu đôi; mỗi
VĐV chỉ đăng ký thi đấu tối đa 2 nội dung cùng một nhóm tuổi, (Riêng VĐV nữ
được phép thi đấu 02 nhóm tuổi: nhóm đúng tuổi và nhóm tuổi dưới).
IV. Thời gian và địa điểm thi đấu:
- Về thời gian, căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch và có sự cho phép của
cấp trên, Ban Tổ chức sẽ có thông báo thời gian thi đấu cụ thể. Dự kiến thời gian
tổ chức giải như sau.
+ Từ ngày 12/8/2021 đến hết ngày 15/8 năm 2021;
+ Họp chuyên môn: 15h ngày 12/8/2021;
+ Khai mạc: 7h30 ngày 13/8/2021.
- Địa điểm: Tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, ngõ 05, đường Nguyễn Biểu,
thành phố Hà Tĩnh.
V. Luật và thể thức thi đấu:
Áp dụng Luật Cầu lông do Ủy ban Thể dục, thể thao ban hành, thi đấu
loại trực tiếp tất cả các nội dung, nhóm tuổi;
- Thi đấu cầu Thành Công;
Ban Tổ chức chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi nội dung và nhóm tuổi có từ 3
VĐV hoặc 3 đôi VĐV tham gia trở lên.
VI. Khen thưởng, kỷ luật:
1. Khen thưởng:
- Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự giải.
- Tặng hoa, phần thưởng, huy chương vàng, bạc, đồng cho các VĐV đoạt
giải nhất, nhì, và đồng giải ba các nội dung, nhóm tuổi.
- Nội dung nào có 3 VĐV hoặc 3 đôi BTC chỉ trao giải nhất, nhì; có 4
VĐV, 4 đôi BTC chỉ trao nhất, nhì, ba;

- Tặng cờ, hoa và phần thưởng cho đoàn đoạt giải nhất, nhì, ba.
2.Tính kết quả và xếp hạng toàn đoàn: Tính theo số lượng huy chương
Vàng, Bạc, Đồng, nếu bằng nhau thì tính số VĐV đơn vị tham gia (đơn vị nào
có số VĐV tham gia nhiều hơn thì xếp trên) nếu vẫn bằng nhau thì đơn vị nào
có đôi VĐV đạt giải cao hơn ở nhóm tuổi nhỏ thì xếp trên.
3. Kỷ luật, khiếu nại:
Các đoàn phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ giải.
Trường hợp có khiếu nại phải bằng văn bản của Trưởng đoàn ký nêu rõ nội dung
cụ thể và phải chịu toàn bộ kinh phí xác minh thẩm tra; khi chưa có quyết định
của Ban Tổ chức tuyệt đối phải chấp hành các quyết định của trọng tài trên sân.
VII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC:
- Các đơn vị nghiên cứu kỹ các nội dung, nhóm tuổi để đăng ký thi đấu.
Sau khi đã lên lịch thi đấu sẽ không được phép thay đổi.
- VĐV phải mặc trang phục đúng theo quy định của môn Cầu lông.
Trên đây là Điều lệ giải Cầu lông vô địch các nhóm tuổi Đại hội Thể dục
thể thao toàn tỉnh lần thứ IX năm 2021 do Ban Tổ chức ban hành. Chỉ có Ban
Tổ chức mới có quyền sửa đổi bổ sung bằng văn bản khi xét thấy cần thiết.
Nhận được điều lệ này, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Hồ
sơ đăng ký gửi qua địa chỉ Phòng Quản lý Thể dục thể thao hoặc email
nghiepvutt.vhtt@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- Sở Giáo dục-Đào tạo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT
các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng Sở;
- Lưu VT, QLTDTT.

TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL
Bùi Xuân Thập

