
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 Việt dã tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

I. Tên giải Giải Việt dã tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

II. Mục đích, 

yêu cầu 

 

1. Mục đích:  

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại"; Mừng Đảng, mừng Xuân đón mừng năm mới 

2021; động viên quần chúng nhân dân tích cực rèn luyện thân thể, nâng 

cao sức khoẻ cộng đồng. 

- Nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào việt dã ở cơ sở, tuyển 

chọn vận động viên (VĐV) xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

thành tích thể thao của tỉnh Lạng Sơn.  

2. Yêu cầu: 

- Các đơn vị tuyển chọn những VĐV xuất sắc để tham gia giải và thực 

hiện đúng các quy định của Điều lệ giải. 

- Nghiêm cấm các hiện tượng gian lận về hồ sơ và độ tuổi VĐV, 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 (TDTT). 

III. Thời gian, 

địa điểm 

1. Thời gian: 

- 8h00 thứ Sáu, ngày 25/12/2020: Kiểm tra hồ sơ, họp chuyên môn, xếp 

lịch thi đấu, phát số đeo (yêu cầu Trưởng đoàn hoặc HLV có mặt tại 

Nhà Thi đấu TDTT số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn). 
 

- Lễ khai mạc: 7h30, Chủ nhật, ngày 27/12/2020 tại sân Bảo tàng tỉnh 

(số 6, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).  

- Thời gian thi đấu: Từ 8h00 - 11h00, ngày 27/12/2020. 

- Thời gian tổng kết và trao thưởng: 11h30, ngày 26/12/2020. 

2. Địa điểm: 

Xuất phát - Đích: Trước cổng Bảo tàng tỉnh, số 6, đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

IV. Nội dung, 

Luật, cách xếp 

hạng 

1. Nội dung thi đấu chính thức của giải:  

- VĐV đăng ký thi đấu tranh giải cá nhân Nam, Nữ, giải đồng đội Nam, 

Nữ, giải toàn đoàn theo hệ thống giải, gồm: giải Thiếu niên, giải Trẻ và 
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giải Chính. 

- Không giới hạn số lượng VĐV đăng ký dự thi tranh giải cá nhân. 

- Thi đấu tranh giải đồng đội: Đồng đội Nam (03 VĐV); đồng đội Nữ 

(03 VĐV). Các VĐV thi đấu giải đồng đội phải đăng ký danh sách với 

BTC trước khi phát số đeo. 

* Mỗi VĐV được phép đăng ký tối đa 02 nội dung thi đấu: trong cùng 

nhóm tuổi và với nhóm tuổi trên liền kề. 

a) Giải Thiếu niên: Các VĐV từ 14 tuổi trở xuống đến thấp nhất là 11 

tuổi (sinh từ năm 2009 - 2006).  

- Cự ly thi đấu (chung cho cả Nam, Nữ): 02 km. 

* Lộ trình: Xuất phát trước cổng Bảo tàng tỉnh, đường Hùng Vương      

qua cầu Thụ Phụ       đến ngã ba Văn Vỉ, rẽ trái, quay ngược lại qua cầu 

Thụ Phụ      về Đích trước cổng Bảo tàng tỉnh. 

b) Giải Trẻ: Các VĐV từ 17 tuổi trở xuống đến thấp nhất là 14 tuổi 

(sinh từ năm 2003 - 2006). 

- Cự ly thi đấu (chung cho cả Nam, Nữ): 05 km. 

* Lộ trình: Xuất phát trước cổng Bảo tàng tỉnh, đường Hùng Vương 

       qua cầu Thụ Phụ      qua ngã ba Văn Vỉ      qua Tòa án tỉnh, đến 

ngã ba Viettel, rẽ trái, quay ngược lại     qua Tòa án tỉnh        qua ngã ba 

Văn Vỉ       qua cầu Thụ Phụ        về Đích trước cổng Bảo tàng tỉnh. 

c) Giải Chính: từ 17 tuổi trở lên. 

- Cự ly thi đấu (chung cho cả Nam, Nữ): 07 km. 

* Lộ trình: Xuất phát trước cổng Bảo tàng tỉnh, đường Hùng Vương 

đến Thư viện tỉnh, rẽ phải theo phố Dã Tượng      đến ngã ba Trung tâm 

Hành chính công, rẽ phải theo đường Quang Trung    qua chợ Chi 

Lăng, đến ngã tư, rẽ phải theo đường Đinh Tiên Hoàng    qua cầu Đông 

Kinh      đến ngã tư, rẽ phải vào đường Bà Triệu     qua cầu 17/10     

đến ngã ba Viettel, rẽ phải       qua Tòa án tỉnh     qua ngã ba Văn Vỉ      

qua cầu Thụ Phụ       về Đích trước cổng Bảo tàng tỉnh.   

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

cục TDTT ban hành. 

3. Xếp hạng: 

- Giải cá nhân: là vị trí thứ tự xếp hạng thực tế của VĐV đạt được trong 

thi đấu. 

- Giải đồng đội: là tổng số thời gian thực hiện cự li chạy của 03 VĐV 

trong một đội. Đội nào có tổng thời gian chạy ngắn hơn thì đội đó xếp 

trên. Nếu 2 hay nhiều đội có tổng thời gian chạy bằng nhau, thì đội nào 

có VĐV về đích cuối cùng sớm hơn thì đội đó xếp trên. 

- Giải toàn đoàn: Ban tổ chức (BTC) căn cứ kết quả thi đấu (thành tích) 

và số lượng VĐV tham dự (phong trào) của các đơn vị tham dự giải để 

xếp hạng toàn đoàn. 
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V. Điều kiện, 

đối tượng 

tham dự 

1. Điều kiện: VĐV có tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ được các 

đơn vị tuyển chọn, đăng ký đều được dự thi. Nếu đơn vị nào không đủ 

VĐV dự giải đồng đội thì đăng ký dự thi cá nhân. 

2. Đối tượng: VĐV là người đang sinh sống, công tác, học tập tại các 

huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học 

thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

VI. Đăng ký 

Hạn đăng ký cuối cùng ngày 24 tháng 12 năm 2020. 

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

dấu xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Danh sách đăng ký gửi về phòng 

Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 320 

đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) email: 

thethaolangson@gmail.com; ông Vi Tiến Bình SĐT: 0974.550.983. 

- Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh (bản sao). 

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

nhiệm về sức khỏe VĐV đoàn mình). 

* Những đơn vị gửi danh sách đăng ký muộn hơn thời gian quy định và 

những VĐV có hồ sơ không hợp lệ sẽ không được tham gia thi đấu. 

VII. Kinh phí 
BTC bố trí kinh phí tổ chức và giải thưởng. Các đơn vị tham dự giải tự 

túc tiền ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian thi đấu tại tỉnh. 

VIII. Khen 

thưởng, khiếu 

nại, kỷ luật 

1. Khen thưởng:  
a) Giải cá nhân 

- BTC trao huy chương, kỷ niệm chương và tiền thưởng cho các giải: 

nhất, nhì, ba. 

- BTC trao kỷ niệm chương và tiền thưởng cho các VĐV về đích từ thứ 

4 đến thứ 10. 

b) Giải đồng đội và giải toàn đoàn 

- BTC trao cờ và tiền thưởng cho các giải: nhất, nhì, ba đồng đội và 

nhất, nhì, ba toàn đoàn. 

* Tùy theo điều kiện nguồn kinh phí xã hội hóa, BTC sẽ xét và trao 

thêm các giải phụ (nếu có). 

2. 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 kết thúc một cự li chạy 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. 

IX. Thông tin 

liên hệ 

Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

SĐT: 02053. 706.188; 0913.590.237. 
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* 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 của Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 24/12/2020. 

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:     
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, TP;                                                                              

- Phòng VHTT, Trung tâm VH,TT&TT các 

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

- Lãnh đạo Sở VHTTDL; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (t/h);  

- VP Sở, P QLTDTT; 

- Websife SVHTTDL;                                                                                   

- Lưu VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
 

 

 

 



Đơn vị:……………………..                                                   

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU  

GIẢI VIỆT DÃ TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020 

        

                                              - Trưởng đoàn     :………………………………………………………. 

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

 

TT Họ và tên 
Nam

/Nữ 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Đơn vị (nơi công tác,  

học tập, lao động, cư trú) 

Nội dung thi đấu 

Ghi chú 
T.Niên Trẻ Chính 

1         

2         

3          

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

…         

…         

                                                                                                                                                         ……, ngày    tháng 12 năm 2020                                                                   
                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                       (Ký tên, đóng dấu) 
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