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DỰ THẢO
ĐIỀU LỆ CHUNG
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH GIA LAI LẦN THỨ IX NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
/QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2022
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích
1.1. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại”. Biểu dương lực lượng thể dục thể thao (TDTT) của ngành Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) trong toàn tỉnh, nâng cao phong trào tập luyện TDTT, phát triển các
môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống ở địa phương, góp phần nâng cao
sức khoẻ cộng đồng nhằm phục vụ tốt cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong Đại hội TDTT ngành Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) nhằm tuyển chọn vận động
viên (VĐV) tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022.
1.3. Nâng cao trình độ chuyên môn của VĐV, cán bộ điều hành, trọng tài, sử
dụng cơ sở vật chất và thống nhất phương thức điều hành để tổ chức Đại hội.
Điều 2. Yêu cầu
2.1. Các tập thể, cá nhân tham dự Đại hội nghiêm túc chấp hành Luật, Điều lệ và
các quy định của Ban Tổ chức.
2.2. Các VĐV tham dự thi đấu nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực,
cao thượng và tiến bộ” quyết tâm giành thành tích cao nhất; tích cực chống mọi biểu
hiện tiêu cực, bạo lực trong thi đấu.
2.3. Việc tổ chức, điều hành Đại hội và điều hành thi đấu từng môn thể thao thực
hiện chặt chẽ, nghiêm túc.
Điều 3. Đối tượng và điều kiện tham dự
3.1. Đối tượng
- Đối tượng tham dự Đại hội là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
(gọi tắt là CBGV) các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; học sinh THPT, học viên TTGDTX
tỉnh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (gọi tắt là HSSV) trên địa bàn thành
phố Pleiku, CBGV đang biệt phái (theo Quyết định của Sở GDĐT năm học 2021-2022)
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cho đơn vị nào thì được quyền đăng kí thi đấu cho đơn vị đó.
- Đối tượng không được tham gia Đại hội là cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc
các phòng GDĐT; học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện, thị xã (đối tượng này
đã tham gia Đại hội TDTT huyện, thị xã); VĐV bóng đá do Công ty cổ phần thể thao
Hoàng Anh Gia Lai quản lý, VĐV bóng chuyền do Tập đoàn Đức Long Gia Lai quản
lý, VĐV đạt cấp I Quốc gia trở lên không được quyền đăng ký tham gia thi đấu.
- VĐV tham dự là CBGV: thuộc biên chế hoặc hợp đồng của đơn vị (CBGV hợp
đồng có thời hạn đã được lưu hồ sơ tại Sở GDĐT).
- VĐV tham dự Đại hội là những người có đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa
bàn tỉnh Gia Lai.
- Mỗi VĐV chỉ được quyền thi đấu cho một đơn vị và được đăng ký thi đấu
không quá 03 môn thể thao của Đại hội; mỗi môn thi đấu không quá 2 nội dung (không
kể nội dung đồng đội).
- VĐV phải có giấy khám sức khỏe cá nhân của cơ quan y tế có thẩm quyền
quyết định “chứng nhận đủ sức khỏe thi đấu thể thao”.
CHƯƠNG II
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU CỦA ĐẠI HỘI
Điều 4. Các môn thể thao trong Đại hội
Nội
dung

Đối tượng

Bóng đá (5-5)

1

HSSV

Trường liên cấp MNPT Sao Việt

Bóng đá (5-5)

1

CBGV

Trung tâm HLĐT- TDTT

Bóng chuyền nam

2

HSSV-CBGV Trường liên cấp MNPT Sao Việt

Bóng chuyền nữ

1

HSSV-CBGV Trường liên cấp MNPT Sao Việt

Bóng bàn

5

HSSV

Trường THPT PLeiku

Bóng bàn

5

CBGV

Trường THPT PLeiku

Cầu lông

5

HSSV

Trường THPT chuyên Hùng Vương

Cầu lông

5

CBGV

Trường THPT chuyên Hùng Vương

Cờ vua

3

HSSV

Trường THPT chuyên Hùng Vương

Cờ vua

3

CBGV

Trường THPT chuyên Hùng Vương

6

Chạy cà kheo

4

HSSV-CBGV Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

7

Điền kinh

16

HSSV-CBGV Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

8

Karatedo

20

HSSV

Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai

9

Taekwondo

20

HSSV

Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai

TT
1
2
3
4
5

Môn thi

Địa điểm tổ chức (dự kiến)

3
10
11
12
13
14

Vovinam

20

HSSV

Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai

Bắn nỏ

8

HSSV

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Bắn nỏ

8

CBGV

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Đẩy gậy

18

Kéo co

4

HSSV

Trường liên cấp MNPT Sao Việt

Kéo co nam nữ

2

CBGV

Trường liên cấp MNPT Sao Việt

Bơi lội

8

HSSV

Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai

Bơi lội

4

CBGV

Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai

Tổng cộng

HSSV-CBGV Trường liên cấp MNPT Sao Việt

163

Điều 5. Thời gian và đại điểm
5.1. Đại hội TDTT ngành GDĐT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 được Khai
mạc vào ngày 03/04/2022 và Bế mạc vào ngày 09/04/2022 tại thành phố Pleiku.
5.2. Lễ Khai mạc và Bế mạc dự kiến tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Gia Lai.
5.3. Thời gian, địa điểm, bốc thăm, xếp lịch và cân VĐV Ban Tổ chức (BTC) sẽ
thông báo sau.
Điều 6. Thi đấu các môn
6.1. BTC không chấp nhận các trường hợp đăng ký bổ sung sau khi họp bốc
thăm, xếp lịch.
6.2. Chỉ tổ chức thi đấu và trao huy chương ở mỗi nội dung khi có ít nhất 3 đơn vị
dự thi.
6.3. Sau bốc thăm, xếp lịch các đơn vị không được thay đổi VĐV (kể cả VĐV có
tên trong danh sách đăng kí).
Điều 7. Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký
7.1. Hồ sơ đăng kí dự thi gồm
- 02 danh sách đăng ký sơ bộ (mẫu 1).
- 02 danh sách đoàn VĐV (mẫu 2).
- 02 danh sách VĐV dự thi (mẫu 3).
- Phiếu dự thi của VĐV (mẫu 4).
- Thẻ căn cước hoặc giấy chứng minh nhân dân của VĐV.
- Giấy khám sức khỏe của từng VĐV (từ tháng 2/2022 đến ngày nộp hồ sơ), bảng
lương 12 tháng gần nhất của VĐV là CBGV (đối CBGV hợp đồng thì phải kèm thêm
hợp đồng lao động còn thời hạn).
- Mỗi thành viên ký nộp file ảnh màu 3x4 để làm thẻ tham dự Đại hội (ảnh được
dán trong mẫu 2 đính kèm).
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7.2. Biểu mẫu đăng ký: Mẫu 1, 2, 3 (3 sheet) và mẫu 4 thực hiện theo 2 file
EXCEL, WORD đính kèm.
Điều 8. Thời gian đăng kí và kiểm tra hồ sơ
8.1. Thời gian đăng kí: Danh sách đoàn VĐV và danh sách VĐV chính thức gửi
qua Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com trước ngày 15/03/2022 để tổng hợp.
8.2. Nơi nhận đăng ký: Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo
dục Thường xuyên (GDTrHCTTX), Sở GDĐT (số 56 Trần Hưng Đạo, thành phố
Pleiku, tỉnh Gia Lai, điện thoại: 026 9382 3667).
8.3. Kiểm tra hồ sơ, cấp thẻ: BTC sẽ thông báo sau (dự kiến trước 26/03/2022).
Điều 9. Thành phần đoàn thể thao
Đoàn tham dự Đại hội gồm: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, bác sĩ, huấn luyện
viên, săn sóc viên và VĐV.
- Số lượng VĐV được đăng ký theo quy định ở Điều lệ từng môn.
CHƯƠNG III
KINH PHÍ VÀ TÀI CHÍNH
Điều 10. Kinh phí tham dự
10.1. Các đơn vị tham dự Đại hội chịu trách nhiệm chi toàn bộ kinh phí của các
thành viên đoàn mình trong thời gian chuẩn bị và tham dự Đại hội.
10.2. Các đơn vị được phân công tổ chức các môn thi xây dựng kế hoạch và quản
lý các nguồn thu để phục vụ Đại hội. BTC Đại hội sẽ phê duyệt kinh phí theo qui định.
CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Điều 11. Ban Tổ chức có thẩm quyền
11.1. Đánh giá kết quả các cuộc thi đấu thể thao từng môn và xếp hạng toàn đoàn
các đơn vị tham dự Đại hội.
11.2. Khen thưởng những đơn vị, tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
11.3. Giải quyết khiếu nại các đơn vị, tập thể, cá nhân theo Luật, Điều lệ và
những qui định của BTC.
11.4. Xử lý kỷ luật những đơn vị, tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ và vi phạm
pháp luật trong thời gian tổ chức Đại hội.
Điều 12. Đánh giá kết quả và xếp hạng toàn đoàn
12.1. Xếp hạng các nội dung thi: BTC căn cứ vào kết quả thi đấu để xếp hạng
nhất, nhì và đồng hạng ba.
12.2. Xếp hạng toàn đoàn: BTC căn cứ lần lượt số lượng huy chương vàng
(HCV), huy chương bạc (HCB), huy chương đồng (HCĐ) đạt được của từng đơn vị để
xếp hạng; nếu các chỉ số huy chương đạt được bằng nhau thì xét đến lần lượt số lượng
HCV, HCB, HCĐ của nữ để xếp hạng (Riêng môn bóng chuyền nữ thành tích tính vào
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xếp hạng toàn đoàn của CBGV).
Điều 13. Khen thưởng
13.1. Căn cứ xếp hạng toàn đoàn, BTC tặng cờ toàn đoàn cho 4 đơn vị khối
CBGV: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 3 đơn vị khối HSSV: 01 giải nhất, 01
giải nhì, 01 giải ba.
13.2. Tặng HCV, HCB, HCĐ và giải thưởng các nội dung thi đạt nhất, nhì, ba.
13.3. Tặng giấy khen cho cán bộ, trọng tài có thành tích xuất sắc trong Đại hội.
Điều 14. Kỷ luật
14.1. Đơn vị, tập thể, cá nhân nào vi phạm Điều lệ, qui định của Ban Tổ chức Đại
hội và vi phạm pháp luật trong thời gian tổ chức Đại hội sẽ chịu hình thức kỷ luật từ
cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền trọng tài và các hình thức kỉ luật
theo các qui định hiện hành.
14.2. BTC chức sẽ xem xét lý do từng trường hợp bỏ cuộc để xử lý.
Điều 15. Giải quyết khiếu nại
15.1. Chỉ có Trưởng đoàn, HLV trưởng mới có quyền khiếu nại và phải nộp đơn
khiếu nại cho trọng tài cuộc thi chậm nhất là 15 phút sau khi trận đấu đó kết thúc.
15.2. Ban trọng tài cuộc thi từng môn phải giải quyết khiếu nại chậm nhất 1 giờ
kể từ lúc nhận đơn khiếu nại. Nếu thấy chưa thoả đáng có quyền khiếu nại lên BTC Đại
hội; Quyết định của BTC Đại hội là quyết định cuối cùng.
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có
vấn đề phát sinh, các đơn vị cần phản ánh kịp thời để BTC Đại hội nghiên cứu sửa đổi,
bổ sung phù hợp.
GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định
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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH GIA LAI LẦN THỨ IX NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
/QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2022
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai)
I. BÓNG ĐÁ (5-5)
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung: nam HSSV; nam CBGV.
b) Đăng ký: Mỗi nội dung được đăng kí 01 đội gồm 12 VĐV.
2. Luật: Áp dụng Luật thi đấu Bóng đá mini do Ủy ban TDTT ban hành và các
văn bản sửa đổi, bổ sung của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
3. Qui định khác
- Tuỳ theo số lượng đội, BTC sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp.
- VĐV mang giày thi đấu bóng đá sân cỏ nhân tạo và phải có bịt ống
chân.
- VĐV ra sân thi đấu trang phục phải đồng nhất (trừ thủ môn) số áo không
trùng nhau, và trong suốt quá trình thi đấu giải VĐV mang số áo nhất định.
- Một số qui định khác sẽ được phổ biến tại cuộc họp chuyên môn.
II. MÔN BÓNG CHUYỀN
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung: nam HSSV, nam CBGV; nữ HSSV- CBGV.
b) Đăng ký: Mỗi nội dung được đăng kí 01 nam, 01 đội nữ. Mỗi đội gồm
12 VĐV (trong đó đội nữ phải có tối thiểu 8 giáo viên và có ít nhất 6 giáo viên
trên sân thi đấu). Trong đó: Cho phép các đơn vị trường học thuộc thành phố
Pleiku đăng kí 6 VĐV học sinh, các đơn vị thuộc huyện, thị xã đăng kí 4 VĐV.
2. Luật: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền do Ủy ban TDTT ban hành.
3. Qui định khác
- Tuỳ theo số lượng đội, BTC sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp.
- VĐV ra sân thi đấu trang phục phải đồng nhất (trừ libero) số áo không
trùng nhau, và trong suốt quá trình thi đấu giải VĐV mang số áo nhất định.
- Một số qui định khác sẽ được phổ biến tại cuộc họp chuyên môn.
III. MÔN BÓNG BÀN
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
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a) Nội dung:
- Thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ HSSV.
- Thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ CBGV.
b) Đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký 01 VĐV cho mỗi nội dung đơn, 02 VĐV
cho mỗi nội dung đôi.
2. Luật: Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn đã được Ủy ban TDTT ban hành.
3. Qui định khác
- Tuỳ theo số lượng VĐV, BTC sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp.
- VĐV tự trang bị vợt thi đấu và bóng khởi động.
- Trang phục khi thi đấu đôi phải đồng nhất.
IV. MÔN CẦU LÔNG
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung
- Thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ HSSV.
- Thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ CBGV.
b) Đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký 01 VĐV ở mỗi nội dung cá nhân, 02
VĐV ở mỗi nội dung đôi.
2. Luật và thể thức thi đấu: Áp dụng luật thi đấu cầu lông đã đuợc Ủy ban
TDTT ban hành.
3. Qui định khác
- Tuỳ theo số lượng VĐV, BTC sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp.
- VĐV tự trang bị vợt thi đấu và cầu khởi động.
- Trang phục khi thi đấu đôi phải đồng nhất.
V. MÔN CỜ VUA
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung
- Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ HSSV.
- Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ CBGV.
b) Đăng kí: Mỗi đơn vị được phép đăng ký 1 VĐV nam HSSV, 1 VĐV
nữ HSSV; 1 VĐV nam CBGV, 1 VĐV nữ CBGV.
2. Luật: Áp dụng luật thi đấu Cờ vua đã được Ủy ban TDTT ban hành.
3. Qui định khác
- Tuỳ theo số lượng VĐV, BTC sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp.
- Thời gian thi đấu cho mỗi đấu thủ trong 01 ván là 60 phút (VĐV không
phải ghi biên bản).
- Cách tính điểm đôi nam nữ: là tổng điểm đạt được của 2 VĐV.
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- Xét huy chương đôi nam nữ: là tổng điểm đạt được của 2 VĐV (nam,
nữ): đội nào cao điểm thì xếp trên; nếu điểm của 2 hay nhiều đội bằng nhau, thì
sẽ xét lần lượt theo thứ hạng của 2 VĐV; nếu vẫn bằng nhau thì xét đến thứ
hạng của VĐV nữ; bốc thăm.
- Tùy theo thể thức thi đấu, tổ trưởng trọng tài sẽ có biên bản thống nhất
khi bốc thăm xếp lịch về xếp thứ hạng của VĐV vào vòng sau.
VI. CHẠY CÀ KHEO
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung: 100m, 200m nữ, 100m, 200m nam.
b) Đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký mỗi cự ly 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ
HSSV-CBGV.
2. Qui định khác: VĐV tự túc dụng cụ thi đấu song phải theo quy định cụ thể:
Chiều cao của cà kheo tối đa là 2m, bậc để chân cao 50 cm. Trong quá trình thi
đấu nếu cà kheo của VĐV bị gãy hỏng hoặc bị ngã (chân chạm đất khi chưa về
tới đích) sẽ không được tiếp tục thi đấu.
VII. MÔN ĐIỀN KINH
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung
- Nam : 100m; 200m; 800m; 1500m, 3000m nhảy cao; nhảy xa; đẩy tạ
(5kg).
- Nữ : 100m; 200m; 800m; 1500m; 3000m; nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ
(4kg).
b) Đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký mỗi nội dung 02 VĐV nam và 02 VĐV
nữ HSSV-CBGV.
2. Luật: Áp dụng luật thi đấu Điền kinh đã được Ủy ban TDTT ban hành.
IX. MÔN KARATEDO
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung
Thi đấu Kumite gồm 16 nội dung:
- Đồng đội HSSV nam: 05 vận động viên (02 VĐV dự bị).
- Đồng đội HSSV nữ: 03 vận động viên (01 VĐV dự bị).
- Đối kháng HSSV Nam thi đấu 07 hạng cân: 40kg (VĐV phải lớn hơn
35kg), 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg và trên 65kg.
- Đối kháng HSSV Nữ thi đấu 07 hạng cân: 35kg (VĐV phải lớn hơn
30kg) 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 56kg, và trên 56kg.
Thi đấu Kata gồm 04 nội dung: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam
(03 VĐV), đồng đội nữ (03 VĐV).
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b) Đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 02 VĐV cho từng nội dung thi cá
nhân ; Kumite Đồng đội HSSV nam: 07 VĐV; Kumite Đồng đội HSSV nữ: 04
VĐV; Kata đồng đội nam (03 VĐV), Kata đồng đội nữ (03 VĐV).
2. Luật: Theo luật thi đấu mới của Liên đoàn Karatedo Thế giới (WKF).
3. Qui định khác
- Thể thức: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua.
- VĐV khi tham gia thi đấu phải nộp bản pho tô chứng chỉ cấp (từ đai
xanh dương trở lên) do Liên đoàn Karatedo Việt Nam hoặc Hội Karatedo tỉnh
Gia Lai cấp (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ sau đó trả lại).
- Giấy cam kết của VĐV (có xác nhận của gia đình) về mọi rủi ro trong
suốt quá trình tham gia giải.
- Quần áo thi đấu Karate đúng qui định.
- Các dụng cụ bảo vệ tay chân bịt răng, crokulle, găng thi đấu.
IX. MÔN TAEKWONDO
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung
- Quyền HSSV gồm 03 nội dung: Quyền cá nhân nam, Quyền cá nhân nữ
và Quyền đôi nam - nữ (các nội dung quyền đều thi đấu bài quyền chính thức là
bài quyền số 7 và bài quyền số 9; bài quyền bốc thăm là bài quyền từ số 3 đến
số 8).
- Đối kháng nam HSSV gồm 09 hạng cân gồm: Không quá 38kg, 40kg,
42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 58kg và 62kg.
- Đối kháng nữ HSSVgồm đấu 08 hạng cân: Không quá 36kg, 38kg,
40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 49kg va 51kg.
b) Đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 02 VĐV cho từng nội dung thi.
2. Luật: Theo luật thi đấu của Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WTF).
3. Qui định khác
- Thể thức: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua.
- Thẻ chứng nhận trình độ chuyên môn đai đỏ cấp 4 trở lên; do Liên đoàn
Taekwondo Việt Nam hoặc Hội Taekwondo tỉnh Gia Lai cấp (mang theo bản
gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ sau đó trả lại).
- Giấy cam kết của VĐV (gia đình) và đơn vị chủ quản về mọi rủi ro
trong suốt quá trình tham gia giải;
- Quần áo thi đấu Taekwondo đúng qui định;
- Các dụng cụ bảo vệ tay chân, găng thi đấu, krokulle.
X. MÔN VOVINAM
1. Nội dung và đăng ký thì đấu
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a) Nội dung
- Quyền HSSV gồm 03 nội dung: Nhu khí cân quyền nữ, Thập tự nam, Tự
vệ nữ.
- Đối kháng nam HSSV gồm 08 hạng cân: 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg,
57kg, 60kg và trên 60kg.
- Đối kháng nữ HSSVgồm 06 hạng cân: 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, 51kg,
54kg.
b) Đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 02 VĐV cho từng nội dung thi.
2. Luật: Theo luật thi đấu Vovinam do ủy ban TDTT ban hành.
3. Qui định khác
- Thể thức: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua.
- Thẻ chứng nhận trình độ chuyên môn do Liên đoàn Vovinam Việt Nam
hoặc Hội Vovinam tỉnh Gia Lai cấp (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ
sơ sau đó trả lại).
- Giấy cam kết của VĐV (gia đình) và đơn vị chủ quản về mọi rủi ro trong
suốt quá trình tham gia giải.
- Quần áo thi đấu Vovinam đúng qui định.
- Các dụng cụ bảo vệ tay chân, crokulle.
XI. MÔN BẮN NỎ
1. Nội dung và đăng ký thỉ đấu
a) Nội dung
- HSSV: đứng bắn nam, đứng bắn nữ, quỳ bắn nam, quỳ bắn nữ, đồng đội
đứng bắn nam, đồng đội quỳ bắn nam (3 VĐV), đồng đội nữ đứng bắn, đồng đội
quỳ bắn (3 VĐV).
- CBGV: đứng bắn nam, đứng bắn nữ, quỳ bắn nam, quỳ bắn nữ, đồng đội
đứng bắn nam, đồng đội quỳ bắn nam (3 VĐV), đồng đội nữ đứng bắn, đồng đội
quỳ bắn nữ (3 VĐV).
b) Đăng ký:
Mỗi đơn vị đăng ký
- HSSV: 01 đội nam gồm 3 VĐV, 01 đội nữ gồm 3 VĐV ở nội dung thi
đồng đội; 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ ở nội dung cá nhân.
- CBGV: 01 đội nam gồm 3 VĐV, 01 đội nữ gồm 3 VĐV ở nội dung thi
đồng đội; 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ ở nội dung cá nhân.
2. Qui định thi đấu
- Cự ly bắn 20 m và dùng bia 4B.
- Mỗi vận động viên chỉ thi đấu 1 lượt cho tất cả các nội dung đăng kí.
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- Số mũi tên bắn: 2 tên bắn thử và 5 tên bắn tính điểm cho mỗi tư thế.
Tổng thời gian bắn tính điểm cho 2 tư thế là 18 phút.
- Nỏ và tên VĐV tự trang bị; Nỏ phải theo đúng hình dáng truyền thống
của dân tộc, không được làm biến dạng (có báng cầm, tay cầm, hệ thống ngắm).
- Điểm của từng lần bắn được tính theo điểm chạm của mũi tên trên bia,
nếu mũi tên nằm ở trên vạch giữa 2 vòng bia được tính điểm ở vòng cao hơn.
- Trong trường hợp có VĐV bắn nhầm bia, thì VĐV có bia bị bắn nhầm
sẽ được tính 5 điểm chạm cao nhất.
- Trong quá trình bắn, nếu đứt dây nỏ khi chưa bắn thì được phép thay nỏ
và bắn lại, nếu đứt dây khi đã bắn thì xác định là 1 lần bắn.
- Khi mũi tên được đặt vào nỏ, chưa làm động tác bắn (dây nỏ chưa bật)
nỏ hoặc mũi tên rơi xuống đất, đựợc phép nhặt lên (không tính 1 lần bắn).
3. Cách tính điểm xếp hạng
a) Xếp hạng cá nhân:
- Tính tổng điểm của số tên bắn thật, điểm cao xếp trên, điểm thấp xếp
dưới.
- Nếu có vận động viên bằng điểm nhau thì lần lượt xét:
+ Số lần trúng vòng điểm cao (từ vòng 10, 9, 8,…,).
+ Xét điểm chạm gần tâm của lần trúng vòng điểm cao (từ vòng 10,
9,…,1).
b) Xếp hạng đồng đội:
- Điểm đồng đội là tổng số điểm 03 VĐV của đội cộng lại ở từng tư thế,
điểm cao xếp trên, điểm thấp xếp dưới.
- Nếu nhiều đội có tổng điểm bằng điểm nhau thì lần lượt xét:
+ Tổng số lần trúng vòng điểm cao (từ vòng 10,9, 8,..., 1) của 3 VĐV
tham dự.
+ Xét điểm chạm gần tâm của lần trúng vòng điểm cao (từ vòng 10, 9,
8,…,1) của 2 VĐV tham dự.
+ Bốc thăm.
XII. MÔN ĐẨY GẬY
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung
- Nam thi đấu gồm 10 hạng cân: Từ 48 đến 51 kg; Trên 51 đến 54kg; Trên
54 đến 57kg; Trên 57 đến 60kg; Trên 60 đến 63kg; Trên 63 đến 66kg; Trên 66
đến 69kg; Trên 69 đến 72kg; Trên 72kg đến 75kg; Trên 75 đến 80 kg.
- Nữ thi đấu 08 hạng cân gồm: 45 đến 48kg; Trên 48 đến 5lkg; Trên 51
đến 54kg; Trên 54 đến 57kg; Trên 57 đến 60kg; Trên 60 đến 63kg; Trên 63kg
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đến 66kg; Trên 66 đến 69 kg.
b) Đăng ký: Đơn vị được đăng kí 02 VĐV HSSV-CBGV ở mỗi hạng cân.
2. Qui định thi đấu
- Tuỳ theo số lượng VĐV, BTC sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp.
- Một trận thi đấu trong 3 hiệp thắng 2; nếu 2 VĐV hòa nhau thì VĐV
thắng là VĐV nhẹ cân hơn.
- Luật thi đấu: Áp dụng luật Đẩy gậy do Tổng cục TDTT ban hành năm
2009.
XIII. MÔN KÉO CO
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung
- Đồng đội nam HSSV: 8 VĐV tổng số cân không quá 520kg; 560kg.
- Đồng đội nữ HSSV: 8 VĐV tổng số cân không quá 480kg; 520kg.
- Đồng đội nam nữ CBGV: 8 VĐV (4 nam, 4 nữ) tổng số cân không quá
500kg; 540kg.
b) Đăng ký: Mỗi đơn vị đăng kí 01 đội nam HSSV, 01 đội nữ HSSV, 01
đội nam nữ CBGV mỗi nội dung 12 VĐV.
2. Qui định thi đấu
- Tuỳ theo số lượng VĐV, BTC sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp.
- Một trận thi đấu trong 3 hiệp thắng 2; nếu 2 VĐV hòa nhau thì VĐV
thắng là VĐV nhẹ cân hơn.
3. Luật thi đấu: Áp dụng luật Kéo co do Tổng cục TDTT ban hành năm 2009
- Tuỳ theo số lượng đội, BTC sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp.
- Các trận thi đấu 3 hiệp thắng 2.
- Nếu thi đấu vòng tròn thì cách tính điểm như sau: đội thắng 2 hiệp liền
được tính 3 điểm, đội thua 0 điểm; tỷ số 2-1 đội thắng 2 điểm, đội thua 1 điểm.
4. Những qui định khác
- VĐV số 8 phải được đội mũ bảo hiểm;
- Trang phục phải thống nhất theo từng đội.
XIV. MÔN BƠI LỘI
1. Nội dung và đăng ký thi đấu
a) Nội dung
- Cá nhân nam HSSV: Bơi tự do 100m; 200m; bơi ếch 50-100m.
- Cá nhân nữ HSSV: Bơi tự do 50m; 100m; bơi ếch 50-100m.
- Cá nhân nữ CBGV: Bơi tự do 50m; 100m.
b) Đăng ký: Mỗi đơn vị đăng kí 02 VĐV HSSV và CBGV cho một nội
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dung thi đấu.
2. Qui định khác
Trang phục thi đấu: VĐV phải mặc trang phục đúng quy định BTC (có
mũ và kính bơi).
GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

