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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

   SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

  

          Số:           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

     Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2019 

 
ĐIỀU LỆ 

Giải đua xe đạp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở rộng năm 2019 

        

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

- 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 của Sở 

Văn hóa và Thể thao; 

- 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; Duy trì 

và động viên phong trào tập luyện xe đạp trong toàn tỉnh. Tạo điều kiện cho các 

vận động viên (VĐV) có dịp thi đấu cọ sát cọ sát, giao lưu học hỏi với các đơn 

vị, câu lạc bộ trên toàn quốc.  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ : 

- Tất cả các thành viên, các đội, các câu lạc bộ xe đạp, các huyện, thị, 

thành phố và các ban ngành trong toàn tỉnh.  

- Các câu lạc bộ xe đạp ngoài tỉnh do Ban Tổ chức mời.  

- Các VĐV tham gia các giải Xe đạp trong hệ thống Thể thao thành tích 

cao quốc gia từ năm 2014 đến nay không được tham dự.  

III. THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ: 

1. Thời gian đăng ký: từ ngày ban hành điều lệ đến hết ngày 14/10/2019.  

2. Thủ tục đăng ký:  

- Danh sách đăng ký phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và có xác 

nhận của lãnh đạo cơ quan chủ quản. Không hạn chế số lượng tham gia. Mỗi đội 

phải đăng ký tối đa 05 (VĐV) tham gia nội dung đồng đội trong danh sách đăng 

ký thi đấu.   

- Các thành viên của mỗi đội tham dự phải có giấy chứng minh nhân dân 

(thẻ căn cước công dân) hoặc thẻ do Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt 

Nam cấp. 

- VĐV tham gia phải đảm bảo sức khỏe và có giấy chứng nhận do cơ quan 

y tế có thẩm quyền cấp. Các đơn vị, câu lạc bộ tự mua bảo hiểm cho VĐV của 

mình và có bản cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về các tai nạn có thể xảy ra 

trong quá trình thi đấu. 
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3. Danh sách đăng ký gửi về:  

- Phòng Tổ chức - Thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ: số 100 đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3592259; 

Fax: 02543. 832262 hoặc Email: bntrung16@yahoo.com.vn.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ ông Bùi Ngọc Trung, điện thoại: 0918.378.125.  

IV. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH THI ĐẤU: 

1. Nội dung thi đấu:  

- Độ tuổi: từ 46 tuổi trở lên (sinh năm 1973 trở lên) - Cự ly thi đấu: 45 km. 

- Độ tuổi: từ 18 – 35 tuổi (sinh ngày 01/01/1984 đến 31/12/2001) - Cự ly 

thi đấu: 60 km. 

- Độ tuổi: từ 36 – 45 tuổi (sinh ngày 01/01/1974 đến 31/12/1984) - Cự ly 

thi đấu: 60 km. 

2. Thời gian thi đấu và họp chuyên môn:  

2.1. Thời gian thi đấu: ngày 19/10/2019 (Thứ Bảy). 

- 06h30: Lễ khai mạc và xuất phát tại Khu Du lịch Biển Đông thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- 07h00: Xuất phát nội dung độ tuổi 46 trở lên (45 km). 

- 09h00: Xuất phát nội dung độ tuổi 18 -35 và 36 - 45 (60 km). 

- 11h20: Tổng kết khen thưởng và Bế mạc giải tại Khu Du lịch Biển Đông 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2.2. Họp chuyên môn: vào lúc 14h30 ngày 18/10/2019 (Thứ Sáu) tại Văn 

phòng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Địa chỉ: 

số 100 đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thay thư mời). 

3. Lộ trình thi đấu: 

- Thi đấu theo lộ trình: đường Thùy Vân (TP. Vũng Tàu) – Quay đầu cuối 

đường Thùy Vân (Vũng Tàu Intourco Resort) - đường Thùy Vân – Leo và đổ 

Dốc Nghinh Phong - đường Hạ Long (TP. Vũng Tàu) – đường Lê Lợi (TP. 

Vũng Tàu) -  rẽ trái đường Ba Cu (TP. Vũng Tàu) – rẽ trái đường Quang Trung 

(TP. Vũng Tàu) - đường Hạ Long (TP. Vũng Tàu) - đường Thùy Vân (TP. Vũng 

Tàu): 01 vòng = 15 km. 

- Xuất phát chính thức trên đường Thùy Vân. Đích: Dốc Nghinh Phong 

(hướng rút đích từ đường Thùy Vân).   

     + Độ tuổi từ 46 tuổi trở lên: Cự ly thi đấu 45 km (03 vòng). 

+ Độ tuổi từ 18 – 35 tuổi: Cự ly thi đấu 60 km (04 vòng).             
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     + Độ tuổi từ 36 – 45 tuổi: Cự ly thi đấu 60 km (04 vòng).             

V. LUẬT THI ĐẤU: 

   Áp dụng Luật xe đạp do Uỷ ban TDTT (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) ban hành năm 2007.       

VI. THỂ THỨC THI ĐẤU : 

- Thi đấu xuất phát đồng hàng tính thành tích cá nhân, đồng đội để xếp hạng. 

- Thành tích đồng đội: là số giờ của 03 VĐV có thành tích tốt nhất của mỗi 

đội, đội nào có số giờ ít nhất sẽ được xếp hạng trên. Trường hợp hai hay nhiều đội 

đồng giờ thì căn cứ vào tổng thứ hạng của 03 VĐV có thứ hạng tốt nhất. Nếu vẫn 

hòa sẽ căn cứ vào VĐV có thành tích tốt nhất của mỗi đội để xác định.    

          * Các VĐV bị sự cố kỷ thuật xem như bị loại. 

          * Các VĐV hay một nhóm VĐV nào đó bị rơi lại phía sau đoàn đua và 

theo nhận định của trọng tài không thể nhập vào tốp cuối sẽ bị dừng thi đấu.  

           * Các VĐV tham dự phải trình giấy chứng minh nhân dân hay thẻ do 

Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam cấp với hình ảnh rõ ràng tại khu 

vực điểm danh và ký tên. 

           * Các VĐV đạt thứ hạng cao phải trình giấy chứng minh nhân dân hay 

thẻ do Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam cấp khi Ban tổ chức, Ban 

trọng tài yêu cầu. Nếu không thực hiện xem như bị loại.  

VII. TRANG PHỤC - XE ĐẠP - SỐ ĐEO:  

1. Trang phục:  

- Phải đồng nhất trong đội, sạch sẽ, gọn gàng.  

- Các VĐV phải đội mũ an toàn, mang giầy đúng quy cách mới được thi đấu.  

- Trọng tài sẽ từ chối xuất phát đối với các VĐV mang giầy ba ta hoặc các 

loại giầy khác không đúng quy cách. 

2. Xe đua: Loại xe đạp đường trường, không được phép dùng xe dành cho 

đua tính giờ. 

3. Số đeo: Do Ban Tổ chức cấp thứ tự theo từng đội. Phải đeo số theo đúng 

hướng dẫn của Ban Tổ chức và trọng tài (nếu VĐV đeo số không đúng quy định, 

làm cho trọng tài không nhìn thấy số, không xác định được thành tích khi về 

đích,trọng tài sẽ không xếp hạng).      

VIII. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT: 

1. Khen thưởng:  

- Giải cá nhân: Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và 07 giải khuyến khích 

ở mỗi nội dung thi đấu;  

- Giải đồng đội: Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba ở mỗi nội dung thi đấu; 
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2. Kỷ luật: Áp dụng theo Luật xe đạp thể thao hiện hành và quy chế quản 

lý ngành TDTT.  

3. Khiếu nại: Để tôn trọng tính công bằng trong thi đấu, mọi việc không 

trong sáng rõ ràng, có ảnh hưởng đến thành tích của VĐV, Ban Tổ chức cho 

phép các đội được khiếu nại theo những quy định sau:  

- Chỉ có Lãnh đội, Huấn luyện viên có đăng ký mới có quyền khiếu nại 

chậm nhất 20 phút sau khi kết thúc cuộc đua bằng văn bản ngắn gọn kèm theo lệ 

phí 500.000đ (năm trăm ngàn đồng). 

- Khiếu nại đúng BTC sẽ hoàn trã lại tiền. Nếu sai số tiền đó sẽ sung vào 

công quỹ của Ban Tổ chức. 

- Không chấp nhận khiếu nại tập thể. 

- Không chấp nhận mọi khiếu nại sau khi đã có quyết định của Trọng tài 

và Ban Tổ chức.     

IX. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC: 

- Các đội, đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí ăn, ở, di duyển trong 

quá trình tham dự giải. 

- Khi tham dự cuộc đua Lãnh đội, Huấn luyện viên,VĐV phải thông suốt 

Luật và điều lệ. Chỉ có Ban Tổ chức giải đua mới có quyền thay đổi, bổ sung điều 

lệ và mọi quyết định (nếu có) nhằm thích ứng với tình hình, hoàn cảnh thực tế./.  

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc Sở;   

- Trung tâm  HL&TĐ TDTT tỉnh (t/h); 

- TT. VHTT-TT các huyện, thị xã, tp (t/g); 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, tp (t/g); 

- Các đơn vị tham dự; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

GIÁM ĐỐC 
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