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            TỈNH ĐOÀN SÓC TRĂNG                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

  ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

 * * *                                            Sóc Trăng , ngày 15 tháng 8 năm 2014 

 Số 02-ĐLHT/KCCQ   

 

 

ĐIỀU LỆ  
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ XVIII NĂM 2014 

       ------------  

 

Căn cứ kế hoạch số: 94-KH/KCCQ, ngày 15/8/2014 của BCH Đoàn Khối các 

Cơ quan về việc tổ chức Hội thao truyền thống lần thứ XVIII, năm 2014. 

Nay Ban thường vụ Đoàn Khối các Cơ quan ban hành điều lệ Hội thao, cụ thể 

như sau: 

I. CÁC MÔN THI ĐẤU  

Hội thao tiến hành gồm 06 môn: 

1. Chạy việt dã kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn "Thanh niên khỏe" (Nằm sấp 

chống tay). Đây là nội dung bắt buộc đối với cán bộ Đoàn, ĐVTN dự Hội thao đều 

phải tham gia 

- Nam chạy 3 km (không quá 22 phút) và nằm sấp chống tay 12 lần trở lên. 

- Nữ chạy 1,5 km (không quá 15 phút) và nằm sấp chống tay 8 lần trở lên. 

2. Bóng đá mini 5 người: Nam, nữ. 

3. Bóng chuyền 6 người: Nam, nữ. 

4. Cầu lông: Đôi nam, nữ. 

5. Kéo co: Nam, nữ phối hợp.  

6. Nhảy bao tiếp sức: Đôi nam, nữ. 

II. ĐIỀU LỆ CỤ THỂ TỪNG MÔN 

1. Nằm sắp chống tay - chạy việt dã kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn “Thanh 

Niên Khỏe” và chạy lấy thành tích  

1.1. Thời gian thi đấu: 7
h
00' ngày 4/10/2014 (Thứ bảy) sau lễ khai mạc. 

- Tất cả Vận động viên tham dự hội thao đều phải đăng ký tham gia. 

- Kiểm tra nằm sắp chống tay tại sân lễ (Nam nằm sắp chống tay 12 lần trở 

lên; Nữ nằm sấp chống tay 08 lần trở lên).  

* Các vận động viên tham gia chạy việt dã và nằm sắp chống tay muốn lấy 

thành tích phải đăng ký danh sách riêng với Ban Tổ chức để được phát số đeo, 

phân bổ số lượng cụ thể như sau: 

- Đoàn Trường: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Cộng đồng, 

Trường Trung cấp Y tế: 50 vận động viên (Kể cả nam và nữ). 

- Đoàn Trường THPT DTNT Huỳnh Cương 20 vận động viên (Kể cả nam và nữ). 
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- Đoàn cơ sở và Đoàn Trường BTVH Pali TC Nam bộ 05 vận động viên (Kể 

cả nam và nữ). 

- Chi đoàn cơ sở: 01 vận động viên. 

1.2. Lộ trình 

- Nam 3 km: Xuất phát Quảng trường Bạch Đằng – Trần Hưng Đạo – Phú 

Lợi  – Nguyễn Trung Trực – 30/4 - Trần Hưng Đạo – điểm đích trước Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Sóc Trăng. 

- Nữ 1,5 km: Xuất phát Quảng trường Bạch Đằng – Trần Hưng Đạo – Lý Tự 

Trọng – Nguyễn Trung Trực – 30/4 - Trần Hưng Đạo – điểm đích trước Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Sóc Trăng. 

2. Môn bóng đá mini 5 ngƣời (Nam, nữ) 

- Mỗi đội đăng ký 01 HLV, 01 chỉ đạo viên (Phải là Bí thư hoặc Phó Bí thư 

Đoàn của đơn vị) và 12 vận động viên. 

- Thời gian mỗi trận thi đấu 40 phút; được chia làm 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, 

nghỉ giữa hiệp 10 phút. 

- Toàn đội phải có trang phục đồng màu, trang phục của thủ môn phải khác 

màu trang phục của các cầu thủ khác, số áo của các cầu thủ trong đội không trùng 

nhau. Riêng với việc bình chọn giải vua phá lưới bắt buộc các cầu thủ thi đấu phải 

đăng ký số áo với Ban Tổ chức trong suốt quá trình Hội thao diễn ra. 

- Giày thi đấu: Giày chuyên dùng cho bóng đá sân cỏ nhân tạo hoặc giày Bata. 

- Hình thức thi đấu:  Ban Tổ chức chia bảng thi đấu, mỗi bảng lấy 02 đội vào 

vòng trong, sau đó thi đấu loại trực tiếp. 

- Thẻ phạt: 

+ Vận động viên bị phạt 02 thẻ vàng ở 02 trận đấu khác nhau thì bị đình chỉ 

thi đấu 01 trận kế tiếp. 

+ Vận động viên bị phạt 02 thẻ vàng trong một trận đấu hoặc 01 thẻ đỏ trực 

tiếp sẽ bị truất quyền thi đấu trong trận đó và đình chỉ trận thi đấu 01 trận kế tiếp. 

+ Vận động viên bị phạt 02 thẻ đỏ sẽ bị truất quyền thi đấu đến hết giải. 

* Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Đội thắng 03 điểm, hòa 01 điểm, thua 0 điểm, bỏ cuộc bị xử thua 0-3. 

- Xếp hạng: Đội nào có tổng số điểm cao sẽ xếp trên. Trường hợp hai đội có 

tổng số điểm bằng nhau, việc xếp hạng được xác định như sau: 

+ Kết quả trận gặp nhau giữa hai đội (đối kháng trực tiếp, đội thắng được xếp trên). 

+ Tổng số bàn thắng. 

+ Hiệu số bàn thắng trừ bàn thua. 

+ Bốc thăm. 

Lƣu ý: Trường hợp 03 hay nhiều đội có số điểm bằng nhau thì xét kết quả 

như sau (Tổng số bàn thắng; Hiệu số bàn thắng trừ bàn thua; Bốc thăm).   

- Luật: Áp dụng luật thi đấu bóng đá của Ủy Ban TDTT Việt Nam ban hành.  
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3. Môn bóng chuyền 6 ngƣời (Nam, nữ) 

- Mỗi đội được quyền đăng ký 01 HLV, 01 chỉ đạo viên (Phải là Bí thư hoặc 

Phó Bí thư Đoàn của đơn vị) và 10 VĐV. 

- Toàn đội phải có trang phục đồng màu, số áo của các cầu thủ trong đội 

không trùng nhau. 

- Giày thi đấu: Giày chuyên dùng cho bóng chuyền hoặc giày ba ta. 

- Hình thức thi đấu:  Ban Tổ chức chia bảng thi đấu, mỗi bảng lấy 02 đội vào 

vòng trong, sau đó thi đấu loại trực tiếp. 

* Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Đội thắng 02 điểm, thua 01 điểm, thua 0 điểm; bỏ cuộc bị xử thua 0-3 

- Xếp hạng: Đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ xếp trên. Trường hợp 02 hay 

nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau, việc xếp hạng được xác định như sau: 

+ Kết quả trận gặp nhau giữa hai đội (đối kháng trực tiếp, đội thắng được xếp trên) 

+ Tổng số ván thắng  trên tổng số ván thua.  

+ Tổng số điểm thắng trên tổng số điểm thua. 

- Luật: Áp dụng luật Bóng chuyền của Ủy Ban TDTT Việt Nam ban hành. 

- Tất cả các trận đấu của giải thi đấu trong 03 ván thắng 02. 

- Bóng thi đấu: bóng Geru. 

4.  Môn cầu lông (đôi nam, nữ) 

- Đối với Đoàn trường học mỗi đơn vị đăng ký 03 cặp. 

- Đoàn cơ sở đăng ký 02 cặp; Chi đoàn cơ sở 01 cặp. 

- Tùy theo số lượng đội đăng ký BTC sẽ bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho phù hợp. 

- Hình thức thi đấu: 3 ván thắng 2. 

5. Môn kéo co (Nam, nữ) 

- Mỗi đội được quyền đăng ký 01 HLV và 14 VĐV (nam và nữ). Thi đấu 

chính thức 08 VĐV (trong đó gồm 5 nam và 3 nữ) và 06 VĐV dự bị. 

- Hình thức thi đấu: Tùy theo số lượng đội đăng ký thi đấu, BTC sẽ, bốc thăm, 

xếp lịch thi đấu cho phù hợp. 

- Hình thức thi đấu: mỗi cặp thi đấu trong 01 lần kéo loại trực tiếp; Riêng 

tranh trận nhất, nhì, ba và khuyến khích các cặp sẽ thi đấu trong 3 lần kéo và thắng 2 

sẽ là đội chiến thắng. 

* Những quy định trong thi đấu: 

- Vận động viên thi đấu được phép: mang găng tay và giày bata trong quá trình thi 

đấu. 

- Vận động viên thi đấu không được: nằm, ngồi kéo, để mông chạm đất, 

cuộn dây vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, tạo điểm nút, điểm tỳ trên dây kéo, ra 

ngoài vạch giới hạn biên dọc. 

- Trong 01 hiệp đấu, đội bị trọng tài nhắc nhỡ 03 lần vi phạm những điều quy 

định trong thi đấu bị xử thua hiệp đấu đó. 
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6. Môn nhảy bao  

- Đối với Đoàn trường học mỗi đơn vị đăng ký 03 cặp. 

- Đoàn cơ sở đăng ký 02 cặp; Chi đoàn cơ sở 01 cặp. 

- Nội dung thi đấu: Đôi Nam - Nữ. 

- Cự ly khoảng 30 mét. 

- Thể thức thi đấu: Mỗi lượt 4 cặp lấy 2 cặp vào vòng tiếp theo. 

III. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN 

1. Đối tƣợng 

Tất cả cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh - sinh viên (gọi tắt là 

ĐVTN) ở các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các Cơ quan. 

2. Điều kiện  

2.1. Điều kiện đăng ký: Môn bóng đá nam, nữ và bóng chuyền nam các cơ sở 

Đoàn đăng ký như sau: 

- Đoàn cơ sở, Đoàn Trường học mỗi đơn vị thành lập 01 đội.  

- Đối với Chi đoàn cơ sở và Đoàn Trường BTVH Pali TC Nam bộ liên quân 

với các đơn vị trong Khối (liên quân tối đa 4 đơn vị, không đăng ký trùng nhau và 

chọn ra đơn vị chủ công).  

- Đối với môn bóng chuyền nữ thì chia thành 10 đội tham gia gồm: Đoàn 

Trường Cao đẳng Sư phạm, Đoàn Trường Cao đẳng Nghề, Đoàn Trường Cao đẳng 

Cộng đồng, Đoàn Trường Trung cấp Y tế, Đoàn Trường THPT DTNT Huỳnh 

Cương mỗi đơn vị thành lập 01 đội, mỗi Nhóm thành lập 01 đội tham gia.  

- Môn cầu lông các đơn vị tự đăng ký tham gia, còn môn kéo co nếu đơn vị có 

khả năng thì tự đăng ký tham gia hoặc có thể liên quân. 

* Hồ sơ gồm: 

- Danh sách ĐVTN có xác nhận của lãnh đạo cơ quan, ghi cụ thể từng môn, 

từng nội dung. 

- Tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của vận động viên đơn vị mình. 

- Hồ sơ lập thành 02 bộ, 01 bộ gửi BTC Hội thao và 01 bộ đơn vị lưu giữ để 

đối chiếu khi có yêu cầu. 

 - Môn bóng đá, bóng chuyền có danh sách đội, phải có dán ảnh (3x4), đóng 

dấu giáp lai của đơn vị đăng ký (có mẫu danh sách đội kèm theo). 

2.2. Điều kiện bảo đảm khi thi đấu: 

- Nếu là đoàn viên: phải có thẻ đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có dán ảnh. 

- Nếu là thanh niên: 

+ Đối với nhân viên hợp đồng ở các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có tổ chức Đoàn 

trực thuộc Đoàn Khối phải có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có đóng Bảo 

hiểm Xã hội. 

+ Đối với học sinh - sinh viên: hệ chính quy và có thẻ học sinh - sinh viên.  
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Lƣu ý: Khi tham gia thi đấu các môn các cơ sở Đoàn phải mang theo các loại 

hồ sơ nêu trên suốt thời gian diễn ra Hội thao để chứng minh (khi có khiếu nại xảy ra). 

2.3. Các đối tượng sau đây không được tham gia 

- Vận động viên đang thời gian thi hành án pháp luật của cơ quan pháp luật. 

- Vận động viên từng tham gia các giải vô địch tỉnh từ năm 2013 đến nay.  

- Huấn luyện viên và vận động viên của Trung tâm HL & Thi đấu TDTT là 

đoàn viên không được tham gia môn sở trường. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian, địa điểm đăng ký 

1.1. Thời gian: Hồ sơ đăng ký tham dự từ ngày ban hành kế hoạch đến hết 

ngày 10/9/2014 (Thứ tư). (bao gồm danh sách chạy việt dã và các môn thi đấu). 

1.2. Nơi nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức thi đấu Trung tâm Huấn luyện & 

Thi đấu Thể dục Thể thao (số 12, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TPST, tỉnh 

Sóc Trăng). 

Lƣu ý: Sau ngày 10/9/2014 Ban Tổ chức không nhận bất cứ hồ sơ đăng ký nào. 

2. Họp bốc thăm thi đấu   

2.1. Thời gian: Vào lúc 14h00’ ngày 15/9/2014 (Thứ hai). 

2.2. Địa điểm: Hội trường Đoàn Khối các Cơ quan (số 122, đường Lê Hồng 

Phong, Phường 3, TpST, tỉnh Sóc Trăng). 

2.3. Thành phần: Bí thư hoặc Phó Bí thư các cơ sở Đoàn, BTC, bộ phận 

chuyên môn TDTT. 

3. Thời gian, địa điểm 

3.1. Thời gian: Hội thao diễn ra vào ngày thứ bảy, chủ nhật bắt đầu từ ngày 

20/9/2014 đến ngày 04/10/2014, chính thức khai mạc vào lúc 06h00’ ngày 

04/10/2014 (Thứ bảy). 

3.2. Địa điểm khai mạc: Tại Quảng Trường Bạch Đằng, đường Trần Hưng 

Đạo, phường 2, TPST, tỉnh Sóc Trăng.  

Lưu ý: Tất cả các VĐV tham gia hội thao đều phải dự lễ khai mạc, sau đó tiến 

hành các nội dung: chạy việt dã kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn "Thanh niên khỏe"; kéo 

co, nhảy bao.  

3.3. Địa điểm thi đấu 

- Môn: Bóng đá, bóng chuyền và cầu lông thi đấu tại Trƣờng Cao đẳng 

Nghề Sóc Trăng (Số 176, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, thành phố Sóc Trăng – 

tỉnh Sóc Trăng). 

- Khai mạc và thi đấu các môn còn lại tại Quảng trƣờng Bạch Đằng. 

V. KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT 

- Ban Tổ chức sẽ trao giải: giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các môn thi 

đấu… Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao thêm các giải phụ: giải phong cách, giải vua 

phá lưới và giải thủ môn xuất sắc cho cả nam và nữ môn bóng đá. Riêng môn bóng 
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đá và bóng chuyền sẽ trao thêm cúp cho đội vô địch. (với việc bình chọn giải vua 

phá lưới bắt buộc các cầu thủ thi đấu phải đăng ký số áo với Ban Tổ chức trong suốt 

quá trình Hội thao diễn ra). 

- Ban Tổ chức sẽ kỷ luật đối với những Vận động viên, những đội có hành vi 

khiếm nhã hoặc gian lận trong thi đấu, tùy theo mức độ vi phạm sẽ cảnh cáo đến 

truất quyền thi đấu. 

 Ghi chú: Những đội có hành vi không trung thực, mượn cầu thủ bị phát hiện 

hoặc bị khiếu nại mà không chứng minh được sẽ bị truất quyền thi đấu và hủy bỏ kết 

quả xử thua theo Điều lệ Hội thao đã quy định nếu là trận trước đó. Đồng thời BTV 

Đoàn Khối có văn bản gửi về cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. 

VI.  NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 

- Tất cả vận động viên tham dự Hội thao truyền thống lần thứ XVIII đều phải 

tham gia chạy việt dã kiểm tra tiêu chuẩn "Thanh Niên Khỏe ". 

- Các vận động viên tham gia thi đấu phải đến đúng thời gian và địa điểm quy 

định. Nếu đến trễ 15 phút so với thời gian quy định Ban Tổ chức hội thao sẽ xử lý 

thua cuộc trận đó. 

- Trong quá trình thi đấu vận động viên, đội bỏ cuộc với bất cứ lý do nào Ban 

Tổ chức hội thao sẽ hủy bỏ thành tích trong suốt giải. 

- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc Huấn Luyện viên có tham gia đầy đủ các cuộc họp 

chuyên môn mới có quyền khiếu nại và các vụ khiếu nại về nhân sự với Ban Tổ 

chức trước khi tiến hành trận đấu. 

- Trọng tài điều hành trong Hội thao do Ban Tổ chức điều động và phân công.  

- Tình trạng sức khỏe của ĐVTN tham gia Hội thao do Ban Chấp hành các cơ 

sở Đoàn chịu trách nhiệm. 

Trên đây là Điều lệ Hội thao truyền thống lần thứ XVIII năm 2014, Điều lệ 

này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, trong quá trình Hội thao diễn ra, Ban Tổ 

chức có thể bổ sung hoặc sửa đổi khi cần thiết.  

 

                                              TM. BAN THƢỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI  

 Nơi nhận:                                                                            PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC      
- Đ/c Ngô Văn Quang – PBT  

Đảng ủy Khối (để b/c); 

- Đ/c Nguyễn Thành Duy – PBT  

Tỉnh Đoàn (để b/c); 

- BGĐ Sở VHTT&DL; 

- Các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn; 

- BTC Hội thao;  

- Trưởng, Phó các Nhóm thi đua;     Lƣu Thị Hồng Tuyết  

- Cấp ủy Đảng cơ sở; 

- Các cơ sở Đoàn;  

- Website Đoàn Khối; 

- Lưu: VP, BPT.   


