BAN TỔ CHỨC GIẢI BI SẮT
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VIII
Số: 89

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 19 tháng 01 năm 2022

/ĐL-BTC

ĐIỀU LỆ
Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2021 - 2022
(Môn thi đấu: Bi sắt)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030; hướng tới Đại hội Thể thao toàn
quốc lần thứ IX năm 2022;
- Thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Bi sắt ngày
càng rộng khắp trên toàn tỉnh.
2. Yêu cầu
Các đơn vị tham gia giải chấp hành nghiêm túc Điều lệ và các quy định
của Ban Tổ chức.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
1. Thời gian
- Họp chuyên môn: 8h00 ngày 21 tháng 02 năm 2022 tại Hội trường
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, số 01 Nguyễn Bỉnh
Khiêm, thành phố Đông Hà.
- Thời gian thi đấu: từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 26 tháng 02 năm 2022.
- Khai mạc giải: 7h30 ngày 24 tháng 02 năm 2022.
2. Địa điểm khai mạc và thi đấu: tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao, số
28, đường Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN
- Thực hiện theo Điều 4, Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị
lần thứ VIII năm 2021 - 2022.
- Trưởng đoàn hoặc phó đoàn phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà
nước, chịu trách nhiệm về mọi mặt của đơn vị mình trong suốt quá trình tham
gia giải.
IV. BAN TỔ CHỨC
Do Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ
VIII năm 2021 - 2022 quyết định.

V. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
1. Đăng ký chính thức: hạn cuối vào ngày 14 tháng 02 năm 2022 (theo
mẫu đính kèm).
2. Hồ sơ đăng ký
- Thực hiện theo khoản 2, Điều 6, Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh
Quảng Trị lần thứ VIII năm 2021 - 2022.
- Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục
Thể thao tỉnh, số 01 - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thành phố Đông Hà.
VI. THỂ THỨC, NỘI DUNG, TÍNH ĐIỂM, XẾP HẠNG
1. Thể thức thi đấu
- Căn cứ số lượng các đội đăng ký ở từng nội dung, Ban Tổ chức sẽ có thể
thức thi đấu phù hợp.
- Mỗi nội dung phải có ít nhất 3 vận động viên, 3 đội của 3 đơn vị tham
gia giải Ban Tổ chức mới tổ chức thi đấu.
- Mỗi vận động viên được phép đăng ký thi đấu không quá 02 nội dung.
- Vận động viên bỏ cuộc một trận đấu hoặc một nội dung thi đấu sẽ không
được tham gia các nội dung thi đấu còn lại.
2. Nội dung
Các đơn vị thi đấu tranh 05 bộ huy chương ở các nội dung: đơn nam, đơn
nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
3. Cách tính điểm, xếp hạng
- Thắng một trận đấu được 1 điểm, thua 0 điểm.
- Mỗi một trận đấu thi đấu đến 13 điểm.
- Nếu một đội bỏ cuộc thì đối phương thắng với tỷ số 13 - 0.
- Các đội trong bảng có số điểm nhiều hơn thì xếp trên. Trong trường hợp
2 đội có tổng số điểm bằng nhau thì tính đến trận đối kháng trực tiếp. Nếu có 03
đội trở lên bằng điểm nhau trở lên thì tính đến hiệu số bi thắng, bi thua, bốc
thăm xếp hạng.
VII. LUẬT, TRỌNG TÀI
1. Luật: áp dụng Luật Bi sắt do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành và
các văn bản bổ sung mới nhất.
2. Trọng tài: do Ban Tổ chức giải điều động và phân công.
VIII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
1. Khen thưởng
Ban Tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng cho các cá
nhân, đôi đạt thành tích nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu.

2. Kỷ luật
- Ban Tổ chức sẽ huỷ bỏ tất cả thành tích ở các nội dung thi đấu đối với
những đơn vị gian lận nhân sự và có hành vi bạo lực trong quá trình thi đấu.
- Trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên và các thành viên tham gia
giải vi phạm Điều lệ, quy định của giải, tuỳ theo mức độ Ban Tổ chức sẽ có hình
thức kỷ luật phù hợp.
- Ban Tổ chức chỉ làm việc với lãnh đạo đoàn. Trưởng đoàn phải chịu
trách nhiệm về mọi mặt của đơn vị mình trong suốt quá trình tham dự giải.
IX. KHIẾU NẠI
- Khiếu nại về nhân sự: sau khi Ban Tổ chức công bố danh sách đăng ký
thi đấu chính thức, nếu có ý kiến về nhân sự, thì khiếu nại bằng văn bản gửi đến
Ban Tổ chức giải trong cuộc họp chuyên môn.
- Khiếu nại về chuyên môn: lãnh đội gửi văn bản đến Trưởng Ban trọng
tài sau khi Ban Tổ chức công bố kết quả thi đấu chính thức của nội dung đó,
nhưng không chậm quá 15 phút.
- Lệ phí khiếu nại: 1.000.000đ (một triệu đồng)/lần.
Sau khi đã có kết luận chính thức của Ban Tổ chức giải, các đơn vị và cá
nhân khiếu nại phải tuyệt đối chấp hành.
X. KINH PHÍ
Các đoàn tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí, Ban Tổ chức lo kinh phí tổ
chức phí và giải thưởng.
XI. HIỆU LỰC ĐIỀU LỆ
Điều lệ giải có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ do
Ban Tổ chức giải quyết định và có thông báo bằng văn bản gửi đến các đơn vị./.
Nơi nhận:
- Trưởng BTC Đại hội (BC);
- Ban Tổ chức giải;
- BCHQS tỉnh, BCHBĐBP tỉnh, CA tỉnh;
- Sở GD&ĐT; Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Công ty Điện lực Quảng Trị;
- Viễn thông Quảng Trị;
- Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh;
- Văn phòng Sở; Thanh tra Sở;
- Huyện Đảo Cồn Cỏ;
- Trung tâm HL và Thi đấu TDTT tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, TP;
- Trung tâm VH-TT,TDTT các huyện, thị, TP;
- Lưu: VT, VP, QLTDTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL

Hồ Văn Hoan
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
Giải Bi sắt, Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị
lần thứ VIII năm 2021 - 2022
Đơn vị:...................................................................................................................
Kính gửi:................................................................................................................
Căn cứ Điều lệ Giải Bi sắt, Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị lần
thứ VIII năm 2021-2022, chúng tôi xin đăng ký tham gia giải với các thành viên
như sau:
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THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

