
 UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BTC ĐẠI HỘI TDTT TỈNH 

LẦN THỨ VIII-NĂM 2022 

Số: 318/QĐ-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05  tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Điều lệ 17 môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 
 

TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội 

TDTT các cấp năm 2021 và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

lần thứ VIII năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnhvề việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2021, 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 và tham 

dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần IX năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban 

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban chuyên môn Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều lệ 17 môn thể thao tại 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, Tiểu ban Chuyên môn, Tiểu ban Lễ 

Tân, Phòng Quản lý TDTT, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, 

Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- BCĐ, BTC Đại hội TDTT tỉnh; 

- Các Hội: Taekwondo, Vovinam, Võ 

thuật cổ truyền, LĐ Bóng bàn tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị tham dự; 

- Cổng Thông tin Sở VHTT; 

- Lưu: VT,QLTDTT. 

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN THƢỜNG TRỰC 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH-TT TỈNH 

Huỳnh Đức Dũng 
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 UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BTC ĐẠI HỘI TDTT TỈNH 

LẦN THỨ VIII-NĂM 2022 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

ĐIỀU LỆ 17 MÔN THỂ THAO 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BRVT LẦN THỨ VIII NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2021 

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII – năm 2022) 

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự 

1. Đăng ký sơ bộ (tại điều 4, Chương I của Quyết định số 210/QĐ-BTC 

ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh về việc 

ban hành Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022). 

2. Đăng ký tham dự từng môn (đính kèm mẫu đăng ký). 

- Từ ngày ban hành điều lệ đến hết thời gian như sau: 

+ Đến hết ngày 15/2/2022 đối với 07 môn: Điền kinh, Cờ vua, Bóng đá 

(11 người), Cờ tướng, Cầu lông, Bi da và Các môn thể thao dân tộc;  

+ Đến hết ngày 15/3/2022 đối với 07 môn: Taekwondo, Bóng đá Futsal, 

Bơi lội, Võ cổ truyền, Bóng bàn, Bóng chuyền trong nhà, Bi sắt;  

+ Đến hết  ngày 15/4/2022 đối với 03 môn: Quần vợt, Bóng rổ, Vovinam. 

3. Địa điểm đăng ký:  

- Tất cả hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội TDTT tỉnh gửi về Phòng Tổ chức 

thi đấu và Khai thác dịch vụ, Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT tỉnh, địa 

chỉ: Số 607 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, 

Email: phongtctdbrvt@gmail.com. 

- Các đoàn thực hiện không đúng hoặc chưa đầy đủ hồ sơ đăng ký và thời 

gian quy định sẽ không được quyền tham dự. 

4. Địa điểm họp chuyên môn, bốc thăm:  

- Tất cả các môn trong Đại hội họp chuyên môn và bốc thăm tại Hội 

trường Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, địa chỉ: Số 01 khu B2, đường Phạm Văn 

Đồng, thành phố Bà Rịa (Thay thư mời). 

- Lịch họp chuyên môn, bốc thăm: 

TT MÔN 
Họp chuyên 

môn, bốc thăm 

Chịu trách nhiệm nhận 

hồ sơ đăng ký 

01 Các môn thể thao dân tộc 
Lúc 08h30 

Ngày 01/3/2022 

Ông Huỳnh Hoàng Thắng 

0937.375.363 

02 Điền kinh 
Ông Nguyễn Quốc Khánh 

0918.603.214 

mailto:phongtctdbrvt@gmail.com
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03 Cờ vua 
Lúc 08h30 

Ngày 03/3/2022 

Ông Phạm Hồng Thanh 

0846.221.178 

04 Bóng đá 
Ông Nguyễn Thành Phương 

0979.160.726 

05 Cờ tướng 
Lúc 08h30 

Ngày 15/3/2022 

 

Ông Huỳnh Hoàng Thắng 

0937.375.363 

06 Cầu lông 
Lúc 08h30 

Ngày 17/3/2022 

Ông Nguyễn Quốc Khánh 

0918.603.214 

07 Biliards (bida) 
Ông Huỳnh Hoàng Thắng 

0937.375.363 

08 Taekwondo 
Lúc 08h30 

Ngày 24/3/2022 

Ông Phạm Hồng Thanh 

0846.221.178 

09 Bóng đá futsal 
Ông Nguyễn Thành Phương 

0979.160.726 

10 Bơi lội 
Lúc 08h30 

Ngày 31/3/2022 

Ông Nguyễn Quốc Khánh 

0918.603.214 

11 Võ Cổ truyền 
Ông Phạm Hồng Thanh 

0846.221.178 

12 Bóng bàn 

Lúc 08h30 

Ngày 12/4/2022 

Ông Huỳnh Hoàng Thắng 

0937.375.363 

13 Petanque (Bi sắt) 
Ông Nguyễn Quốc Khánh 

0918.603.214 

14 Bóng chuyền trong nhà 
Ông Võ Đài Loan 

0918.583.417 

15 Vovinam 
Lúc 08h30 

Ngày 26/4/2022 

Ông Phạm Hồng Thanh 

0846.221.178 

16 Bóng Rổ 
Lúc 08h30 

Ngày 06/5/2022 

Ông Huỳnh Hoàng Thắng 

0937.375.363 

17 Quần vợt 
Ông Phạm Hồng Thanh 

0846.221.178 

Điều 2. Thời gian, địa điểm thi đấu 

TT MÔN 
THỜI GIAN 

ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 
THI ĐẤU KHAI MẠC 

01 
Các môn thể 

thao dân tộc 
05-06/3/2022 

Lúc 08h30 

ngày 05/3/2022 

Trung tâm VHTT-TT 

thị xã Phú Mỹ 

02 Điền kinh 04-06/3/2022 Lúc 07h30 Sân vận động Thị xã 
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ngày 05/3/2022 Phú Mỹ 

03 Cờ vua 10-13/3/2022 
Lúc 10h00 

ngày 10/3/2022 

Hội trường UBND 

huyện Xuyên Mộc 

04 Bóng đá 14-24/3/2022 
Lúc 15h00 

ngày 18/3/2022 
SVĐ huyện Long Điền 

05 Cờ tướng 18-20/3/2022 
Lúc 08h30 

ngày 18/3/2022 

Trung tâm VHTT-TT 

huyện Long Điền 

06 Cầu lông 25-28/3/2022 
Lúc 07h30 

ngày 25/3/2022 
Nhà thi đấu tỉnh 

07 Biliards (bida) 25-27/3/2022 
Lúc 08h30 

ngày 25/3/2022 
Nhà thi đấu tỉnh 

08 Taekwondo 01-03/4/2022 
Lúc 08h30 

ngày 01/4/2022 

Trung tâm VHTT-TT 

huyện Châu Đức 

09 Bóng đá futsal 02-10/4/2022 
Lúc 08h30 

ngày 02/4/2022 
Nhà thi đấu TP Bà Rịa 

10 Bơi lội 08-10/4/2022 
Lúc 07h30 

ngày 08/4/2022 

Trung tâm VHTT-TT 

huyện Đất Đỏ 

11 Võ Cổ truyền 08-10/4/2022 
Lúc 08h30 

ngày 08/4/2022 

Trung tâm VHTT-TT 

huyện Đất Đỏ 

12 Bóng bàn 15-18/4/2022 
Lúc 07h30 

ngày 15/4/2022 
Nhà thi đấu tỉnh 

13 Petanque (Bi sắt) 15-18/4/2022 
Lúc 08h30 

ngày 15/4/2022 
Nhà thi đấu tỉnh 

14 
Bóng chuyền 

trong nhà 
17-24/4/2022 

Lúc 08h30 

ngày 17/4/2022 

Trung tâm VHTT-TT 

huyện Châu Đức 

15 Vovinam 06-08/5/2022 
Lúc 17h00 

ngày 06/5/2022 
Nhà thi đấu TP Bà Rịa 

16 Bóng Rổ 10-15/5/2022 
Lúc 18h00 

ngày 10/5/2022 
Nhà thi đấu tỉnh 

17 Quần vợt 12-15/5/2022 
Lúc 08h30 

ngày 12/5/2022 

CLB quần vợt OSC - 

TPVT 

Điều 3. Kinh phí tham dự 

Các đoàn tự túc toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại và mua bảo hiểm thân thể 

cho các VĐV tham gia thi đấu ở môn võ: Taekwondo, Võ Cổ truyền, Vovinam 

của đoàn mình trong quá trình tham gia giải và trình Ban Tổ chức khi kiểm tra 

hồ sơ. Các VĐV nếu không có bảo hiểm thân thể sẽ không được tham gia thi 

đấu. Đối với các VĐV chỉ tham gia thi quyền thì không cần mua bảo hiểm. 
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Điều 4. Quy định chung 

- Chỉ có thành viên Ban Tổ chức, Trọng tài, HLV, VĐV tham gia thi đấu 

và nhân viên phục vụ mới được vào khu vực thi đấu. Chỉ có Huấn luyện viên 

mới được phép trực tiếp chỉ đạo trên sân. 

- Các VĐV khi tham dự nhiều môn trong Đại hội thì phải tự sắp xếp thời 

gian để thi đấu theo lịch của Ban Tổ Chức. 

- VĐV phải có mặt trước 15 phút tại nơi thi đấu. Nếu sau 03 lần điểm 

danh không có mặt xem như bỏ cuộc.  

- Trọng tài: Do Ban Tổ chức điều động và phải qua tập huấn kiểm tra 

chuyên môn mới được bố trí làm nhiệm vụ.  
 

II. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU 

Điều 5. Số môn và nội dung thi đấu 

1. Đại hội tổ chức 162 nội dung thi đấu của 17 môn, gồm: Các môn thể 

thao dân tộc, Điền kinh, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng đá (11 người), Taekwondo, 

Bóng chuyền trong nhà, Vovinam, Bóng đá Futsal, Võ Cổ truyền, Bơi lội, Cầu 

lông, Bóng bàn, Bi sắt, Quần vợt, Billiards. 

2. Trong đó có 09 môn thể thao bắt buộc, gồm: Bóng đá (11 người), Bóng 

chuyền trong nhà, Điền kinh, Taekwondo, Vovinam,Võ Cổ truyền, Cờ vua, Cờ 

tướng, Các môn thể thao dân tộc 

Điều 6. Tính chất, thể thức thi đấu 

1. Tính chất các cuộc thi đấu: Thi đấu cá nhân, đôi, đồng đội và tập thể. 

2. Thể thức thi đấu: Tùy số lượng đơn vị tham gia, Ban Tổ chức sẽ thống 

nhất thể thức thi đấu và sẽ thông báo trong cuộc họp bốc thăm. 

3. Các nội dung thi đấu chỉ tổ chức khi có 03 đơn vị trở lên đăng ký tham 

dự. Riêng 04 môn: Bóng đá nam (11 người), Bóng đá Futsal, Bóng rổ, Bóng 

chuyền trong nhà chỉ tổ chức khi có 04 đơn vị trở lên đăng ký tham dự. 

4. Tất cả các môn thi đấu trong Đại hội: Áp dụng luật thi đấu hiện hành do 

Tổng cục TDTT ban hành. 

III. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 7. Khen thƣởng 

- Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, tiền thưởng và giấy chứng nhận cho 

các cá nhân, đôi, đồng đội, tập thể đạt thành tích nhất, nhì và ba ở tất cả nội 

dung thi đấu của từng môn được tổ chức trong Đại hội. Ngoài ra Ban Tổ chức 

trao cúp cho đội vô địch và cờ cho đội hạng nhì và hạng ba đối với các môn: 

Bóng đá nam 11 người, Bóng đá Futsal, Bóng chuyền trong nhà, Bóng rổ. 

Điều 8. Kỷ luật 

Trong quá trình tham gia thi đấu các môn tại Đại hội, nếu đơn vị, tập thể, 

cá nhân vi phạm Điều lệ Đại hội, Luật hoặc các quy định của Ban Tổ chức Đại 
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hội, sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm (cảnh cáo, truất quyền thi đấu, 

quyền chỉ đạo, quyền trọng tài, không công nhận thành tích...). 

Điều 9. Giải quyết khiếu nại 

- Chỉ có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại. 

- Khiếu nại về nhân sự trước trận thi đấu 15 phút, khiếu nại về chuyên 

môn ngay sau khi tình huống xảy ra 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. 

 

IV. QUY ĐỊNH CỤ THỂ TỪNG MÔN THI ĐẤU 

(đính kèm nội dung chi tiết từng môn) 

 

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10.  

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ, nếu cần sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương 

phản ánh kịp thời đến Ban Tổ chức Đại hội xem xét, giải quyết./. 
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 Tên đơn vị chủ quản                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Tên đơn vị thực hiện                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

 

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  

THAM DỰ ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 LẦN THỨ VIII NĂM 2022 

 

MÔN THI ĐẤU: ………………………………………………………………... 

Trưởng đoàn: ………………………………Điện thoại………………………….. 

Huấn luyện viện :…………………………...Điện thoại………………………… 

Huấn luyện viện :……………………………Điện thoại………………………… 

Săn sóc viên: ……………………………………………………………………... 

MẪU ĐĂNG KÝ MÔN CÁ NHÂN, ĐÔI: 

 

  ...................... ngày........ tháng......... năm 20..... 

                                                                                 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

              (ký tên đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
GIỚI TÍNH  NĂM 

SINH 

NỘI DUNG THI THI ĐẤU GHI CHÚ 

NAM  NỮ 
  

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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 Tên đơn vị chủ quản                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Tên đơn vị thực hiện                                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  

THAM DỰ ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

LẦN THỨ VIII NĂM 2022 

 

MÔN THI ĐẤU: ………………………………………………………………... 

Trưởng đoàn: ………………………………Điện thoại………………………...... 

Huấn luyện viện trưởng:……………………Điện thoại……………………......... 

Huấn luyện viện phó:………………………Điện thoại………………………….. 

Săn sóc viên: ……………………………………………………………………... 

 

MẪU ĐĂNG KÝ MÔN TẬP THỂ: 

STT Ảnh (3 x 4) HọvàTên STT Ảnh (3 x 4) HọvàTên 

1 

 

 

 

 

Họ tên : 

Năm sinh: 

Số áo, quần : 

 

2 

 

 

 

 

 

Họ tên : 

Năm sinh: 

Số áo, quần : 

 

 

3  

Họ tên : 

Năm sinh: 

Số áo, quần : 

 

4 

 

 

 

… 

 

Họ tên : 

Năm sinh: 

Số áo, quần : 

 

 

                                                    ...................... ngày........ tháng......... năm 20..... 

                                                                           THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                      (ký tên đóng dấu) 
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CÁC MÔN THỂ THAO DÂN TỘC 

 

I. Môn và Thể thức thi đấu: Gồm 04 môn 

1. Môn Kéo co: thi đấu đội nam (08VĐV/600kg), đội nữ (08 

VĐV/560kg) 

 - Các vận động viên (VĐV) mặc trang phục thi đấu khi cân (BTC sẽ thực 

hiện cân VĐV trước khi vào thi đấu trận đầu tiên). 

Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 3 hiệp thắng 2. 

- M i cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được đăng ký 01 đội nam và 

01 đội nữ. M i đội gồm 10 VĐV, gồm 08 VĐV chính thức và 02 VĐV dự bị. 

- Được thay đổi VĐV sau m i hiệp đấu (nhưng tổng số ký của 08 VĐV 

không thay đổi). 

- Nếu có từ 05 đơn vị trở xuống sẽ tổ chức thi đấu vòng tròn xếp hạng 

nhất, nhì và ba. Nếu có từ 06 đơn vị trở lên thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua. 

 - Trong bảng đấu vòng tròn cách tính điểm như sau: 

+ Thắng 2-0  thì thắng 03 điểm, thua 0 điểm. 

+ Thắng 2-1 thì thắng 02 điểm, thua 01 điểm. 

- Xếp hạng thi đấu vòng tròn: 

a. Tính tổng số điểm đạt được của m i đội ở vòng bảng để xếp hạng;  

b. Nếu có từ 02 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các 

trận đấu giữa các đội có liên quan đó với nhau (đối đầu trực tiếp) theo thứ tự: 

+ Hiệu số giữa hiệp thắng và hiệp thua.  

+ Tổng trọng lượng của đội ít kg hơn sẽ xếp trên. 

- Dây kéo co do Ban Tổ chức trang bị. 

2. Môn Chạy cà kheo: thi đấu cá nhân nam và cá nhân nữ. 

- M i cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được đăng ký 03 VĐV nam và 

03 VĐV nữ 

- Cự ly 70m cho nội dung nam và 50m cho nội dung nữ.  

- Xác định thứ hạng: VĐV về đích trước xếp hạng trên. 

- Tùy theo số lượng VĐV đăng ký, tại buổi họp bốc thăm Ban Tổ chức sẽ 

thống nhất chọn VĐV về nhất hoặc VĐV về nhất và về nhì của các đợt vào thi 

đấu vòng tiếp theo. 

- Dụng cụ thi đấu: VĐV tự trang bị và phải tuân theo quy định sau: chiều 

cao của cà kheo không quá 2m, bậc đế chân cao 50cm (tính t  m t đất đến 

chân), đế chân cà kheo không được thiết kế vật liệu có h  trợ lực, có tính đàn 

hồi (lò xo).  

- Trong quá trình thi đấu nếu cà kheo của VĐV bị gãy, hỏng hoặc bị ngã 

(chân chạm đất khi chưa về tới đích) sẽ không được tiếp tục thi đấu.  
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3. Môn Bắn nỏ: Cá nhân nam và Cá nhân nữ.  

- M i cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được đăng ký 03 VĐV thi đấu 

ở m i nội dung. M i VĐV chỉ được tham dự 01 nội dung (nỏ và tên bắn thi đấu 

do VĐV tự trang bị). 

- Thi đấu 02 nội dung: Đứng bắn và Quỳ bắn. 

- Cự ly bắn 20m, chiều cao của bia là 1,5m (tính từ tâm bia đến mặt đất) 

- Bia bắn: do Ban Tổ chức cung cấp (bia 4B). 

- Số mũi tên bắn: m i VĐV được bắn 05 mũi/06 phút. 

- M i VĐV được bắn thử 01 mũi tên/02 phút (trong trường hợp VĐV 

không bắn thử phải báo với trọng tài). 

- Trong trường hợp đã bắn nhưng mũi tên bị kẹt trên nỏ thì được phép bắn 

lại (không tính 01 lần bắn). 

- Xác định thứ hạng cá nhân: Tổng số điểm của 05 lần bắn (m i lần 01 

mũi). Nếu 02 VĐV bằng điểm nhau thì lần lượt xét:  

+ Số lần trúng vòng điểm cao (vòng 10, 9, 8 …) 

+ Xét điểm chạm của lần trúng vòng điểm cao. 

+ Trường hợp các chỉ số trên đều bằng nhau Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc 

thăm để xác định thứ hạng. 

4. Môn Đẩy gậy: Thi đấu cá nhân nam và cá nhân nữ. 

- M i cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được đăng ký 03 VĐV thi đấu 

ở một hạng cân. 

- Gậy thi đấu do Ban Tổ chức trang bị. 

- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 3 hiệp thắng 2. 

- Nội dung của Nam: thi đấu ở 05 hạng cân. 

55kg; 60kg; 65kg; 70kg; Trên 70kg. 

- Nội dung của Nữ: thi đấu ở 05 hạng cân. 

50kg; 55kg; 60kg; 65kg; Trên 65kg.  

- Các VĐV mặc trang phục thi đấu khi cân (BTC sẽ thực hiện cân VĐV 

trước khi vào thi đấu trận đầu tiên).  

Lưu ý: VĐV hạng cân nào chỉ được quyền đăng ký ở hạng cân đó. 

II. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này. 
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MÔN ĐIỀN KINH 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu: Gồm 18 nội dung: 

- VĐV Nam thi đấu 9 nội dung. 

- VĐV Nữ thi đấu 9 nội dung. 

STT 
Nội dung thi đấu 

Ghi chú 
Nam Nữ 

1 Chạy 100m Chạy 100m  

2 Chạy 200m Chạy 200m  

3 Chạy 400m Chạy 400m  

4 Chạy 800m Chạy 800m  

5 Chạy 1.500m Chạy 1.500m  

6 Chạy 5.000m Chạy 3.000m  

7 Nhảy cao Nhảy cao  

8 Nhảy xa Nhảy xa  

9 Đẩy tạ (7kg). Đẩy tạ (4kg).  

2. Thể thức thi đấu: thi đấu theo vòng loại, bán kết, chung kết tùy thuộc 

vào số lượng VĐV đăng ký.  

II. Đăng ký thi đấu: 

- Số lượng đăng ký: Không hạn chế VĐV tham dự ở m i nội dung.  

- M i VĐV được đăng ký tham dự 04 nội dung.  

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, 

Điều lệ này. 
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MÔN CỜ VUA 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu: Tổ chức 12 nội dung, gồm: 

- Cờ tiêu chuẩn: Cá nhân nam, Cá nhân nữ, đôi nam, đôi nữ. 

- Cờ nhanh: Cá nhân nam, Cá nhân nữ, đôi nam, đôi nữ. 

- Cờ chớp: Cá nhân nam, Cá nhân nữ, đôi nam, đôi nữ. 

2. Thể thức thi đấu: 

- Nội dung cá nhân: Tùy thuộc vào số đội tham gia sẽ tổ chức thi đấu theo 

vòng tròn hoặc Hệ Thụy sĩ cho phù hợp. Ván cuối cùng các vận động viên trong 

cùng đơn vị xếp hạng từ 1-8 sẽ tránh gặp nhau. 

- Nội dung đôi nam, đôi nữ: Đấu đối kháng từng cặp đấu của từng đội. 

Tùy thuộc vào số đội tham gia sẽ tổ chức thi đấu theo vòng tròn hoặc Hệ Thụy sĩ 

cho phù hợp. 

- Cách tính điểm: Thắng 1 điểm, thua 0 điểm, hòa 0,5 điểm. 

- VĐV: Các kỳ thủ bỏ cuộc liên tiếp 2 ván ở nội dung đang tham dự sẽ bị 

loại khỏi nội dung đó. Các kỳ thủ đến muộn 05 phút sẽ bị tính thua cuộc ván đấu 

đấy. 

a. Thời gian thi đấu: 

- Cờ tiêu chuẩn: 40 phút hoàn thành ván cờ, thêm 15 giây cho m i nước đi. 

- Cờ nhanh: 10 phút hoàn thành ván cờ, thêm 5 giây cho m i nước đi. 

- Cờ chớp: 3 phút hoàn thành ván cờ, thêm 2 giây cho m i nước đi. Các 

kỳ thủ đến muộn khi ván đấu bắt đầu bị xử thua.  

b. Xếp hạng: 

- Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo: Tổng điểm, tổng điểm đối kháng giữa 

các đấu thủ đồng điểm, hệ số Buchholz bỏ một thấp nhất, số ván thắng, số ván 

cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để 

phân định thứ hạng. 

- Xếp hạng đôi nam, đôi nữ: Lần lượt theo: Tổng điểm trận (thắng 2, hòa 

1, thua 0), tổng điểm ván đạt được của m i đôi, tổng điểm đối kháng trong nhóm 

các đôi có cùng nhóm điểm, hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng 

tròn); số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân Đen (tính ở vị trí kỳ thủ số 

1); Nếu tất cả bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. 

II. Đăng ký thi đấu: 

- Số lượng đăng ký: Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký ở các nội dung. 

- M i VĐV được tham gia tối đa là 03 nội dung (cá nhân hoặc đôi). 

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, 

Điều lệ này. 
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MÔN CỜ TƢỚNG 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu: Tổ chức 09 nội dung, gồm: 

- Cờ tiêu chuẩn: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam – nữ. 

- Cờ nhanh: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam – nữ.  

- Cờ chớp nhoáng: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam – nữ. 

2. Thể thức thi đấu: 

- Nội dung cá nhân: Tùy thuộc vào số VĐV tham gia sẽ tổ chức thi đấu 

theo vòng tròn hoặc Hệ Thụy sĩ cho phù hợp. Ván cuối cùng các VĐV trong 

cùng đơn vị xếp hạng từ 1 – 8 sẽ tránh gặp nhau. 

- Nội dung đôi nam – nữ: Đấu đối kháng từng cặp đấu của từng đội. Tùy 

thuộc vào số đội tham gia sẽ tổ chức thi đấu theo vòng tròn hoặc Hệ Thụy sĩ cho 

phù hợp. 

- Cách tính điểm: Thắng 1 điểm, thua 0 điểm, hòa 0,5 điểm. 

- VĐV: Các kỳ thủ bỏ cuộc liên tiếp 2 ván ở nội dung đang tham dự sẽ bị loại 

khỏi nội dung đó. Các kỳ thủ đến muộn 05 phút sẽ bị tính thua cuộc ván đấu đấy. 

a. Thời gian thi đấu: 

- Cờ tiêu chuẩn: 40 phút hoàn thành ván cờ, thêm 15 giây cho m i nước đi. 

- Cờ nhanh: 10 phút hoàn thành ván cờ, thêm 5 giây cho m i nước đi. 

- Cờ chớp: 3 phút hoàn thành ván cờ, thêm 2 giây cho m i nước đi. Các 

kỳ thủ đến muộn khi ván đấu bắt đầu bị xử thua. 

b. Xếp hạng: 

- Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo: Tổng điểm, tổng điểm đối kháng giữa 

các đấu thủ đồng điểm, hệ số lũy tiến, hệ số Buchholz, số ván thắng, số ván cầm 

quân đen, số ván thắng bằng quân đen, nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân 

định thứ hạng. 

- Xếp hạng đôi nam – nữ: Lần lượt theo: Tổng điểm trận (thắng 1, hòa 

0.5, thua 0), tổng điểm ván đạt được của m i đôi, tổng điểm đối kháng trong 

nhóm các đôi có cùng nhóm điểm, hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu 

vòng tròn); số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân Đen (tính ở vị trí 

VĐV nam); Nếu tất cả bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. 

II. Đăng ký thi đấu: 

- Số lượng đăng ký: Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký ở các nội dung. 

- M i VĐV được tham gia tất cả các nội dung cá nhân, nhưng chỉ được 

chọn một nội dung đôi.  

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, 

Điều lệ này. 
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MÔN BÓNG ĐÁ  

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu: Bóng đá nam (11 người) 

2. Quy định chuyên môn: 

- Thời gian thi đấu: M i trận đấu có 02 hiệp, m i hiệp 40 phút, thời gian 

nghỉ giữa hiệp 15 phút. 

- Trang phục: M i đội đăng ký 02 bộ quần áo khác màu (áo quần phải 

đồng phục theo đúng Luật bóng đá qui định). Trong suốt giải VĐV chỉ mang 

một số áo cố định. Các đội thi đấu với nhau sẽ mặc áo khác màu nhau rõ ràng. 

Trong m i trận đấu, khi 02 đội có màu áo giống nhau thì đội có mã số đứng 

trước là đội được ưu tiên chọn màu áo. 

- Cầu thủ phải có số áo và quần giống nhau cố định suốt giải, khi vào sân 

bắt buộc phải có: vớ dài, bảo hộ ống chân, sử dụng giày Bóng đá chuyên dụng 

(không được mang giày bata). 

- Bóng thi đấu: Bóng thi đấu số 5 hiệu Động lực. 

3. Thể thức thi đấu: 

- Tùy theo số lượng đội đăng ký tham dự Ban Tổ chức sẽ quyết định thể 

thức thi đấu phù hợp. 

- Trong bảng đấu vòng tròn cách tính điểm như sau: 

+ Thắng = 03 điểm, hòa = 01 điểm, thua = 0 điểm  

- Xếp hạng thi đấu vòng tròn: 

a. Tính tổng số điểm đạt được của m i đội ở vòng bảng để xếp hạng;  

b. Nếu có từ 02 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các 

trận đấu giữa các đội có liên quan đó với nhau (đối đầu trực tiếp) theo thứ tự: 

+ Hiệu số giữa số bàn thắng và số bàn thua  

+ Số bàn thắng.  

Đội có chỉ số cao hơn xếp trên.   

c. Nếu sau khi tính các chỉ số theo Mục b phần này mà kết quả vẫn bằng 

nhau, sẽ tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự: 

+ Hiệu số bàn thắng và bàn thua. 

+ Tổng số bàn thắng.  

Đội có chỉ số cao hơn xếp trên. 

d. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tiếp tục xét số điểm được tính, căn cứ 

trên số thẻ vàng, thẻ đỏ đội đó nhận, cụ thể: 

+ 01 thẻ vàng tính 01 điểm; 
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+ 01 thẻ đỏ do nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng trận đấu tính 03 điểm; 

+ 01 thẻ đỏ trực tiếp tính 03 điểm; 

+ 01 thẻ vàng và 01 thẻ đỏ trực tiếp trong cùng 01 trận đấu tính 04 điểm. 

Đội nào nhận ít điểm hơn sẽ được xếp trên. 

e. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên. 

f. Các trận đấu ở vòng loại trực tiếp sau khi kết thúc thi đấu 2 hiệp chính 

nếu tỷ số hòa sẽ tiến hành đá luân lưu 11m để xác định đội thắng cuộc. 

II. Đăng ký thi đấu: 

- Số lượng đăng ký: M i đơn vị chỉ được đăng ký 01 đội bóng tham dự giải.   

- Danh sách đăng ký gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 HLV trưởng, 01 HLV phó, 

01 Săn sóc viên, không quá 22 cầu thủ (VĐV). 

- M i cầu thủ (VĐV) chỉ được quyền đăng ký thi đấu cho một đơn vị. 

III . Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, 

Điều lệ này. 

IV. Các quy định khác: 

1. Đối với đội bóng: 

- Các đội bóng phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục, nếu 

trễ 15 phút so với giờ thi đấu chính thức mà không có lý do chính đáng thì xem 

như bỏ cuộc và bị xử thua với tỷ số 0 – 3.  

- Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu khi Ban Tổ chức phát hiện 

sau trận đấu sẽ bị xử thua 0 – 3. 

- Đội bóng vi phạm những điều sau đây sẽ bị truất quyền thi đấu: 

+ Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài.  

+ Đội bóng bị truất quyền thi đấu giải ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi 

đấu với đội bóng khác đều bị huỷ bỏ. 

2. Đối với vận động viên: 

- Được thay 05 VĐV kể cả thủ môn. 

- Bị 02 thẻ vàng thì phải nghỉ trận kế tiếp; 

- Bị thẻ đỏ trực tiếp thì phải nghỉ 02 trận; 

- Trong một trận đấu cầu thủ bị thẻ vàng, sau đó lại bị thẻ đỏ trực tiếp thì 

sẽ tính cầu thủ đó bị một thẻ vàng và một thẻ đỏ 

- Bị 04 thẻ vàng; 01 thẻ đỏ và 02 thẻ vàng hoặc bị 02 thẻ đỏ thì phải nghỉ 

thi đấu hết giải.  

3. Đối với Trƣởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác: 

- Huấn luyện viên và các thành viên đội bóng có hành vi khiếm nhã với 

trọng tài, móc nối hoặc dàn xếp tỉ số, hối lộ trọng tài thì bị đình chỉ làm nhiệm 

vụ và sẽ hủy bỏ kết quả trận đấu. 
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- Trưởng đoàn, Huấn luyện viên chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu thiếu 

tích cực, thiếu tinh thần cao thượng và trung thực sẽ bị Ban Tổ chức ra quyết 

định đình chỉ chỉ đạo, gửi về đơn vị. 

- 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 

có văn bản thông báo gửi về đơn vị chủ quản. 
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MÔN CẦU LÔNG 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu: Tổ chức 07 nội dung:  

- Đơn nam; 

- Đơn nữ;  

- Đôi nam;  

- Đôi nữ;  

- Đôi nam – nữ;  

- Đồng đội nam (04 VĐV);  

- Đồng đội nữ (04 VĐV). 

2. Thể thức thi đấu: 

- Các trận thi đấu từ vòng loại đến chung kết: 3 ván thắng 2 (21 điểm). 

- Cầu thi đấu: Vina star 

II. Đăng ký thi đấu: 

- Số lượng đăng ký: M i VĐV chỉ được tham gia tối đa 02 nội dung thi đấu 

(không kể đồng đội).  

- Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký thi đấu ở các nội dung đơn và đôi. 

- Riêng nội dung đồng đội: các đơn vị chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 01 

đồng đội nam, 01 đồng đội nữ. 

III . Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này. 
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MÔN BILLIARDS (Bida) 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1.Nội dung thi đấu:  

1 Đơn nam   Carom 3 băng Thi đấu 30 điểm/40 lượt cơ 

2 Đơn nam Carom 1 băng Thi đấu 50 điểm/20 lượt cơ.  

3 Đơn nam  Pool 9- ball Đánh đến 9 

4 Đơn nam   Pool 10- ball Đánh đến 7 

5 Đơn nam   Snooker 6 bi đỏ Đánh đến 3 

2. Đăng ký thi đấu:  

- Số lượng đăng ký: Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký ở m i nội dung.  

- M i VĐV đăng ký không quá 02 nội dung.  

3. Các quy định khác: 

- Trang phục: quần tay, giày đen, áo thun có cổ. 

 II. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này. 
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MÔN TAEKWONDO  

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Thi đấu đối kháng: Cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ. 

a. Đối kháng cá nhân: 

- Nam: Dưới 50kg, 54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, trên 80kg. 

- Nữ: Dưới 44kg, 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62 kg và trên 62kg. 

b. Đối kháng đồng đội: 

- Đồng đội Nữ: Tổng số trọng lượng của 05 VĐV không quá 318 kg. 

- Đồng đội Nam: Tổng số trọng lượng của 05 VĐV không quá 373 kg. 

2. Thi quyền pháp: Cá nhân nam, nữ; đôi nam - nữ và đồng đội nam, nữ 

(M i đội có 03 VĐV ở nội dung thi đấu đồng đội nam, nữ).  

3. Thể thức thi đấu: 

3.1. Các nội dung thi đấu đối kháng cá nhân: M i trận thi đấu diễn ra 

trong 3 hiệp, m i hiệp 2 phút, nghĩ giữa các hiệp 1 phút. 

- Theo thể thức loại trực tiếp một lần thua 

3.2. Đối kháng đồng đội: 

- Thời gian thi đấu đồng đội là 10 phút/trận  

- 05 phút đầu m i VĐV sẽ thi đấu 01 hiệp, m i hiệp = 01 phút (05 VĐV sẽ  

tuần tự thi đấu từ VĐV có số cân thấp nhất đến VĐV có số cân cao nhất (Trường 

hợp nếu đội nào có VĐV vì lý do riêng không thi đấu được thì vị trí trống đó sẽ bị 

mất 10 điểm cho đội đối phương (đội đối phương được cộng 10 điểm) và 02 đội sẽ 

tiếp tục thi đấu VĐV ở hạng cân kế tiếp, nếu trống trên 02 VĐV đội đó sẽ bị loại. 

- 05 phút còn lại được chia thành 02 hiệp đấu, m i hiệp 02 phút 30 giây, 

nghỉ giữa hiệp 01 phút; 05 VĐV sẽ thi đấu tiếp sức h n hợp theo chỉ định của HLV 

(không theo thứ tự trọng lượng VĐV) kết thúc trận đấu đội nào ghi được nhiều 

điểm hơn sẽ được tuyên bố thắng cuộc. 

3.3. Thi đấu Quyền pháp: 

- Vòng loại: Bốc thăm chọn 02 trong 08 bài gồm: Koryo, Keumgang, 

Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu. 

- Vòng chung kết: Bốc thăm chọn 02 trong 06 bài còn lại 

- Nếu có từ 06 VĐV hoặc 06 đội trở xuống: thi một vòng xếp hạng. 

- Nếu có từ 07 VĐV hoặc 07 đội trở lên: thi vòng loại chọn 04 VĐV hoặc 04 

đội có số điểm cao nhất thi vòng chung kết xếp hạng. 

II. Số lƣợng đăng ký thi đấu: 

1. Đối kháng:    
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- Đối kháng cá nhân: M i đơn vị được đăng ký 02 VĐV ở m i nội dung.  

- Đối kháng đồng đội: M i đơn vị chỉ được cử 01 đội nam và 01 đội nữ 

tham dự thi đấu. M i đội phải có đủ 05 VĐV sau khi cân mới được tham gia thi 

đấu (nếu đội nào không đủ 05 VĐV sẽ bị loại).  

2. Thi đấu Quyền pháp: 

- M i đơn vị được đăng ký 02 VĐV ở m i nội dung quyền cá nhân nam và 

quyền cá nhân nữ, quyền đôi nam nữ.  

- M i đơn vị chỉ được cử 01 đội nam và 01 đội nữ dự thi nội dung quyền 

đồng đội nam và quyền đồng đội nữ. 

III. Các quy định khác: 

- Các VĐV tham dự phải có Chứng nhận chuyên môn từ 1 đẳng trở lên và 

thẻ hội viên do Hội Taekwondo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. 

- Các VĐV tham gia thi đấu tự trang bị quần áo võ phục thi đấu, bảo vệ hạ 

bộ, răng, găng tay, giáp nón bảo hộ thi đấu theo quy định. 

- Nếu ở một số nội dung thi đấu sau khi cân chính thức bị loại. Ban Tổ chức 

chỉ trao huy chương theo số lượng VĐV thi đấu còn lại. 

IV. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này. 
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MÔN BÓNG ĐÁ FUTSAL 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung: Thi đấu Bóng đá nam. 

2. Quy định chuyên môn: 

- Thời gian thi đấu: M i trận đấu có 02 hiệp, m i hiệp 20 phút, thời gian 

nghỉ giữa hiệp không quá 10 phút. 

- Trang phục: M i đội đăng ký 02 bộ quần áo khác màu (áo quần phải đồng 

phục theo đúng Luật bóng đá qui định). Trong suốt giải VĐV chỉ mang một số áo 

cố định. Các đội thi đấu với nhau sẽ mặc áo khác màu nhau rõ ràng. Trong m i 

trận đấu, khi 02 đội có màu áo giống nhau thì đội có mã số đứng trước là đội được 

ưu tiên chọn màu áo.  

- Cầu thủ phải có số áo và quần giống nhau cố định suốt giải, khi vào sân bắt 

buộc phải có: vớ dài, bảo hộ ống chân. 

- Giày thi đấu: Sử dụng loại giày Futsal chuyên dụng bằng vải hoặc da mềm 

có đế cao su mềm hoặc chất liệu tương tự mới được sử dụng, không mang giầy có 

núm cao su bên dưới (dù là núm cao su nhỏ và mềm) 

- Bóng thi đấu: Bóng thi đấu Futsal hiệu Động lực. 

- Trong trận đấu, cầu thủ Power – play (đá 05 người) phải mặc áo khác màu 

áo của các cầu thủ trên sân và đúng số áo đã đăng ký trong danh sách thi đấu.  

3. Thể thức thi đấu: 

- Trong bảng đấu vòng tròn cách tính điểm như sau: 

+ Thắng = 03 điểm, hòa = 01 điểm, thua = 0 điểm  

- Xếp hạng thi đấu vòng tròn: 

a. Tính tổng số điểm đạt được của m i đội ở vòng bảng để xếp hạng;  

b. Nếu có từ 02 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các 

trận đấu giữa các đội có liên quan đó với nhau (đối đầu trực tiếp) theo thứ tự: 

+ Tổng số điểm  

+ Hiệu số giữa số bàn thắng và số bàn thua  

+ Số bàn thắng.  

Đội có chỉ số cao hơn xếp trên.   

c. Nếu sau khi tính các chỉ số theo Mục b phần này mà kết quả vẫn bằng 

nhau, sẽ tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự: 

+ Hiệu số bàn thắng và bàn thua. 

+ Tổng số bàn thắng.  

Đội có chỉ số cao hơn xếp trên. 
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d. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tiếp tục xét số điểm được tính, căn cứ 

trên số thẻ vàng, thẻ đỏ đội đó nhận, cụ thể: 

+ 01 thẻ vàng tính 01 điểm; 

+ 01 thẻ đỏ do nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng trận đấu tính 03 điểm; 

+ 01 thẻ đỏ trực tiếp tính 03 điểm; 

+ 01 thẻ vàng và 01 thẻ đỏ trực tiếp trong cùng 01 trận đấu tính 04 điểm. 

Đội nào nhận ít điểm hơn sẽ được xếp trên. 

e. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp 

trên (trong trường hợp chỉ có 02 đội có các chỉ số trên bằng nhau và còn thi đấu 

trên sân thì sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 6m để xác định đội xếp trên). 

- Thi đấu loại trực tiếp: nếu sau 02 hiệp thi đấu chính thức có tỷ số hoà thì sẽ 

thi đá luân lưu 6m để xác định đội thắng. 

II. Đăng ký thi đấu: 

- Số lượng đăng ký: M i đơn vị chỉ được đăng ký 01 đội bóng tham dự giải.   

- Danh sách đăng ký gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 HLV trưởng, 01 HLV phó, 

01 Săn sóc viên, không quá 12 cầu thủ (VĐV). 

- M i cầu thủ chỉ được quyền đăng ký thi đấu cho một đơn vị. 

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này. 

IV. Các quy định khác:  

1. Đối với đội bóng: 

- Các đội bóng phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục, nếu trễ 

15 phút so với giờ thi đấu chính thức mà không có lý do chính đáng thì xem như 

bỏ cuộc và bị xử thua với tỷ số 0 – 3. 

- Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu khi Ban Tổ chức phát hiện 

sau trận đấu sẽ bị xử thua 0 – 3. 

- Đội bóng vi phạm những điều sau đây sẽ bị truất quyền thi đấu: 

+ Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài.  

+ Đội bóng bị truất quyền thi đấu giải ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu 

với đội bóng khác đều bị huỷ bỏ. 

2. Đối với cầu thủ: 

- Bị 02 thẻ vàng thì phải nghỉ trận kế tiếp; 

- Bị thẻ đỏ trực tiếp thì phải nghỉ 02 trận; 

- Trong một trận đấu cầu thủ bị thẻ vàng, sau đó lại bị thẻ đỏ trực tiếp thì sẽ 

tính cầu thủ đó bị một thẻ vàng và một thẻ đỏ 
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- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng: đánh nhau hoặc có hành vi khiếm nhã 

sẽ bị đình chỉ thi đấu suốt giải. Ban Tổ chức có thông báo cụ thể với đội bóng 

(không được phép thay thế hoặc bổ sung cầu thủ khác). 

- Bị 04 thẻ vàng; 01 thẻ đỏ và 02 thẻ vàng hoặc bị 02 thẻ đỏ thì phải nghỉ thi 

đấu hết giải.  

3. Đối với trƣởng đoàn, huấn luyện viên và các thành viên khác: 

- Huấn luyện viên và các thành viên đội bóng có hành vi khiếm nhã với 

trọng tài, móc nối hoặc dàn xếp tỉ số, hối lộ trọng tài thì bị đình chỉ làm nhiệm vụ 

và sẽ hủy bỏ kết quả trận đấu. 

- Trưởng đoàn, Huấn luyện viên chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu thiếu tích 

cực, thiếu tinh thần cao thượng và trung thực sẽ bị Ban Tổ chức ra quyết định đình 

chỉ chỉ đạo, gửi về đơn vị. 

- 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 có 

văn bản thông báo gửi về đơn vị chủ quản. 
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MÔN BƠI LỘI 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu:  

1. Nội dung: Gồm 08 nội dung: 

- Nam thi đấu 04 nội dung:  

+ 50m tự do; 

+ 100m tự do; 

+ 50m ếch; 

+ 100m ếch. 

- Nữ thi đấu 04 nội dung: 

+ 50m tự do; 

+ 100m tự do; 

+ 50m ếch; 

+ 100m ếch. 

2. Thể thức thi đấu: Thi đấu theo vòng loại, vòng bán kết, chung kết tùy 

thuộc vào số lượng VĐV đăng ký. 

II. Đăng ký thi đấu:  

- Số lượng đăng ký: Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký thi đấu ở m i 

nội dung.  

- M i VĐV được quyền đăng ký tham dự 04 nội dung.  

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này. 
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MÔN VÕ CỔ TRUYỀN 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu: Đối kháng và Quyền pháp 

- Thi đấu đối kháng: Cá nhân nam, nữ. 

Gồm 11 hạng cân: 

+ Nam: dưới: -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, trên 75kg – 85 kg 

+ Nữ: dưới, -48kg, -52kg, -56kg và trên 56kg – 64kg 

- Thi quyền: Cá nhân nam, nữ. 

Không giới hạn tuổi gồm 9 nội dung 

a. Quyền quy định: (02 nội dung nam và 02 nội dung nữ) 

+ Nam: Ngọc Trản Quyền và Lão Hổ Thượng Sơn. 

+ Nữ: Lão Mai Quyền và Tứ Linh Đao.  

b. Quyền tự chọn: 01 nội dung nam và 01 nội dung cho nữ (gồm quyền tay 

không, binh khí ngắn đơn, binh khí ngắn đôi, binh khí dài, binh khí ly tâm, nhuyễn 

tiên, binh khí đặc trưng . . .) 

c. Đối luyện: (03 nội dung không phân biệt nam, nữ) 

+ Tay không với tay không 

+ Tay không với binh khí 

+ Binh khí với binh khí 

2. Quy định chuyên môn: 

- Áp dụng Luật thi đấu Võ cổ truyền của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt 

Nam năm 2021 (theo Quyết định số 82/QĐ-LĐVTCTVN ngày 15 tháng 6 năm 

2021). 

- Thi đấu đối kháng: Theo thể thức loại trực tiếp một lần thua. 

- Thi đấu quyền: Thi một vòng xếp hạng. 

II. Số lƣợng đăng ký thi đấu: 

1. Thi đấu đối kháng:  

- M i đơn vị được đăng ký 02 VĐV ở m i hạng cân. 

- 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. 

2. Thi đấu quyền:  

M i VĐV được đăng ký thi đấu 01 nội dung quyền (quy định hoặc tự chọn) 

và 01 nội dung đối luyện. M i đơn vị được đăng ký thi đấu 02 VĐV nam và 02 
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VĐV nữ cho 01 bài quyền. 

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại:  

- Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều lệ này. 

- Nếu ở một số nội dung thi đấu sau khi cân chính thức bị loại. Ban Tổ chức 

chỉ trao huy chương theo số lượng VĐV thi đấu còn lại. 
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MÔN BÓNG BÀN 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu:gồm 07 nội dung 

- Đơn nam;  

- Đơn nữ;  

- Đôi nam; 

- Đôi nữ;  

- Đôi nam – nữ;  

- Đồng đội nam (05 VĐV);  

- Đồng đội nữ (05 VĐV). 

2. Thể thức thi đấu: 

- Đồng đội nam thi đấu theo thể thức Swaythling 5 trận đơn (A-X, B-Y, C-

Z, A-Y, B-X). 

- Đôi, đơn: Các trận đấu 5 ván thắng 3. 

- Bóng thi đấu: KAMITO 3* 40+ màu trắng  

II. Đăng ký thi đấu:  

- Số lượng đăng ký: M i đơn vị được đăng ký 05 VĐV ở các nội dung đơn 

và đôi. 

- M i VĐV chỉ được tham gia tối đa 02 nội dung thi đấu (không kể đồng đội).  

- Riêng nội dung đồng đội: các đơn vị chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 01 

đồng đội nam, 01 đồng đội nữ.  

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này. 
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MÔN PETANQUE (Bi sắt) 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu: gồm 07 nội dung 

- Đơn nam; 

- Đơn nữ; 

- Đôi nam; 

- Đôi nữ; 

- Đôi nam – nữ; 

- Bộ ba nam; 

- Kỹ thuật nam. 

2. Thể thức thi đấu: 

- Chia bảng đấu loại 2 lần thua lấy nhất, nhì ở m i bảng vào vòng hai thi đấu 

loại trực tiếp. 

- Cách tính điểm: Điểm kết thúc điểm số 13. 

II. Đăng ký thi đấu: 

- Số lượng đăng ký: M i đơn vị chỉ được đăng ký 05 VĐV ở các nội dung 

đơn và 05 cặp VĐV ở các nội dung đôi, 02 bộ ba, 04 VĐV kỹ thuật cho nam. 

- M i VĐV chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 02 nội dung không kể nội dung 

kỹ thuật. 

- Trang phục: Các VĐV mặc trang phục thi đấu theo quy định (quần dài hoặc 

ngắn, áo thun có cổ, đi giày thể thao, đồng phục trong thi đấu đôi và bộ ba). 

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này. 
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MÔN BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ 

 

I. Nội dung thi đấu: Bóng chuyền nam. 

Quy định chuyên môn: 

a. Cách tính điểm: 

- Trận đấu có tỷ số 2/0: Đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm (điểm trận). 

- Trận đấu có tỷ số 2/1: Đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm (điểm trận). 

- Bỏ cuộc loại khỏi giải.  

b. Xếp hạng: 

- Đội có nhiều trận thắng hơn: Xếp trên. 

- Nếu 2 hay nhiều đội có số trận thắng bằng nhau thì đội có tổng số điểm 

trận lớn hơn: Xếp trên. 

- Nếu 02 hay nhiều đội có tổng số điểm trận bằng nhau thì đội có tỷ số “tổng 

ván thắng/tổng ván thua” lớn hơn: Xếp trên. 

- Nếu chỉ số trên bằng nhau thì đội có tỷ số “tổng điểm thắng/tổng điểm 

thua” lớn hơn: Xếp trên. 

- Nếu chỉ số trên vẫn bằng nhau thì đội thắng trong trận đấu giữa 02 đội: Xếp trên. 

c. Trang phục: M i đội đăng ký 02 bộ quần áo khác màu, màu áo VĐV 

Libero phải tương phản với màu áo đồng đội. VĐV chỉ mang một số áo ổn định 

trong suốt giải. Hai đội thi đấu với nhau phải mặc áo khác màu rõ ràng. Sau khi 

bốc thăm xếp lich, các đội phải đăng ký màu áo. Trước khi diễn ra trận đấu: Hai 

đội không thỏa thuận được màu áo của đội mình thì đội có mã số đứng trước được 

ưu tiên.  

d. Bóng thi đấu: Hiệu Thăng Long.  

e. Thể thức thi đấu:  

- Nếu có 05 đội trở xuống thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, nếu có 6 đội 

trở lên chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, lấy 02 đội nhất, nhì 

của m i bảng vào đấu bán kết theo mã số IA – IIB, IB – IIA. 

- Các trận thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2 (25 điểm) 

II. Đăng ký thi đấu:  

- Số lượng đăng ký: M i đơn vị chỉ được đăng ký 01 đội bóng tham dự giải.   

- Danh sách đăng ký gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 HLV trưởng, 01 HLV phó, 

01 săn sóc viên, không quá 12 cầu thủ. 

- M i VĐVchỉ được quyền đăng ký thi đấu cho một đơn vị. 

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này. 
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MÔN VOVINAM 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu: Đối kháng và Quyền pháp 

a. Thi đấu đối kháng: Cá nhân nam, nữ (16 hạng cân) 

b. Thi quyền pháp: 06 nội dung 

- Đơn luyện nam: Ngũ môn quyền 

- Đơn luyện nữ: Viên phương quyền 

- Đơn luyện nam: Nhật nguyệt đại đao pháp 

- Đơn luyện nữ: Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp 

- Song luyện tay không nữ: Song luyện 3 

- Song luyện vũ khí nam: Song luyện mã tấu 

2. Quy định chuyên môn: 

a. Thi đấu đối kháng: 

- Các trận thi đấu đối kháng, m i trận thi đấu diễn ra trong 03 hiệp, m i hiệp 

02 phút, nghỉ giữa các hiệp 01 phút. 

- Lúc 06h00 ngày 06/5/2022, các VĐV tham gia thi đấu đối kháng sẽ cân 

chính thức, những VĐV nào thừa, thiếu cân sẽ bị loại, VĐV còn lại sẽ thắng kỹ 

thuật. 

- Trang phục: Quần áo võ phục, thắt đai vàng trơn, bảo vệ hạ bộ, răng, băng 

tay của VĐV các đơn vị tự trang bị. Áo giáp, găng tay, nón bảo hộ do Ban Tổ chức 

trang bị (nón bảo hộ VĐV có thể tự trang bị nhưng phải được sự chấp thuận của 

tổng trọng tài). 

b. Thi quyền: 

Nam Nữ 

1. Trên 42kg đến 45kg 1. Trên 39kg đến 42kg 

2. Trên 45kg đến 48kg 2. Trên 42kg đến 45kg 

3. Trên 48kg đến 51kg 3. Trên 45kg đến 48kg 

4. Trên 51kg  đến 54kg 4. Trên 48kg đến 51kg 

5. Trên 54 kg đến 57kg 5. Trên 51kg đên 54kg 

6. Trên 57 kgđến 60kg 6. Trên 54kg đến 57k 

7. Trên 60kg đên 64kg 7.  Trên 57kg 

8. Trên 64kg đến 68kg  

9. Trên 68kg   
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- Trang phục: Quần áo võ phục, thắt đai vàng trơn, binh khí tự trang bị theo 

đúng quy định chuyên môn Vovinam. 

- Kết quả bài thi quyền được đánh giá bằng tổng số điểm của 3/5 trọng tài 

giám định (bỏ điểm cao nhất và thấp nhất). 

3. Thể thức thi đấu: 

- Thi đấu đối kháng: Theo thể thức loại trực tiếp một lần thua. 

- Thi đấu quyền: Thi một vòng xếp hạng. 

Cách xếp hạng: xếp hạng theo thứ tự từ điểm cao đến điểm thấp cho từng 

nội dung. Nếu có 02 hay nhiều VĐV, tập thể bằng điểm nhau thì xét VĐV, tập thể 

nào có 1,2.../5 trọng tài cho điểm cao hơn sẽ được xếp thứ hạng trên. Nếu vẫn bằng 

nhau thì quyết định thứ hạng bằng bốc thăm. 

II. Số lƣợng đăng ký thi đấu: 

1. Thi đối kháng:  

- M i đơn vị đăng ký tối đa 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ cho m i hạng cân. 

- 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. 

2. Thi Quyền pháp: 

- M i đoàn được phép đăng ký tối đa 02 VĐV (02 đôi VĐV) cho một nội 

dung quyền.  

- M i VĐV chỉ được quyền tham dự 02 nội dung quyền. 

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại:  

- Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều lệ này. 

- Nếu ở một nội dung thi đấu sau khi cân chính thức bị loại, Ban Tổ chức chỉ 

trao huy chương theo số lượng VĐV thi đấu còn lại. 
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MÔN BÓNG RỔ 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu: Thi đấu nội dung 5x5 dành cho nam. 

2. Thể thức thi đấu: 

- Thời gian thi đấu: có 04 hiệp, m i hiệp 10 phút. 

- Thời gian nghỉ giữa các hiệp: 

+ Hiệp 01 và hiệp 02; hiệp 03 và hiệp 04 là 02 phút.  

+ Hiệp 02 và hiệp 03 là 15 phút. 

- Bóng thi đấu: do Ban Tổ chức cung cấp. 

- Xếp hạng vòng tròn: 

+ Đội bóng được xếp hạng theo số trận thắng thua, m i trận thắng được 02 

điểm, m i trận thua được 01 điểm, đội bị truất quyền thi đấu thì 0 điểm. 

+ Nếu có 02 đội bằng điểm nhau thì sẽ tính đối đầu trực tiếp 

- Nếu có trên 02 đội bằng điểm nhau trở lên thì sẽ áp dụng cách tính theo thứ 

tự sau: 

+ Hiệu số điểm thắng thua của các đội liên quan  

+ Điểm ghi được cao hơn của các đội liên quan 

+ Hiệu số điểm thắng thua của tất cả các trận đấu trong bảng. 

+ Tổng số điểm ghi được cao hơn của tất cả các trận đấu trong bảng. 

+ Bốc thăm. 

II. Đăng ký thi đấu: 

- Số lượng đăng ký: M i đơn vị được đăng ký 01 đội để tham dự.  

- M i đội được đăng ký 16 người gồm: 01 Trưởng đoàn, 02 Huấn luyện 

viên, 12 VĐV và 01 Săn sóc viên. 

- M i cầu thủ (VĐV) chỉ được quyền đăng ký thi đấu cho một đơn vị. 

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này. 
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MÔN QUẦN VỢT 

 

I. Nội dung và Thể thức thi đấu: 

1. Nội dung thi đấu: gồm 05 nội dung. 

- Đơn nam;  

- Đơn nữ; 

- Đôi nam; 

- Đôi nữ;  

- Đôi nam – nữ 

2. Thể thức thi đấu: 

- Các trận thi đấu 01 game đến 6. 

- Cách tính điểm trong vòng bảng: Thắng được 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ 

cuộc 0 điểm. 

- Trường hợp có 02, 03 VĐV (đôi) bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ theo 

thứ tự như sau: 

+ Kết quả trận đối kháng trực tiếp. 

+ Tỷ số tổng bàn thắng và bàn thua giữa các đội bằng điểm nhau. 

+ Tỷ số bàn thắng và tổng bàn thua của các đội trong cả vòng bảng. 

+ Bốc thăm. 

+ Trường hợp có VĐV (đôi) bỏ cuộc trong vòng bảng, cách tính điểm hoặc 

xét các chỉ số phụ sẽ không xét đến VĐV (đôi) bỏ cuộc. 

+ Bóng thi đấu: Bóng Pen. 

II. Đăng ký thi đấu: 

- Số lượng đăng ký: M i VĐV chỉ được tham gia tối đa 02 nội dung thi đấu.  

- Ở m i nội dung, các đơn vị chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 04 đơn nam, 04 

đơn nữ, 04 đôi nam, 04 đôi nữ, 04 đôi nam nữ.  

III. Khen thƣởng, Kỷ luật, Khiếu nại: Theo điều 7, 8, 9 tại Mục III, Điều 

lệ này.  
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