
 

 

ĐIỀU LỆ 

 Đại hội Thể dục thể thao huyện Trực Ninh lần thứ IX năm 2022 

 Chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) 

Và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022);  

Tuần lễ văn hóa, thể thao truyền thống huyện Trực Ninh năm 2022 

 
 

  Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Trực Ninh về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Trực Ninh lần thứ 

IX, Tuần lễ Văn hóa- Thể thao truyền thống huyện năm 2022; chào mừng kỷ niệm 77 

năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc 

khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022). Ban tổ 

chức Đại hội TDTT huyện Trực Ninh lần thứ IX, ban hành Điều lệ các môn thể thao, 

như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và 

Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khơi dậy lòng tự hào về 

đất nước, quê hương Trực Ninh, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền 

thống cách mạng, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây 

dựng quê hương Trực Ninh ngày càng giàu đẹp văn minh. 

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng nhằm thực hiện ngày 

càng hiệu quả hơn cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phát triển 

phong trào thể dục thể thao quần chúng rộng rãi trên địa bàn huyện, phát huy các 

môn thể thao truyền thống ở các địa phương. 

- Nâng cao thành tích thể thao phát hiện và đào tạo lực lượng vận động viên 

để tham gia các giải tại Đại hội TDTT tỉnh Nam Định năm 2022.  

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa thể dục thể thao nhằm quảng bá thương 

hiệu của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Đại hội Thể dục thể thao  được tổ chức trọng thể, an toàn và tiết kiệm; có quy 

mô, hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa 

phương. 
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- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao nhằm huy động các nguồn 

lực để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng lực lượng vận động viên, trọng tài tham 

gia các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn huyện. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ và các quy định của Ban tổ chức. 

- Vận động viên tham gia phải đảm bảo sức khỏe, các đơn vị tham gia tự chịu 

trách nhiệm về sức khỏe của vận động viên đơn vị mình. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo không khí tranh đua lành mạnh, sôi nổi trên 

tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết 

giúp đỡ và học tập lẫn nhau. Kiên quyết loại trừ những biểu hiện gian lận và các hành 

vi không lành mạnh khác trong thi đấu. 

II. Nội dung, thể thức, luật thi đấu:   

1. Môn Cầu lông  

 * Khối cơ quan: 

- Mỗi cơ quan: Cử 01 đôi vận động viên nam và 01 đôi vận động viên nam nữ 

- Nội dung thi đấu: 

+ Đôi nam 

+ Đôi nam nữ 

- Đối tượng là người cơ quan, đơn vị phải là công chức, viên chức, người lao 

động tham gia đóng bảo hiểm tại đơn vị. 

- Hồ sơ vận động viên gồm: CMND (căn cước), sổ bảo hiểm, thẻ BHYT, số 

hiệu công chức, viên chức. 

- Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số đơn vị đăng ký thi đấu Ban tổ chức sẽ chia 

bảng, xếp lịch thi đấu cho phù hợp 

- Luật thi đấu: Áp dụng  Luật thi đấu cầu lông do Ủy ban Thể dục thể thao Việt 

Nam ban hành. 

- Địa điểm: Nhà thi đấu cầu lông Huyện ủy. 

* Khối xã, thị trấn: 

- Mỗi đơn vị: Cử 01 đôi vận động viên nam 

- Vận động viên phải là người của địa phương: căn cứ vào chứng minh thư 

nhân dân (thẻ căn cước) và hộ khẩu thường trú. 

- Nội dung thi đấu: Đôi nam 

- Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số đơn vị đăng ký thi đấu Ban tổ chức sẽ chia 

bảng, xếp lịch thi đấu cho phù hợp 

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu cầu lông do Ủy ban Thể dục thể thao 

Việt Nam ban hành. 

- Địa điểm: Nhà thi đấu cầu lông UBND huyện. 

* Quy định chung: 

- Mỗi nội dung có ít nhất 03 đội đăng ký Ban tổ chức mới tổ chức thi đấu. 
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- Mỗi vận động viên chỉ được tham gia một nội dung thi đấu. 

- Thi đấu cầu lông 3 sao số 0 

- Cách tính điểm và xếp hạng 

+Thi đấu mỗi trận 3 hiệp đội nào thắng hai hiệp là thắng cuộc: mỗi hiệp thi đấu 21 điểm. 

+Thắng 2-0: thắng được 2 điểm, thua 0 điểm. 

+Thắng 2-1: thắng được 1,5 điểm, thua được 0,5 điểm. 

Trong đấu bảng thi đấu vòng trong một lượt tính điểm nếu các đội bằng điểm 

nhau tính đến hiệu số bàn thắng, bàn thua để tính đội xếp trên nếu vẫn bằng nhau sẽ 

bốc thăm để tính đội xếp trên. 

2. Môn Bóng bàn 

- Mỗi xã, thị trấn, cơ quan thành lập 01 đội Bóng bàn, gồm: 04 vận động viên 

nam, 01 vận động viên nữ. 

+ Các xã, thị trấn: Vận động viên là người của địa phương phải có CMND (căn 

cước), sổ hộ khẩu thường trú, học sinh phải có thẻ học sinh. 

+ Các cơ quan: Vận động viên phải có CMND (căn cước), sổ bảo hiểm, thẻ 

BHYT, số hiệu công chức, viên chức. 

- Nội dung thi đấu:  

+ Đơn nam 

+ Đôi nam 

+ Đôi nam nữ 

- Căn cứ vào số vận động viên tham gia Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi 

đấu cho phù hợp. 

- Luật thi đấu: Áp dụng  Luật thi đấu bóng bàn do Ủy ban Thể dục thể thao Việt 

Nam ban hành 

- Quy định chung: Mỗi nội dung thi phải có 03 đơn vị trở lên đăng ký Ban tổ 

chức mới tổ chức thi đấu. 

- Địa điểm: Tiền sảnh Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. 

3. Môn Kéo co:  

- Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp thành lập 01 đội Kéo co Nam (gồm 

12 vận động viên Nam, trong đó có 8 vận động viên thi đấu chính thức). 

+ Các xã, thị trấn: Vận động viên là người của địa phương phải có CMND (căn 

cước), sổ hộ khẩu thường trú. 

+ Các cơ quan: Vận động viên phải có CMND (căn cước), sổ bảo hiểm, thẻ 

BHYT, số hiệu công chức, viên chức. 

- Nội dung: Kéo co Nam 

- Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số đội tham gia ban tổ chức sẽ quyết định thể 

thức thi đấu cho phù hợp. 

- Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật thi đấu kéo co do Tổng cục thể dục thể thao 
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ban hành. 

* Quy định chung:  

- Có ít nhất 03 đội tham gia đăng ký Ban tổ chức mới tổ chức thi đấu. 

- Các đội khi tham gia thi đấu phải đủ số người quy định, trong khi thi đấu 

không được thêm hoặc thay đổi vận động viên, cổ động viên đứng ngoài vạch quy định. 

- Đội nào kéo qua điểm giữa của dây kéo co 3m thì đội đó thắng cuộc. 

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. 

4. Môn Bóng đá  

- Mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện thành lập một đội bóng đá nam, gồm: 

Huấn luyện viên và 12 vận động viên. 

- Đối tượng là người của xã, thị trấn.  

- Hồ sơ vận động viên gồm: CMND (căn cước), sổ hộ khẩu thường trú. 

- Danh sách đội bóng do lãnh đạo UBND xã, thị trấn ký đóng dấu.  

- Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số đội tham gia ban tổ chức sẽ quyết định thể 

thức thi đấu cho phù hợp. 

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu bóng đá 7 người do Ủy ban Thể dục thể 

thao Việt Nam ban hành. 

- Địa điểm thi đấu: Tại Sân vận động trung tâm huyện Trực Ninh. 

* Quy định chung môn Bóng đá nam: 

- Phải có từ 03 đội bóng trở lên đăng ký tham gia thi đấu thì Ban tổ chức mới 

tổ chức thi đấu.  

- Đá bóng số 5 động lực. 

- Cách tính điểm ở vòng bảng: 

+ Thắng 3, hòa 1, thua 0 

+ Nếu hai đội trở lên bằng điểm nhau: 

Tính trận đối đầu. 

Hiệu số bàn thắng bàn thua. 

Bốc thăm phân thắng bại. 

 - Thay người: mỗi đội thay tối đa 4 vận động viên và đã thay ra sân là không 

được vào.  

 - Các trận Bán kết và Chung kết hai đội nếu hòa nhau sẽ đá luân lưu phân thắng bại. 

5. Môn Bóng chuyền: 

- Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp cử một đội Bóng chuyền nam gồm: 

huấn luyện viên và 12 vận động viên. 

- Thể thức thi đấu: Tùy thuộc số đội tham gia ban tổ chức sẽ sắp xếp thể thức 

thi đấu cho phù hợp. 

- Luật thi đấu: Áp dụng  Luật thi đấu bóng chuyền do Ủy ban Thể dục thể thao 
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Việt Nam ban hành.  

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

* Quy định chung môn Bóng chuyền nam: 

- Để tạo sự sôi nổi và đẩy mạnh phong trào môn Bóng chuyền, Ban tổ chức 

quy định như sau: cho phép mỗi đội được mượn tối đa 03 vận động viên ngoài địa 

phương tham gia thi đấu trên sân.  

6. Môn Cờ tướng: 

- Mỗi xã, thị trấn cử 01 vận động viên Nam. 

- Nội dung thi: Cờ tướng cá nhân Nam. 

- Thể thức thi đấu: Tùy thuộc số vận động viên tham gia Ban tổ chức sẽ sắp xếp 

thể thức thi đấu cho phù hợp. 

- Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật thi đấu cờ tướng do Ủy ban TDTT Việt Nam 

ban hành 

- Địa điểm thi đấu: Hội trường tầng II Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao  

7. Môn Cờ vua: 

- Mỗi xã, thị trấn cử 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ 

- Nội dung thi: Cờ vua cá nhân 

- Thể thức thi đấu: Tùy thuộc số vận động viên tham gia Ban tổ chức sẽ sắp xếp 

thể thức thi đấu cho phù hợp. 

- Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật thi đấu cờ vua do Ủy ban TDTT Việt Nam 

ban hành 

- Địa điểm thi đấu: Hội trường tầng II Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao  

8. Môn Đi bộ nhanh (Dành cho người cao tuổi) 

- Mỗi xã, thị trấn cử 01 vận động viên nữ, là người của địa phương tuổi từ 55 

tuổi trở lên. 

- Hồ sơ vận động viên gồm: CMND (căn cước), sổ hộ khẩu thường trú. 

- Thể thức thi đấu: Tùy thuộc số vận động viên tham gia ban tổ chức sẽ sắp xếp 

thể thức thi đấu cho phù hợp. 

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu đi bộ nhanh do Ủy ban Thể dục thể thao 

Việt Nam ban hành. 

- Cự ly thi đấu: 100m 

* Quy định chung: 

- Các vận động viên trong khi đi bộ phải có 01 chân tiếp đất và đi đúng làn 

đường quy định. 

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. 
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9. Môn Đi xe đạp chậm (Dành cho người cao tuổi) 

- Mỗi xã, thị trấn cử 01vận động viên nam, là người của địa phương tuổi từ 60 

tuổi trở lên. 

- Hồ sơ vận động viên gồm: CMND (căn cước), sổ hộ khẩu thường trú. 

- Thể thức thi đấu: Tùy thuộc số vận động viên tham gia ban tổ chức sẽ sắp xếp 

thể thức thi đấu cho phù hợp. 

- Luật thi đấu: Áp dụng  Luật thi đấu đi xe đạp chậm do Ủy ban Thể dục thể 

thao Việt Nam ban hành. 

- Cự ly thi đấu: 100m. 

* Quy định chung: 

- Các vận động viên trong khi thi đấu không được chống, đỡ chân xuống đất; đi 

đúng đường đi quy định. 

- Phương tiện thi đấu: Vận động viên chuẩn bị. 

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. 

10. Môn Chạy Việt dã: 

- Mỗi xã, thị trấn, cơ quan cử 01 vận động viên nam, là người của địa phương, 

đơn vị. 

+ Các xã, thị trấn: Vận động viên là người của địa phương phải có CMND (căn 

cước), sổ hộ khẩu thường trú, học sinh phải có thẻ học sinh. 

+ Các cơ quan: Vận động viên phải có CMND (căn cước), sổ bảo hiểm, thẻ 

BHYT, số hiệu công chức, viên chức. 

- Thể thức thi đấu: Tùy thuộc số vận động viên tham gia ban tổ chức sẽ sắp xếp 

thể thức thi đấu cho phù hợp. 

- Luật thi đấu: Áp dụng  Luật thi đấu Chạy việt dã do Ủy ban Thể dục thể thao 

Việt Nam ban hành. 

- Cự ly thi đấu: 3 km. 

- Địa điểm: (đường Cổ Lễ - Trung Đông, đoạn trước trụ sở Huyện ủy - HĐND 

- UBND huyện). 

* Đăng ký tham gia, bốc thăm, lịch thi đấu các môn: 

- Danh sách đăng ký tham gia các môn thi đấu của các đơn vị gửi về Trung tâm 

Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện trước ngày 19/8/2022. 

- 08 giờ ngày 19/8/2022 Trưởng đoàn các đơn vị tập trung tại Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin và Thể thao huyện để họp kiểm tra hồ sơ, bốc thăm, xếp lịch thi đấu 

các môn. Vận động viên nào không đủ điều kiện sẽ không được thi đấu. 

III. Thời gian và địa điểm thi đấu. 

Đại hội TDTT huyện Trực Ninh lần thứ IX năm 2022 tổ chức từ 24/8/2022 

đến 29/8/2022. 
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1. Thời gian. 

 - Thời gian khai mạc: 7 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2022. 

 - Môn Bóng đá Nam khối xã, thị trấn: thi đấu từ 7 giờ 30 ngày 24/8/2022. 

 - Các môn còn lại thi đấu trong hai ngày 28/8 và 29/8/2022 

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, Sân vận động 

trung tâm huyện, nhà thi đấu cầu lông Huyện ủy và UBND huyện  

IV. Kinh phí. 

- Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện chi kinh phí tổ chức và giải thưởng. 

- Các đoàn tự lo kinh phí luyện tập, đi lại cho các vận động viên. 

V. Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại 

1. Khen thưởng 

- Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. 

- Ban tổ chức trao cờ và tiền thưởng cho giải nhất, giải nhì và giải ba cho từng 

môn tại địa điểm thi đấu sau khi kết thúc môn thi đấu. 

2. Kỷ luật và khiếu nại 

- Đơn vị và cá nhân nào vi phạm điều lệ, luật và các quy định tùy theo mức độ 

Ban tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật. 

- Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại (bằng văn bản) khi phát hiện vi 

phạm điều lệ, luật và gửi về Ban tổ chức chậm nhất 10 phút sau khi sự việc xảy ra. 

Đề nghị các xã, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn 

huyện tuyển chọn lực lượng vận động viên và chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Đại 

hội Thể dục thể thao huyện Trực Ninh lần thứ IX, Tuần lễ Văn hóa- Thể thao truyền 

thống huyện năm 2022 ./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 
 - Thành viên Ban Tổ chức; 
- UBND xã, thị trấn; 
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học;  
- BBT Cổng thông tin điện tử huyện;    

- Lưu: BTC.                                                  

 

TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hà Quang Vinh 
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