
           UBND TỈNH BÌNH THUẬN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     
            Số: 2423 /TL-SVHTTDL                   Bình Thuận, ngày 21 tháng 11 năm 2016 
 
 

THỂ LỆ 
Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc 

    tỉnh Bình Thuận năm 2016 
 

 
 

          Thực hiện Kế hoạch số 2335/KH-SVHTTDL ngày 11/11/2016 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao các 
dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2016” (gọi tắt là Ngày hội), Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch ban hành thể lệ với nội dung cụ thể như sau: 

A. LĨNH VỰC VĂN HÓA 

          I. LIÊN HOAN CA MÚA NHẠC DÂN GIAN  

 Mỗi đoàn xây dựng 1 chương trình nghệ thuật dân gian với thời lượng 20 
phút gồm các thể loại qui định. 

          + Ca (đơn - tam - tốp... ) có thể hát bằng cả tiếng dân tộc và tiếng Việt. 

  + Múa dân gian (múa tập thể, múa đôi, múa đơn...) 

  + Nhạc (hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc...) 

  Các đơn vị tham gia liên hoan phải xây dựng chương trình có cấu trúc 
hoàn chỉnh, chặt chẽ, hợp lý, đậm đà bản sắc dân tộc, ưu tiên sử dụng nhạc cụ 
dân tộc để đệm cho các tiết mục.  

  Các tiết mục khi xây dựng thành một chương trình có thể tập trung phản 
ảnh một chủ đề hoặc đan xen nhiều chủ đề song phải có tính thuyết phục, phong 
phú về nội dung, đạt chất lượng cao về nghệ thuật, mang dấu ấn đậm nét bản sắc 
riêng của từng địa phương từng vùng, miền, từng dân tộc… 

 Chú ý các chương trình tham gia liên hoan cần tập trung đi sâu sưu tầm 
khai thác vốn dân ca như: hò, vè, đối đáp, hát giao duyên, tấu nói…và dân vũ. 

           Giải thưởng liên hoan ca múa nhạc dân tộc gồm: 02 giải A; 03 giải B; 05 
giải C.                             

II. TRÌNH DIỄN TRANG PHỤC DÂN TỘC  

           Mỗi đoàn cử  từ 3 đến 5 diễn viên, nghệ nhân (nếu 3 người gồm 2 nữ và 1 
nam; nếu 5 người gồm 3 nữ và 2 nam), nam cao 1,7m; nữ 1,6m trở lên có ngoại 
hình đẹp duyên dáng khi trình diễn trang phục phải thiết kế thành 1 kịch bản độc 
lập cho mỗi nội dung trình diễn như: Trang phục lễ hội, trang phục lao động, 
trang phục đám cưới. Mỗi lần diễn tất cả diễn viên, nghệ nhân cho 1 loại trang 
phục, các đoàn trình diễn ra trang phục dân tộc từng nội dung theo thứ tự: Lễ hội 
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- lao động - đám cưới, đan xen với chương trình liên hoan ca múa nhạc dân gian 
thời gian không quá 5 phút. 

   Trang phục lễ hội là trang phục sử dụng trong các ngày lễ hội cổ truyền 
của dân tộc, phải đúng kiểu cách, màu sắc, hoa văn, chất liệu và kiểu dáng trang 
phục phải bảo đảm đúng phong các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phù hợp 
với từng nghi lễ cổ truyền mà BTC đã qui định cho từng đoàn. 

   Trang phục lao động tùy theo sự lựa chọn của diễn viên, nghệ nhân cho 
phù hợp với công việc, không gắn kim sa, kim tuyến để thể hiện tự nhiên, chân 
chất, sinh động. Cần lưu ý lựa chọn màu sắc trang phục cho phù hợp với sinh 
hoạt lao động, giản dị mà vẫn duyên dáng. 

  Trang phục đám cưới có thể là những bộ cách tân (cải biên) trên cơ sở 
trang phục gốc, truyền thống. Tuy cải biên nhưng vẫn giữ được nét duyên của 
dân tộc mình. 

  Mỗi đoàn đăng ký danh sách diễn viên (có lý lịch trích ngang) theo mẫu 
BTC qui định để thuận lợi cho việc sắp xếp và giới thiệu chương trình. 

  Mỗi nội dung chương trình trình diễn trang phục phải có lời biên soạn 
cho từng loại trang phục đó như: Lễ hội - lao động - đám cưới và phải gửi trước 
cho BTC để biên tập lời giới thiệu theo thứ tự các đoàn. 

  Chú ý: Các đoàn tự tập phần trình diễn của từng nội dung biểu diễn trang 
phục theo kịch bản độc lập. Âm nhạc các đoàn tự chọn gửi trước cho BTC, bộ 
phận kỹ thuật sẽ chịu trách nhiệm lo phần âm nhạc chung cho các đoàn trong 
quá trình trình diễn trang phục.  

  Giải thưởng trình diễn trang phục dân tộc gồm: 02 giải A; 03 giải B; 05 
giải C. 

 III. LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG  

           Mỗi đoàn giới thiệu 1 lễ hội truyền thống tiêu biểu có thời lượng không 
quá 15 phút, dưới hình thức sân khấu hóa nhưng vẫn bảo đảm nghi thức cần 
thiết và đúng với lễ hội. Có lời thuyết minh giới thiệu rõ ràng để người xem dễ 
hiểu.Trang phục, âm nhạc, tiếng động và đạo cụ phải phù hợp với nội dung lễ 
hội. 

Giải thưởng lễ hội truyền thống gồm:  02 giải A; 03 giải B; 05 giải C.  

Giải thưởng chương trình các nội dung Liên hoan ca múa nhạc dân gian; 
Trình diễn trang phục dân tộc; Lễ hội truyền thống gồm: 02 giải A; 03 giải B; 05 
giải C (giải thưởng có thể thay đổi tùy theo hiệu quả trình diễn, giới thiệu trên 
sân khấu). 

Chương trình đăng ký tham gia Ngày hội gửi về Phòng Nghệ thuật quần 
chúng, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận, số 11 đại lộ Nguyễn Tất Thành, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 Điện thoại: 062.3829053 
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B. LĨNH VỰC THỂ THAO  

I. CÁC MÔN THI ĐẤU THỂ THAO DÂN TỘC 

1. Chạy Việt dã nam, nữ. 

2. Đẩy gậy nam, nữ. 

3.  Kéo co hỗn hợp nam nữ. 

II. ĐIỀU LỆ THI ĐẤU TỪNG MÔN 

1. Môn Việt dã  

1.1. Đăng ký thi đấu 

- Đăng ký cá nhân: Không hạn chế số lượng. 

- Đăng ký đồng đội: Các đoàn tham gia đăng ký thi đấu tối đa 01 đội nam 
và 01 đội nữ (Mỗi đội tối đa 05 vận động viên).  

1.2. Tính chất thi đấu: Tranh giải cá nhân và đồng đội nam, nữ. 

1.3. Nội dung, cự ly thi đấu 

- Nữ chạy 2,4 km: Xuất phát đối diện Quảng trường Nguyễn Tất Thành 
chạy một vòng đường Nguyễn Tất Thành và về đích trước Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành (sơ đồ kèm theo). 

- Nam chạy 3,5 km: Xuất phát đối diện Quảng trường Nguyễn Tất Thành 
- Nguyễn Tất Thành (cuối đường Nguyễn Tất Thành vòng về lại) - Tôn Đức 
Thắng - Thủ Khoa Huân - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành - Đích đến trước 
Quảng trường Nguyễn Tất Thành (sơ đồ kèm theo). 

 1.4. Cách tính điểm, xếp hạng 

 a) Điểm cá nhân: Tính theo vị trí xếp hạng thực tế của Vận động viên 
đạt được qua thi đấu tại đích đến của cuộc thi. 

 b) Điểm đồng đội 

 - Tính tổng số điểm cá nhân đạt được của 03 Vận động viên đăng ký thi 
đấu đồng đội có thành tích cao nhất cộng lại. Đội có tổng số điểm cao hơn xếp 
trên. Trong trường hợp có 02 hay nhiều đội trở lên bằng điểm nhau thì đội nào 
có Vận động viên thứ 03 đạt thành tích cao hơn sẽ xếp trên. 

 - Đội nào không đủ 03 Vận động viên về đích sẽ không tính điểm đồng 
đội. 

 1.5. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Điền kinh do Tổng cục Thể dục 
Thể thao ban hành năm 2008 và các điều luật bổ sung. 

 1.6. Khen thưởng 

 * Giải cá nhân 

 - Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các cá nhân đạt 
thành tích Nhất, Nhì, Ba. 



4 
 

 - Giải khuyến khích cả nam và nữ từ hạng 04 đến hạng 10 chung cuộc 
(Nếu có 30 Vận động viên tham gia trở lên) và trao giải từ hạng 04 đến hạng 07 
(Nếu có từ 15 đến dưới 30 Vận động viên tham gia). 

 * Giải đồng đội 

 - Ban Tổ chức trao cờ và tiền thưởng cho giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội 
(Nếu có 04 đoàn tham gia trở lên) hoặc Nhất, Nhì (Nếu có 03 đoàn tham gia).   

 2. Môn đẩy gậy 

2.1. Đăng ký thi đấu 

Mỗi đơn vị cử một đoàn gồm: Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, Săn sóc 
viên và 01 Vận động viên cho mỗi hạng cân. 

2.2. Nội dung thi đấu  

Nam: Tổ chức 03 hạng cân    Nữ: Tổ chức 03 hạng cân 

- Trên 50 - 55kg;      - Trên 45 - 50 kg; 

  - Trên 55 - 60kg;      - Trên 50 - 55kg; 

- Trên 60 - 65kg;      - Trên 55 - 60kg; 

2.3. Thể thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Mỗi trận thi 
đấu 3 hiệp thắng 2. 

2.4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Đẩy gậy do Tổng cục Thể dục thể thao 
ban hành. 

2.5. Khen thưởng: Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 
các cá nhân đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba của cả hai đối tượng nam và nữ. 

           3. Môn kéo co hỗn hợp nam nữ   

 3.1. Đăng ký thi đấu 

- Mỗi đơn vị cử một đội gồm: Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, Săn sóc 
viên và 10 vận động viên (5 nam, 5 nữ). 

- Mỗi trận thi đấu, mỗi đội chỉ được đăng ký 08 VĐV chính thức (04 nam 
và 04 nữ) và 02 VĐV dự bị (01 nam và 01 nữ). 

3.2. Nội dung thi đấu: Thi đấu hỗn hợp nam và nữ. 

3.3. Thể thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Mỗi trận thi 
đấu 3 hiệp thắng 2. 

3.4. Luật thi đấu: 

Dây kéo, sân bãi: 

 - Dây kéo: do BTC chuẩn bị. 

 - Các diểm đánh dấu của dây: 

  (a): điểm giới hạn bắt đầu kéo 
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  (b): giới hạn phân định thắng và thua. 

  (c): giới hạn nắm dây của VĐV 02 đội 

         c    b                      a                     b     c 

      

                                     1m          4m                  4m        1m 

 

Hình 1: vị trí đánh dấu dây kéo co 

 + Những quy định 

 - Nắm dây: VĐV phải dùng dây để giữ, kéo dây; lòng bàn tay úp vào 
nhau; dây phải nằm giữa cơ thể và cánh tay (dưới nách); không được tạo nút, 
móc khóa trên dây hoặc vòng dây vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể; VĐV đứng 
đầu của mỗi đội phải cầm dây ở phía sau điểm giới hạn nắm dây. 

 - Phân định thắng thua: Đội thắng khi  

  + Kéo được dây ở điểm đánh dấu bên đối phương (điểm b) qua 
điểm đánh dấu giữa sân trên mặt đất. 

  + Đối phương cố ý ngồi trên mặt đất hoặc bị trượt ngã không trở lại 
ngay vị trí kéo. 

  + Đối phương 02 lần phạm lỗi trong 01 hiệp. 

   Đối phương bỏ cuộc. 

 - Phạm lỗi trong thi đấu: 

  + Nắm giữ dây không đúng quy định. 

  + Bỏ tay khỏi dây hoặc rời tay kéo dây. 

  + Di chuyển ra ngoài sân kéo. 

- Mỗi trận đấu có 03 hiệp đấu, đội nào thắng 02 xem như thắng cuộc. 

- Thi đấu chính thức 08 VĐV= 04 Nam + 04 Nữ; Trong một trận đấu, chỉ 
được phép thay thế 01 lần bằng 01 VĐV Nam hoặc 01 VĐV Nữ: Nam thay cho 
Nam, Nữ thay cho Nữ; Đơn vị/đội sẽ bị loại khi không còn đủ từ 05 VĐV trở 
lên cầm dây. 

3.5. Khen thưởng: Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và tiền thưởng giải 
Nhất, Nhì và Ba cho các đội đoạt giải. 

 III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

 1. Khen thưởng: Áp dụng cho tất cả các môn thi đấu (Quy định riêng 
từng môn thi đấu).  

 2. Kỷ luật: Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, Vận động viên của các đơn 
vị nếu vi phạm luật, Điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức, tuỳ theo mức 
độ vi phạm Ban Tổ chức sẽ có hình thức xử lý kỷ luật. 
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3. Khiếu nại:  

- Khiếu nại về nhân sự: Trường hợp phát hiện ra sai phạm, có sự gian lận 
về nhân sự, Trưởng đoàn có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức 
Ngày hội chậm nhất là 30 phút trước giờ thi đấu. 

- Khiếu nại về chuyên môn: Các trường hợp khiếu nại về kết quả thi đấu, 
Trưởng đoàn có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức chậm nhất là 
10 phút sau khi công bố kết quả. 

- Chỉ có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại và phải 
bằng văn bản (Nộp lệ phí 500.000đ). Nếu khiếu nại đúng Ban Tổ chức sẽ hoàn 
trả lại, khiếu nại sai bổ sung tổ chức phí. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

Họp chuyên môn: 8h00 ngày 12/12/2016 tại Hội trường Sở VHTTDL, số 
86, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Khai mạc: Vào lúc 6h30 ngày 15/12/2016 tại Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Thời gian thi đấu: Từ ngày 15/12 - 17/12/2016 tại Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Địa điểm thi đấu: Xuất phát và đích tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành 
và các đường phố chính trong thành phố Phan Thiết. 

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ THI ĐẤU 

1. Đối tượng 

Là người dân tộc thiểu số, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa 
phương, có hộ khẩu thường trú tại địa phương mà mình tham gia thi đấu. 

2. Hồ sơ thi đấu 

Đơn đăng ký tham dự và danh sách Đoàn của địa phương do lãnh đạo địa 
phương ký tên, đóng dấu (có mẫu kèm theo). 

 Bản cam kết sức khỏe (có mẫu kèm theo). 

 Các thành viên đoàn (gồm quan chức và các Vận động viên) nộp 02 tấm 
hình (3x4cm mới nhất, mặt sau ghi thông tin họ và tên, năm sinh) để làm thẻ thi 
đấu. 

Hồ sơ đăng ký tham gia gửi về Phòng Xây dựng Phong trào, Trung tâm 
TDTT tỉnh Bình Thuận, số 28 đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận. 

 Điện thoại: 062.3832488  Fax: 062.3822075.  

* Thời gian đăng ký sơ bộ: Ngày 05/12/2016. 

* Thời gian đăng ký chính thức: Đến hết ngày 10/12/2016. 
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VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

Các đoàn phải có mặt đúng giờ dự lễ khai mạc. 

Các đoàn đơn vị, địa phương tự túc kinh phí, tập luyện, đi lại, ăn, ở trong 
thời gian thi đấu. 

         C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập Ban Tổ chức 
Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2016. Ban Tổ 
chức Ngày hội có trách nhiệm thành lập Ban Giám khảo, hội đồng thẩm định, tổ 
trọng tài và các tiểu ban chuyên môn, chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, xây 
dựng nội dung chương trình, thể lệ cụ thể đối với các hoạt động diễn ra trong 
Ngày hội, đảm bảo tổ chức thành công Ngày hội. 

 Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm TDTT tỉnh, phòng Nghiệp vụ Văn 
hóa, phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, phòng Kế hoạch Tài chính, Văn phòng 
Sở căn cứ nội dung kế hoạch này để xây dựng các quy định, thể lệ cụ thể, khẩn 
trương triển khai tổ chức tốt Ngày hội theo chỉ đạo của Ban Tổ chức. 

 Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm VH-TT các huyện, 
thị xã, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm TDTT thành phố Phan Thiết, chủ động 
bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện, thị xã, thành phố, thể lệ của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch để hình thành tổ chức, xây dựng các nội dung chương trình 
tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2016 đạt 
mục đích, yêu cầu đề ra. 

 Ban Tổ chức sẽ xếp lịch kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Ngày hội 
Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2016 (có thông báo lịch cụ 
thể sau). 

Phòng VHTT, Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã, thành phố chủ động 
liên hệ đăng ký mời cán bộ nghiệp vụ, chuyện môn về hỗ trợ cho địa phương về 
biên tập, dàn dựng chương trình (nếu cần thiết). 

Mỗi đoàn khi về tham gia Ngày hội mang theo 01 cây nêu do đơn vị tự 
thiết kế để trang trí sân khấu biểu diễn./. 
 

Nơi nhận:                    GIÁM  ĐỐC 
- Ban Giám đốc Sở; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng VH-TT huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm VH-TT huyện, thị xã; 
- Trung tâm Văn hóa Phan Thiết; 
- Trung tâm TDTT Phan Thiết; 

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở;                                   Ngô Minh Chính 
- Các đơn vị trực thuộc Sở;  
- Lưu: VT, NVVH. 
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BẢNG ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA 
Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc 

    tỉnh Bình Thuận năm 2016 
--------- 

 
ĐOÀN NTDG:………………………………………………………………… 
 
TRƯỞNG ĐOÀN:……………………………………………………………. 
 
ĐIỆN THOẠI:………………………………………………………………… 
 
 

  

STT 

Liên hoan Ca múa nhạc 
dân gian (thể loại, tên tiết 

mục, người biểu diễn) 
 

Trình diễn trang phục 
dân tộc (người thể 

hiện) 

Lễ hội truyền thống 
(tên lễ hội) 

Ghi chú 

 
 

 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

 

  

                                                               Ngày     tháng 12 năm 2016 
                                                               TRƯỞNG ĐOÀN 
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PHIẾU KÊ KHAI DÀNH CHO DIỄN VIÊN 
 Tham gia trình diễn trang phục dân tộc   

 

 

 - Họ và tên diễn viên : ……………………………………………………….. 

 - Sinh ngày, tháng, năm : …………………………………………………….. 

 - Nơi sinh : …………………………………………………………………… 

 - Hiện cư trú tại : …………………………………………………………….. 

 - Trình độ văn hóa : ………………………………………………………….. 

 - Nghề nghiệp hiện nay : …………………………………………………….. 

 - Sở thích cá nhân : …………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………….. 

 - Năng khiếu, sở trường : ……………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………... 

 - Suy nghĩ, cảm xúc của diễn viên khi được chọn tham gia trình diễn trang phục dân 
tộc trong “Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2016”. 

 ………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………... 

 - Những ý kiến đề xuất của diễn viên : ……………………………………… 

………………………………………………………………………………...……..…………
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….……………..
 ………………………………………………………………………………... 
              Người kê khai  
                   (Ký tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI 

 
Kính gửi: Ban Tổ chức  Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc tỉnh 

Bình Thuận năm 2016. 
 

Căn cứ tinh thần Điều lệ Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc tỉnh 
Bình Thuận năm 2016. 

Đơn vị…………………………………………………………………….. 

đăng ký 01 Đoàn tham dự Ngày hội. 

 Trong quá trình tham gia Ngày hội, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm 
túc Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức Ngày hội. 

  Trân trọng kính chào. 
          
 ……………., ngày       tháng      năm 2016 
 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
CAM KẾT SỨC KHỎE 

 
Kính gửi: Ban Tổ chức  Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc  

tỉnh Bình Thuận năm 2016. 

Tôi tên:……................................................................................................. 

Chức vụ:………………………………………………………………....... 

Đơn vị:…………………………………….............................................. 
 Tôi xin cam kết các vận động viên trong đội có đủ sức khỏe tham gia thi 
đấu Ngày hội và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi vấn đề xảy ra đối với 
sức khỏe của vận động viên khi tham gia thi đấu tại Ngày hội. 
  
 ……………, ngày     tháng    năm 2016 
 Người làm cam kết 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 
NGÀY HỘI VĂN HÓA - THỂ THAO CÁC DÂN TỘC  

TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2016 
 

ĐƠN VỊ   : ………………………………….  
TRƯỞNG ĐOÀN  : …………………………………. Điện thoại:…………... 
HUẤN LUYỆN VIÊN : …………………………………. Điện thoại:…………. 

 

Stt Họ và tên 

Môn 

Ghi 
chú 

Việt dã Đẩy gậy 

Kéo co 
Nam Nữ Nam Nữ 

3,5 
km 

2,4 
km 

50-55 
kg 

55-60 
kg 

60-65kg 
45-50 

kg 
50-

55kg 
55-

60kg 

01            

02            

03            

04            

05            

06            

07            

08            

09            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

 

                                                                                  Thủ trưởng đơn vị 
                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đống dấu) 
Ghi chú: Môn Việt dã các đơn vị 
 đánh đấu ĐĐ vào ô Ghi chú, 
 để đăng ký thi đấu đồng đội.    

 
  


		2016-11-24T08:39:38+0700
	Việt Nam
	Ngô Minh Chính
	Ngô Minh Chính<chinhnm@svhttdl.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2016-11-24T08:40:18+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
	Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận<svhttdl@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




