
 
 

  

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT  NAM 

 TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:           /ĐL-TCTDTT                       Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

 

ĐIỀU LỆ 

Thi đấu thể thao trong Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch  

đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 

 

Chương I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu:  

1. Mục đích:  

a) Đẩy mạnh, phát triển rộng phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể 

thao để nâng cao sức khoẻ, đời sống văn hoá tinh thần cho đồng bào Khmer 

Nam bộ; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tăng cường tình 

đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc, góp phần thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.  

b) Khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân 

gian, theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc. 

2. Yêu cầu: 

 a) Vận động đông đảo đồng bào Khmer tham gia tập luyện và thi đấu các 

môn theo nội dung chương trình Ngày hội. Các địa phương triển khai tổ chức 

tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu các môn thể thao tổ chức tại 

Ngày hội.  

b) Tham gia Ngày hội với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, bình 

đẳng và đúng đối tượng; chống mọi biểu hiện tiêu cực. 

c) Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch, bệnh Covid theo quy định. 

Điều 2. Nội dung các môn thi: 

Thi đấu 08 môn, 36 nội dung: 

1. Bóng đá nam 5 người; 

2. Bóng chuyền nam; 

3. Việt dã (nam 5km và nữ 3km); 

4. Đẩy gậy (nam 09 hạng cân và nữ 08 hạng cân ); 
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5. Kéo co (đội nam, đội nữ và đội nam nữ phối hợp) ; 

6. Đua ghe Ngo (Nữ cự ly 1.000m và Nam 1.200m); 

7. Bi sắt (nam, nữ). 

8. Cờ ốc (nam). 

Điều 3. Đối tượng tham gia thi  đấu: 

1. Các vận động viên tham gia thi đấu phải là người Khmer có độ tuổi từ 

16 tuổi trở lên (sinh từ năm 2006 trở về trước) đang công tác, lao động, học tập 

và có hộ khẩu thường trú tại vùng đồng bào Khmer Nam bộ của 12 tỉnh, thành 

phố là: An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc 

Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí 

Minh; hiện không can án hoặc không bị kỷ luật, có đủ trình độ chuyên môn, sức 

khoẻ được Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn 

hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch giới thiệu tham gia thi đấu các môn thể thao 

trong Ngày hội.  

2. Các vận động viên đội tuyển năng khiếu, tuyển trẻ hoặc đội tuyển của 

các tỉnh, thành (các môn bóng đá, bóng chuyền và việt dã, bi sắt) đã tham gia thi 

đấu trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao (giải quốc tế, giải vô địch, giải 

trẻ, Cúp, giải năng khiếu) do các Liên đoàn Thể thao quốc gia và Tổng cục Thể 

dục thể thao tổ chức từ năm 2020 đến nay không được tham gia thi đấu. 

Điều 4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi đấu: 

1. Thời gian thi đấu thể thao từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 11 năm 2022. 

(05 ngày). 

2. Đón tiếp các Đoàn, kiểm tra hồ sơ, làm thẻ cho cán bộ, huấn luyện viên, 

vận động viên của từ 8h00 đến 17h00 ngày 02 tháng 11 năm 2022 tại Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, Số 50 Lê Duẩn, phường 3 thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

3. Họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu ngày 03 tháng 11 năm 

2022 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau: 

3.1 Các môn: Bóng đá mini; Bóng chuyền; Việt dã; Đẩy gậy; Kéo co; Bi sắt 

và Cờ ốc: 

- Từ 8h00 đến 9h00 họp Ban Tổ chức với các Trưởng đoàn, huấn luyện viên; 

- Từ 8h00 đến 11h30 Cân kiểm tra vận động viên môn Đẩy gậy, Kéo co. 

- Từ 9h00 đến 11h30 họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu (theo lịch từng môn). 

- Từ 14h00 đến 17h30 tập huấn trọng tài các môn (theo lịch từng môn). 

3.2. Môn đua ghe Ngo: 
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- Ban Tổ chức họp với các Trưởng đoàn, huấn luyện viên và họp chuyên 

môn vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06/11/2022. 

- Địa điểm: Tại Hội trường Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam 

Bộ (chùa Khleang), đường Tôn Đức Thắng, phường 6, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng. 

4. Tổ chức thi đấu: 

- Các môn Việt dã, Bóng chuyền, Đẩy gậy, Kéo co, Cờ ốc, Bóng đá: thi 

đấu tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Sóc Trăng, số 

193, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Môn Bi sắt thi đấu tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Sóc Trăng, số 

12, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

- Môn Đua Ghe Ngo thi đấu tại đường đua trên dòng sông Maspéro (khu 

Khán đài đua ghe Ngo), khóm 5, Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 5. Đăng ký tham gia thi đấu: 

1. Đăng ký:  

a) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đăng ký 01 đoàn cán 

bộ, huấn luyện viên, vận động tham gia thi đấu theo Điều lệ từng môn quy định. 

Nếu không tham gia đầy đủ các nội dung, các đoàn có thể tham gia một hoặc 

một số môn (cá nhân hay đồng đội); 

b) Mỗi vận động viên tham gia thi đấu không quá 02 môn; nếu trường hợp 

có các môn thi đấu cùng thời gian của vận động viên nào thì vận động viên đó 

chỉ được thi đấu 01 môn phù hợp nhất do mình tự lựa chọn quyết định.  

2. Hồ sơ gồm có: 

 a) Danh sách cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của toàn đoàn đăng 

ký tham gia thi đấu theo mẫu ( mẫu 2- 9).  

b) Mỗi vận động viên phải có 01 bản photocopy chứng minh nhân dân 

hoặc căn cước công dân có công chứng để lưu và kèm theo bản chính để đối 

chiếu khi kiểm tra hồ sơ do địa phương cử đi cấp. Nếu khác địa phương phải có 

cam kết của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh cử đi cam kết không 

có tranh chấp vận động viên.   

c) Về sức khoẻ của vận động viên tham gia dự hoạt động thể thao trong 

Ngày hội: các vận động viên có giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm 

quyền cấp hoặc nếu không có thì phải có giấy cam kết do lãnh đạo Sở Văn hóa 

và Thể thao và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch các tỉnh cử đi xác nhận tự chịu trách nhiệm và có cam kết ghi rõ 

có đủ sức khỏe tham gia thi đấu thể thao gửi Ban tổ chức giải kể từ ngày cam 
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kết đến ngày kết thúc thi đấu và trở về địa phương. (khi vào thi đấu có thêm xác 

nhận của huấn luyện viên hoặc trưởng đoàn gửi trọng tài).  

d) Mỗi đoàn tham dự thi đấu các môn thể thao trong Ngày hội làm 02 bộ 

hồ sơ vận động viên, huấn luyện viên trong đoàn theo từng môn có dán ảnh màu 

3x4 (mẫu 10) thay thẻ để kiểm tra đối chiếu khi vào thi đấu. Các môn thi đấu giữ 

01 bộ hồ sơ theo từng môn và 01 bộ từng môn/tỉnh, thành giữ để đối chiếu khi 

vào thi đấu. 

3. Thời gian và nơi gửi hồ sơ đăng ký: 

a) Đăng ký sơ bộ (mẫu 1) các đơn vị gửi trước ngày 01 tháng 10 năm 

2022. 

b) Đăng ký chính thức (mẫu 2- mẫu 10) các đơn vị gửi chậm nhất ngày 20 

tháng 10 năm 2022 về 02 nơi: 

- Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao.  

Địa chỉ: số 36, phố Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội;  

 Liên hệ đồng chí Nguyễn Mạnh Tân. Điện thoại: 024.37472057; di động: 

0903294820, email: ngmanhtan@gmail.com.  

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Sóc Trăng.  

Địa chỉ: 12 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

 Liên hệ đồng chí Liễu Hoàng Trung, Trưởng phòng Tổ chức thi đấu; di 

động: 0918710520; email: hoangtrunglieu5555@gmail.com;   

c) Hồ sơ Mục b, c, d khoản 2 điều này các Đoàn mang theo và nộp vào 

ngày kiểm tra hồ sơ nhân sự (ngày 03 tháng 11 năm 2022) tại Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 6. Khen thưởng và kỷ luật: 

1. Khen thưởng: 

a) Tổng cục Thể dục thể thao trao huy chương vàng, bạc, đồng và giấy 

chứng nhận cho vận động viên đạt giải nhất, nhì và đồng hạng ba ở mỗi nội 

dung thi đấu (theo Điều lệ từng môn); các nội dung đội, đồng đội được tặng kèm 

theo Cờ thưởng. 

b) Các tỉnh, thành phố cử đoàn tham dự chi tiền thưởng cho các cá nhân, 

đồng đội, tập thể của địa phương mình đạt giải theo Quy định hiện hành của địa 

phương. 

2. Kỷ luật: Tập thể, cá nhân tham gia các môn thi thể thao tại Ngày hội 

nếu vi phạm Điều lệ, các quy định của Ban Tổ chức, tùy mức độ sẽ phải chịu 

mailto:ngmanhtan@gmail.com
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các hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền làm nhiệm vụ, truất 

quyền thi đấu, xoá bỏ thành tích và thông báo về đơn vị. 

Điều 7. Kinh phí  

1. Các tỉnh, thành phố cử đoàn tham gia chi kinh phí đi lại, ăn, ở và các 

sinh hoạt khác cho các thành viên của địa phương mình. 

2. Tổng cục Thể dục thể thao chi kinh phí tổ chức, kinh phí cho Ban Tổ 

chức, giám sát, Tổ trọng tài các môn thể thao và các chi phí khác. 

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng chi kinh phí công tác 

tổ chức thi đấu các môn thể thao (chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức 

thi đấu…). 

Điều 8. Những quy định khác. 

1. Ban Tổ chức chỉ tổ chức thi đấu ở các nội dung, môn có từ 3 đơn vị trở 

lên tham gia (trường hợp chỉ có 2 đơn vị tham gia, thì đơn vị đăng cai được phép 

đăng ký bổ sung thêm để tổ chức thi đấu). 

2. Khiếu nại: Chỉ có Trưởng đoàn, huấn luyện viên mới được phép làm 

đơn khiếu nại gửi lên Ban Tổ chức. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ tên (có chữ 

ký), chức danh và nội dung khiếu nại: 

a) Khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn trước cuộc thi đấu 30 phút; khi nộp 

đơn khiếu nại phải kèm theo số tiền 500.000đ (không trả lại nếu khiếu nại sai), 

sau trận đấu Ban Tổ chức sẽ không nhận bất cứ sự khiếu nại nhân sự nào. Các 

đoàn phải tuyệt đối chấp hành quyết định cuối cùng của Ban Tổ chức. 

b) Khiếu nại về chuyên môn trong thi đấu, phải nộp đơn chậm nhất là 10 

phút sau khi trận đấu kết thúc. khi nộp đơn khiếu nại phải kèm theo số tiền 

500.000đ (không trả lại nếu khiếu nại sai). Ban Tổ chức phải xử lý và quyết định 

trong thời gian ngắn nhất.  

 3. Trước khi thi đấu, trọng tài sẽ kiểm tra đối chiếu hồ sơ vận động viên 

được Ban Tổ chức xác nhận. (vận động viên không có hồ sơ không được thi 

đấu). 

4. Trong thi đấu vận động viên có thể được phép không mang giày (nếu có 

lý do phù hợp và được sự đồng ý của trọng tài) 

Điều 9. Điều khoản  thi hành  

Được quy định tại Điều 2 của Quyết định này. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vấn đề phát sinh, cần phản ánh kịp thời về Tổng cục Thể dục thể thao 

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
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Chương II 

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN 

 Điều 10. Môn Bóng đá:  

1. Đăng ký thi đấu: Mỗi tỉnh, thành được đăng ký 01 đội nam 14 người 

gồm có: 12 vận động viên và 02 huấn luyện viên. (kèm sổ vận động viên có dán 

ảnh 4 x 6). 

2. Nội dung thi đấu: Bóng đá nam (5 người). 

3. Thể thức thi đấu: 

a) Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia thi đấu Ban Tổ chức sẽ quyết định 

thể thức thi đấu cho phù hợp; 

b) Mỗi trận đấu thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa 2 hiệp là 10 phút; 

c) Giầy thi đấu: Giầy ba ta hoặc da mềm đế bằng cao su. 

d) Bóng thi đấu: Bóng Động Lực (Số 4). 

đ) Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có 2 bộ quần áo thi đấu khác màu và 

phải đăng ký màu áo với Ban Tổ chức. Cầu thủ phải đăng ký số áo thi đấu cố 

định trong suốt giải; 

e) Thi đấu trên sân cỏ tự nhiên tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh thành phố Sóc Trăng, số 193, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 4, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

f) Cách tính điểm và xếp hạng thi đấu vòng tròn:  

- Cách tính điểm: Thắng 03 điểm, hoà 01 điểm, thua 0 điểm. Bỏ cuộc sẽ 

xóa toàn bộ kết quả của đội đã đạt được. 

- Xếp hạng: Đội nào có tổng số điểm nhiều hơn được xếp trên. 

- Trường hợp có hai hay nhiều đội bằng điểm nhau thì sẽ xét kết quả các 

trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: 

+ Tổng số điểm; 

+  Hiệu số của tổng số bàn thắng - tổng số bàn thua; 

+ Tổng số bàn thắng; 

- Trường hợp vẫn bằng nhau sẽ xét kết quả các trận đấu của toàn bảng: 

+  Hiệu số của tổng số bàn thắng - tổng số bàn thua; 

+ Tổng số bàn thắng; 

+ Bốc thăm. 
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4. Luật thi đấu: Áp dụng luật bóng đá 5 người do Ủy ban Thể dục thể thao 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành năm 2004 và những Điều 

Luật bổ sung. 

Điều 11. Môn Bóng chuyền: 

1. Đăng ký thi đấu: Mỗi tỉnh, thành được đăng ký 01 đội nam 14 người 

gồm: 12 vận động viên và 02 huấn luyện viên. (kèm sổ vận động viên có dán 

ảnh 4 x 6). 

2. Nội dung thi đấu: Bóng chuyền nam (6 người). 

3. Thể thức thi đấu:  

a) Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia thi đấu, Ban Tổ chức sẽ quyết định 

thể thức thi đấu cho phù hợp; 

b) Mỗi trận đấu diễn ra trong 3 hiệp thắng 2; riêng trận chung kết thi đấu 

5 hiệp thắng 3; 

c) Bóng thi đấu: Bóng Động Lực. 

d) Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có 2 bộ quần áo thi đấu khác màu và 

phải đăng ký màu áo với Ban Tổ chức; Cầu thủ phải đăng ký số áo thi đấu cố 

định trong suốt giải; 

đ) Sân thi đấu trên nền xi măng trong nhà tại Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh thành phố Sóc Trăng, số 193, đường Mạc Đỉnh Chi, 

phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

e) Cách tính điểm và xếp hạng thi đấu vòng tròn:  

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

- Xếp hạng: Đội nào có tổng số điểm nhiều hơn được xếp trên. Nếu hai 

hay nhiều đội bằng điểm nhau thì lần lượt xét: 

+ Tỷ số tổng điểm thắng/ tổng điểm thua. 

+ Tỷ số tổng hiệp thắng/ tổng hiệp thua;  

+ Kết quả trận đấu trực tiếp. 

+ Bốc thăm. 

4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền do Ủy ban Thể dục thể 

thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành năm 2007 và các điều 

luật thay đổi bổ sung. 

     Điều 12. Môn Việt dã: 

1. Đăng ký thi đấu: Mỗi tỉnh, thành phố được đăng ký tối đa 02 huấn 

luyện viên và:  

a) Cá nhân: 03 vận động nam và 03 vận động viên nữ tham gia thi đấu. 
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b) Đồng đội: 01 đội nam 03 vận động viên; 01 đội nữ 03 vận động viên. 

Nếu địa phương nào không đủ số vận động viên (03) để đăng ký đồng đội, thì có 

thể đăng ký vận động viên thi tranh giải cá nhân (nam, nữ).  

2. Nội dung thi đấu: có 4 nội dung thi đấu. 

a) Cá nhân nam Chạy 5 km; 

b) Cá nhân nữ Chạy 3 km; 

c) Đồng đội nam; 

d) Đồng đội nữ; 

3. Tính chất thi đấu: Tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ; đồng đội nam và  

đồng đội nữ.   

Thi chạy 01 lần thành tích được tính chung cho cả cá nhân và đồng đội. 

4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Điền kinh hiện hành do Tổng cục 

Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2008. 

5. Cách tính điểm và xếp hạng:  

 a) Lấy thứ tự về đích để tính điểm xếp hạng cho cá nhân từng vận động 

viên. Vận động viên nào có số điểm ít hơn (thứ hạng cao) được xếp trên. 

b) Điểm của đồng đội là tổng điểm theo thứ hạng của 03 vận động viên 

nam hoặc 03 vận động viên nữ (ít điểm xếp trên, cao điểm xếp dưới). Nếu hai 

hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau thì đội nào có vận động viên xếp vị trí 

cuối cao hơn thì sẽ được xếp trên.  

6. Đường chạy tại Khu đô thị số 5A, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 4, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

Điều 13. Môn Đẩy gậy:  

1. Đăng ký thi đấu: Mỗi tỉnh, thành phố được đăng ký tối đa: 01 vận động 

nam, 01 vận động viên nữ thi đấu cho một hạng cân và 02 huấn luyện viên. 

2.  Nội dung thi đấu: có 17 nội dung. 

Tổ chức thi đấu giải cá nhân ở 09 hạng cân nam và 08 hạng cân nữ. 

TT Hạng cân nam Hạng cân nữ 

1 Đến 57 kg Đến 54 kg 

2 Trên 57 kg đến 60 kg Trên 54 kg đến 57 kg 

3 Trên 60 kg đến 63 kg Trên 57 kg đến 60 kg 

4 Trên 63 kg đến 66 kg Trên 60 kg đến 63 kg 

5 Trên 66 kg đến 69 kg Trên 63 kg đến 66 kg 
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6 Trên 69 kg đến 72 kg Trên 66 kg đến 69 kg 

7 Trên 72 kg đến 75 kg Trên 69 kg đến 72 kg 

8 Trên 75 kg đến 80kg Trên 72 kg 

9 Trên 80;  

3. Tính chất thi đấu: Tranh giải cá nhân nam và cá nhân nữ. 

4. Thể thức thi đấu: 

a) Căn cứ vào số luợng vận động viên đăng ký tham gia thi đấu, Ban Tổ 

chức sẽ quyết định thể thức thi đấu cho phù hợp; 

b) Các vận động viên tham gia thi đấu đều phải cân kiểm tra vào lúc 8h00 

đến 11h30 ngày 03/11/2022 tại nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh thành phố Sóc Trăng trước khi tổ chức bốc thăm thi đấu. 

Trước trận đấu, Ban Tổ chức sẽ tổ chức cân lại để kiểm tra trọng lượng, nếu vận 

động viên quá cân ở nội dung đăng ký thi đấu thì bị xử thua luôn trận đó; 

c) Vận động viên phải mặc trang phục thi đấu khi cân; 

d) Sân thi đấu nền xi măng tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh thành phố Sóc Trăng, số 193, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

5. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Đẩy gậy hiện hành do Tổng cục Thể dục 

thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2009. 

 Điều 14. Môn Kéo co:  

1. Đăng ký thi đấu: Mỗi tỉnh, thành phố được cử 01 đội nam, 01 đội nữ và 

01 đội nam nữ phối hợp; mỗi đội 12 người gồm có 10 vận động viên (08 chính 

thức, 02 dự bị) và 2 huấn luyện viên. 

2. Nội dung thi đấu: có 03 nội dung. 

a) Nam thi đấu hạng cân: 560 kg; 

b) Nữ thi đấu hạng cân: 520 kg; 

c) Nam nữ phối hợp (04 nam và 04 nữ) thi đấu hạng cân: 540 kg. 

3. Tính chất thi đấu: Tranh giải tập thể nam, tập thể nữ và tập thể nam nữ 

phối hợp.  

4. Thể thức thi đấu: 

a) Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia thi đấu, Ban Tổ chức sẽ quyết định 

thể thức thi đấu cho phù hợp;  

b) Thi đấu 3 hiệp thắng 2; 
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c) Trang phục thi đấu: Các vận động viên tham gia thi đấu mặc trang phục 

dân tộc hoặc trang phục thể thao, chân phải mang giày; 

d) Sân thi đấu nền xi măng tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh thành phố Sóc Trăng, số 193, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

5. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Kéo co hiện hành do Tổng cục Thể 

dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2010. 

Điều 15. Môn Bi sắt: 

1. Đăng ký thi đấu: Mỗi tỉnh, thành phố được đăng ký 10 vận động viên 

nam, 10 vận động viên nữ và tối đa 2 huấn luyện viên. 

 -  Mỗi vận động viên được đăng ký thi đấu tối đa 02 nội dung. 

- Nội dung đơn: mỗi tỉnh, thành phố đăng ký không quá 02 vận động 

viên/nội dung. 

 -  Nội dung đôi: mỗi tỉnh, thành phố được đăng ký 02 đôi/nội dung. 

 -  Nội dung bộ ba: mỗi tỉnh, thành phố được đăng ký 01 bộ ba/nội dung. 

 -  Các vận động viên mặc đồng phục thi đấu theo qui định (quần dài, áo 

thi đấu). 

2. Nội dung thi đấu: Gồm 6 nội dung. 

 a) Đơn nam;  

 b) Đơn nữ;  

 c) Đôi nam;  

 d) Đôi nữ;  

 đ) Bộ ba nam;  

 e) Bộ ba nữ. 

 3. Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng vận động viên đăng ký tham dự, 

Ban tổ chức sẽ thống nhất trong cuộc họp kỹ thuật và bốc thăm. 

 4. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Bi sắt hiện hành. 

5. Sân thi đấu nền đá mi tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Sóc Trăng, 

số 12, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

Điều 16. Môn Cờ ốc:  

1. Đăng ký thi đấu: Mỗi tỉnh, thành phố được đăng ký 01 huấn luyện viên 

và 03 vận động viên. 

2. Nội dung thi đấu: có 02 nội dung thi đấu. 
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a) Cá nhân: 03 vận động nam.   

b) Đồng đội: 01 đội nam 03 vận động viên. Nếu địa phương nào không đủ 

số vận động viên (03) để đăng ký đồng đội, thì có thể đăng ký vận động viên thi 

đấu ở nội dung cá nhân.  

 3. Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng vận động viên đăng ký dự thi cụ 

thể sẽ thi đấu theo hệ Thuỵ Sĩ từ 5 đến 7 ván (Bốc thăm thi đấu bằng chương 

trình Swiss-Manager). 

      4. Các quy định trong thi đấu: 

  - Mỗi vận động viên có 45 phút để hoàn tất ván đấu, hai bên còn 30 phút 

cuối sẽ sử dụng đồng hồ thi đấu để kết thúc ván cờ. 

  - Thua vì phạm lỗi kỹ thuật hoặc phong cách: Trong mỗi ván đấu vận động 

viên phạm 02 lỗi kỹ thuật hoặc phong cách bị xử thua ván đấu. 

 5. Tính điểm và xếp hạng 

   Vận động viên thắng được 01 điểm, hòa 0,5 điểm, thua 00 điểm. 

       * Hạng cá nhân: Sau khi vòng đấu cuối kết thúc, các đấu thủ được xếp 

hạng (căn cứ trên tổng số điểm thu được).  

   Trường hợp có nhiều đấu thủ bằng điểm với nhau sẽ tính đến: Hệ số (Buc, 

số ván thắng, số ván đi sau thắng, trận đối kháng (nếu có), nếu vẫn bằng nhau thì 

tiến hành bốc thăm xếp hạng. 

       * Hạng đồng đội: Căn cứ trên tổng hạng của 3 vận động viên. 

   - Đội có tổng hạng nhỏ được xếp trên. 

   - Trường hợp các đội có tổng hạng bằng nhau: đội nào có vận động viên 

hạng cá nhân cao hơn sẽ được xếp trên. 

   6. Luật thi đấu: Dựa trên Luật Cờ vua của Liên đoàn cờ Việt Nam ban 

hành mà thiết lập Luật thi đấu môn Cờ ốc cho phù hợp. 

7. Thi đấu tại tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành 

phố Sóc Trăng, số 193, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng; 

Điều 17. Môn Đua ghe Ngo:  

1. Đăng ký thi đấu: Không hạn chế số lượng đội tham dự, mỗi tỉnh thành  

đăng ký gồm: 

a) Trưởng đoàn, huấn luyện viên và tối đa 80 vận động viên cho 01 đội 

ghe. 

b) Trong đó thi đấu chính thức tối đa là 60 VĐV trên 01 ghe. Mỗi vận 

động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho một đội ghe trong suốt giải. 



12 
 

 

2. Nội dung thi đấu: 

a) Đội nam thi đấu: Cự ly 1.200m. 

b) Đội nữ thi đấu: Cự ly 1.000m. 

3. Thể thức thi đấu: Căn cứ số lượng Ghe Ngo của các đội đăng ký, Ban 

Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu trong cuộc họp chuyên môn.  

Nếu thi đấu vòng tròn cách xếp hạng như sau: 

a) Đội ghe có số trận thắng cao hơn xếp trên. 

b) Nếu 02 đội ghe bằng nhau về số trận thắng, thua thì đội ghe nào thắng 

trong trận gặp nhau trực tiếp xếp trên.  

c) Nếu có từ 03 đội ghe trở lên số trận thắng bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ 

tiến hành bốc thăm để xác định thứ hạng của các đội ghe. 

4. Những quy định về chuyên môn 

a) Dụng cụ thi đấu: 

- Ghe, dầm các đơn vị tự trang bị. 

- Tất cả các ghe phải đóng bảng số thứ tự do Ban Tổ chức quy định và 

được cấp trong ngày họp chuyên môn (các ghe không đóng bảng số đúng theo 

quy định sẽ không được phép tham gia thi đấu) 

b) Quy định về đảm bảo an toàn và thi đấu: 

- Vận động viên phải biết bơi tối thiểu 50m, trang phục thi đấu gọn nhẹ, 

thống nhất đồng bộ cho từng đội ghe. 

- Khi bị lật, các vận động bám chắc vào thân ghe và tuân thủ sự hướng 

dẫn của trọng tài cứu hộ, không được tự động bơi vào bờ làm ảnh hưởng đến 

cuộc đua. 

- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về sức khỏe, an toàn và quản lý vận động 

viên trong các buổi tập luyện và thi đấu. 

- Ghe nữ không cho nam giới lên ghe trong suốt quá trình thi đấu. 

c. Xuất phát 

- Trọng tài ra lệnh cho các ghe vào vị trí xuất phát theo thứ tự bốc thăm, 

vận động viên nắm dây (đối với ghe nam) và so mũi ghe bằng nhau, mái chèo 

đưa lên khỏi mặt nước. 

- Ghe nam: Xuất phát bằng cách nắm dây cố định để so mũi ghe, mái 

chèo đưa lên khỏi mặt nước. 

- Ghe nữ: Xuất phát bằng cách gióng hàng so mũi ghe (không nắm dây). 

- Khi có lệnh "Xuất phát" các đội ghe mới được phép bơi. 
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- Khi có lệnh của Trọng tài, các ghe phải nhanh chóng vào vào vị trí xuất 

phát. Trọng tài gọi tên 03 lần (trong khoảng thời gian 03 phút) các ghe không 

vào vị trí xuất phát bị xử thua ở lượt đua đó. 

- Nếu có ghe phạm quy (mũi ghe cao hơn dây xuất phát, mái chèo không 

đưa lên đúng quy định hoặc xuất phát trước khi có khẩu lệnh...) Trọng tài sẽ nổi 

hồi còi báo hiệu tạm ngưng cuộc đua, nhắc nhở ghe vi phạm và hướng dẫn các 

ghe trở lại vị trí xuất phát. Ghe nào vi phạm trong lần xuất phát thứ 2 sẽ bị xử 

thua ở đợt đua đó. 

- Các ghe không được làm trì hoãn giờ xuất phát, trong trường hợp trì 

hoãn, tùy theo mức độ vi phạm, trọng tài xuất phát sẽ xử phạt cảnh cáo hoặc loại 

khỏi đợt đua. 

d. Đích: 

- Đích được xác định bằng dây cờ căng ngang tại vị trí mốc kết thúc cuộc 

đua. 

- Các ghe được xem như là hoàn tất cuộc đua khi: Toàn bộ thân ghe vượt 

qua điểm đích và số lượng vận động viên trên ghe từ lúc xuất phát đến khi về 

đích phải còn đủ số lượng quy định. Các ghe không hoàn thành cự ly sẽ không 

được công nhận thành tích. 

- Kết quả được công nhận khi mũi ghe chạm mặt phẵng không gian được 

xác định bởi dây đích và hình chiếu của nó so với mặt nước (không được làm 

các phần cờ đưa ra trên mũi ghe, chỉ tính phần chóp mũi ghe khi ghe qua đích). 

- Thứ tự mỗi ghe được kết thúc cuộc đua do trọng tài đích xác nhận và 

quyết định (có camera ghi hình để giúp xác định thứ hạng). 

- Khi 2 ghe về đích cùng một lúc (không phân thắng bại). Ban Tổ chức sẽ 

tiến hành cho bốc thăm để xác định ghe thắng cuộc, không tổ chức thi đấu lại vì 

sẽ làm ảnh hưởng đến thể lực của vận động viên tại các vòng đấu sau. 

- Khi về đích các ghe phải cặp sát bờ. Khi kết thúc đợt bơi, các đội theo 

sự hướng dẫn của trọng tài nhanh chóng cặp ghe vào vỏ lãi để giòng trở về điểm 

xuất phát. 

đ. Trên đường đua: 

- Các ghe phải bơi đúng đường đua của mình; ghe phạm quy khi bơi sang 

đường bơi của đội bạn sẽ bị xử thua ở đợt bơi đó và phải cách nhau về chiều 

ngang ít nhất 05m, tuyệt đối không để mái chèo chạm nhau. 

- Không nắm, kéo mái chèo, mạn ghe đội bạn. 

- Không tát nước hất sang ghe bạn, không có những lời nói hành động 

thiếu văn hóa với đội bạn. 
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- Không có những lời nói, hành động thiếu văn hóa với đội bạn. 

- Trên đường đua khi về đích, ghe nào cố tình lấn ép, gây khó khăn cho 

đội bạn để ghe mình vượt lên trước thì Ban Tổ chức sẽ loại và không công nhận 

thành tích của đội ghe đó. 

- Trọng tài phát hiện ghe chìm do chủ tâm của đội gây ra. Ban Tổ chức sẽ 

cảnh cáo phạt tiền 5.000.000đ và tước quyền thi đấu. 

5. Những quy định khác: 

a) Các đội đến chậm giờ gọi vào thi đấu quá 5 phút sẽ bị xử thua cuộc. 

b) Đếm vận động viên và kiểm tra hồ sơ xác nhận ảnh trên ghe thi đấu khi 

các ghe tập trung tại khu vực xuất phát. Các vận động viên vi phạm loại luôn và 

chỉ được thay thế khi giòng ghe về điểm xuất phát để bơi đợt sau. Trong khi 

trọng tài giòng ghe về điểm xuất phát sẽ tiến hành việc thay đổi vận động viên. 

c) Khi về đích các đội không tự ý dừng để thay đổi vận động viên hoặc 

tiếp tế. Căn cứ thực tế Ban Tổ chức sẽ bố trí việc tiếp tế cho các vận động viên. 

d) Các khiếu nại phải gửi bằng văn bản tới Ban Tổ chức, trọng tài và phải 

do trưởng đoàn ký sau khi kết thúc đợt đua tối đa là 10 phút. 

 đ) Ban Trọng tài xem xét những vấn đề khiếu nại và giải quyết. Nếu các 

đội khiếu nại không đồng ý với quyết định của Ban trọng tài thì chuyển lên Ban 

Tổ chức giải quyết và quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Bộ trưởng (để b/c);                                                                 
- UBND tỉnh Sóc Trăng (để biết); 

- Tổng cục trưởng TC.TDTT (để báo cáo); 

- Vụ VHDT- Bộ VHTTDL (để phối hợp);                                                        

- Sở VH,TT&DL, Sở VHTT: An Giang, Bạc Liêu,     

  Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Sóc    

  Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, tp Cần  

  Thơ và tp Hồ Chí Minh. (để thực hiện);                                                        

- Lưu VT, Vụ TDTTQC, MTân (25). 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Minh       
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Mẫu 01:                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

                                                                   ................, ngày      tháng     năm 2022 

ĐĂNG KÝ SƠ BỘ  

Tham dự các môn thể thao trong Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch  

đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 

 

STT Môn/Nội dung Tham gia Không tham gia 

1 Môn Bóng đá:            

2 Môn Bóng chuyền:   

3 Môn Việt dã:      

3.1 Cá nhân nam Chạy 5 km;   

3.2 Cá nhân nữ Chạy 3 km;   

3.3 Đồng đội nam;   

3.4 Đồng đội nữ;   

4 Môn Đẩy gậy:   

4.1 Đến 57 kg (nam)   

4.2 Trên 57 kg đến 60 kg (nam)   

4.3 Trên 60 kg đến 63 kg (nam)   

4.4 Trên 63 kg đến 66 kg (nam)   

4.5 Trên 66 kg đến 69 kg (nam)   

4.6 Trên 69 kg đến 72 kg (nam)   

4.7 Trên 72 kg đến 75 kg (nam)   

4.8 Trên 75 kg đến 80kg (nam)   

4.9 Trên 80 kg (nam)   

4.10 Đến 54 kg (nữ)   

4.11 Trên 54 kg đến 57 kg (nữ)   

4.12 Trên 57 kg đến 60 kg (nữ)   
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4.13 Trên 60 kg đến 63 kg (nữ)   

4.14 Trên 63 kg đến 66 kg (nữ)   

4.15 Trên 66 kg đến 69 kg (nữ)   

4.16 Trên 69 kg đến 72 kg (nữ)   

4.17 Trên 72 kg (nữ)   

5 Môn Kéo co:   

5.1 Đội Nam hạng cân: 560 kg   

5.2 Đội Nữ hạng cân: 520 kg   

5.3 Đội Nam nữ phối hợp hạng 

cân: 540 kg 

  

6 Môn đua Ghe Ngo:   

6.1 Đội nam thi đấu: Cự ly 1.200m.   

6.2 Đội nữ thi đấu: Cự ly 1.000m.   

7 Môn Bi sắt   

7.1 Đơn nam   

7.2 Đôi nam   

7.3 Bộ ba nam   

7.4 Đơn nữ   

7.5 Đôi nữ   

7.6 Bộ ba nữ   

8 Môn Cờ Ốc   

8.1 Cá nhân nam   

8.2 Đội nam 4 người   

Ghi chú: Đề nghị đánh dấu X vào cột tương ứng: Tham gia hoặc Không tham 

gia 

 
                                               LÃNH ĐẠO SỞ .............  

             (Ký tên & đóng dấu) 

 



 
 

Mẫu 02:                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        ................, ngày     tháng      năm 2022 

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐOÀN  

Tham dự các môn thể thao trong Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch  

đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 
 

 

TT Họ tên Ngày sinh Chức danh Môn thi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

...      

 

   Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm với Ban tổ chức về sức khỏe của các 

vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao tại ngày Hội văn hóa, thể thao 

và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022: 

Các vận động viên đảm bảo đầy đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao. 

 
                                                                  LÃNH ĐẠO SỞ .............  

             (Ký tên & đóng dấu) 
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Mẫu 03:                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU  

MÔN BÓNG ĐÁ 

 

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

                           ………………..........................………ĐT ……….. 

 Vận động viên: 

 
TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

                                                                            Ngày         tháng       năm 2022                                                                                                                                                                                      

                                                                                Thủ Trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: ảnh vận động viên, cán bộ đoàn xếp theo thứ tự như danh sách đăng ký 
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Mẫu 04:                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN BÓNG CHUYỀN 

 

- Huấn luyện viên: ………………………………... ĐT ............... 

                               ………………………………..  ĐT ................ 

- Vận động viên: 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

                                                                            Ngày         tháng       năm 2022                                                                                                                                                                                     

                                                                                Thủ Trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

Ghi chú: ảnh vận động viên, cán bộ đoàn xếp theo thứ tự như danh sách đăng ký 
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Mẫu 05:                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN VIỆT DÃ 

- Huấn luyện viên: ………………………………... ĐT ............. 

                               ………………………………..  ĐT ............. 

- Vận động viên: 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Thi đấu  

Cá nhân 

Thi đấu 

đồng đội 

I Nội dung Nam:    

1     

2     

3     

4     

II Nội dung Nữ:    

1     

2     

3     

4     

 

 

                                                                            Ngày         tháng        năm 2022 
 

                                                                                    Thủ Trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: ảnh vận động viên, cán bộ đoàn xếp theo thứ tự như danh sách đăng ký 
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Mẫu 06:                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN ĐẨY GẬY 

- Huấn luyện viên: ………………………………... ĐT ................. 

- Vận động viên: ………………………………... 

TT Họ và tên Ngày sinh Hạng cân Chi chú 

I Nội dung Nam (9 hạng cân)   

1   Đến 57 kg  

2   Trên 57 kg đến 60 kg  

3   Trên 60 kg đến 63 kg  

4   Trên 63 kg đến 66 kg  

5   Trên 66 kg đến 69 kg  

6   Trên 69 kg đến 72 kg  

7   Trên 72 kg đến 75 kg  

8   Trên 75 kg đến 80kg  

9   Trên 80;  

II Nội dung Nữ (08 hạng cân)   

1   Đến 54 kg  

2   Trên 54 kg đến 57 kg  

3   Trên 57 kg đến 60 kg  

4   Trên 60 kg đến 63 kg  

5   Trên 63 kg đến 66 kg  

6   Trên 66 kg đến 69 kg  

7   Trên 69 kg đến 72 kg  

8   Trên 72 kg  

 

                                                                           Ngày         tháng     năm 2022 

                                                                                Thủ Trưởng đơn vị 

 

Ghi chú: ảnh vận động viên, cán bộ đoàn xếp theo thứ tự như danh sách đăng ký                                                                       
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Mẫu 07:                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN KÉO CO 

                  Huấn luyện viên  ……………………............... ĐT …...…... 

      Vận động viên: 

TT Họ và tên Ngày sinh Cân nặng Ghi chú 

I Nội dung Nam: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9    Dự bị 

10    Dự bị 

II Nội dung Nữ: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9    Dự bị 

10    Dự bị 

II Nội dung nam nữ phối hợp    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9    Dự bị 

10    Dự bị 

                                                                                 Ngày       tháng       năm 2022 

                                                                                       Thủ Trưởng đơn vị 

 

Ghi chú: ảnh vận động viên, cán bộ đoàn xếp theo thứ tự như danh sách đăng ký                                                                       
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Mẫu 08:                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU  MÔN ĐUA GHE NGO 

- Đội Ghe: ………………………………... 

- Huấn luyện viên: ………………………………... ĐT ................. 

                                              ……………………………….. 

- Vận động viên: 

TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

...   Dự bị 

    

                                                                  Ngày         tháng       năm 2022 

                                                                               Thủ Trưởng đơn vị 

 

Ghi chú: ảnh vận động viên, cán bộ đoàn xếp theo thứ tự như danh sách đăng ký 
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Mẫu 09:                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN BI SẮT 

- Huấn luyện viên: ………………………………... ĐT ................. 

                               ……………………………….. ĐT .................. 

- Vận động viên: 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nội dung  

Nam  Nữ  Đơn 

nam  

Đơn 

nữ  

Đôi 

nam  

Đôi 

nữ  

Bộ 

ba 

nam 

Bộ 

ba 

nữ  

1          

2          

3          

4          

5          

...          

 

                                                                            Ngày         tháng        năm 2022                                                                                                                                                                                     

                                                                                 Thủ Trưởng đơn vị 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: ảnh vận động viên, cán bộ đoàn xếp theo thứ tự như danh sách đăng ký                                                                 



25 
 

 

Mẫu 10:                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN CỜ ỐC 

- Huấn luyện viên: ………………………………... ĐT .............. 

                             ………………………...……….. ĐT .............. 

- Vận động viên: 

 

TT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Thi đấu  

Cá nhân 

Thi đấu 

đồng đội 

1     

2     

3     

4     

     

 

                                                                            Ngày         tháng        năm 2022                                                                                                                                                                                     

                                                                                 Thủ Trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: ảnh vận động viên, cán bộ đoàn xếp theo thứ tự như danh sách đăng ký 
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Mẫu 11:                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     

ĐƠN VỊ:  . . . . . . . . . . .                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

 

DANH SÁCH THẺ THI ĐẤU MÔN  ……………… 

Huấn luyện viên:  

 

Ảnh 

3 x 4 

 

Ảnh 

3 x 4 

 

Ảnh 

3 x 4 

 

   Họ và tên:                                 Họ và tên:                                       Họ và tên:                                     

Vận động viên: 

Ảnh 

3 x 4 
 

Ảnh 

3 x 4 
 

Ảnh 

3 x 4 

   Họ và tên:                                    Họ và tên:                                    Họ và tên: 

   Nam (nữ)                                     Nam (nữ)                                      Nam (nữ)              

                                      

Ảnh 

3 x 4 
 

Ảnh 

3 x 4 
 

Ảnh 

3 x 4 

  Họ và tên:                                    Họ và tên:                                     Họ và tên: 

   Nam (nữ)                                     Nam (nữ)                                      Nam (nữ)              

 

                                                                       Ngày         tháng        năm 2022                                                                                                                                                                                     

                                                                                 Thủ Trưởng đơn vị 

 

Ghi chú: ảnh cán bộ đoàn và vận động viên xếp theo thứ tự như danh sách đăng 

ký của từng môn.                                                                   
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