
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:         /ĐL-UBND                                               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trùng Khánh, ngày         tháng 02 năm 2023 

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Việt dã huyện Trùng Khánh năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, 

thể thao cho mọi người, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt 

dã huyện Trùng Khánh năm 2023.  

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Điều lệ giải Việt dã huyện Trùng Khánh 

năm 2023, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”. 

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể 

thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023); 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023). 

- Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện Thể dục thể thao nói chung và 

phong trào tập luyện môn Việt dã nói riêng trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện 

cho các Vận động viên (VĐV) giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo sân 

chơi giải trí lành mạnh, góp phần phát triển con người toàn diện.  

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức giải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, chống các 

biểu hiện tiêu cực trong thi đấu thể thao.  

- Các đơn vị và VĐV tham dự giải chấp hành nghiêm túc Điều lệ giải, 

Luật thi đấu và các quy định của Ban Tổ chức (BTC) giải. 

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định.  

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian 

- Thời gian thi đấu: Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2023. 

- Khai mạc: 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2023 tại sân Bảo hiểm xã 

hội huyện Trùng Khánh. 

- Họp chuyên môn: 8h00 ngày 17/3/2023; Thành phần họp: Đại diện Ban 

tổ chức, Trường đoàn, Huấn luyện viên các đơn vị tham dự giải. 

- Bế mạc: Sau khi kết thúc các nội dung thi đấu. 
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2. Địa điểm 

- Họp chuyên môn: Hội trường (tầng 3) Trung tâm Văn hoá và Truyền 

thông huyện Trùng Khánh. 

- Thi đấu: Tại đường đôi Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI 

1. Đối tượng 

- Là vận động viên (VĐV) của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa 

bàn huyện (sau đây gọi chung là đơn vị). 

- Vận động viên phải có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại 

huyện Trùng Khánh đủ từ 12 tháng trở lên. 

 2. Điều kiện tham dự giải 

- Vận động viên tham gia thi đấu được đăng ký trong danh sách của các đơn 

vị, địa phương, đảm bảo các quy định về nhân sự của Ban tổ chức giải. Có quá trình 

tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, có đủ sức khỏe tham dự giải.  

- Các vận động viên đã thi đấu ở các giải chuyên nghiệp không tham gia thi 

đấu giải này. 

- Các vận động viên muốn tham gia thi đấu cho đơn vị khác phải có văn bản 

đồng ý chuyển nhượng vận động viên của đơn vị chủ quản.  

IV. NỘI DUNG, THỂ THỨC VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM 

1. Nội dung 

- Nam chạy cự ly 07 km. 

- Nữ chạy cự ly 03 km. 

2. Cách tính điểm 

- Điểm cá nhân: Là vị trí xếp hạng thực tế của vận động viên trong thi đấu. 

-  Điểm đồng đội: 

+ Là tổng số điểm vận động viên trong đội cộng lại. 

+ Nếu hai hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau thì so sánh số điểm 

của vận động viên cuối cùng của hai đội đó, vận động viên nào có thành tích cao 

hơn thì xếp trên, trường hợp hai vận động viên cuối cùng bằng điểm nhau thì xét 

đến vận động viên kế tiếp xếp trên đó. 

- Điểm toàn đoàn: 

+ Là số điểm của hai đội nam và nữ cộng lại. 

+ Nếu hai hay nhiều đoàn có tổng số điểm bằng nhau thì đoàn nào có đội 

nữ xếp thứ hạng cao hơn thì đoàn đó được xếp trên. 

V. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 
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1. Thành phần hồ sơ gồm 

- Quyết định thành lập đoàn do cơ quan chủ quản ký tên đóng dấu. 

- Giấy Căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân (bản phô tô). 

- Giấy khám sức khỏe hoặc bản cam kết sức khỏe vận động viên (có đóng 

dấu của đơn vị chủ quản). 

- Văn bản chuyển nhượng vận động viên (nếu có). 

2. Đăng ký thi đấu: Mỗi đơn vị được thành lập 01 đoàn VĐV gồm: 

Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, chăm sóc viên và các vận động viên (theo mẫu 

của BTC). 

- Đội nam: 03 vận động viên. 

- Đội nữ: 03 vận động viên. 

- Đơn vị nào không đủ vận động viên thi đấu nội dung đồng đội thì có thể 

đăng ký thi đấu cá nhân.  

- Hồ sơ đăng ký gửi về Trung tâm Văn hoá và Truyền thông huyện Trùng 

Khánh trước ngày 17/3/2023. Liên hệ Đ/c Triệu Quang Vĩnh, SĐT: 

0948170486. 

VI. LUẬT THI ĐẤU 

- Áp dụng luật Điền kinh hiện hành do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành. 

- Trang phục thi đấu: Trang phục thể thao (áo gắn số đeo). 

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

Ban tổ chức trao giải cho các nội dung như sau:  

- Trao cờ, tiền thưởng cho vận động viên đạt giải nhất, nhì và ba tại nội 

dung: cá nhân nam, cá nhân nữ. 

- Trao tiền thưởng cho các nội dung khuyến khích từ thứ 4 đến thứ 10 nội 

dung: cá nhân nam, cá nhân nữ. 

- Trao cờ và tiền thưởng cho các đoàn, đội, đạt giải nhất, nhì, ba tại các nội 

dung: đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn. 

2. Kỷ luật 

- Ban tổ chức kiên quyết xử lý, loại bỏ những vận động viên không đủ 

tiêu chuẩn thi đấu theo các quy định trong Điều lệ giải. 

- Tùy theo mức độ vi phạm, Ban tổ chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật 

đối với các vận động viên, huấn luyện viên vi phạm Điều lệ giải và các quy định 

của Ban tổ chức giải theo các hình thức từ: Nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền thi 

đấu hoặc hỦy bỏ thành tích thi đấu của vận động viên, đội đó. 

- Các hình thức kỷ luật sẽ được Ban tổ chức giải thông báo bằng văn bản 

gửi về các cơ quan, đơn vị có vận động viên tham dự tham dự. 
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3. Khiếu nại 

- Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại lên BTC 

giải những vấn đề chưa thỏa đáng bằng văn bản chậm nhất là 15 phút sau khi 

công bố kết quả thi đấu. 

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên là người đại diện cho đơn vị và chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo cơ quan, địa phương chủ quản đối với các vận động viên 

của đơn vị mình trong suốt quá trình tổ chức giải. 

VIII. KINH PHÍ 

-  Các đơn vị tham dự giải tự chủ động hoàn toàn kinh phí, phương tiện đi 

lại, ăn nghỉ trong thời gian thi đấu. 

-  Ban tổ chức bố trí kinh phí tổ chức, giải thưởng cho vận động viên, đơn 

vị đoạt giải. 

 IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ giải và tuân thủ mọi quyết 

định của Ban tổ chức. Chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền điều chỉnh, bổ sung 

Điều lệ giải khi cần thiết và thông báo bằng văn bản đến các đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức giải; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường THPT trong huyện; 

- Lưu: VT, VHTT, TTVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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Đơn vị.................................. 

.............................................. 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Giải Việt dã huyện Trùng Khánh năm 2023 

- Trưởng đoàn................................................................... 

- Huấn luyện viên............................................................. 

- Chăm sóc viên ............................................................... 

- Vận động viên 

 

STT 

 

Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nội dung thi đấu 
Ghi 

chú Đồng đội Cá nhân  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

                                                                    ..........ngày..........tháng.......năm 2023 

                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                       (Ký tên, đóng dấu 
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