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ĐIỀU LỆ 

Giải Vovinam Học sinh, Sinh viên tỉnh Lạng Sơn 

Lần thứ II năm 2020 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. Thúc đẩy phong trào tập luyện Vovinam của các câu lạc 

bộ (CLB), các đơn vị trong tỉnh. 

Kiểm tra đánh giá công tác giảng dạy, huấn luyện của các CLB Vovinam 

trên đia bàn toàn tỉnh. Qua đó nhằm tuyển chọn các vận động viên (VĐV) có khả 

năng chuyên môn, tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện để tham gia các giải trong khu 

vực và toàn quốc. 

2. Yêu cầu 

Các đơn vị phát động phong trào tập luyện từ cơ sở, tuyển chọn những 

VĐV xuất sắc của đơn vị mình để tham gia Giải theo quy định của Điều lệ. 

Các đơn vị tham dự Giải phải thực hiện đúng các quy định của Điều lệ về 

đối tượng và hồ sơ đăng ký. 

Nghiêm cấm các hiện tượng gian lận về hồ sơ và độ tuổi VĐV, các cá 

nhân, đơn vị nào vi phạm, Trưởng đoàn và Huấn luyện viên (HLV) của đơn vị đó 

phải chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật theo Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg, ngày 

26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động 

thể dục thể thao. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng: 

Các ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và các CLB Vovinam trên địa 

bàn tỉnh (gọi tắt là đơn vị). Mỗi đơn vị được cử 01 Đoàn VĐV tham gia giải. 

Các VĐV tham gia thi đấu sinh trước ngày 01/01/2012, là người đang học 

tập, công tác, sinh hoạt, cư trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thuộc các đơn vị 

huyện, thành phố, ngành, đoàn thể và các CLB quản lý. 

Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị, nếu thi đấu cho đơn vị 

khác phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản bằng văn bản. Trong trường hợp 

có tranh chấp VĐV thì ưu tiên cho đơn vị đang quản lý trực tiếp. 
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2. Thời gian: 

- Họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu: 14h00, ngày 15 tháng 8 năm 2020 

- Thành phần: Trưởng đoàn hoặc HLV của các đoàn tham gia giải. 

- Giải được tổ chức 02 ngày, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 8 năm 2020. 

- Khai mạc giải: 07h30’, ngày 22 tháng 8 năm 2020. 

3. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn (số 32, đường Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

III. NỘI DUNG, LUẬT, THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Nội dung  

1.1. Nhóm Tiểu học: Sinh từ năm 2011 đến 2009 (9 - 11 tuổi).  

- Thi quyền: 04 nội dung. 

+ Nhập môn quyền đơn nam, nữ 

+ Nhập môn quyền tập thể nữ (03 VĐV thực hiện). 

+ Nhập môn quyền tập thể nam (03 VĐV thực hiện). 

1.2. Nhóm Trung học cơ sở: Sinh từ năm 2008 đến 2005 (12 - 15 tuổi). 

- Thi quyền: 04 nội dung. 

+ Thập tự quyền nam, nữ. 

+ Song luyện 1 nam, nữ. 

- Đối kháng: 14 hạng kg (07 hạng kg nam, 07 hạng kg nữ). 

        NAM      NỮ 

30 kg – 33 kg    30 kg – 33 kg 

33 kg – 36 kg    33 kg – 36 kg 

36 kg – 39 kg    36 kg – 39 kg 

39 kg – 42 kg    39 kg – 42 kg 

42 kg – 45 kg    42 kg – 45 kg 

1.3. Nhóm Trung học phổ thông trở lên: Sinh từ năm 2004 trở về trước 

(16 tuổi trở lên). 

- Thi quyền: 06 nội dung. 

+ Long hổ quyền     + Tứ trụ quyền 

+ Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp + Nhật nguyệt đại đao 

+ Đa luyện binh khí   + Đa luyện tay không 

- Đối kháng: 11 hạng kg (06 hạng kg nam, 05 hạng kg nữ). 

        NAM      NỮ 

42 kg – 45 kg    42 kg – 45 kg 

45 kg – 48 kg    45 kg – 48 kg 

48 kg – 51 kg    48 kg – 51 kg 
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51 kg – 54 kg    51 kg – 54 kg 

54 kg – 57 kg    54 kg – 57 kg 

57 kg - 60 kg 

2. Luật, thể thức thi đấu 

- Áp dụng Luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Vovinam Việt Nam. 

- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV cho mỗi hạng cân thi đấu đối kháng và 

01 VĐV (một đội) ở một nội dung thi quyền đơn (tập thể). Mỗi VĐV đăng ký thi 

đấu không quá 02 nội dung (01 nội dung đối kháng và 01 nội dung quyền). 

- Ở các nội dung có 02 bài thi, các đơn vị chỉ được đăng kí 01 trong 02 bài 

thi. Thi đấu quá nội dung quy định sẽ bị hủy bài thi có thành tích cao nhất. 

- BTC sẽ bố trí cân để các VĐV cân thử, điều chỉnh danh sách đăng ký 

chính thức trước khi vào họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu.  

- Trước mỗi trận đấu 60 phút các VĐV tham gia thi đấu ở buổi đấu đó sẽ 

cân chính thức, những VĐV thừa cân sẽ bị loại, VĐV còn lại thắng kỹ thuật. 

- Thẻ VĐV tham dự thi đấu (theo mẫu) phải dán ảnh, có đóng dấu giáp lai 

xác nhận của BTC. Các VĐV tự chuẩn bị trang phục, dụng cụ thi đấu phù hợp 

theo đúng quy định của môn phái (vi phạm sẽ bị truất quyền thi đấu, VĐV còn lại 

thắng kỹ thuật). BTC chuẩn bị găng, giáp và mũ bảo hộ trong quá trình thi đấu. 

- HLV, chăm sóc viên phải mặc trang phục phù hợp, đi giày thể thao, có 

danh sách nộp về BTC. Trong mỗi trận đấu, cho phép 01 chỉ đạo viên và 01 chăm 

sóc viên tại khu vực kỹ thuật của đội mình. 

- Các đoàn VĐV không được tự ý ra khỏi địa điểm thi đấu, có trách nhiệm 

bảo vệ cơ sở vật chất của đơn vị đăng cai tổ chức. Cổ vũ văn minh, lành mạnh, 

không có những phát ngôn, cử chỉ sai lệnh làm ảnh hưởng tới tình đoàn kết môn 

phái. VĐV hoặc đoàn VĐV nào vi phạm sẽ bị loại. 

2.1. Thi quyền 

- Kết quả bài thi được đánh giá bằng tổng số điểm của 03 giám khảo trên 

05 giám khảo (bỏ số điểm cao nhất và thấp nhất). 

- Cách chấm điểm: Chấm điểm riêng biệt cho từng bài thi, nếu có 02 hay 

nhiều VĐV, đồng đội bằng điểm nhau thì xét VĐV, đồng đội nào có 1, 2 …/3 

trọng tài có điểm cao hơn sẽ được xếp hạng trên. Nếu vẫn bằng nhau thì bốc 

thăm. 

2.2. Thi đấu đối kháng 

- Mỗi hạng cân phải có từ 04 VĐV trở lên mới tổ chức thi đấu (tính theo 

thực tế sau khi cân VĐV). 

- Thi đấu loại trực tiếp tranh giải cá nhân Nam, Nữ. VĐV thi đấu 02 hiệp, 

mỗi hiệp 1,5 phút, nghỉ giữa hiệp 01 phút. 
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- Các VĐV bằng điểm sau khi kết thúc trận đấu sẽ phân định thắng thua 

bằng hình thức bốc thăm. 

IV. HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

1. Hồ sơ 

- Danh sách đăng ký (theo mẫu gửi kèm) có đóng dấu, xác nhận của thủ 

trưởng đơn vị. 

- Các VĐV tham gia thi đấu phải có: Giấy chứng minh nhân dân, giấy khai 

sinh (công chứng), giấy khám sức khỏe và bảo hiểm thân thể. VĐV nào không có 

bảo hiểm thân thể thì phải mua bảo hiểm thân thể tại địa điểm thi đấu, nếu không 

sẽ không được tham dự thi đấu. 

- Trưởng đoàn lập danh sách thi đấu và viết giấy cam kết (theo mẫu) về 

mọi rủi do có thể xảy ra đối với VĐV trong quá trình thi đấu. 

- VĐV có trình độ từ Lam đai trở lên phải nộp giấy chứng nhận (công 

chứng) về BTC mới được thi đấu. 

2. Đăng ký 

- Thời gian đăng ký trước 17h00, ngày 14/8/2020. 

- BTC sẽ không cho thi đấu đối với những VĐV thiếu hồ sơ và nộp đăng 

ký muộn hơn thời gian quy định trên. 

- Hồ sơ đăng ký gửi về phòng Tổ chức Thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn (số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn). 

- Điện thoại: 0205.3775.122  - Email: ptctdls@gmail.com. 

V. KINH PHÍ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Kinh phí: BTC lo kinh phí tổ chức Giải và giải thưởng. Các đơn vị 

tham dự giải tự túc tiền ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian tập huấn và thi đấu tại tỉnh. 

* Kinh phí tổ chức do Công ty võ thuật Lạng Sơn xã hội hóa và ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ (30 triệu đồng). 

2. Khen thưởng: BTC tặng Cờ lưu niệm cho tất cả các đoàn tham gia giải. 

- Đối với các nội dung thi quyền: BTC trao giải Nhất, Nhì nếu có 03 VĐV 

(đơn vị) tham dự; trao Nhất, Nhì, Ba nếu có 04 VĐV (đơn vị) trở lên tham dự. 

- Đối với nội dung đối kháng: BTC trao giải Nhất, Nhì, Ba cho tất cả các 

hạng cân thi đấu. 

- Giải toàn đoàn: BTC sẽ trao cúp cho đơn vị đạt giải nhất toàn đoàn (xét 

theo tổng sắp huy chương). 

- Buổi Lễ bế mạc, nếu VĐV không có mặt để nhận giải thì giải thưởng sẽ 

bị thu hồi. Trường hợp VĐV bị chấn thương, không thể nhận giải thì đơn vị bố trí 

người nhận thay (Trưởng đoàn hoặc HLV). 

mailto:ptctdls@gmail.com
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3. Kỷ luật, khiếu nại 

- Trong quá trình thi đấu, tùy theo mức độ vi phạm, BTC giải sẽ áp dụng 

hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu. 

- Chỉ có Trưởng đoàn, HLV mới có quyền khiếu nại với BTC trong quá 

trình thi đấu. Khiếu nại phải bằng văn bản và nộp lệ phí là 500.000đ cho một 

trường hợp. Chậm nhất là 30 phút sau khi sự việc xảy ra và phải đưa ra bằng 

chứng xác thực cho việc khiếu nại. Nếu khiếu nại đúng BTC sẽ hoàn trả lại lệ 

phí, nếu khiếu nại sai sẽ bổ sung vào kinh phí tổ chức. Các đoàn phải tuyệt đối 

tuân thủ quyết định cuối cùng của BTC giải. 

- Các khiếu nại về hồ sơ, thủ tục, nhân sự sẽ giải quyết trước khi cân đo, 

bốc thăm xếp lịch. Sau khi lịch thi đấu đã ban hành, BTC không giải quyết các 

trường hợp khiếu nại về hồ sơ, thủ tục, nhân sự.  

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Ngay sau khi nhận được Điều lệ, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và 

khẩn trương đăng ký thi đấu với BTC giải. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ 

với Phòng Tổ chức Thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng 

Sơn. (ĐT: 02053.775.122) hoặc võ sư Lê Anh Tuấn (Công ty võ thuật Lạng Sơn 

ĐT: 0967.628.528). 

Chỉ có BTC giải mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ. Nếu có thay đổi 

bổ sung BTC sẽ thông báo bằng văn bản để các đơn vị biết./.  

 

Nơi nhận:     
- VP.UBND tỉnh (b/c);                                                                              

- Công ty Võ thuật Lạng Sơn (phối hợp); 

- Phòng VHTT,Trung tâm VH,TT&TT các 

huyện, Trung tâm VHTT thành phố (t/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm HL&TĐ.TDTT tỉnh (t/h);  

- VP sở, QLTDTT; 

- Websife SVHTT&DL;                                                                                   

- Lưu VT.                                                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Minh Tuệ 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải Vovinam Học sinh, Sinh viên tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2020 

 

Đơn vị  

Trưởng đoàn  ĐT: 

HLV trưởng  ĐT: 

Săn sóc viên  ĐT: 
 

 

I. NHÓM TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1. Đối kháng: 

- Nam 

Hạng kg Họ và tên Năm sinh Mua bảo hiểm Ghi chú 

30 kg – 33 kg     

33 kg - 36 kg     

36 kg - 39 kg     

39 kg - 42 kg     

42 kg - 45 kg     

45 kg – 48 kg     

48 kg – 51 kg     

 

- Nữ 
Hạng kg Họ và tên Năm sinh Mua bảo hiểm Ghi chú 

30 kg – 33 kg     

33 kg - 36 kg     

36 kg - 39 kg     

39 kg - 42 kg     

42 kg - 45 kg     

45 kg – 48 kg     

48 kg – 51 kg     

 

2. Thi quyền:  

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới tính 

Nội dung Ghi chú 
Nam Nữ 

1     
Thập tự quyền 

 

2      

3     
Song luyện 1 

 

4      
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II. NHÓM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRỞ LÊN 

 

1. Đối kháng: 

- Nam 

Hạng kg Họ và tên Năm sinh Mua bảo hiểm Ghi chú 

39 kg - 42 kg     

42 kg - 45 kg     

45 kg – 48 kg     

48 kg – 51 kg     

51 kg – 54 kg     

54 kg – 57 kg     

57 kg - 60 kg     

    

- Nữ 
Hạng kg Họ và tên Năm sinh Mua bảo hiểm Ghi chú 

39 kg - 42 kg     

42 kg - 45 kg     

45 kg – 48 kg     

48 kg – 51 kg     

51 kg – 54 kg     

54 kg – 57 kg     

 

2. Thi quyền: 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới tính 

Nội dung Ghi chú 
Nam Nữ 

1     Tứ trụ quyền  

2     Long hổ quyền  

3     Nhật nguyệt đại đao  

4     
Tinh hoa lưỡng 

nghi kiếm pháp 
 

5     Đa luyện binh khí  

6     Đa luyện tay không  
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