UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Số: 1342/ĐL-SVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự Do- Hạnh Phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 7 năm 2019

ĐIỀU LỆ
Giải Vovinam trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA:
- Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu năm 2019 tại Quyết định số 125/QĐ-SVHTT ngày 29/3/2019;
- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2020;
- Thông qua giải nhằm đánh giá công tác huấn luyện, phát triển môn
Vovinam của các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Qua đó phát hiện, tuyển
chọn, bổ sung những vận động viên (VĐV) có thành tích xuất sắc vào đội tuyển
tỉnh tham dự các giải Khu vực và Quốc gia.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:
1. Thời gian:
- Thi đấu: Từ ngày 10/8/2019 đến ngày 11/8/2019.
- Khai mạc giải: 14h00 ngày 10/8/2019 (dự kiến).
- Họp chuyên môn, bốc thăm: 08h30 ngày 06/8/2019 tại Hội trường Trung
tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Địa chỉ: số 100 Nguyễn An Ninh,
phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Thành phần: Ban tổ chức,
Trưởng đoàn, Huấn luyện viên các đơn vị (thay thư mời).
2. Địa điểm thi đấu: Tại Nhà thi đấu TDTT thành phố Bà Rịa, đường
Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa.
III. ĐỐI TƯỢNG THI ĐẤU VÀ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ:
1. Đối tượng thi đấu:
- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không vi phạm
pháp luật, đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu, có tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe và am hiểu luật thi đấu Vovinam.
- VĐV tham dự giải phải là người có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú
(KT3) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với thời gian tạm trú là 12 tháng tính đến
ngày khai mạc giải.
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- Mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố, các câu lạc bộ, trường học đều được
quyền cử 01 đội tham dự.
- VĐV tham dự giải phải có trình độ đẳng cấp chuyên môn từ Lam đai
tam cấp trở xuống do Hội Vovinam tỉnh cấp, Hoàng đai trở lên do Liên đoàn
Vovinam Việt Nam cấp.
2. Số lượng đăng ký:
- Mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố, các câu lạc bộ, trường học được
đăng ký 01 đội tham dự.
- Mỗi VĐV chỉ được quyền thi đấu cho 01 đơn vị.
IV. NỘI DUNG THI ĐẤU:
1. Thi đấu đối kháng:
- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV cho 01 hạng cân.
- Mỗi hạng cân phải có từ 03 VĐV của 03 đơn vị trở lên Ban Tổ chức mới
tổ chức thi đấu.
- Trang phục: Quần áo võ phục, thắt đai vàng trơn, bảo vệ hạ bộ, răng,
băng tay, áo giáp, găng tay, nón bảo hộ của VĐV các đơn vị tự trang bị.
1.1.Nhóm I: Từ 12 – 15 tuổi (Sinh năm 2004 – 2007):
Nam: thi đấu 05 hạng cân.

Nữ: thi đấu 04 hạng cân

- Trên 36kg đến 39kg

- Trên 36kg đến 39kg.

- Trên 39kg đến 42kg.

- Trên 39kg đến 42kg.

- Trên 42kg đến 45kg.

- Trên 42kg đến 45kg.

- Trên 45kg đến 48kg.

- Trên 45kg đến 48kg.

- Trên 48kg đến 51kg.
1.2.Nhóm II: Từ 16 – 18 tuổi (Sinh năm 2001 – 2003):
Nam: thi đấu 07 hạng cân.

Nữ: thi đấu 05 hạng cân

- Trên 45kg đến 48kg.

- Trên 42kg đến 45kg.

- Trên 48kg đến 51kg.

- Trên 45kg đến 48kg.

- Trên 51kg đến 54kg.

- Trên 48kg đến 51kg.

- Trên 54kg đến 57kg.

- Trên 51kg đến 54kg.

- Trên 57kg đến 60kg.

- Trên 54kg đến 57kg.

- Trên 60kg đến 63kg.
- Trên 63kg đến 67kg.
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 Ghi chú:
- Các VĐV đăng ký ở hạng cân nào thì bốc thăm xếp lịch ở hạng cân đó.
Ban tổ chức sẽ bố trí cân để các VĐV cân thử, điều chỉnh danh sách đăng ký
chính thức trước buổi họp chuyên môn.
- Trước 60 phút buổi đấu đầu tiên Ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức cân
chính thức cho tất cả các VĐV tham gia thi đấu các nội dung, những VĐV nào
thừa cân sẽ bị loại, VĐV còn lại thắng kỹ thuật.
2. Thi quyền:
- Mỗi đơn vị được cử 01 VĐV thi đấu ở 01 nội dung.
- Mỗi VĐV chỉ được thi đấu ở 01 nội dung.
- Mỗi nội dung phải có từ 03 đơn vị trở lên Ban tổ chức mới tổ chức thi đấu.
- Trang phục: Quần áo võ phục, thắt đai vàng trơn, binh khí tự trang bị
theo đúng quy định chuyên môn Vovinam.
2.1.Nhóm I:
- Đơn luyện nam: + Tứ trụ quyền.
+ Thập tự quyền.
- Đơn luyện nữ:

+ Long hổ quyền.
+ Song đao pháp.

2.2.Nhóm II:
- Đơn luyện nữ:

+ Long hổ quyền.
+ Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

- Đơn luyện nam: + Ngũ môn quyền.
+ Tứ tượng côn pháp.
Kết quả bài thi được đánh giá bằng tổng số điểm của 3/5 trọng tài giám
định (bỏ điểm cao nhất và thấp nhất).
- Cách xếp hạng:
+ Xếp hạng cho vận động viên theo thứ tự tổng điểm cao nhất đến tổng điểm
thấp nhất cho từng bài thi ở các nội dung.
+ Nếu các bài thi của vận động viên có tổng điểm bằng nhau thì xét điểm cao
nhất trong bảng tổng điểm của 5 trọng tài, vận động viên có điểm cao hơn được xếp
hạng trên. Trường hợp vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét đến các điểm cao tiếp theo thứ
nhì, thứ 3, thứ 4. Trường hợp cả 5 điểm đều bằng nhau thì bốc thăm.
V. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU:
1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ban hành Điều lệ đến hết ngày 05/8/2019.
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2. Địa điểm đăng ký: Phòng Tổ chức thi đấu và Khai thác dịch vụ Trung
tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Địa chỉ: số 100 đường Nguyễn An Ninh,
Phường Nguyễn An Ninh, thành phố
Vũng Tàu. Email:
phongtctdbrvt@gmail.com. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Phạm Hồng Thanh,
điện thoại: 0846.221.178.
3. Hồ sơ đăng ký tham dự gồm:
- Công văn tham dự giải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Nếu là câu lạc
bộ thì phải có xác nhận của đơn vị chủ quản là phòng Văn hóa Thông tin hoặc
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố.
- Danh sách đoàn tham dự giải theo mẫu đính kèm.
- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (KT3), chứng minh nhân dân (căn
cước công dân), giấy khai sinh đối với VĐV chưa đủ tuổi làm giấy chứng minh
nhân dân (căn cước công dân). VĐV phải trình bản gốc khi có yêu cầu của Ban
tổ chức, nếu không có xem như bị loại.
- Giấy khám sức khỏe của từng cá nhân do cơ quan y tế cấp huyện, thị xã,
thành phố cấp xác nhận đủ sức khỏe tham gia thi đấu (còn hiệu lực đến hết thời
gian thi đấu theo điều lệ giải).
- 02 ảnh màu 3x4 để Ban tổ chức làm thẻ VĐV.
VI. LUẬT THI ĐẤU:
- Theo Luật thi đấu Vovinam hiện hành.
VII. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT:
1. Khen thưởng:
- Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, tiền thưởng và giấy chứng nhận cho các
VĐV đạt hạng nhất, nhì, ba ở tất cả các nội dung thi đấu.
- Riêng ở nội dung thi đấu đối kháng, sau khi đã cân chính thức các VĐV
(không tính VĐV bị loại) nếu có từ 05 VĐV trở lên sẽ trao đồng hạng ba, có 04 VĐV
trao nhất, nhì, ba; có 03 VĐV trao nhất, nhì; có 02 VĐV không tổ chức thi đấu.
- Sở Văn hóa và Thể thao ủy quyền cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu
TDTT tỉnh cấp giấy chứng nhận huy chương cho các VĐV đoạt giải.
2. Kỷ luật:
- Những thành viên vi phạm các quy định của Ban Tổ chức, Luật thi đấu,
Điều lệ giải tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo các hình thức kỷ luật hiện hành.
- Đối với những đoàn không thực hiện đúng hồ sơ đăng ký và thời gian quy
định sẽ không được quyền tham dự.
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3. Khiếu nại:
- Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại.
- Mọi trường hợp khiếu nại phải bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức và nộp
lệ phí 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), khiếu nại đúng Ban Tổ chức sẽ hoàn
trả lại lệ phí.
- Khiếu nại về nhân sự trước khi họp bốc thăm xếp lịch thi đấu, khiếu nại
về chuyên môn chậm nhất 10 phút sau khi kết thúc trận đấu đó và chịu trách
nhiệm về nội dung khiếu nại.
- Mọi cá nhân, tập thể, đơn vị có liên quan phải tuân thủ các quyết định của
Ban Tổ chức về những vấn đề khiếu nại. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết
định cuối cùng.
VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:
- Các đoàn tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của đoàn
mình trong quá trình tham gia giải.
- Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chỉ có Ban tổ chức mới có
quyền bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi Điều lệ./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở (c/đ);
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm HLTĐ TDTT tỉnh (t/h);
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, tp;
- Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị xã,tp;
- Hội Vovinam tỉnh;
- Các đơn vị, CLB tham dự;
- Lưu VT, QLTDTT.
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Tên đơn vị chủ quản
Tên đơn vị thực hiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ

GIẢI VOVINAM TRẺ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2019
Đơn vị:.........................................................................................................................................
Trưởng đoàn:...................................................... Điện thoại.....................................................
Huấn luyện viên:........................................................................................................................
Săn sóc viên:...............................................................................................................................

Thi đấu đối kháng Nhóm I:
TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH
NAM

NỮ

NĂM SINH

HẠNG CÂN

Nữ
1
2
3
4

Trên 36kg đến 39kg
Trên 39kg đến 42kg
Trên 42kg đến 45kg
Trên 45kg đến 48kg

X
X
X
X
Nam

1
2
3
4
5

Trên 36kg đến 39kg
Trên 39kg đến 42kg
Trên 42kg đến 45kg
Trên 45kg đến 48kg
Trên 48kg đến 51kg

X
X
X
X
X

Thi đấu đối kháng Nhóm II:
TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH
NAM

NỮ

NĂM SINH

HẠNG CÂN

Nữ
1
2
3
4
5

X
X
X
X
X

Trên 42kg đến 45kg
Trên 45kg đến 48kg
Trên 48kg đến 51kg
Trên 51kg đến 54kg
Trên 54kg đến 57kg

Nam
1
2
3
4

Trên 45kg đến 48kg
Trên 48kg đến 51kg
Trên 51kg đến 54kg
Trên 54kg đến 57kg

X
X
X
X
6

5
6
7

Trên 57kg đến 60kg
Trên 60kg đến 63kg
Trên 63kg đến 67kg

X
X
X

Thi đấu quyền Nhóm I:
TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH
NAM

NỮ

NĂM SINH

TÊN BÀI

NĂM SINH

TÊN BÀI

Cá nhân
1
2

X
X

Thi đấu quyền Nhóm II:
TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH
NAM

NỮ

Cá nhân
1
2

X
X

Lưu ý: (Hạng cân, nội dung nào không có VĐV tham dự thì để trống )
Xác nhận của cơ quan chủ quản

...................... ngày........ tháng......... năm 2019
Tên đơn vị đăng ký thi đấu
(ký tên đóng dấu)
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