
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /ĐL SVHTTDL               Lạng Sơn, ngày       tháng       năm 2020 
 
 

ĐIỀU LỆ 

Giải Vô địch và Trẻ Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

1. Tên giải Giải Vô địch và Trẻ Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

2. Thời 

gian 

Từ ngày 26/11 đến 29/11/2020 

- 8h00’ ngày 26/11/2020: Kiểm tra hồ sơ, họp chuyên môn, bốc thăm xếp 

lịch thi đấu (yêu cầu trưởng đoàn hoặc HLV có mặt) 

- 7h30 ngày 27/11/2020: Khai mạc – thi đấu 

3. Địa điểm 
Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn, số 32 đường Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. 

4. Nội dung 

thi đấu 

Môn Cầu lông, môn Bóng bàn có các nội dung sau: 

1. Giải trẻ: Nhóm tuổi từ 16 – 18 (sinh năm 2002 đến 2004). 

- Đơn nam: 02 VĐV - Đơn nữ: 02 VĐV 

- Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ: Mỗi nội dung 01 đôi. 

* Mỗi VĐV được phép tham gia tối đa 02 nội dung thi đấu. 

2. Giải vô địch: (không tính độ tuổi) 

- Đơn nam: 02 VĐV - Đơn nữ: 02 VĐV 

- Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ: Mỗi nội dung 01 đôi. 

* Mỗi VĐV được phép tham gia tối đa 02 nội dung thi đấu. 

5. Luật thi 

đấu 

 Môn Cầu lông Áp dụng Luật thi đấu Cầu lông hiện hành do Tổng cục 

TDTT ban hành  

- Cầu thi đấu: Cầu Ba Sao 77 

- Mỗi trận đấu đơn, đôi sẽ thi đấu 3 ván thắng 2 

Môn bóng bàn Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn hiện hành do Tổng cục 

TDTT ban hành 

- Bóng thi đấu: Ba sao DHS (loại hộp 06 quả) 

- Mỗi trận đấu đơn, đôi sẽ thi đấu 5 ván thắng 3 
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Cách tính điểm (chung cho Cầu lông, Bóng bàn): Thi đấu vòng tròn 

thắng được 02 điểm, thua được 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm 

- Nếu các đôi, cá nhân bằng điểm nhau thì lần lượt xét các chỉ số phụ như 

sau: (i) Hiệu số hiệp thắng - hiệp thua; (ii) Hiệu số quả thắng - quả thua; 

(iii) Trận gặp nhau trực tiếp. 

6. Thể thức 

thi đấu 

- Căn cứ số lượng đăng ký của các đơn vị, BTC sẽ đưa ra hình thức thi 

đấu phù hợp; các VĐV cùng một đơn vị sẽ không gặp nhau ở vòng đầu.  

- Ưu tiên: các đôi, cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba tại giải vô địch Cầu lông, 

Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 được quyền ưu tiên. Nếu thay đổi về 

nhân sự, các đôi, cá nhân đó sẽ mất quyền ưu tiên, các đôi, cá nhân khác 

không được quyền thay thế. 

7. Đối 

tượng 

tham dự 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, cơ quan Trung ương 

thường trú tại Lạng Sơn, các huyện: mỗi đơn vị được cử 01 đoàn VĐV 

tham dự giải; thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng được cử 02 đoàn 

VĐV tham dự giải. 

- Các VĐV từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2004 trở về trước)  

- Các VĐV tham gia giải phải là người đang công tác, học tập, sinh sống 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nếu thuộc các đơn vị: sở, ban, ngành, đoàn 

thể, cơ quan Trung ương đóng tại địa phương phải có thời gian công tác 

(hợp đồng lao động), học tập từ 6 tháng trở lên. 

- Các VĐV đã có thành tích (huy chương) trong các giải Cầu lông, Bóng 

bàn toàn quốc (giải trẻ và giải vô địch) 3 năm trở về đây, sẽ không được 

tham gia thi đấu. 

- Nếu VĐV thi đấu cho đơn vị khác phải được sự đồng ý của đơn vị đang 

quản lý trực tiếp. Trong trường hợp có tranh chấp VĐV thì ưu tiên cho 

đơn vị đang quản lý trực tiếp VĐV đó. 

8. Đăng ký 

       Hạn đăng ký cuối cùng ngày 25 tháng 11 năm 2020 

- Danh sách đăng ký thi đấu (theo mẫu 1,2 gửi kèm) phải có chữ ký, đóng 

dấu xác nhận của thủ trưởng đơn vị (đối với sở, ban, ngành, đoàn thể...), 

của Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin (đối với huyện, thành phố). Danh 

sách đăng ký gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh 

(đường Bà triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) hoặc gửi qua 

email: ptctdls@gmail.com. 

- Chứng minh nhân dân (bản sao công chứng). 

- Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe hợp lệ. (Trưởng đoàn chịu trách 

nhiệm về sức khỏe VĐV đoàn mình). 

* Những Đoàn gửi danh sách đăng ký muộn hơn thời gian quy định trên 

và những VĐV có hồ sơ không hợp lệ sẽ không được tham gia thi đấu. 
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9. Kinh phí 
BTC lo kinh phí tổ chức giải và giải thưởng. Các Đoàn tự lo kinh phí đi 

lại, ăn, nghỉ trong quá trình tham dự giải  

10. Khen 

thưởng – 

Kỷ luật, 

khiếu nại 

Khen thưởng: BTC tặng huy chương và tiền thưởng cho các giải nhất, 

nhì, ba ở các nội dung thi đấu. Nội dung có từ 06 đôi, cá nhân tham gia 

trở lên sẽ trao đồng giải ba. Nội dung có 3 đôi, cá nhân tham gia sẽ trao 

nhất, nhì; Nội dung có 2 đôi, cá nhân tham gia thì không tổ chức. 

Kỷ luật, khiếu nại: Tuỳ theo mức độ vi phạm Điều lệ giải, Luật thi đấu 

BTC sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo đến truất 

quyền thi đấu đối với các VĐV, các đoàn vi phạm. Chỉ Trưởng đoàn, 

Huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại (bằng văn bản) lên BTC, chậm 

nhất là 10 phút sau khi sự việc xảy ra và nộp lệ phí 500.000 đồng, quá 

thời gian quy định trên mọi thắc mắc, khiếu nại đều không có giá trị. 

Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng, tất cả các VĐV, các Đoàn 

phải nghiêm túc chấp hành. 

11. Thông 

tin liên hệ 

Phòng Tổ chức thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể 

thao tỉnh Lạng Sơn, SĐT: 02053.775.122  

* Chú ý 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, ngay sau khi nhận được Điều lệ, đề nghị 

các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai ở cơ sở, đồng thời báo cáo cấp uỷ, chính 

quyền của đơn vị để được quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí tham gia. 

Đối với các huyện, thành phố nếu đơn vị nào không tham gia giải thì phòng 

Văn hóa và Thông tin phải giải trình lý do bằng văn bản có xác nhận đồng ý của Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

20/11/2020. 

Chỉ có Ban Tổ chức giải mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ. Nếu có thay 

đổi, bổ sung, Ban Tổ chức sẽ thông báo bằng văn bản để các đơn vị biết./. 
 

Nơi nhận:     
- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- LĐ Cầu lông, LĐ Bóng bàn tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện, TP;                                                                              

- Phòng VHTT, Trung tâm VH,TT&TT các 

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

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (t/h);  

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở, P QLTDTT; 

- Websife SVHTTDL;                                                                                   

- Lưu VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Minh Tuệ 
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Mẫu 01 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải Vô địch, Trẻ môn Cầu lông tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

- Trưởng đoàn: …………………………………………….. 

- Huấn luyêṇ viên: ................................................................. 
 

 GIẢI TRẺ 

TT Ho ̣và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

 

Nôị dung thi đấu 

Đơn 

nam 

Đơn 

nữ 

Đôi 

nam 

Đôi 

nữ 

Đôi nam 

nữ 

1         

2         

3         

..         

..         

 
GIẢI VÔ ĐỊCH   

TT Ho ̣và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

 

Nôị dung thi đấu 

Đơn 

nam 

Đơn 

nữ 

Đôi 

nam 

Đôi 

nữ 

Đôi nam 

nữ 

1         

2         

3         

..         

..         

 

       ……….., ngày         tháng      năm 2020 

            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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Mẫu 02 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải Vô địch, Trẻ môn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 
 

- Trưởng đoàn: …………………………………………….. 

- Huấn luyện viên: ................................................................. 
 

  
 GIẢI TRẺ 

TT Ho ̣và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

 

Nôị dung thi đấu 

Đơn 

nam 

Đơn 

nữ 

Đôi 

nam 

Đôi 

nữ 

Đôi nam 

nữ 

1         

2         

3         

..         

..         

 
GIẢI VÔ ĐỊCH   

TT Ho ̣và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

 

Nôị dung thi đấu 

Đơn 

nam 

Đơn 

nữ 

Đôi 

nam 

Đôi 

nữ 

Đôi nam 

nữ 

1         

2         

3         

..         

..         

       ……….., ngày         tháng      năm 2020 

            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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