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THÔNG BÁO  

Sửa đổi Điều lệ môn Bóng chuyền  

Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX-năm 2022 
 

Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX-năm 2022 đã ban hành 

Điều lệ số 80/ĐL-ĐHTDTT ngày 16/7/2021 Điều lệ môn Bóng chuyền Đại hội 

TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX-năm 2022. Trong đó tại khoản V. LUẬT, THỂ 

THỨC THI ĐẤU, điểm 5. Cách tính điểm, ghi như sau: 

5. Cách tính điểm: mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, trong hiệp đấu thứ nhất và thứ 

hai đội đạt 25 điểm và cách biệt 2 điểm là đội thắng hiệp; trong hiệp đấu thứ ba, đội 

đạt 15 điểm và cách biệt 2 điểm là đội thắng hiệp. Đội thắng 2 hiệp là đội thắng trận. 

 - Trận đấu có tỷ số 2-0: đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm; 

 - Trận đấu có tỷ số 2-1: đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm;  

 - Trận đấu có 1 đội bỏ cuộc: đội còn lại thắng 2-0, đội bỏ cuộc bị loại khỏi 

giải; nếu có 2 đội cùng bỏ cuộc: cả 2 đội bị loại khỏi giải. 

Sau khi nhận được thông tin phản hồi từ cơ sở, Ban Tổ chức Đại hội TDTT 

tỉnh thông báo sửa đổi như sau: 

5. Cách tính điểm: Mỗi trận đấu gồm 5 hiệp, trong hiệp đấu thứ nhất đến thứ 

tư đội đạt 25 điểm và cách biệt 2 điểm là đội thắng hiệp; trong hiệp đấu thứ năm, đội 

đạt 15 điểm và cách biệt 2 điểm là đội thắng hiệp. Đội thắng 3 hiệp là đội thắng trận. 

 - Trận đấu có tỷ số 3-0 hoặc 3-1: đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm; 

 - Trận đấu có tỷ số 3-2: đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm;  

 - Trận đấu có 1 đội bỏ cuộc: đội còn lại thắng 3-0, đội bỏ cuộc bị loại khỏi 

giải; nếu có 2 đội cùng bỏ cuộc: cả 2 đội bị loại khỏi giải. 

Ban Tổ chức xin thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo ĐH TDTT tỉnh (b/c); 
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- CA tỉnh, BCHQS tỉnh, Bộ đội BP tỉnh, Sở GDĐT; 
- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở VHTT&DL; 
- Phòng VHTT; Trung tâm VH,TT&TT 

các huyện, TP (t/h); 
- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; 
- Văn phòng sở, phòng QLTT; 
- Websife SVHTTDL (đăng tải); 
- Lưu VT; QLTT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Dương Minh Tuệ 
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