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ĐIỀU LỆ 

Giải Cầu lông, Tennis và Bóng đá Mini Hội thao Cụm thi đua Thanh tra  

các tỉnh Miền Tây Nam Sông Hậu năm 2019 
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-CTĐ ngày        /10/2019) 

 
 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Đối tượng tham gia Hội thao: 

Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua 

Thanh tra các tỉnh Miền Tây Nam Sông Hậu (Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, ngành, 

Thanh tra cấp huyện), đối với lao động hợp đồng thì phải có thời gian làm việc từ 12 

tháng trở lên và có tham gia bảo hiểm xã hội. 

2. Đối tượng không được tham gia Hội thao: 

Các vận động viên đoạt huy chương (vàng, bạc, đồng) trong các giải vô địch Cầu 

lông quốc gia từ năm 2015 đến nay không được tham gia thi đấu. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Nội dung thi đấu: 

1.1.1 Giải Cầu lông tổ chức 03 nội dung sau đây: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

Mỗi đơn vị trong Cụm đăng ký không quá 04 đôi cho mỗi nội dung thi đấu. 

1.2. Giải Tennis: Đôi nam 

Mỗi đơn vị trong Cụm đăng ký không quá 04 đôi thi đấu. 

1.3. Giải Bóng đá Mini: 05 người 

Mỗi đơn vị trong Cụm đăng ký 01 đội thi đấu. 

Ghi chú: Đối với nội dung nào nếu không đủ từ 03 đoàn vận động viên tham gia 

thi đấu thì Ban Tổ chức sẽ không tổ chức thi đấu ở nội dung đó. Mỗi vận đông viên 

chỉ tham gia dự tối đa 02 nội dung thi đấu.  

2. Thời gian và địa điểm thi đấu: 

- Thời gian tổ chức từ ngày 23/11 đến ngày 24/11/2019.  

- Địa điểm thi đấu tại tỉnh Sóc Trăng do Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đăng cai tổ chức. 

III. LUẬT THI ĐẤU, TRỌNG TÀI, THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Luật thi đấu: 

Áp dụng Luật thi đấu hiện hành và một số quy định của Ban Tổ chức Hội thao. 
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2. Thể thức thi đấu: 

Tùy thuộc vào số lượng vận động viên đăng ký tham gia thi đấu Ban Tổ chức sẽ 

quyết định thể thức tham gia thi đấu phù hợp. 

3. Trọng tài: 

Ban Tổ chức sẽ phối hợp với các cá nhân, tổ chức có chuyên môn về nội dung thi 

đấu để thành lập Tổ Trọng tài. 

IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng: 

1.1. Môn Cầu lông: Giải nhất, nhì, ba mỗi nội dung sẽ được tặng Cờ (riêng 

giải Nhất có thêm Cúp) và kèm tiền thưởng: 

- Nhất: 1.000.000đ. 

- Nhì:      800.000đ. 

- Ba:       600.000đ. 

1.2. Môn Tennis: Giải nhất, nhì, ba sẽ được tặng Cờ (riêng giải Nhất có thêm 

Cúp) và kèm tiền thưởng: 

- Nhất: 1.000.000đ. 

- Nhì:      800.000đ. 

- Ba:       600.000đ. 

1.3. Mông bóng đá Mini : Giải nhất, nhì, ba sẽ được tặng Cờ (riêng giải Nhất 

có thêm Cúp) và kèm tiền thưởng: 

- Nhất: 1.500.000đ. 

- Nhì:   1.200.000đ. 

- Ba:    1.000.000đ. 

1.4. Xếp hạng toàn đoàn dựa trên giải thưởng của mỗi nội dung quy ra điểm 

như sau: Nhất: 10 điểm, Nhì: 6 điểm, Ba: 3 điểm (Ghi chú: Các đơn vị trong Cụm 

phải tham gia đủ 03 môm của Hội thao). 

- Giải nhất toàn đoàn: Được tặng Cờ và kèm theo tiền thưởng 2.000.000đ. 

- Giải nhì toàn đoàn:   Được tặng Cờ và kèm theo tiền thưởng 1.500.000đ. 

- Giải ba toàn đoàn:    Được tặng Cờ và kèm theo tiền thưởng 1.000.000đ. 

2. Kỷ luật: 

- Vận động viên vi phạm Điều lệ thi đấu tùy theo mức độ vi phạm, xử lý theo 

hình thức cảnh cáo, xóa thành tích thi đấu hoặc truất quyền thi đấu. 

- Đoàn có vận động viên vi phạm Điều lệ thi đấu tùy vào mức độ vi phạm của 

vận động viên, xử lý theo hình thức cảnh cáo hoặc xóa bỏ thành tích thi đấu của toàn 

đoàn. 
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3. Khiếu nại: 

- Khi phát hiện vận động viên của các đơn vị khác vi phạm Điều lệ giải thì 

trưởng đoàn vận động viên có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức Hội 

thao để kịp thời xem xét và xử lý trước khi trao giải thưởng. 

- Các vận động viên tham dự giải cần mang theo giấy tờ tùy thân để Ban Tổ chức 

có căn cứ giải quyết kịp thời khi có khiếu nại. 

- Vận động viên nào khi có khiếu nại mà không chứng minh được nhân thân của 

mình sẽ bị loại khỏi giải thi đấu. 

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Kinh phí: 

Kinh phí phục vụ hội thao theo Kế hoạch Hội thao. 

2. Thủ tục đăng ký: 

Danh sách đăng ký tham gia thi đấu phải ghi đầy đủ nội dung (Mẫu 1 kèm theo), 

không tẩy xóa và có chữ ký của Chánh Thanh tra tỉnh, đóng dấu, gửi về Thanh tra tỉnh 

Sóc Trăng trước ngày 30 tháng 10 năm 2019.  

Chánh Thanh tra tỉnh tham gia Hội thao chịu trách nhiệm về đối tượng tham gia 

Hội thao theo đúng nội dung, Điều lệ giải đã quy định. 

Các vận động viên khi tham gia thi đấu phải đeo Thẻ đơn vị. 

3. Hiệu lực của Điều lệ: 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và hết hiệu lực ngay sau khi giải kết 

thúc. Ban Tổ chức có thể sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải. 

 

 
                                                                      TM. CỤM THI ĐUA   

                                  CỤM PHÓ       
 

 
 

 

                                                                 CHÁNH THANH TRA TỈNH SÓC TRĂNG 

   Lê Trọng Nguyên 
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