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Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt 

Nam (03/2/1930-03/2/2021); Mừng xuân Tân Sửu; Chào mừng các ngày lễ lớn 

trong năm. UBND phường tổ chức Giải Cờ Tướng Đại hội TDTT lần thứ IV mừng 

Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm phát triển các môn thể thao dân tộc, tạo khí thế vui tươi phấn khởi. Mừng 

Đảng, mừng Xuân; Xây dựng mối đoàn kết giao lưu học hỏi giữa các Tổ dân phố. 

2. Yêu cầu 

Giải phải tập hợp được lực lượng vận động viên có đam mê môn cờ tướng 

trên địa bàn tham gia thi đấu; bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn, an ninh trật tự 

và an toàn tuyệt đối. Chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thể thao, thực hiện đúng 

các quy định và điều lệ của Ban tổ chức.  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

1. Đối tượng: là Công dân phường Bắc Hà, có hộ khẩu và hiện đang sinh 

sống trên địa bàn Tổ dân phố. Mỗi tổ dân phố cử đoàn gồm 1 trưởng đoàn; 1 HLV, 

1 VĐV. 

2. Các quy định về vận động viên tham dự: 

 Mỗi vận động viên chỉ được quyền thi đấu cho một đơn vị và chấp hành 

những quy định của Điều lệ giải. 

3. Hồ sơ đăng ký - thời hạn nộp hồ sơ: 

Danh sách đăng ký thi đấu ghi rõ họ tên, năm sinh, chức danh, dán ảnh 3x4 

có xác nhận của tổ dân phố (theo mẫu của BTC giải) 

Thời gian nộp hồ sơ: vào ngày 17/2/2021 ( đồng chí Bích CCVH) 

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

- Khai mạc giải:  lúc 8h 00 ngày 20/02/2021 ( tức ngày mồng 9 tết) 

- Địa điểm thi đấu: Hội trường  phường Bắc Hà. 

- Ngày 17/02/2021 vào lúc 14h30 họp trưởng đoàn, huấn luyện viên bốc 

thăm, xếp lịch thi đấu Hội trường  phường Bắc Hà. 

IV. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG   
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 1. Tính chất 

Tranh giải: cá nhân. 

 2. Nội dung  

 Thi đấu bằng hình thức loại trực tiếp, mỗi trận đấu thi đấu 3 ván. 

V. Thể thức thi đấu  

- Áp dụng luật thi đấu cờ tướng hiện hành. 

- Thời gian thi đấu: Mỗi bên 45 phút để hoàn thành ván cờ. 

- Các kỳ thủ đi muộn 15 phút sẽ coi như bỏ cuộc. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

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

- Trao cờ và tiền thưởng cho các vận động viên xếp Nhất, Nhì, Ba; Phong cách. 

2. Kỷ luật 

Trong quá trình dự giải, đơn vị, cá nhân vi phạm những quy định của Điều 

lệ, Luật thi đấu tuỳ theo mức độ sẽ có hình thức xử lý từ nhắc nhở đến truất quyền 

thi đấu và thông báo về tổ dân phố. 

VII. KINH PHÍ 

- Ban tổ chức chi kinh phí tổ chức giải, giải thưởng . 

- Các đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí đi lại trong suốt quá trình 

tham dự giải. 

VIII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

- Các đoàn tham dự khai mạc, bế mạc giải và nhận giải thưởng phải mặc 

trang phục thể thao.  

- Các VĐV đến muộn quá 15 phút so với lịch thi đấu của Ban tổ chức, trọng 

tài lập biên bản xử lý VĐV đó tự ý bỏ cuộc. 

- Trường hợp đơn vị nào có khiếu nại, phải bằng văn bản có chữ ký của 

trưởng đoàn, huấn luyện viên và nộp cho Ban tổ chức chậm nhất sau 10 phút khi 

trận đấu kết thức.  

- Trên đây là điều lệ giải Cờ Tướng Đại hội TDTT phường Bắc Hà lần thứ 

IV năm 2021. Điều lệ này do UBND phường ban hành, trong quá trình tổ chức giải, 

nếu có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung điều lệ giải, lịch thi đấu 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 
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