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UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  Độc Lập -Tự Do- Hạnh Phúc 

       

        Số :                                                        Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2019 
 

 

ĐIỀU LỆ 

Giải Thể dục Thể hình các câu lạc bộ 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;  

- Động viên phong trào tập luyện, thi đấu nâng cao thành tích cho lực lượng vận 

động viên môn Thể dục thể hình trong toàn tỉnh. 

 II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

1. Thời gian:  

- Thi đấu: Từ ngày 07/12 đến 08/12/2019. 

- Khai mạc giải: 18h30 ngày 07/12/2019 (dự kiến). 

- Họp chuyên môn, cân vận động viên, nhận số đeo: 9h00 ngày 07/12/2019 Tại hội 

trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (số 607 Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng 

Tàu). Thành phần: Ban tổ chức, trưởng đoàn, huấn luyện viên các đơn vị (thay thư mời). 

2. Địa điểm thi đấu: Rạp Điện Biên, số 32 Đồ Chiểu, phường 01, thành phố Vũng Tàu. 

III. NỘI DUNG THI ĐẤU: 

Nội dung thi đấu:  

- Đơn nam vô địch: Thi đấu 06 hạng cân: 

* Đến 55kg  *Đến 60kg  *Đến 65kg  *Đến 70kg  *Đến 75kg và trên 75kg. 

- Đơn nam trẻ: Các vận động viên từ 21 tuổi trở xuống (sinh năm 1998 trở lại 

đây) thi đấu 02 hạng cân: Đến 65kg và trên 65kg 

- Đơn nam lão tướng: Các vận động viên từ 45 tuổi trở lên (sinh năm 1974 trở về 

trước). Thi đấu 01 nhóm tuổi không kể cân.  

Chú ý:  

- Các vận động viên có độ tuổi tham gia thi đấu đơn nam trẻ và lão tướng được 

quyền đăng ký tham gia nội dung Đơn nam vô địch.  
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- Các vận động viên hệ vô địch chỉ tham gia thi đấu khi 02 hệ trẻ và lão tướng thi 

đấu xong. 

- Những vận động viên đạt huy chương vàng ở các hạng cân của hai hệ trẻ và lão 

tướng bắt buộc phải thi hệ vô địch. 

- Ban tổ chức chỉ tổ chức thi đấu khi có ít nhất 04 vận động viên của 03 đơn vị 

đăng ký tham dự. 

IV. ĐỐI TƯỢNG THI ĐẤU VÀ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ: 

1. Đối tượng: 

- 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 BR-VT, có tư cách đạo đức 

tốt, có đủ sức khỏe và am hiểu luật thi đấu Thể hình. 

- Vận động viên phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hoặc sổ 

tạm trú ít nhất 12 tháng tính đến ngày khai mạc giải.  

- Mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố, trường học, đoàn thể, các Sở, Ban, ngành 

trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các công ty, xí nghiệp, các câu lạc bộ Thể hình trên 

địa bàn tỉnh được thành lập 01 đội tham dự. 

2. Số lượng đăng ký: 

- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội tham dự. 

- Mỗi đơn vị được đăng ký không hạn chế số vận động viên thi đấu ở mỗi nội dung.  

- Mỗi Vận động viên chỉ được quyền thi đấu cho 01 đơn vị. 

V. LUẬT VÀ HÌNH THỨC THI ĐẤU: 

1. Luật thi đấu: 
 

Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Thể hình và Fitness Việt Nam ban hành. 
 

2. Hình thức thi đấu:  

Thi đấu 2 vòng: 

- Vòng loại: vận động viên trình diễn 07 động tác quy định. 

- Vòng chung kết: 

+ Vận động viên trình diễn bài tự do với nhạc nền (thời gian tối thiểu là 90 giây). 

+ Vận động viên trình diễn 07 động tác quy định. 

+ So đọ cơ bắp. 

(Các vận động viên tham gia thi đấu phải chuẩn bị trang phục đúng quy định). 

VI. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU: 

     - Thời gian đăng ký: Từ ngày ban hành điều lệ đến hết ngày 02/12/2019. 

- Địa điểm đăng ký: Phòng TCTĐ và KTDV Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh (số 607 đường Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu). 

Email: phongtctdbrvt@gmail.com;  ĐT: 0908014107 (ông Lê Văn Thiết). 
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- Hồ sơ đăng ký tham dự gồm: 

+ Công văn tham dự giải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.  

+ Giấy khám sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp còn có giá trị hoặc bản 

cam kết chiệu trách nhiệm về sức khỏe vân động viên của đơn vị chủ quản và của vận 

động viên. 

+ Danh sách đoàn tham dự giải gồm trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên, 

số điện thoại liên lạc và nội dung thi đấu của từng Vận động viên.  

+ Giấy chứng minh nhân dân; thẻ căn cước, sổ hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm 

trú (khi có yêu cầu của Ban tổ chức, vận động viên phải trình bản chính các giấy tờ trên 

để kiểm tra, nếu không có xem như bị loại). 

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT: 

1. Khen thưởng:  

- Giải thưởng gồm: Huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng; 

- Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên ở các hạng cân của 

mỗi nhóm tuổi. 

- 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 Vận động viên 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 và sẽ có thông báo 

bằng văn bản đến các huyện, thị xã, thành phố, ngành, đơn vị chủ quản để xử lý. 

- Đối với những đoàn không thực hiện đúng hồ sơ đăng ký và thời gian quy định 

sẽ không được quyền tham dự.  

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, 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. 

- Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban trọng tài cuộc thi phải giải quyết các khiếu 

nại chậm nhất 20 phút kể từ lúc nhận đơn 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 lá quyết định cuối cùng. 

VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC: 
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 - Các đoàn tự túc toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của đoàn mình trong quá trình 

tham gia giải. 

- Các vận động viên phải mặc trang phục thể thao phù hợp. Phải cùng màu áo ở 

nội dung đôi khi thi đấu. 

- Chỉ có Ban tổ chức, trọng tài, nhân viên phục vụ và vận động viên tham gia thi 

đấu mới được xuống sân. 

- Sau ba lần đọc tên, vận động viên không có mặt thì sẽ bị trọng tài quyết định 

thua cuộc. 

- Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền 

bổ sung hoặc thay đổi điều lệ./. 

 

 
Nơi nhận :        
- Ban Giám đốc Sở (c/đ); 

- Trung tâm HLTĐ TDTT tỉnh(t/h); 

- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (t/g); 

- Trung tâm VHTT-TT các huyện, TX,TP;  

- Các đơn vị tham dự (t/g); 

- Lưu VT, QLTDTT. 

   

GIÁM ĐỐC 
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