UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Số:

/ĐL-PVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Điền, ngày 28 tháng 10 năm 2013.

ĐIỀU LỆ
Giải Việt dã, giải Bóng chuyền huyện Quảng Điền
trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện
lần thứ V năm 2013-2014.
I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam
(22/12/1944 - 22/12/2013) và kỷ niệm 24 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/198922/12/2013); Tiến tới chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
(01/01/1914 - 01/01/2014); Đồng thời thực hiện Chương trình hành động số 08- CTr/HU, ngày 01
tháng 10 năm 2012 của Ban thường vụ Huyện ủy Quảng Điền về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, tạo một bước phát triển mạnh mẽ thể dục - thể thao đến năm 2020;
- Thực hiện Kế hoạch số 606/ KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Nhân
dân huyện Quảng Điền về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cơ sở lần thứ IV năm 2013, tiến
tới Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện lần thứ V năm 2013-2014;
- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ
đại”;
- Giải Việt dã, Bóng chuyền là môn thi trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp
huyện lần thứ V, năm 2013-2014; qua giải lần này Ban tổ chức sẽ chọn vận động viên có thành
tích cao để tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh lần thứ VII năm 2014.
2. Yêu cầu:
Các đơn vị tham gia chấp hành tốt các nội quy và Điều lệ của Ban tổ chức giải đề ra, tham
gia với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ”.
II. GIẢI VIỆT DÃ:
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Dự kiến khai mạc vào lúc 7 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Thứ năm);
- Địa điểm: tại Nhà thi đấu và tập luyện Thể dục thể thao huyện
2. Giải chạy tập thể:
2.1.Thành phần tham gia:
- Trường THCS Đặng Dung;
- Trường THCS Ngô Thế Lân;
- Trường THCS Nguyễn Hữu Đà;
- Trường Tiểu học số 1 thị trấn Sịa;
- Trường Tiểu học số 2 thị trấn Sịa;
- Trường THPT Hóa Châu;
- Trường THPT Nguyễn Chí Thanh;

- Huyện Đoàn (Đoàn trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Điền);
- Khối lực lượng vũ trang (Công an, Huyện đội).
2.2. Phương pháp tổ chức:
- Mỗi đơn vị cử ra 42 người, áo quần đồng phục, giày Bata, mũ (nếu có);
-Tổ chức đoàn chạy: 04 hàng dọc x 10 người, 01 người cầm bảng tên đơn vị (Ban tổ chức
chuẩn bị), 01 người cầm cờ Tổ quốc (các đơn vị chuẩn bị, riêng Huyện đoàn cử thêm 01 người
cầm cờ Đoàn);
- Đi đầu là xe mô tô Công an huyện - các VĐV chạy - đi sau cùng là xe Y tế;
- Sắp xếp thứ tự chạy: Đoàn thanh niên; khối lực lượng vũ trang; trường THPT Hóa Châu;
trường THPT Nguyễn Chí Thanh; trường THCS Đặng Dung, trường THCS Ngô Thế Lân; trường
THCS Nguyễn Hữu Đà; trường Tiểu học số 1 thị trấn Sịa; trường Tiểu học số 2 thị trấn Sịa,
khoảng cách chạy giữa các đơn vị là 15 m;
- Đường chạy: Xuất phát tại Nhà Thi đấu và tập luyện TDTT huyện
Bưu Điện huyện
Kho bạc Nhà nước huyện quay về Nhà Thi đấu và tập luyện TDTT huyện.
1.3. Cách tính điểm: Mức thang điểm
: 100 điểm
- Tập kết đúng thời gian quy định
: 10 điểm
- Trang phục đẹp, đồng đều, có đi giày, mũ
: 20 điểm
- Thái độ chạy của VĐV (nghiêm túc, mạnh khoẻ)
: 20 điểm
- Chạy đều nhịp nhàng (bảo đảm hàng ngang, hàng dọc)
: 20 điểm
- Đội hình, đẹp, gây ấn tượng
: 30 điểm
1.4. Giải thưởng:
- Ban tổ chức tặng cờ và tiền thưởng: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 03 giải khuyến
khích;
- Ngoài ra Ban tổ chức hỗ trợ là: 300.000 đồng/01 đơn vị tham gia chạy tập thể.
1.5 Khẩu hiệu hô trong quá trình chạy:
- Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (hô to 3 lần: Khỏe,
khoẻ, khoẻ);
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam
(22/12/1944-22/12/2013) (hô to 3 lần: Nhiệt liệt, nhiệt liệt, nhiệt liệt);
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
(01/01/1914-01/01/2014), (hô to 3 lần: Nhiệt liệt, nhiệt liệt, nhiệt liệt).
2. Giải chạy Việt dã:
2.1. Đối tượng tham gia:
- Các đơn vị tham gia bao gồm: 11 xã, thị trấn, trường THPT Hóa Châu, trường THPT
Nguyễn Chí Thanh, trường THPT Tố Hữu, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các cơ quan,
ban, ngành, lực luợng vũ trang (cán bộ chiến sỹ đang công tác trong đơn vị Công an, Huyện đội)
đóng trên địa bàn huyện Quảng Điền, mỗi đơn vị cử ra 01 đoàn để tham gia;
- Mỗi đoàn gồm có 01 trưởng đoàn, 01 HLV, 03 VĐV nam, 03 VĐV nữ có sức khỏe tốt
danh sách đăng ký ghi rõ họ tên, năm sinh, giới tính có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
2.2. Cự ly chạy: 2,5 km cho VĐV nữ; 4,5 km cho VĐV nam.
- Nội dung nữ: Xuất phát từ Bưu điện huyện
Xí nghiệp gỗ Hoài Ân, quay về Bưu điện
huyện;

- Nội dung nam: Xuất phát từ Bưu điện huyện Trường Tiểu học số 1 Quảng Vinh, quay
về Bưu điện huyện.
2.3. Cách tính điểm:
- Giải cá nhân: Là thứ tự xếp thứ tự vận động viên về đích trong thi đấu;
- Giải toàn đoàn: Tổng cộng vị thứ về đích của 03 VĐV nam, 03 VĐV nữ có sức khỏe tốt,
nếu đoàn nào có ít điểm hơn thì xếp thứ hạng cao hơn, trong trường hợp có các đơn vị bằng điểm
thì ưu tiên đơn vị có VĐV nữ xếp thứ hạng cao hơn, đơn vị đó sẽ được xếp thứ hạng cao hơn.
2.4. Khen thưởng:
- Giải cá nhân: Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng cho 03 vận
động viên nam, nữ đạt thứ hạng nhất, nhì, ba và trao tiền thưởng cho 02 vận động viên nam, nữ
đạt thứ hạng thứ tư, năm;
- Giải toàn đoàn: Ban tổ chức trao cờ và tiền thưởng cho các đoàn đạt thứ hạng nhất, nhì,
ba.
III. GIẢI BÓNG CHUYỀN:
1. Đối tượng tham gia:
- Các đơn vị tham gia bao gồm: 11 xã, thị trấn, trường THPT Hóa Châu, trường THPT
Nguyễn Chí Thanh, trường THPT Tố Hữu, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện và các cơ
quan, ban, ngành, lực luợng vũ trang (cán bộ chiến sỹ đang công tác trong đơn vị Công an, Huyện
đội) đóng trên địa bàn huyện Quảng Điền, mỗi đơn vị cử ra 01 đoàn để tham gia;
- Mỗi đoàn gồm 01 trưởng đoàn, 01 chỉ đạo viên, không quá 10 VĐV. Danh sách đăng ký
ghi rõ họ tên, năm sinh, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.
2. Thể thức thi đấu:
- Tùy theo số đội bóng đăng ký tham gia để Ban tổ chức thống nhất thể thức thi đấu;
- Thi đấu 01 trận 03 hiệp, đội thắng 02 hiệp được công nhận thắng trận. Hiệp thứ 01, 02 thi
đấu 25 điểm; hiệp thứ 03 thi đấu 15 điểm.
3. Khen thưởng:
- Ban tổ chức tặng cờ và tiền thưởng: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 02 giải ba.
4. Thời gian và địa điểm thi đấu:
- Thời gian: Dự kiến khai mạc 7 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Thứ năm);
- Thời gian thi đấu: (1,5 ngày) vào lúc 13 giờ 30 ngày 28/11/2013 đến 29/11/2013;
(thứ năm, thứ sáu)
- Địa điểm: tại Nhà thi đấu và tập luyện thể dục thể thao huyện.
5. Quy định khác:
- VĐV tham gia phải mặc trang phục áo, quần thể dục thể thao đồng phục, có ghi số phía
sau áo;
- Trong trường hợp có sự khiếu nại của các đơn vị thì khi được Ban tổ chức giải giải quyết
xong, đội nào cố ý kéo thời gian thêm 05 phút coi như bỏ cuộc;
- Một trận đấu thay không quá 06 VĐV, hội ý không quá 02 lần /01 hiệp.
III. QUY ĐỊNH KHÁC
- Môn Việt dã, Bóng chuyền là 02 môn thi tính điểm trong chương trình Đại hội Thể dục
thể thao cấp huyện lần thứ V, năm 2013-2014 như sau:

+ Môn Việt dã: Giải nhất toàn đoàn 05 điểm; giải nhì toàn đoàn 04 điểm; giải ba toàn
đoàn 03 điểm; giải khuyến khích toàn đoàn 02 điểm; có tham gia 01 điểm;
+ Môn Bóng chuyền: Giải nhất 06 điểm; giải nhì 4,5 điểm; giải ba 03 điểm; có tham
gia 02 điểm;
- Danh sách vận động viên tham gia thi đấu môn Việt dã, Bóng chuyền gửi về Trung tâm
VHTT-Thể thao huyện trước ngày 22 tháng 11 năm 2013;
- Vận động viên của môn Việt dã, Bóng chuyền tham gia hợp lệ: Đối với các xã, thị trấn có
hộ khẩu thường trú ở địa phương từ 02 tháng trở lên; đối với các cơ quan có bảng lương từ 02
tháng trở lên;
- Vận động viên tham gia thi đấu có tuổi từ 17 tuổi trở lên, có xác nhận đầy đủ sức khỏe
cuả cơ quan y tế của địa phương (riêng môn chạy tập thể các trường cam kết có sức khỏe tốt);
- Mỗi vận động viên tham gia thi đấu cho 01 đơn vị, trong trường hợp có sự tranh chấp về
vận động viên của môn Việt dã, Bóng chuyền giữa các đơn vị thì ưu tiên cho đơn vị chủ quản;
- Áp dụng Luật thi đấu môn Việt dã, Bóng chuyền do Tổng cục TDTT ban hành;
- Trong quá trình tổ chức thi đấu, vận động viên, chỉ đạo viên của đơn vị nào có thái độ phi
thể thao thì tùy theo mức độ vi phạm, Ban tổ chức sẽ đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng từ cảnh
cáo đến tước quyền thi đấu một trận, tước quyền thi đấu toàn giải, không tính thành tích vào điểm
toàn đoàn và Đại hội Thể dục thể thao huyện. Nếu vi phạm nặng hơn sẽ truy tố trách nhiệm trước
Pháp luật;
Điều lệ này được và áp dụng trong quá trình tổ chức giải Việt dã, Bóng chuyền và chỉ có
Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung (nếu thấy cần thiết).
Trên đây là điều lệ giải Việt dã, giải Bóng chuyền huyện Quảng Điền nằm trong
chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện lần thứ V năm 2013-2014, Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các trường THPT, Trung tâm Giáo
dục thường xuyên, UBND các xã, thị trấn quan tâm tạo điều kiện và tuyển chọn vận động viên
tham gia góp phần thành công cho giải.
Nơi nhận:
- UBND huyện (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo (báo cáo);
- Các thành viên BTC giải;
- Các trường THPT; TTGDTX;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn Sịa;
- Lưu VT.
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