
ĐIỀU LỆ 

Hội thao Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ V năm 2020  

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 12/10/2020 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối về tổ chức tổ chức Hội thao Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh lần thứ V năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 259-QĐ/ĐUK ngày 12/10/2020 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối về thành lập Ban Tổ chức Hội thao Đảng ủy Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh lần thứ V năm 2020; 

Ban Tổ chức Hội thao Đảng ủy Khối, ban hành Điều lệ Hội thao như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

- Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiện đang làm việc tại 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có chi, đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh. 

- Ban Tổ chức giải mời một số VĐV của đơn vị tài trợ và các cơ quan, đơn 

vị ngoài Đảng bộ Khối tham gia. 

- Các đơn vị tham dự đăng ký danh sách thi đấu và cam kết sức khỏe của 

VĐV (theo mẫu gửi kèm). Trong đó, lưu ý ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, ảnh (có đóng dấu giáp lai), số áo đăng ký thi đấu và có xác nhận của đơn 

vị chủ quản. 

II. ĐIỀU LỆ CỤ THỂ TỪNG MÔN 

1. Môn Bóng chuyền hơi nam + nữ phối hợp 

1.1. Đăng ký: Mỗi đơn vị, được thành lập 01 đội hoặc liên quân với đơn 

vị khác (tối đa 03 chi bộ cơ sở được liên quân với nhau, đảng bộ cơ sở có số 

lượng đảng viên dưới 50 được liên quân tối đa với 01 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ 

sở trên 50 đảng viên không được liên quân) và phải thống nhất tên gọi chung: 

Thành phần đội bóng gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên 

và tối đa 10 vận động (Có mẫu kèm theo). 

1.2. Lệ phí thi đấu: Mỗi đội tham gia đóng lệ phí 1.000.000 đồng cho 

Ban Tổ chức Hội thao để làm kinh phí tổ chức. 

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DN TỈNH 

BAN TỔ CHỨC HỘI THAO ĐẢNG ỦY 

KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGIỆP 

TỈNH LẦN THỨ V NĂM 2020 
* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   
 

 

Bình Thuận, ngày  12 tháng  10  năm 2020 
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1.3. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng các đơn vị đăng ký tham dự, 

BTC sẽ thông báo thể thức thi đấu trong cuộc họp chuyên môn. 

1.4. Cách tính điểm, xếp hạng (áp dụng cho thi đấu vòng tròn): Mỗi 

trận đấu gồm 3 hiệp, đội nào thắng 2 hiệp, thắng trận đó. 

- Cách tính điểm: Thắng: 02 điểm, thua: 01 điểm, bỏ cuộc: 0 điểm. 

- Xếp hạng: Đội có tổng số điểm cao hơn xếp trên. Trường hợp có hai đội 

bằng điểm nhau, đội thắng ở trận đối kháng trực tiếp sẽ được xếp trên. Nếu có từ 

03 đội trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của các trận đấu giữa các đội 

bằng điểm nhau theo thứ tự:  

+ Hiệu số tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua; 

+ Tỷ số tổng điểm thắng/tổng điểm thua; 

+ Trận đối kháng trực tiếp giữa các đội. 

1.5. Luật thi đấu: 

Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hơi do Liên đoàn Bóng chuyền Việt 

Nam ban hành. Ngoài ra, Ban Tổ chức quy định thêm một số nội dung sau: 

- Lưới thi đấu: 2m. 

- Bóng thi đấu: Thăng Long 200gr. 

- Chu vi của bóng: 80 – 83cm. 

- Số lượng cầu thủ thi đấu trên sân: 01 VĐV nam và 04 VĐV nữ. 

- Quy định về thi đấu: VĐV nam không được đập bóng tấn công cao tay 

qua sân đối phương (chỉ được dùng những động tác đệm bóng thấp tay và 

chuyền bóng qua sân đối phương). Nếu vi phạm đội đối phương được 01 điểm. 

1.6. Trang phục thi đấu: 

- Giày thể thao đế cao su mềm.  

- Các VĐV mang áo phải có số thứ tự từ số 1 đến số 10. 

1.7. Kỷ luật:  

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 10 phút so với giờ thi đấu (theo lịch 

thi đấu) sẽ bị xử thua 0 – 2 (00 – 21; 00 – 21). 

- Đội bỏ cuộc bị xử thua trận 0 – 2 (00 – 21; 00 – 21). 

2. Môn Quần vợt 

2.1. Nội dung thi đấu: 
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- Đôi nam lãnh đạo: Gồm 02 lãnh đạo của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

thuộc Đảng bộ Khối hoặc khách mời của Thường trực Đảng ủy Khối. 

 - Đôi nam có tổng điểm tối đa 1.300 điểm. 

2.2. Lệ phí thi đấu:  

- Mỗi VĐV thi đấu nội dung 1300 điểm đóng lệ phí 500.000 đồng. 

- Các VĐV thi đấu nội dung lãnh đạo hoặc VĐV là khách mời không đóng 

lệ phí. 

- VĐV do đơn vị tài trợ cử tham dự (có danh sách cụ thể do đơn vị tài trợ 

cung cấp) không đóng lệ phí tham dự. 

2.3. Thể thức thi đấu: 

- Căn cứ vào số lượng các đơn vị đăng ký tham dự, BTC sẽ thông báo thể 

thức thi đấu trong cuộc họp chuyên môn. 

- Thi đấu 01 ván 06 bàn, 05 đều thi đấu Tie break, 40 đều tính “bàn thắng 

vàng”. Từ vòng Bán kết sẽ không áp dụng luật “bàn thắng vàng”. 

2.4. Cách tính điểm (áp dụng cho thi đấu vòng tròn): 

- Đôi thắng 1 điểm, thua 0 điểm. 

- Trường hợp có từ hai hoặc nhiều đôi bằng điểm nhau, thứ tự xét các chỉ 

số phụ để xếp hạng như sau: 

+ Kết quả trận đối đầu trực tiếp giữa các đôi. 

+ Tỉ số tổng bàn thắng/tổng bàn thua giữa các đôi bằng điểm nhau. 

+ Tỉ số tổng bàn thắng/tổng bàn thua của toàn vòng bảng.  

+  Nếu vẫn bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm xếp hạng. 

2.5. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật thi đấu Quần vợt hiện hành. 

- Bóng hiệu Willson hộp 4 quả do Ban Tổ chức giải cung cấp. 

- Thi đấu 01 ván 06 bàn, 05 đều thi đấu Tie break, 40 đều tính “bàn thắng 

vàng”. Từ vòng Bán kết sẽ không áp dụng luật “bàn thắng vàng”. 

2.6. Đăng ký thi đấu: 

- Các VĐV ở tổ chức cơ sở đảng này được liên quân với VĐV ở các tổ 

chức cơ sở đảng khác để tham gia thi đấu. Trường hợp VĐV chưa liên quân thì 
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gửi đăng ký về Ban Tổ chức, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp và gợi ý liên quân để tạo 

điều kiện cho VĐV tham gia thi đấu. 

- Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào bảng điểm để xét điều kiện tham dự. Đối với 

những VĐV chưa được chấm điểm hoặc những VĐV ở các tỉnh khác, Ban Tổ chức 

giải sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia và xem xét từng trường hợp cụ thể. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Đăng ký: Đến hết ngày 11/11/2020. 

+ Danh sách đăng ký gửi về: Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh (địa chỉ: Số 308 Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Thiết). 

- Họp chuyên môn: Vào lúc 14h00 ngày 16/11/2020 tại phòng họp cơ 

quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (địa chỉ: Số 12 Ngư Ông, thành 

phố Phan Thiết). 

- Khai mạc: Vào lúc 17h30 ngày 20/11/2020 tại Nhà thi đấu tổng hợp 

tỉnh (địa chỉ: Số 28 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết). 

- Bế mạc: Vào lúc 17h30 ngày 21/11/2020 tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh 

(địa chỉ: Số 28 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết). 

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 20/11 đến ngày 21/11/2020 (Chương trình 

thi đấu kèm theo). 

2. Địa điểm thi đấu 

- Môn Quần vợt: Thi đấu trên cụm sân Tuấn Loan (địa chỉ: Số 309 

Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận). 

- Môn Bóng chuyền hơi nam + nữ phối hợp: Thi đấu tại Nhà thi đấu 

tổng hợp tỉnh (địa chỉ: Số 28 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết). 

IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng: Ban Tổ chức sẽ tặng Cờ lưu niệm cho tất cả các đơn vị 

tham gia. 

a. Môn Quần vợt (02 nội dung) 

- Giải nhất:     Cúp + Tiền thưởng. 

- Giải nhì:     Cúp +  Tiền thưởng. 

- Đồng hạng ba:    Cúp +  Tiền thưởng. 
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b. Bóng chuyền hơi nam + nữ phối hợp 

- Giải nhất:   Cúp + Huy chương + Tiền thưởng. 

- Giải nhì:     Huy chương  + Tiền thưởng. 

- Đồng hạng ba:    Huy chương  + Tiền thưởng. 

2. Kỷ luật 

- Các đội bóng, VĐV vi phạm các quy định của Ban Tổ chức Hội thao, 

Luật thi đấu, Điều lệ Hội thao tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật từ 

cảnh cáo, truất quyền thi đấu, thu hồi giải thưởng. 

- Trường hợp bị loại khỏi Hội thao khi vi phạm một trong những điều sau: 

+ Gian lận hồ sơ VĐV đăng ký thi đấu; 

+ Đội tham gia thi đấu không chấp hành quyết định của Trọng tài, tự ý 

dừng trận đấu (quá 10 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như 

đội đó bỏ cuộc và bị loại khỏi Hội thao. 

- Trường hợp đội bị truất quyền thi đấu ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi 

đấu (nếu có) của đội khác với đội bị truất quyền thi đấu đều bị hủy bỏ. 

- Trường hợp đội bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng là 

đội đang hoặc sẽ đấu với đội bị kỷ luật. 

3. Khiếu nại 

- Đội bóng hoặc đôi VĐV phải đóng lệ phí 1.000.000đ (Một triệu đồng) 

cho một trường hợp khiếu nại về nhân sự và đơn vị khiếu nại phải đưa ra bằng 

chứng xác thực đội bị khiếu nại. Khiếu nại đúng, Ban Tổ chức sẽ trả lại lệ phí, 

trường hợp khiếu nại sai, Ban Tổ chức sẽ bổ sung lệ phí vào kinh phí tổ chức 

Hội thao. 

- Ban Tổ chức không giải quyết khiếu nại về nhận định, quyết định của 

trọng tài. 

- Đối với các VĐV không chấp hành đúng qui định của Điều lệ, có những 

hành vi khiếm nhã đối với Ban Tổ chức hoặc trọng tài đang làm nhiệm vụ sẽ bị 

nhắc nhỡ hoặc truất quyền thi đấu. 

V. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Các VĐV khi tham gia thi đấu tại Hội thao phải mặc đúng trang phục 

thể thao, không mang đồ trang sức. 
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2. Các đơn vị tham gia thi đấu căn cứ vào lịch thi đấu từng môn để cử 

VĐV đến địa điểm thi đấu. Nếu trễ 10 phút sau khi trọng tài gọi tên mà không 

có mặt xem như tự ý bỏ cuộc và bị loại. 

3. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về việc chấp hành các quy định của Hội 

thao của đơn vị mình trước BTC. 

4. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chỉ có Ban Tổ chức 

Hội thao mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung khi cần thiết và có thông báo bằng 

văn bản đến các đơn vị tham gia. Mọi sự việc phát sinh trong quá trình tổ chức 

Hội thao, quyết định cuối cùng thuộc quyền Ban Tổ chức Hội thao. Các thành 

viên, các đội tham gia có trách nhiệm thi hành./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Thường trực Đảng ủy (qua mạng); 
- Các chi, đảng bộ cơ sở; 

- Các ban và đoàn thể trực thuộc (qua mạng); 
- Lưu: VP, TGDV. 

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

kiêm 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

Võ Thành Công 
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CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG  

Hội thao Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

 lần thứ V năm 2020  

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM 

20/11 

Thứ 6 

17h00 KHAI MẠC HỘI THAO Nhà thi đấu tổng hợp 

17h30 – 21h30 Thi đấu Bóng chuyền hơi Nhà thi đấu tổng hợp 

18h00 – 21h30 Thi đấu Quần vợt Sân Tuấn Loan 

21/11 

Thứ 7 

7h30 – 11h00 
Thi đấu Bóng chuyền hơi Nhà thi đấu tổng hợp 

Thi đấu Quần vợt Sân Tuấn Loan 

   

14h00 – 17h00 

Thi đấu Quần vợt Sân Tuấn Loan 

Thi đấu Bóng chuyền hơi Nhà thi đấu tổng hợp 

17h30 BẾ MẠC HỘI THAO Nhà thi đấu tổng hợp 

 

BAN TỔ CHỨC 
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ĐẢNG ỦY KHỐI 

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

CHI BỘ, ĐẢNG BỘ………………… 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI VÀ CAM KẾT 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thao  

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ V năm 2020  

 

 

Tôi tên: ......................................................................................................... 

Chức vụ:..................................................................................................... ... 

Đơn vị:………………………………………………………....................... 

Căn cứ tinh thần Điều lệ Hội thao Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh lần thứ V năm 2020. Trong quá trình tham gia giải, tôi xin thay mặt chi 

bộ/đảng bộ.............. cam kết các nội dung sau đay: 

1. Toàn thể VĐV của :.................................................................................. 

có đủ sức khỏe để tham gia thi đấu Hội thao Đảng ủy khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh lần thứ V năm 2020; 

2. Trong quá trình tham gia Hội thao nếu có những rủi ro về sức khỏe đối 

với VĐV, đơn vị xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (không khiếu kiện, bồi thường) 

cho bất kỳ thiệt hại nào đối với những VĐV bị chấn thương; 

3. Miễn trách nhiệm đối với BTC giải khi có rủi ro về sức khỏe xảy ra đối 

với VĐV của ......................................................................................... 

          

 Bình Thuận, ngày      tháng       năm 2020 

 T/M CẤP ỦY 

(Ký tên, đóng dấu) 
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ĐẢNG ỦY KHỐI 

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

CHI BỘ, ĐẢNG BỘ………………… 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NAM + NỮ PHỐI HỢP 

 

* ĐỘI BÓNG: …………………………………………………… 

I. Thành phần lãnh đội: 

1. Huấn luyện viên:……………………………ĐT:………………………...... 

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

II. Vận động viên:  

Thông tin 

VĐV 
Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 

Họ và tên      

Đơn vị      

Năm sinh      

Số áo      

Thông tin 

VĐV 
Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 

Họ và tên      

Đơn vị      

Năm sinh      

Số áo      

 

                                                            Bình Thuận, ngày       tháng       năm 2020 

                                                                            T/M CẤP ỦY 

                                                                            (Ký tên, đóng dấu) 
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ĐẢNG ỦY KHỐI 

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

CHI BỘ, ĐẢNG BỘ………………… 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN QUẦN VỢT 

 

I. ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
GHI 

CHÚ 

1  
 

 

2   

3  
 

 

4   

…  
 

 

   

 

II. ĐÔI NAM 1.300 ĐIỂM 
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                                                       Bình Thuận, ngày       tháng       năm 2020 

                                                                            T/M CẤP ỦY 

                                                                            (Ký tên, đóng dấu) 
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