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ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng chuyền nữ Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh  

lần thứ VIII năm 2018 
 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 và chương trình thi đấu Đại hội Thể 

dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018, Đại hội Thể dục Thể thao ban 

hành Điều lệ giải Bóng chuyền nữ ĐĐại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 

VIII năm 2018: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ Vĩ đại”; hướng tới 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, kỷ niệm 240 năm 

ngày sinh và 160 năm ngày mất Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ; 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện Thể dục Thể thao trên địa bàn 

toàn tỉnh. Tham gia giải và thành tích của các đơn vị là cơ sở đánh giá xếp loại 

trong Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII. 

2. Yêu cầu: 

Đây là giải thi đấu cuối cùng nằm trong chương trình Đại hội TDTT toàn 

tỉnh lần thứ VIII, yêu cầu các đơn vị tổ chức thi đấu giải ở cơ sở, tuyển chọn vận 

động viên đúng đối tượng, thành lập đội tuyển để tham gia đầy đủ. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI: 

1. Đối tượng: Các đơn vị huyện, thành phố, thị xã và các ngành Công an, 

Quân đội, Giáo dục & Đào tạo mỗi đơn vị được thành lập 01 đội tuyển Bóng 

chuyền nữ đăng ký tham gia giải. Đăng ký thi đấu theo đúng Luật Bóng chuyền 

Việt Nam ban hành năm 2011. 

2. Điều kiện tham dự giải: (Vận động viên) 

- Là công dân Việt Nam đang sinh hoạt, công tác tại các địa phương trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Có đạo đức tư cách tốt, đảm bảo sức khỏe, không bị kỷ 

luật từ cảnh cáo trở lên tính từ thời điểm đăng ký thi đấu. 

- Độ tuổi vận động viên: Từ 16 tuổi trở lên (sinh từ 31/12/2002 trở về 

trước). Vận động viên có hộ khẩu của đơn vị huyện, thị xã, thành phố nào thì thi 

đấu cho đơn vị đó; vận động viên đang công tác trong các ngành Công an, Quân 

đội, Giáo dục nếu không thi đấu cho ngành mình thì có thể tham gia thi đấu cho 

huyện, thị xã, thành phố có ngành đó đóng trên địa bàn nhưng phải được sự 

đồng ý bằng văn bản của đơn vị quản lý vận động viên đó. Các vận động viên 



đang sinh hoạt, công tác tại các tỉnh khác không được tham gia giải này. 

3. Đăng ký thi đấu: Các đội tham gia phải nộp hồ sơ cho Ban Tổ chức 

trước ngày 16/7/2018; 

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch số 18 Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố 

Hà Tĩnh. Điện thoại 0919.779.338; Hộp thư điện tử nghiepvutt.vhtt@gmail.com 

gồm các loại giấy tờ sau: 

- Danh sách đăng ký thi đấu có xác nhận của đơn vị cử đi theo mẫu của 

Ban Tổ chức. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện thi đấu môn Bóng chuyền do cơ 

quan y tế có thẩm quyền chứng nhận (hoặc chứng nhận tập thể). 

- Khi đến nộp hồ sơ gốc yêu cầu: Trình bản gốc CMND, sổ hộ khẩu gia 

đình của từng vận động viên; thẻ quân nhân, thẻ ngành đối với vận động viên 

của Công an, quân đội; sổ bảo hiểm, quyết định tuyển dụng đối với vận động 

viên của ngành Giáo dục & Đào tạo. 

III. THỂ THỨC, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ THỜI GIAN,  ĐỊA ĐIỂM 

THI ĐẤU: 

1. Thể thức thi đấu:  

Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia giải Ban Tổ chức sẽ quyết định thể 

thức thi đấu phù hợp. Các trận thi đấu vòng loại và bán kết thi đấu 3 hiệp thắng 

2; trận chung kết thi đấu 5 hiệp thắng 3. 

2. Cách tính điểm và xếp hạng ở vòng bảng: 

- Trận thắng có tỷ số 2-0 đội thắng 3 điểm, đội thua 0 điểm.  

- Trận thắng 2-1 đội thắng 2 điểm, đội thua 1 điểm. 

- Đội bỏ cuộc 0 điểm. Đội thắng trận bỏ cuộc tính tỷ số 2-0 mỗi hiệp 25-0. 

Đội nào có số trận thắng nhiều hơn thì xếp trên. Nếu 2 hay nhiều đội có số 

trận thắng bằng nhau thì đội nào nhiều điểm hơn thì xếp trên, nếu vẫn bằng nhau 

thì tính “Tổng hiệp thắng /Tổng hiệp thua” đội nào lớn hơn thì xếp trên, nếu 

bằng nhau thì tính “Tổng quả thắng /Tổng quả thua” đội nào lớn hơn xếp trên. 

Nếu bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu của hai đội được xếp trên. 

3. Thời gian, địa điểm thi đấu: 

- Thi đấu từ ngày 20/7/2018 đến hết ngày 22/7/2018. 

- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên, quán triệt điều lệ, bốc thăm, xếp lịch 

thi đấu vào lúc 14h30 ngày 19/7/2018  tại phòng họp Sở VH,TT&DL. 

- Lễ khai mạc giải vào lúc 7h ngày 20/7/2018 tại sân Bóng chuyền cơ quan 

Tỉnh đoàn Thanh niên. 

4. Địa điểm thi đấu:  

Tại các sân Bóng chuyền cơ quan Tỉnh đoàn Thanh niên, số 98 đường Phan 

Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. 

IV. LUẬT VÀ TRỌNG TÀI: 



1. Luật: Áp dụng Luật thi đấu bóng chuyền do Uỷ ban TDTT ban hành 

năm 2011 và văn bản số 176/LĐBCVN-2011 ngày 06/12/2011 của Liên đoàn 

bóng chuyền Việt Nam về việc áp dụng cách tính điểm mới.  

(Lưu ý: Trang phục vận động viên phải đồng nhất về kiểu dáng, màu sắc, 

có số áo trước ngực cao 15cm, sau lưng cao 20cm.) 

2. Trọng tài: Ban Tổ chức sẽ thành lập tổ trọng tài điều hành giải. 

3. Bóng thi đấu: Thi đấu bóng Hunter. 

V. KINH PHÍ: 

- Các đội tham dự giải tự túc kinh phí tập luyện và thi đấu (phòng Văn hóa 

Thông tin các huyện, thành phố, thị xã lập dự trù kinh phí trình Uỷ ban nhân dân 

huyện, thành phố, thị xã phê duyệt).  

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, sân bãi, dụng cụ thi 

đấu, giải thưởng, trọng tài điều hành giải. 

VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT: 

1. Khen thưởng: 

- Tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải. 

- Tặng cờ, hoa, trao huy chương Vàng và giải thưởng cho đội đạt giải nhất. 

- Tặng cờ, hoa, trao huy chương Bạc và giải thưởng cho đội đạt giải nhì. 

- Tặng cờ, hoa, trao huy chương Đồng và giải thưởng cho các đội đồng giải 

ba. 

- Trao giải phong cách cho đội có ý thức, tinh thần tham gia thi đấu cao. 

- Các giải cá nhân:  

+ Giải vận động viên xuất sắc nhất; 

+ Giải vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất; 

+ Giải vận động viên chuyền hai xuất sắc nhất; 

+ Giải vận động viên tấn công tốt nhất. 

2. Kỷ luật:  

- Trong quá trình thi đấu, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật đối với các 

tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ giải. Trường hợp đội bóng nào vi phạm Chỉ thị 

15 - CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế 01- QCPH/CA - TDTT về 

chống tiêu cực trong hoạt động TDTT thì Ban tổ chức sẽ truất quyền thi đấu của 

cá nhân hoặc cả đội tùy theo mức độ vi phạm. 

VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC: 

- Các đội không có đầy đủ các loại giấy tờ tại thời điểm nộp hồ sơ thì 

không được đăng ký thi đấu. 

- Các đội đến chậm 15 phút so với thời gian lịch thi đấu của Ban tổ chức 

giải mà không có lý do chính đáng thì coi như bỏ cuộc. 

- Nếu có khiếu nại về nhân sự phải nộp bằng văn bản về Ban Tổ chức trước 

khi trận đấu diễn ra ít nhất 30 phút để điều tra, xác minh. Ban Tổ chức chỉ tiếp 

thu, xem xét ý kiến khiếu nại từ trưởng đoàn. Khi chưa có kết luận của Ban Tổ 



chức, các đội phải tuân thủ sự điều hành của Ban Tổ chức, trọng tài. 

Trên đây là Điều lệ Giải Bóng chuyền nữ Đại hội Thể dục Thể thao toàn 

tỉnh lần thứ VIII năm 2018; Điều lệ này do Ban Tổ chức ban hành có hiệu lực kể 

từ ngày ký. Chỉ có Ban Tổ chức giải mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

bằng các văn bản khi xét thấy cần thiết./. 
 

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT,TT các 

huyện, thị, thành; 

- VP, KH-TC, Trung tâm TDTT tỉnh; 

- Lưu VT, NVTT. 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 Đã ký 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL 
 Nguyễn Văn Hạnh 
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