
UBND PHƯỜNG BẮC HÀ 
BTC ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ IV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 03/ĐL-BTC    Bắc Hà, ngày 30 tháng 03 năm 2021 

 

ĐIỀU LỆ 
GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM  

ĐẠI HỘI TDTT PHƯỜNG BẮC HÀ LẦN THỨ IV NĂM 2021 

 

 

Thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021); ngày Quốc tế Lao động (01/5) và 

các ngày lễ lớn trong năm; UBND phường Bắc Hà tổ chức giải Bóng chuyền Nam 

Thanh niên năm 2021. 
 

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

 Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” thông qua giải góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT nói 

chung và môn bóng chuyền nói riêng;  

2. Yêu cầu 

Các tổ dân phố tuyển chọn vận động viên thành lập đội tuyển, tổ chức luyện 

tập, tham gia thi đấu giải đầy đủ; thực hiện nghiêm túc Điều lệ giải và các quy định 

của Ban Tổ chức, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình tập luyện và tham gia thi 

đấu, nêu cao tính trung thực, tinh thần đoàn kết học hỏi lẫn nhau, thực sự tạo được 

phong trào thể dục thể thao trên địa bàn. 

II- ĐỐI TƯỢNG THAM GIA GIẢI: 

1. Đối tượng:  

- Vận động viên là cán bộ, công dân nam có tuổi đời từ 16 tuổi trở lên, đang học 

tập, công tác, sinh hoạt trên địa bàn  phường có đạo đức tư cách tốt, đảm bảo sức khoẻ, 

không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên tính từ thời điểm đăng ký thi đấu; Mỗi tổ dân phố 

được thuê, mượn 2 VĐV ngoài. Các vận động viên tham gia thi đấu hạng A, A1 năm 

2019-2021 trở lại đây không được tham gia giải này. 

- Vận động viên có đăng ký hộ khẩu thường trú ở đơn vị nào thì được đăng ký 

thi đấu cho đơn vị đó.  

      2. Thành phần tham gia giải. 



- Mỗi Tổ dân phố được thành lập 01đội tuyển bóng chuyền Nam tham gia giải 

gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên và 12 vận động viên. 

- Lưu ý: Áo thi đấu phải có số trước ngực và sau lưng. 

- Đăng ký theo Luật bóng chuyền Việt Nam ban hành năm 2011. 

3. Điều kiện tham dự giải: 

- Danh sách đăng ký vận động viên phải có xác nhận của đơn vị cử đi. 

- Các đơn vị tự làm thẻ thi đấu có mẫu của Ban tổ chức. 

- Sổ hộ khẩu gia đình và chứng minh thư nhân dân gốc. 

- Nộp hồ sơ cho Ban tổ chức trước ngày 16/04/2021, tại UBND phường Bắc 

Hà. Liên lạc theo số điện thoại: Đ/c Bích văn hóa: 0915.983.785  

III - THỂ THỨC, CÁCH TÍNH ĐIỂM.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thể thức  

- Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia Giải, Ban tổ chức sẻ quyết định thể thức 

thi đấu thích hợp.   

2. Cách tính điểm xếp hạng. 

- Các trận đấu trong toàn giải thi đấu 03 hiệp thắng 02, mỗi hiệp đấu 25 điểm 

nếu thi đấu hiệp thứ 3 đánh 15 điểm. 

- Trận thắng với tỷ số 2- 0: Đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm.  

- Trận thắng với tỷ số 2- 1: Đội thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm.  

- Bỏ cuộc 0 điểm. 

* Xếp hạng 

- Trong trường hợp hai hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau thì đội nào có 

tỷ số “ Tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua” đội nào lớn hơn thì xếp trên. 

- Nếu tỷ số này bằng nhau thì đội nào có “ tổng quả thắng/tổng quả thua” đội 

nào lớn hơn sẽ xếp trên. 

-  Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu giữa hai đội đó 

xếp trên. 
 

3. Thời gian và địa điểm thi đấu: 

- Thời gian thi đấu từ ngày: 24/04/2021  

- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên quán triệt Điều lệ, bốc thăm xếp lịch thi 

đấu vào lúc 14h00 ngày 20/04/2021 tại phòng họp UBND phường Bắc Hà. 

- Khai mạc: 7h00 ngày 24/4/2021. 

- Địa điểm: Ban tổ chức sẽ thông báo tại cuộc họp trưởng đoàn bốc thăm. 

IV- LUẬT ,VÀ TRỌNG TÀI: 



1. Luật: 

           - Thi đấu theo Luật Bóng chuyền của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.  

2. Trọng tài: 

           - Trọng tài làm nhiệm vụ do Ban tổ chức điều động. 

 3. Bóng thi đấu: Thi đấu bóng Hunter. 

V- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT: 

1. Khen thưởng:  

- Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải. 

- Tặng Cúp, cờ và giải thưởng cho đội đạt giải nhất. 

- Tặng cờ và giải thưởng cho đội đạt giải nhì. 

- Tặng cờ và giải thưởng cho hai đội đồng giải ba. 

- Trao giải phong cách cho đơn vị có ý thức tổ chức đội tuyển, tinh thần tham 

gia thi đấu tốt nhất. 

* Trao giải cá nhân. 

- Trao giải vận động viên phòng thủ tốt nhất.  

- Trao giải vận động viên chuyền hai tốt nhất.  

- Trao giải vận động viên tấn công tốt nhất.  

2. Kỷ luật: 

Trong quá trình tổ chức thi đấu nếu đội bóng hay vận động viên nào vi phạm 

Điều luật, Điều lệ và các quy định của Ban tổ chức sẽ chịu các hình thức nhắc nhở, 

cảnh cáo. Trường hợp đặc biệt sẽ tước quyền thi đấu, tước bỏ mọi danh hiệu đã đạt 

được, thông báo về cho Lãnh đạo địa phương và áp dụng xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực TDTT theo điều 14 Nghị định 141/2004/NĐ-CP. 

VI- KINH PHÍ 

Các đơn vị tham dự giải tự lo kinh phí tập luyện, di chuyển, ăn nghỉ trong thời 

gian thi đấu. Ban tổ chức lo kinh phí tổ chức và giải thưởng. 

VII- NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

- Các đơn vị tham gia giải phải nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định, không 

đầy đủ các loại giấy tờ tại thời điểm nộp hồ sơ thì không được đăng ký thi đấu, Ban 

Tổ chức không chấp nhận các đơn vị tham gia dự giải đăng ký chậm. 

- Nghiêm cấm các đơn vị thuê mượn cầu thủ ngoài đơn vị hợp thức hoá hồ sơ 

để thi đấu. 

- Chỉ có vận động viên có tên, ảnh trong danh sách đăng ký mới được thi đấu 

- 01 vận động viên chỉ được thi đấu cho 01 đội trong suốt toàn giải. 



- Các đội đến chậm 15 phút so với thời gian lịch thi đấu của Ban tổ chức mà 

không có lý do chính đáng thì coi như bỏ cuộc. 

- Các đơn vị chuẩn bị trang phục cho vận động viên đúng yêu cầu Luật thi đấu 

môn bóng chuyền tại chương II, điều 4, mục 3 (phải có số trước ngực và sau lưng). 

- Nếu có khiếu nại về nhân sự phải bằng văn bản nộp trước khi trận đấu diễn ra 

15 phút kèm theo 300.000đ làm lệ phí điều tra, xác minh. 

Ban tổ chức chỉ tiếp thu ý kiến khiếu nại từ đồng chí trưởng đoàn khi chưa có 

kết luận của Ban tổ chức các đội phải tuân thủ sự điều hành của trọng tài, nhất thiết 

không được tự ý ngừng trận đấu hay bỏ cuộc. 

Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng, đề nghị cấp ủy, LĐCB các tổ dân phố 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình tổ chức, để Giải bóng chuyền Nam đi đến 

thành công tốt đẹp, tạo được phong trào thi đua trên địa bàn phường. 
 

           Trên đây là Điều lệ Giải bóng chuyền Nam Đại hội TDTT phường Bắc Hà lần 

thứ IV năm 2021. Điều lệ này do Ban tổ chức giải ban hành, chỉ có Ban tổ chức mới 

có quyền sửa đổi khi xét thấy cần thiết./. 

Nơi nhận: 
- Phòng VHTT TP; 

- TT Đảng ủy; HĐND; UBMTTQ; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- BTC giải; 

- LĐCB 9 tổ dân phố; 

- Lưu VH, BTC ĐH. 
 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

P. CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Duy Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÊN ĐỘI BÓNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÁC NHẬN CỦA TỔ DÂN PHỐ 

Đội bóng:  

Trưởng đoàn: …………………………………………. 

HLV: …………………………………………………. 

SSV: ..………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN ĐỘI BÓNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

 

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ: …………………………                                           

Số áo:…………………………….. 

Ngày sinh:………………………… 

Số CMND:………………………... 

Địa chỉ: …………………………… 

…………………………………… 

             

           Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  …………………………. .             

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

……………………………………… 

 

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  ………………………….            

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

…………………………………… 

  

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  …………………………. .             

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

……………………………………… 

 

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  ………………………….             

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

…………………………………… 

  

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  …………………………. .             

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

……………………………………… 

 

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  ………………………….            

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

…………………………………… 

  

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  …………………………. .             

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

……………………………………… 

 

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  ………………………….             

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

…………………………………… 

  

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  …………………………. .             

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

……………………………………… 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI BÓNG CHUYỀN   

ĐẠI HỘI TDTT PHƯỜNG BẮC HÀ LẦN THỨ IV NĂM 2021 

 



 

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  ………………………….              

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

…………………………………… 

  

Ảnh 

(4x6) 

Cầu thủ:  …………………………. .             

Số áo:……………………………… 

Ngày sinh:…………………………. 

Số CMND:………………………… 

Địa chỉ: ……………………………. 

……………………………………… 

 

Lưu ý:  

1. Đội bóng tham dự thi đấu phải cam kết tuân thủ tuyệt đối Điều lệ giải Bóng chuyền nam đại 

hội TDTT phường Bắc Hà lần thứ IV năm 2021 do Ban Tổ chức ban hành.  

2. Hồ sơ đăng ký tham dự hợp lệ phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trong Điều lệ do BTC đề ra 

và phải đảm bảo trong thời gian quy định nhận hồ sơ.  

. 
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