
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: 318/ĐL-SVHTTDL Bình Thuận, ngày 22 tháng 02 năm 2017 

 

ĐIỀU LỆ  

Giải Việt dã Thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2017 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017); 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam 

(27/3/1946 - 27/3/2017) và hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 

năm 2017; 

- Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao trong quần chúng 

nhân dân, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” giai đoạn 2016 - 2020. 

 2. Yêu cầu 

- Các đơn vị, cá nhân tham gia thi đấu chấp hành nghiêm túc Luật, Điều lệ và 

các quy định của Ban Tổ chức. 

 - Thi đấu với tinh thần Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến 

bộ. 

II. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

1. Đối tƣợng (Dành cho cả hệ phong trào và hệ nâng cao): Là cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, lực lượng vũ 

trang; doanh nghiệp, khách du lịch (trong nước và người nước ngoài) nghỉ dưỡng tại các 

Resort trên địa bàn thành tỉnh; học sinh, sinh viên các trường THPT, Cao đẳng, Đại học 

trên địa bàn tỉnh; đội tuyển nam và nữ của các huyện, thị, thành phố (gọi tắt là đơn 

vị). 

2. Điều kiện tham gia 

- Công dân nước cộng hòa, xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường 

trú tại Bình Thuận hoặc du khách (có xác nhận của khách sạn nơi lưu trú), có sức 

khỏe tốt, đảm bảo thủ tục hồ sơ đều được đăng ký tham gia. 

- VĐV tham gia phải có độ tuổi từ 16 trở lên (năm sinh 2001 trở về trước). 

3. Quy định về đăng ký 

- Mỗi đơn vị tham gia được quyền đăng ký thi đấu cả hai hệ phong trào và 

nâng cao. 



- Đăng ký cá nhân: Không giới hạn số lượng. Các vận động viên đăng ký tự 

do có thể thi đấu một trong hai hệ. 

- Đăng ký đồng đội: Mỗi đơn vị  tham gia được đăng ký thi đấu tối đa 02 đội 

nam và 02 đội nữ cho mỗi hệ (Mỗi đội đăng ký tối đa 05 vận động viên).  

- Đối với các đơn vị huyện, thị, thành Đoàn có thể đăng ký thi đấu hệ phong 

trào với điều kiện đã đăng ký thi đấu đủ toàn đoàn hệ nâng cao. 

- Vận động viên các tuyến môn Điền kinh (ở cự ly Trung và Dài) thuộc sự 

quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không được tham gia thi đấu. 

* Hồ sơ 

- Đơn đăng ký tham dự và danh sách Đoàn có ghi rõ họ tên, chức vụ, năm 

sinh, giới tính của từng vận động viên có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (Có mẫu 

kèm theo; 

- Giấy khám sức khỏe của vận động viên có xác nhận đủ sức khỏe để thi đấu 

việt dã của cơ quan y tế có thẩm quyền; 

- Các đơn vị không đủ điều kiện khám sức khỏe có thể cam kết sức khỏe của 

VĐV và có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (Có mẫu kèm theo). 

- Hồ sơ đăng ký dự giải 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 10/3/2017. 

- Thời gian đăng ký chính thức và nộp hồ sơ: Đến ngày 20/3/2017. 

 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

- Họp chuyên môn: 8h00 ngày 24/3/2017 (Thứ 6) tại Trung tâm TDTT tỉnh. 

- Khai mạc giải: 6h30 ngày 25/3/2017 (Thứ 7) tại Trung tâm TDTT tỉnh. 

 - Địa điểm thi đấu: Xuất phát và về đích tại Trung tâm TDTT tỉnh (Sơ đồ 

kèm theo). 

IV. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG, CỰ LY THI ĐẤU 

1. Tính chất thi đấu: Tranh giải cá nhân nam, nữ, đồng đội và toàn đoàn 02 

hệ. 

2. Nội dung, cự ly thi đấu 

- Hệ phong trào:  

+ Nữ chạy 2,4 km: Xuất phát trước Nhà thi đấu chạy một vòng đường 

Nguyễn Tất Thành và về đích trước Nhà thi đấu (sơ đồ kèm theo). 



+ Nam chạy 3,5 km: Xuất phát Nguyễn Tất Thành (Đối diện Nhà thi 

đấu ) - Tôn Đức Thắng - Thủ Khoa Huân - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành - 

Đích đến trước Nhà thi đấu (sơ đồ kèm theo). 

 - Hệ nâng cao:  

+ Nữ chạy 3,5 km: Giống đường chạy Nam phong trào.  

+ Nam chạy 05 km: Xuất phát Nguyễn Tất Thành (Đối diện Nhà thi 

đấu) -Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành - Đích 

đến trước Nhà thi đấu (sơ đồ kèm theo). 

 3. Thứ tự xuất phát: Xuất phát theo thứ tự:  

- Nữ hệ phong trào; 

- Nam hệ phong trào và nữ hệ nâng cao; 

- Nam hệ nâng cao. 

 V. CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG 

 1. 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. 

 2. 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 thấp 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. 

 3. Điểm toàn đoàn: Là tổng số điểm đồng đội của đội nam và đội nữ, đoàn 

nào có tổng số điểm thấp hơn sẽ xếp trên. Nếu có 02 hay nhiều đoàn bằng điểm 

nhau thì đoàn nào có thành tích của đồng đội nữ cao hơn sẽ xếp trên. 

 VI. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

 1. Khen thƣởng: Cho cả 02 hệ.  

 * Giải cá nhân 

 - Tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các cá nhân đạt thành tích Nhất, 

Nhì, Ba. 

 - 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 



 - Tặng 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).   

 * Giải toàn đoàn 

 - Tặng cờ và tiền thưởng cho các giải Nhất, Nhì và Ba toàn đoàn (Nếu có 04 

đoàn tham gia trở lên) hoặc Nhất, Nhì (Nếu có 03 đoàn tham gia). 

 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. 

3. Khiếu nại: Chỉ có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại 

và phải bằng văn bản chậm nhất 10 phút sau khi thi đấu (Nộp lệ phí 500.000đ). 

Nếu khiếu nại đúng Ban Tổ chức sẽ hoàn trả lại, khiếu nại sai bổ sung tổ chức phí. 

VII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

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

- Các đoàn Vận dộng viên tự túc kinh phí, tập luyện, đi lại, ăn, ở trong thời 

gian thi đấu. 

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Liên đoàn Điền kinh 

Việt Nam. 

- Số đeo phải đính chắc chắn, rõ ràng vào phía trước áo thi đấu. Vận động 

viên nào về đích không có số đeo hoặc số đeo bị che khuất, không nhìn rõ số, trọng 

tài sẽ không tính thành tích. 

- Sau 20 phút so với Vận động viên về đích hạng nhất, trọng tài sẽ không 

công nhận thành tích của VĐV kế tiếp (Cả nam và nữ). 

Chỉ có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận mới có quyền sửa đổi 

hoặc bổ sung Điều lệ này./. 

 

                                                                                                                 KT GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                                            

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                 
- Sở VHTTDL BT; 

- Tỉnh Đoàn BT; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Lực lượng vũ trang cấp tỉnh; 

- Công đoàn viên chức tỉnh; 

- Phòng QL TDTT Sở; 

- Trung tâm TDTT tỉnh; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm TDTT, TT VHTT-TT  

các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các tổ chức xã hội, Doanh nghiệp 

 trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 

- Các Trường THPT, CĐ, ĐH trên địa bàn PT; 

- Lưu: VT. 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

GIẢI VIỆT DÃ THANH NIÊN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2017 

 

 ĐƠN VỊ   : …………………………………. 

TRƢỞNG ĐOÀN  : …………………………………. Điện thoại:…………………….. 

HUẤN LUYỆN VIÊN : …………………………………. Điện thoại:…………………….. 

 

TT Họ và tên 

Giới tính Nội dung thi đấu    

Ghi chú 
Nam Nữ 

Nam phong trào  

(3,5 km) 

Nữ phong trào  

(2 km) 

Nam nâng cao 

(5km) 

Nữ nâng cao 

(3,5km) 

1        Đồng đội 

2        Đồng đội 
3        Đồng đội 
4        Đồng đội 
5        Đồng đội 
6        Đồng đội 

7        Đồng đội 
8        Đồng đội 
9        Đồng đội 
10        Đồng đội 
11        Đồng đội 

12        Đồng đội 
13        Đồng đội 
…        CN 

        CN 

 
                                                                                …………, ngày       tháng 3 năm 2017 

  Thủ trƣởng đơn vị 

                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)



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 giải Việt dã Thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2017. 

 

Căn cứ tinh thần Điều lệ giải Việt dã Thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2017. 

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

đăng ký 01 Đoàn tham dự Giải. 

 Trong quá trình tham gia Giải, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc Luật, 

Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức giải. 

  Trân trọng kính chào. 

          

 …………, ngày       tháng 3 năm 2017 

  Thủ trƣởng đơn vị 

 (Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CAM KẾT SỨC KHỎE 

 

Kính gửi:  Ban Tổ chức giải Việt dã Thanh niên tỉnh Bình Thuận  năm 2017. 

 

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

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

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

 Tôi xin cam kết các Vận động viên trong đội có đủ sức khỏe tham gia thi đấu 

Giải 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 Giải. 

  

 …………., ngày     tháng 3 năm 2017 

       Thủ trƣởng đơn vị 

      (Ký tên, đóng dấu) 

 


