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ĐIỀU LỆ 

Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hữu Lũng 

lần thứ IX năm 2021 - 2022 

  

 Căn cứ Kế hoạch số 39/KH- UBND ngày 05/02/2021 và Điều lệ số 47/ĐL-

ĐHTDTT ngày 15/04/2021 của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh lạng Sơn lần thứ IX năm 2021-

2022 

 Căn cứ Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Hữu Lũng về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Hữu 

Lũng lần thứ IX năm 2021-2022; Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Hữu Lũng xây 

dựng Điều lệ thi đấu các môn trong khuôn khổ Đại hội như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 

của tỉnh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua lao động sản xuất và tiếp tục thực 

hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, là tiền 

đề trong xây dựng chiến lược phát triển tầm vóc con người Việt Nam; đồng thời nhằm 

kiểm tra, đánh giá phong trào tập luyện TDTT,  trình độ thi đấu các môn thể thao của 

vận động viên trên địa bàn huyện. 

- Đại hội TDTT huyện Hữu Lũng là ngày Hội thể thao của nhân dân các dân 

tộc trong huyện. Thông qua đại hội tuyển chọn đoàn vận động viên tiêu biểu, xuất sắc 

tham dự đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021 - 2022. 
 

2. Yêu cầu: 

- Ban tổ chức, trọng tài, các vận động viên(VĐV) nghiêm túc chấp hành Điều 

lệ của Đại hội và những qui định chung. Tổ chức thi đấu khách quan, đúng Luật; 

- Nêu cao tinh thần Thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ, thi 

đấu hết mình để giành thành tích, chống mọi biểu hiện tiêu cực, gian lận trong thi đấu; 

- Các VĐV của các xã, thị trấn tham dự thi đấu tại đại hội TDTT của huyện 

nhất thiết phải được thi đấu tuyển chọn từ cơ sở;  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ THI ĐẤU CÁC MÔN ĐẠI HỘI 



Các VĐV tham dự thi đấu các môn trong đại hội phải là người của huyện đang 

sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện tối thiểu từ 06 tháng trở lên, đã qua thi đấu 

tuyển chọn ở cơ sở được các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị giới thiệu chọn cử. Còn lại 

các cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc tỉnh quản lý, đơn vị lực lượng vũ trang trên 

địa bàn huyện và các cơ quan đơn vị khác không có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội 

TDTT thì có thể đăng ký thi đấu theo từng nội dung, từng môn với Đại hội TDTT của 

huyện theo điều lệ này. Nếu có sự tranh chấp VĐV thì ưu tiên đơn vị đang trực tiếp 

quản lý VĐV đó. Mỗi VĐV chỉ được thi đấu cho một đơn vị trong suốt quá trình diễn 

ra Đại hội. 

III. NỘI DUNG THI ĐẤU CÁC MÔN CỦA ĐẠI HỘI 

Đại hội TDTT của huyện sẽ tổ chức thi đấu 10 môn gồm: Bóng bàn, Cầu lông, 

Cờ vua, Cờ tướng, Điền kinh, Việt dã, Kéo co, Đẩy gậy, Bóng đá, Bóng Chuyền 

hơi. 

A. CÁC MÔN THI ĐẤU TRƯỚC LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

Do tính chất, đặc thù của các môn thể thao khác nhau và để phù hợp với yêu 

cầu thực tế trong chương trình Đại hội TDTT của huyện, của tỉnh; huyện sẽ tổ chức 

thi đấu thành 05 giai đoạn;  

Giai đoạn 1: Thi đấu từ ngày 29/05/2021 gồm các môn Cầu lông, bóng bàn. 

Giai đoạn 2: Thi đấu từ ngày 16/07/2021 gồm các môn cờ vua, cờ tướng.  

Giai đoạn 3: Thi đấu từ ngày 19/08/2021 môn  Bóng đá.  

Giai đoạn 4: Thi đấu từ ngày 11/09/2021 gồm các môn Việt dã, Bóng Chuyền 

hơi.  

Giai đoạn 5: Gồm các môn còn lại là Điền kinh, Đẩy gậy và Kéo co.  

Sau khi buổi Lễ khai mạc Đại hội của huyện kết thúc sẽ tiến hành thi đấu ngay, 

cụ thể như sau: 

1. Môn Bóng bàn: 

a.  Đăng ký: Đăng ký danh sách thi đấu của VĐV gửi về Trung tâm Văn hoá, 

Thể thao và Truyền thông trước ngày 24/05/2021.  Mỗi đơn vị xã, thị trấn, cơ quan, 

câu lạc bộ được đăng ký tối đa: 

 + Đơn nam 03 VĐV; 

 + Đơn nữ 03 VĐV; 

 + Đôi nam 01 đôi 

 + Đôi nữ 01 đôi; 

* Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 02 nội dung. 

- Họp bốc thăm, xếp lịch 14h00 ngày 25/05/2021;  



b.  Nội dung và hình thức thi đấu: 

- Thi đấu tranh giải đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ; 

- Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký, ban tổ chức Đại hội sẽ đưa ra thể thức thi 

đấu cho phù hợp; 

- Áp dụng Luật bóng bàn do Tổng cục TDTT ban hành; 

c.  Thời gian và địa điểm thi đấu:  

Thời gian: Khai mạc 7h30ph, từ ngày 29/05/2021 

Địa điểm: Tại Nhà thi đấu huyện; 

2. Môn Cầu lông: 

a.  Đăng ký: Danh sách thi đấu của VĐV gửi về Trung tâm Văn hoá, Thể thao 

và Truyền thông huyện trước ngày 24/05/2021. Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa: 

 + Đơn nam 02 VĐV; 

 + Đơn nữ 02 VĐV; 

 + Đôi nam 02 đôi; 

 + Đôi nữ 02 đôi; 

     + Đôi Nam Nữ 01 đôi; 

 * Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 02 nội dung. 

- Họp bốc thăm, xếp lịch hồi 14h00 ngày 25/05/2021;  

b.  Nội dung và hình thức thi đấu: 

- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi Nam Nữ; 

- Áp dụng Luật cầu lông do Tổng cục TDTT ban hành; 

- Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký, ban tổ chức đại hội sẽ đưa ra thể thức thi 

đấu cho phù hợp. 

c.  Thời gian và địa điểm thi đấu:  

Thời gian: Khai mạc 7h30ph, từ ngày 29/05/2021 

Địa điểm: Tại Nhà thi đấu huyện; 

3. Môn Cờ vua và Cờ tướng: 

a.  Đăng ký: Danh sách đăng ký thi đấu của VĐV gửi về Trung tâm Văn hoá, 

Thể thao và Truyền thông huyện trước ngày 13/07/2021 Mỗi đơn vị được đăng ký dự 

thi tối đa cho mỗi môn Cờ vua, Cờ tướng 02 VĐV Nam và 02 VĐV Nữ; 

- Họp bốc thăm, xếp lịch 14h00 ngày 13/07/2021. 

b. Hình thức thi đấu và cách xếp hạng: 



Tranh giải cá nhân Nam, Nữ ở 02 môn Cờ vua và Cờ tướng.  

 + Nếu ít hơn 08 VĐV dự thi sẽ tổ chức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; 

 + Nếu có từ 08 - 12 VĐV dự thi sẽ tổ chức thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 5 ván; 

 + Nếu có từ 13 VĐV trở lên sẽ tổ chức thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 7 ván; 

- Thi đấu theo hệ Thuỵ Sỹ ở ván cuối VĐV cùng đội không gặp nhau; 

 - Thời gian ván đấu: Mỗi VĐV có 90 phút để hoàn thành ván cờ. 

 - Cách tính điểm và xếp hạng: 

+ Cá nhân: Lần lượt tính theo tổng số điểm, hệ số, số ván đi sau, số ván đi sau 

thắng, ván đấu trực tiếp giữa 2 đấu thủ đó (nếu hoà thì đấu thủ đi sau sẽ thắng) phân 

định cuối cùng là bốc thăm; 

 c.  Thời gian và địa điểm thi đấu:  

Thời gian: Khai mạc 7h30ph, từ ngày 16/07/2021 

Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện. 

4. Môn Bóng đá nam 

a.  Đăng ký: Danh sách thi đấu của VĐV gửi về Trung tâm Văn hoá, Thể thao 

và Truyền thông huyện trước ngày 16/08/2021 Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội: 

+ Danh sách đội bóng tham dự gồm 01 trưởng đoàn, 01 Huấn luyện viên, và 20 

vận động viên. 

+ Mỗi đội bóng nộp 02 bản đăng ký VĐV có chữ ký và xác nhận của cơ quan, 

đơn vị (Xã, thị trấn). 

+ Các đội bóng phải có bản cam kết chịu trách nhiệm về sức khỏe thi đấu của 

các cầu thủ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người đại diện ký, đóng 

dấu.  

+ Chứng minh nhân dân hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định điều động 

hoặc hợp đồng lao động, đối với giấy tạm trú, tạm vắng phải từ 6 tháng trở lên (Ban 

Tổ chức sẽ kiểm tra bản gốc khi cần thiết); Đối với các trường hợp hợp đồng lao động 

bắt buộc phải có bảng lương và bảo hiểm y tế ít nhất 6 tháng trở lên. 

b.  Nội dung và hình thức thi đấu: 

Mỗi đội bóng tham dự giải phải:  

+ Có ít nhất 01 bộ quần, áo thi đấu. 

+ Số áo VĐV đăng ký được sử dụng trong suốt giải 

+ Khi thi đấu đội trưởng phải đeo băng đội trưởng. 

+ Không được đeo, mang vật gây nguy hiểm trong thi đấu. 



+ Thi đấu bằng giày bata (giày vải) hoặc giày chuyên dụng, đế có núm cao su 

không sử dụng giày có núm đinh cứng. 

+ Trong một trận đấu mỗi đội bóng được phép thay tối đa 5 cầu thủ (kể cả thủ 

môn); cầu thủ đã thay ra không được thay vào ở trận đấu đó nữa. 

- Họp bốc thăm, xếp lịch hồi 14h00 ngày 16/08/2021. 

- Áp dụng Luật Bóng đá 11 người do Tổng cục TDTT ban hành; 

- Căn cứ vào số lượng các đơn vị đăng ký, ban tổ chức đại hội sẽ đưa ra thể 

thức thi đấu cho phù hợp. 

c.  Thời gian và địa điểm thi đấu:  

Thời gian: Khai mạc 14h00ph, từ ngày 19/08/2021. 

 Địa điểm: Tại Sân vận động huyện. 

5. Mông Bóng chuyền hơi nam và nữ 

a.  Đăng ký: Danh sách thi đấu của VĐV gửi về Trung tâm Văn hoá, Thể thao 

và Truyền thông huyện trước ngày 08/09/2021 Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội nam 

và 01 đội nữ: 

+ Danh sách đội bóng tham dự gồm 01 trưởng đoàn, 01 Huấn luyện viên, và 10 

vận động viên. 

+ Mỗi đội bóng nộp 02 bản đăng ký VĐV có chữ ký và xác nhận của cơ quan, 

đơn vị (Xã, thị trấn). 

+ Các đội bóng phải có bản cam kết chịu trách nhiệm về sức khỏe thi đấu của 

các cầu thủ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người đại diện ký, đóng 

dấu.  

+ Chứng minh nhân dân hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định điều động 

hoặc hợp đồng lao động, đối với giấy tạm trú, tạm vắng phải từ 6 tháng trở lên (Ban 

Tổ chức sẽ kiểm tra bản gốc khi cần thiết); Đối với các trường hợp hợp đồng lao động 

bắt buộc phải có bảng lương và bảo hiểm y tế ít nhất 6 tháng trở lên. 

b.  Nội dung và hình thức thi đấu: 

Mỗi đội bóng tham dự giải phải:  

+ Có ít nhất 01 bộ quần, áo thi đấu. 

+ Số áo VĐV đăng ký được sử dụng trong suốt giải 

- Họp bốc thăm, xếp lịch hồi 14h00 ngày 08/09/2021; 

- Áp dụng Luật Bóng chuyền hơi  do Tổng cục TDTT ban hành; 

- Căn cứ vào số lượng các đơn vị đăng ký, ban tổ chức đại hội sẽ đưa ra thể 

thức thi đấu cho phù hợp. 



c.  Thời gian và địa điểm thi đấu:  

Thời gian: Khai mạc 7h30ph, từ ngày 11/09/2021. 

Địa điểm: Tại Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

6. Môn Việt dã: 

a.  Đăng ký: Danh sách thi đấu của VĐV gửi về Trung tâm Văn hoá, Thể thao 

và Truyền thông trước ngày 08/09/2021. Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 03 VĐV 

nam, 03 VĐV nữ; 

- Họp bốc thăm, xếp lịch tại Trung tâm VHTT&TT hồi 14h00, ngày 

08/09/2021; 

b.  Nội dung và hình thức thi đấu: 

+ Thi đấu tranh giải cá nhân nam, nữ; 

+ Cự ly: Nam 07km, Nữ 05km; 

+ Trao giải Nhất, Nhì, Ba;  

+ Trao giải khuyến khích từ thứ Tư đến thứ Mười cho cả nam và nữ; 

c.  Thời gian và địa điểm thi đấu:  

Thời gian: Khai mạc 7h30ph, từ ngày 11/09/2021. 

Địa điểm: Tại Sân vận động huyện. 

B. CÁC MÔN THI ĐẤU TRONG ĐẠI HỘI 

Các môn thi đấu trong đại hội sẽ được tiến hành  hai ngày trong Đại hội. 

Dự kiến Lễ khai mạc Đại hội TDTT của huyện được tiến hành trung tuần tháng 

11 (Thời gian diễn ra Lễ khai mạc Đại hội TDTT của huyện sẽ được thông báo sau). 

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, các môn thi đấu trong Đại hội sẽ tiến hành ngay. 

1. Môn Kéo co: 

a.  Đăng ký: Danh sách thi đấu của VĐV gửi về Trung tâm Văn hoá, Thể thao 

và Truyền thông trước ngày …./11/2021. Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội nam, 01 

đội nữ. Mỗi đội gồm 8 VĐV thi đấu chính thức. Đối với đội nam tổng trọng lượng 

của 8 VĐV không vượt quá 520 kg. Đội nữ tổng trọng lượng không vượt quá 480kg. 

- Họp bốc thăm, xếp lịch tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông hồi 

14h00 ngày …/11/2021 

b. Luật, hình thức thi đấu: 

- Áp dụng Luật Kéo co do Tổng cục TDTT ban hành; 

- Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký, Ban tổ chức đại hội sẽ đưa ra thể thức thi 

đấu cho phù hợp. 



c. Cách tính điểm, xếp hạng nếu thi đấu vòng tròn tính điểm: 

 + Đội thắng 2 - 0 được 3 điểm; đội thua 0 - 2 không tính điểm (0 điểm); 

 + Đội thắng 2 - 1 được 2 điểm; đội thua 1 - 2 được tính 1 điểm; 

 + Đội bỏ cuộc bị trừ 1 điểm; 

Đội nào có tổng điểm cao hơn thì xếp trên, nếu 2 hay nhiều đội có tổng số điểm 

bằng nhau thì lần lượt xét: 

+ Hiệu số hiệp thắng, thua; 

+ Kết quả trận đấu trực tiếp. 

d.  Những quy định khác của môn Kéo co: 

Dây kéo của BTC có chiều dài tối thiểu 33,5m, giữa dây được đánh dấu màu 

đỏ, từ giữa dây về hai phía được đánh dấu điểm để nắm dây (5m mỗi bên). 

 - Giữa mỗi hiệp thi đấu được nghỉ 5 phút. 

 - Nắm dây: VĐV phải dùng tay để giữ, kéo dây, lòng bàn tay úp vào nhau, dây 

phải nằm giữa cơ thể và cánh tay (dưới nách), không được tạo nút, móc khoá trên dây 

kéo. 

- Trang phục VĐV trong một đội phải đồng nhất, đi giầy thể thao, mặc quần áo 

thể thao, không đi dép lê, chân đất, giầy da… 

 * Phân định thắng thua: Đội thắng khi kéo được dây (khoảng cách quy định 

4m) ở điểm đánh dấu bên đối phương qua điểm đánh dấu giữa sân trên mặt đất.  

2. Môn Đẩy gậy: 

a.  Đăng ký: Danh sách thi đấu của VĐV gửi về Trung tâm Văn hoá, Thể thao 

và Truyền thông  trước ngày …/11/2021. Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV nam, 01 

VĐV nữ để thi đấu ở từng hạng cân; 

 - Họp bốc thăm, xếp lịch tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông hồi 

14h00 ngày …/11/2021. 

b.  Nội dung thi đấu: Tranh giải cá nhân Nam, Nữ theo các hạng cân sau: 

* Nam thi đấu ở 08 hạng cân: * Nữ thi đâu ở 08 hạng cân: 

- Hạng cân: Dưới   55 Kg - Hạng cân: Dưới   45 Kg 

- Hạng cân từ 55 – 60 Kg - Hạng cân từ 45 – 50 Kg 

- Hạng cân từ 61 – 65 Kg - Hạng cân từ 51 – 55 Kg 

- Hạng cân từ 66 – 70 Kg - Hạng cân từ 56 – 60 Kg 

- Hạng cân từ 71 – 75 Kg - Hạng cân từ 61 – 65 Kg 

- Hạng cân từ 76 – 80 Kg - Hạng cân từ 66 – 70 Kg 

- Hạng cân từ 81 – 85 Kg - Hạng cân từ 71 – 75 Kg 

- Hạng cân trên 85 Kg - Hạng cân Trên 75 Kg  



c.  Cách tính điểm xếp hạng: 

 - Trận thắng 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. VĐV nào có tổng điểm 

cao hơn thì xếp trên, nếu các VĐV có số điểm bằng nhau thì ưu tiên cho VĐV:  

 Có nhiều hiệp thắng, thắng trận đấu trực tiếp, có trọng lượng cơ thể nhẹ hơn, 

không vi phạm, ít lần bị nhắc nhở, cảnh cáo, bốc thăm. 

 d.  Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu môn Đẩy gậy do Tổng cục TDTT  ban 

hành. 

3. Môn Điền kinh: 

 a.  Đăng ký: Danh sách thi đấu của VĐV gửi về Trung tâm Văn hoá, Thể thao 

và Truyền thông trước ngày …/11/2021. Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 05 VĐV 

nam, 05 VĐV nữ để thi đấu ở tất cả các nội dung. Mỗi VĐV được thi đấu tối đa 02 

nội dung; 

 - Họp bốc thăm, xếp lịch tại Trung tâm VHTT&TT hồi 14h00 ngày …/11/2021; 

 b.  Nội dungvà địa điểm thi đấu: 

 * Nam: Chạy 100m; 1.500m; nhẩy cao; nhẩy xa; đẩy tạ 05kg; 

 * Nữ: Chạy 100m; 800m; nhảy cao; nhảy xa; đẩy tạ 03kg; 

* Thi đấu tại sân vận động huyện; 

 c.  Luật và cách tính điểm: 

 + áp dụng Luật Điền kinh do Tổng cục TDTT ban hành; 

 + Cách tính điểm: Là thành tích thực tế của các VĐV trong thi đấu. 

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH 

1. Ban tổ chức, trọng tài và các VĐV phải chấp hành thời gian, giờ giấc khai 

mạc và thi đấu của các môn; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, dụng cụ để phục vụ thi đấu. 

2. Các VĐV trong thi đấu nhất thiết phải mang trang phục thể thao hoặc trang 

phục dân tộc đối với các môn thể thao dân tộc; các môn mang tính tập thể trang phục 

phải đồng nhất. 

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KINH PHÍ 

1. Khen thưởng: 

Ban Tổ chức đại hội TDTT của huyện sẽ trao huy chương, cờ và giải thưởng 

Nhất, Nhì, Ba ở tất cả các nội dung thi đấu của các môn trong chương trình Đại hội; 

riêng đối với môn Việt dã sẽ trao thưởng như những môn khác, ngoài ra sẽ trao 

thưởng khuyến khích cho các VĐV xếp từ thứ Tư đến thứ Mười cho cả nam và nữ. 

2. Kỷ luật: 



Tập thể, cá nhân nào vi phạm Điều lệ Đại hội và các quy định chung, tùy theo 

mức độ nặng nhẹ, sẽ chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền 

chỉ đạo, quyền điều hành trọng tài. Nếu nghiêm trọng thì xử lý theo quy định của 

pháp luật.  

3. Kinh phí: 

 Các đơn vị tự lo kinh phí để tham gia Đại hội của huyện; Ban Tổ chức Đại hội 

TDTT huyện lo tổ chức phí và giải thưởng.  

 Trên đây là Điều lệ đại hội TDTT huyện Hữu Lũng lần thứ IX năm 2021-2022. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan ban ngành của huyện, 

UBND các xã, thị trấn phản ánh trực tiếp, hoặc bằng văn bản về cơ quan thường trực 

của Ban tổ chức (Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông.  ĐT: 

02053522045) để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận:                                                      
- Sở VH,TT&DL tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- UBND huyện; 

- Trưởng BTC ĐHTDTT huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- VP HĐND&UBND huyện;                                      

- Phòng VH&TT huyện;                                                                     

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- Các thành viên BTC ĐHTDTT huyện;                                                           

- UBND các xã, thị trấn;         

- Các CQ TW, tỉnh trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT. 

 

                                   

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

          GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VHTT&TT 

Nguyễn Công Thanh 
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