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ĐIỀU LỆ
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LẦN THỨ XXXHI - 2015.

Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 33 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2015, Sờ 
Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Ngành Giáo dục phoi hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tổ chức Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ XXXIII-2015.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU:

1. Mục đích:
- Tạo không khí thỉ đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn 

Ngành, thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2015.
- Đánh giá kết quả cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”  trong 

cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang công tác tại các cơ sở Giáo dục trong toàn tỉnh.
“ Từ phong trào luyện tập thể thao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, tạo động lực 

thúc đẩy công tác Giáo dục thể chất, phong trào TDTT trong các đơn vị, trườiig học, nhẳm 
thực hiện tốt khẩu hiệu " Khỏe để xây đựng và bảo vệ tổ quốc”.

2. Yêu cầu :
- Tổ chức luyện tập Và thi đấu sôi nẻi từ cấp trường, cấp huyện đến cấp tỉnh, tạo không 

khí vui tươi phấn khởi ữong cán bộ, giáo viên, công nhân viên, quá trình tổ chức đảm bảo an 
toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Các đơn vị cần tham gia đầy đủ để đánh giá công tác thi đua trong năm học và xây 
dựng phong ưào chung của toàn ngành.

- Các đơn vị cử người đúng đối tượng tham gia theo qui định, châp hành nghiêm túc 
Điều lệ của Ban Tổ chức.

II. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đổi tượng:
- Là cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang công tác trong Ngành Giáo dục vả Đào tạo 

tỉnh Đắk Lắk, diện biên chế chính thức, hoặc hợp đồng từ 1 năm ưở lên, có chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ công đoàn viên để Ban Tổ chức đối chiếu khi kiểm tra nhân sự. VĐV phải đảm 
bảo sức khoẻ tốt để thi đấu thể thao, thủ trưởng các đơn vị phải cho VĐV kiểm tra sức khoẻ 
trước khi thi đấu và phải chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về sức khoẻ của VĐV của đơn vị 
mình. Những trường hợp không đủ thủ tục, BTC sẽ không cho tham gia thi đấu.

- Mỗi Phòng Giáo đục và Đào tạo, mỗi trường THPT, Trung tâm GDTX, các trường 
PTDTNT, trường Trung cấp CN, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT được thành lập 1 đoàn 
VĐV, có Trưởng, Phó đoàh phụ trách chung. Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng đoàn VĐV tham 
gia Hội thao chịu ứách nhiệm trước Ban To chức về nhân sự và chấp hành Điều lệ thi đấu của 
VĐV đơn vị minh. Các đơn vị không trực thuộc Phòng Giáo đục và Đào tạo có thể liên kết với 
nhau để tham gia thi đấu môn bóng chuyền, thành tích được cộng vào điểm xếp loại toàn đoàn 
của đơn vị đãng ký' chính thức.



- ở  các môn cỏ phân độ tuổi, VĐV ờ tuổi cao hơn có thể đăng ký tham gia thi đấu ở tuổi 
thấp hơn liền kề.

- Một VĐV chỉ được tham gia 1 môn thể thao vả tham gia tối đa 2 nội dung, ở các môn 
có phân độ tuổi, VĐV chỉ được tham gia ở 1 độ tuồi; các đơn vị bị phát hiện 1 VĐV tham gia 
thi đấu 2 môn hoặc 2 độ tuổi sẽ bị hủy bỏ thành tích của cá nhân và đồng đội.

2. Các môn thi đấu:

- Các môn thi đấu gồm bóng chuyền, cầu lông, bỏng bàn, đá càu.
- Ban Tổ chức chỉ cho thi đấu nếu có từ 3 VĐV đăng ký trở lên đối với các môn cá 

nhân, 3 cặp đấu đối với các nội đung đấu đôi, 3 đội trở lên đối với môn đổng đội.
- Các VĐV phải có mặt trước thời gian thi đấu 10 phút để làm thù tục, sau thời gian 

thông báo của trọng tài 10 phút, đội nào, YĐV nào không có mặt coi như bò cuộc và bị huỷ bỏ 
thành tích thi đấu trước đó, đối phương sẽ được xử thắng theo quy định của từng môn, các 
VĐỴ, các đội bỏ cuộc sẽ khồng được tham gia thi đấu tiếp.

3. Thòi gian đăng ký và tổ chức thi đấu:

- Đăng kỷ tham gia chậm nhất ngày 7/11/2015.

- Các VĐV và lãnh đạo đoàn tham gia Hội thao nộp đăng ký tổng hợp và đãng ký chi 
tiết từng môn ( theo mẫu biểu), mỗi người tham gia Hộỉ thao nộp 01 ảnh 3 X 4 em và lQ.OOOđ 
để làm thẻ thi đấu.

- Bản danh sách đăng ký tong hợp phông chữ Times New Roman in hoa, lưu trong USB 
để BTC copy, làm thẻ LĐ, HLV, VĐV, đăng kỷ tổng hợp gửi về email nội bộ của Phòng Giáo 
dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 3.812192.

- Thời gian họp trưởng đoàn bốc thãm xếp lịch thi đấu: 8 giờ 00 ngày 10/11/2015 tại hội 
trường A trường THPT Buôn Ma Thuột.

- Thời gian thi đấu: 03 ngày ( 12, 13,14 /11/2015).

- Khai mạc: 07 giờ 30 ngày 12/11/2015 tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

- Địa điểm thi đấu các môn sẽ thông báo trong cuộc họp trưởng đoàn.

III. HÌNH THỨC TỎ CHỨC VÀ CÁC NỘI DUNG THI ĐẨU:

1. Môn bóng chuyền nam, nữ: Phân thành 2 hệ thống giải.

- Giải dành cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Giải dành cho các đơn vị còn lại, các đơn vị này được phép liên kết với nhau thành 
một đội để thi đấu.

- Bóng thi đấu: Bóng thi đấu tiêu chuẩn Thăng long..

- Trang phục thi đấu: Các đội phải có 2 bộ trang phục thi đẩu khác màu, có in số áo và 
tên đơn vị.

- Thể thức thi đấu: Tùy số lượng đội đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ quy định thể 
thức thi đâu cho phù hợp

- Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị được cử toi đa 01 đội 6 VĐV chính thức, 06 VĐV dự bị, 1 
HLV. 1 Chỉ đạo viên. ^

- Luật thi đẩu: Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục TDTT.
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2. Môn cầu lông: Chia thành 4 độ tuổi.

- Từ 30 tuổi trở xuống (sinh năm 1985 đến nay).
- Từ 31 đến 40 tuổi (sinh năm 1984 đến 1975).
- Từ 41 đến 50 tuổi (sinh năm 1974 đến 1965).
- Từ 51 đến 60 (sinh năm 1964 đến 1955).
- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam- nữ.
- Cầu thi đẩu: Cầu tiêu chuẩn thi đấu do Ban Tổ chức quy định.
- Trang phục thi đấu: VĐV mang trang phục thể thao có in tên đơn vị.
- Số lượng VĐV: Ở mỗi nội dung thi đấu, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV thi đấu đơn, 2 cặp 

thi đấu đôi.
- Thể thức thi đấu: Nếu có từ 6 VĐV hoặc 6 cặp đôi đăng ký trở lên, các VĐV sẽ bốc 

thăm đấu loại trực tiếp, từ 5 VĐV trở xuống sẽ tổ chức thi đấu vòng tròn một lượt tính 
điểm.

- Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu cầu lông hiện hành của Tổng cục TDTT.

3. Môn bóng bản: Chia thành 4 độ tuổi.

- Từ 30 tuổi trở xuống (sinh năm 1985 đến nay).
- Từ 31 đển 40 tuổi (sinh năm 1984 đến 1975).
- Từ 41 đến 50 tuổi (sinh năm 1974 đến 1965).
- Từ 51 đến 60 (sinh năm 1964 đến 1955).
- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ.
- Số lượng VĐV: Ở mỗi nội dung thỉ đấu, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV thi đấu đơn, 2 cặp

thi đấu đôi.  ̂ .
- Thể thức thi đấu: Nếu có từ 6 VĐV hoặc 6 cặp đôi đãng kỵ trở lên, các VĐV sẽ bốc 

thăm đấu loại trực tiếp, từ 5 VĐV trở xuống sẽ to chức thi đấu vòng tròn một lượt tính 
điểm.

- Bóng thi đấu: Bóng thi đấu tiêu chuẩn màu trắng.
- Trang phục thi đấu; VĐV mang ừang phục thể thao có in tên đơn vị, không mang trang 

phục màu trắng.
- Luật thi đấu: Ập dụng luật thi đấu bóng bàn hiện hành của Tổng cục TDTT.

4. Môn đá cầu: Chia thành 4 độ tuổi.

- Từ 30 tuồi trở xuống (sinh năm 1985 đến nay).
- Từ 31 đển 40 tuổi (sinh năm 1984 đến 1975).
- Từ 41 đến 50 tuổi (sinh năm 1974 đến 1965).
- Từ 51 đến 60 (sinh riăm 1964 đến 1955).
- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ.
- Số lượng VĐV: ở  mỗi nội dung thi đấu, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV thi đấu đơn, 2 cặp 

thi đấu đôi.
- Thể thức thi đấu: Nếu có từ 6 VĐV hoặc 6 cặp đôi đăng ký trở lên, các VĐV sẽ bốc

thăm đấu loại trực tiếp, từ 5 VĐV trở xuống sẽ tổ chức thi đấu vòng ưòn một lượt tính 
điểm. ■

- Cầu thi đấu: Cầu thi đấu theo tiếu chuấn quốc gia.
- Trang phục thi đấu: VĐV mang trang phục thể thao có in tện đơn vị.
- Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu đá cầu hiện hành của Tổng cục TDTT.

IV. KHEN THƯỞNG -  KỶ LUẬT- KHIẾU NẠI:
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1. Khen thưởng:

- Ban Tổ chức Hội thao cấp tình trao cờ nhất, nhì, đồng hạng ba, huy chương vàns, bạc, 
đồng kèm theo giải thưởng cho các đội bóng chuvền, đạt thứ hạng nhất, nhì, đồng hạng ba.

-Trao huy chương vàng, bạc, đồng kèm theo tiền thưởng, cấp giấy chứng nhận huy 
chương cho các cá nhân, đôi đạt thứ hạng nhất, nhì, đồng hạng ba ở các nội dung thi đấu.

- Trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho khối Phòng Giáo dục và Đào tạo; cờ nhất, nhì, ba 
toàn đoàn cho các đơn vị còn lại.

- Qui định về tính điểm toàn đoàn: Cách tính điểm toàn đoàn theo huy chương ở các 
môn và các nội dung cộng lại, môn bóng chuyền, HCV: 100 điểm, HCB: 80 điểm, HCĐ: 60 
điểm, các nội dung đánh đơn: HCV: 15 điểm, HCB: 10 điểm, HCĐ: 5 điểm, các nội dung đánh 
đôi HCV: 30 điểm, HCB: 20 điểm, HCĐ: 10 điểm .

Các đơn vị và cá nhân vi phạm điều lệ, tuỳ theo mức độ, Ban Tổ chức sẽ xừ lý kỷ luật 
từ nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền tham gia Hội thao, huỷ bỏ thành tích, thu hồi huy chương, 
thông báo về đơn vị chủ quản đồng thời Trưởng đoàn, Thủ trưởng đơn vị có người vi phạm 
chịu trách nhiệm trước Ban Tồ chức về sai phạm của đơn vị mình, trường hợp biểu hiện gây 
rối, quá khích sẽ chuvển hồ sơ cho cơ quan pháp luật xử lý .

3. Khiếu nại:

Các khiếu nại về luật thi đấu ở trên sân do Đội trưởng hoặc Lãnh đạo đoàn làm việc trực 
tiếp với trọng tài, nểu thấy chưa thoả đáng có thể khiếu nại bằng văn bản lên Ban Tổ chức Hội 
thao.

Các khiếu nại chỉ có giá trị sau khi kết thúc nội dung thi đấu 15 phút trở lại.

V. KINH PHÍ - SỬA ĐÒI ĐIÈU LỆ:

1. Kinh phí:

Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm kinh phí tổ chức Hội thao cấp tỉnh.

Các đơn vị tham gia Hội thao đảm bảo kinh phí ăn, ở, đi đường, trang phục, dụng cụ 
luyện tập và thi đấu cho lãnh đạo đoàn, HLV, VĐV theo chế độ công tác phí hiện hành.

2. Sửa đổi điều lệ:

Chỉ có Ban Tổ chức Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk lần 
thứ XXXIII-2015 mới có quyền bổ sung và sửa đổi Điều lệ Hội thao trong quá trình tổ chức, 
triển khai thi đấu các môn cho phù họp với điều kiện thực tiễn của toàn neành.

2. Kỷ luật:

CÔNGTĐQÀN NGÀNH GD SỚ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
J & Ả M  ĐỐC
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