
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỤM THI ĐUA SỐ II 
 

Số:         /ĐL-CTĐII 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày      tháng 7  năm 2020 

 

ĐIỀU LỆ 

Các môn thi đấu thể thao Cụm thi đua số II năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 06/3/2020 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường v/v tổ chức giải thể thao ngành tài nguyên và môi trường chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ tư; Thông 

báo số 74/TB-CĐB ngày 10/7/2020 của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về tổ chức Giải thể thao ngành tài nguyên và môi trường năm 2020. Cụm Trưởng 

Cụm Thi đua số II ban hành Điều lệ các môn thi đấu cụ thể như sau:  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

I. 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”, xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao trong 

Cụm Thi đua; 

- Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần xây dựng 

tình hữu nghị giữa các vận động viên thể thao trong Cụm Thi đua. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác tổ chức giải phải đảm bảo tiết kiệm, an toàn, đúng luật và hiệu 

quả, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi phần khởi, bổ ích, thu hút VĐV tham gia cổ 

vũ cho giải. 

- Các đơn vị  thành viên của Cụm và VĐV tham dự giải chấp hành nghiêm 

túc Điều lệ giải, luật thi đấu và các quy định của Ban tổ chức giải. 

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ ngày 31/7/2020 đến ngày 02/8/2020. 

- Khai mạc: 07h30’ ngày 01 tháng 8 năm 2020 tại Nhà tập luyện và thi đấu, 

Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. 

- Bế mạc: 10h30’ ngày 02 tháng 8 năm 2020 tại sân Bóng đá cỏ nhân tạo 

Ngọc Hòa, tỉnh Cao Bằng. 

(Đối với môn bóng đá thi đấu vòng bảng từ 17h00’ ngày 31/7/2020, kết 

thúc sáng ngày 02/8/2020). 

2. Địa điểm:  
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- Các môn: Cầu lông, Bóng bàn thi đấu tại Nhà tập luyện và thi đấu, Trung 

tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. 

- Môn Bóng đá: Tại sân Bóng đá cỏ nhân tạo Ngọc Hòa (Tổ 11, phường 

Sông Bằng, thành phố Cao Bằng). 

- Môn Quần vợt: tại Sân Quần vợt, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và 

Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. 

 Họp chuyên môn: 15h30’ ngày 31/7/2020 tại phòng 109 tầng 1 Khách sạn 

Bằng Giang, Thành phố Cao Bằng; Thành phần gồm Ban Tổ chức, Trưởng đoàn, 

huấn luyện viên. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI 

1. Đối tượng: 

- Vận động viên phải là công chức, viên chức, hợp đồng lao động dài hạn 

của các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh (Được huy động các vận động viên 

là cán bộ địa chính, môi trường từ cấp xã, các phòng Tài nguyên và Môi trường 

các huyện, thành phố của các tỉnh tham gia). 

2. Điều kiện tham dự giải:  

- Vận động viên tham gia thi đấu phải đảm bảo về sức khỏe thi đấu. 

IV. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

1. Thành phần hồ sơ: 

- Quyết định thành lập đoàn do cơ quan chủ quản ký tên đóng dấu; 

-  Bản cam kết sức khỏe vận động viên. 

- Các vận động viên mang theo thẻ Bảo hiểm xã hội hoặc Hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh để khi 

cần thiết có thể xuất trình với Ban tổ chức. Các Sở Tài nguyên và Môi trường chịu 

trách nhiệm về vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao đảm bảo đúng 

đối tượng theo quy định của Điều lệ giải. 

2. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đoàn VĐV gồm các môn tham gia thi đấu 

theo Điều lệ từng môn quy định. 

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký tham gia thi đấu 01 môn; 01 nội 

dung thi đấu. 

- Nội dung thi đấu Giải Thể thao ngành gồm các môn thể thao như sau: 

Tennis, cầu lông, bóng bàn và bóng đá nam. Mỗi nội dung thi đấu của từng độ 

tuổi mỗi đoàn chỉ được đăng ký một vận động viên hoặc một đôi vận động viên. 

Đối với môn bóng đá mỗi đội không quá 11 người bao gồm cả huấn luyện viên. 

V. NỘI DUNG CÁC MÔN THI ĐẤU 

1. Môn Bóng đá mini (sân 07 người): Bắt đầu tổ chức thi đấu trước 01 trận 

vòng loại của mỗi bảng vào hồi 17h00’ ngày 31/7/2020. 
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2. Môn Bóng bàn; 

3. Môn Cầu lông; 

4. Môn Quần vợt. 

 (Các môn bóng bàn, cầu lông, quần vợt thi đấu trong ngày 01/8/2020) 

VI. KINH PHÍ  

Các đoàn tự túc toàn bộ kinh phí đi lại, thuê phòng nghỉ. Trong các ngày thi 

đấu tại tỉnh Cao Bằng Ban tổ chức đảm bảo kinh phí tổ chức hoạt động và giải 

thưởng cho các môn thi đấu. 

VII. KHEN THƯỞNG, KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng: 

- Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự. 

- Môn Bóng đá: Trao cờ, tiền thưởng cho đội đạt giải nhất, nhì, đồng giải ba. 

- Môn Bóng bàn: Trao cờ, tiền thưởng cho VĐV đạt giải nhất, nhì, (nội 

dung đơn nam trên 45 tuổi và đơn nam dưới 45 tuổi). 

- Môn Cầu lông: Trao cờ, tiền thưởng cho đôi VĐV đạt giải nhất, nhì (nội 

dung đôi nam < 45 tuổi và đôi nam, nữ <45). 

- Môn Quần vợt: Trao cờ, tiền thưởng cho đội đạt giải nhất, nhì, ba (nội 

dung đôi nam dưới 45 tuổi). 

2. Khiếu nại: 

- Chỉ có Trưởng đoàn, huấn luyện viên có quyền khiếu nại lên Ban tổ chức. 

khiếu nại về kết quả thi đấu bằng văn bản gửi về Tổ trọng tài điều hành sau khi 

công bố kết quả thi đấu không quá 15 phút. 

         - Trưởng đoàn, huấn luyện viên là người đại diện cho đơn vị chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo cơ quan, địa phương chủ quản đối với các vận động viên 

của đơn vị mình trong suốt quá trình tổ chức giải. 

 

CHƯƠNG II 

ĐIỀU LỆ CÁC MÔN THI ĐẤU 

Căn cứ vào số lượng vận động viên đăng ký tham gia thi đấu của các đơn vị 

trong Cụm Thi đua số II, Ban Tổ chức tiến hành xây dựng điều lệ giải các môn thi 

đấu như sau: 

I. MÔN BÓNG ĐÁ 

1. Nội dung thi đấu: Bóng đá nam mini (07 người) 

2. Thể thức thi đấu: 

Căn cứ vào số đội đăng ký, Ban Tổ chức quyết định thi đấu hỗn hợp: Chia 

03 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm sau đó lấy 03 đội nhất bảng và đội 
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nhì xuất sắc vào thi đấu loại trực tiếp nhất bảng A gặp nhất C ; Nhất B gặp Nhì 

(xuất sắc nhất). Đội thắng thi đấu tranh giải Nhất; Đội thua đồng giải Ba. 

3. Cách tính điểm và xếp hạng: 

a) Thi đấu vòng tròn:  

- Thắng 01 trận được 03 điểm; hoà 01 trận được 01 điểm; thua 01 trận được 

0 điểm; Đội nào bỏ cuộc sẽ bị xử thua 0 - 3. 

- Đội nào có tổng số điểm cao hơn thì xếp trên; 

- Nếu hai hay nhiều đội có số điểm bằng nhau, thứ hạng các đội sẽ được 

xác định như sau:  

+ Kết quả trận gặp nhau trực tiếp giữa hai đội; 

+ Hiệu của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua; 

+ Tổng số bàn thắng; 

+ Bốc thăm. 

b) Thi đấu loại trực tiếp:  

- Phân định kết quả bằng trận thắng, thua (thắng thi đấu tiếp, thua sẽ bị 

loại).  

- Nếu sau hai hiệp chính có tỷ số hoà thì sẽ tổ chức đá luân lưu để xác định 

đội thắng (không thi đấu hiệp phụ). 

4. Luật và trang phục thi đấu: 

a) Luật thi đấu: 

- Áp dụng luật môn Bóng đá 07 người hiện hành do Tổng cục thể dục thể 

thao ban hành. 

b) Trang phục thi đấu: 

- Trang phục cơ bản của cầu thủ khi thi đấu gồm: Áo thi đấu, quần đùi, tất 

và giầy. Quy định về giầy: Sử dụng giầy vải, da mềm hay giầy thể thao đế cao su, 

hoặc đế bằng (không được sử dụng giầy có đinh núm bằng kim loại). 

- Bóng thi đấu: Sử dụng bóng Kamito Subasa Nhật Bản (số 5).  

Lưu ý: Đội bóng phải có ít nhất 02 bộ quần áo khác màu nhau hoàn toàn để 

sử dụng trong suốt quá trình tham dự giải. Mỗi thủ môn phải có ít nhất 02 áo khác 

màu nhau. 

II. MÔN BÓNG BÀN 

1. Nội dung thi đấu: 03 nội dung 

- Đơn nam dưới 45 tuổi: có 03 vận động viên; 

- Đơn nam trên 45 tuổi: có 03 vận động viên; 

- Đôi nam dưới 45 tuổi: có 02 đôi vận động viên;   
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(Nội dung đôi nam dưới 45 tuổi có 02 đôi thi đấu, chọn lấy đôi thắng tham 

dự giải tại Bộ, không trao giải thưởng). 

2. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số đôi tham gia Ban tổ chức quyết định 

thi đấu theo hình thức vòng tròn. 

3. Cách tính điểm: 

- Thắng 01 trận được 02 điểm; 

- Thua một trận được 01 điểm; 

- Bỏ cuộc: 0 điểm. 

Vận động viên, đội nào có số điểm cao hơn thì xếp trên. Nếu có hai hay 

nhiều VĐV (đội) có tổng số điểm bằng nhau thì lần lượt xét theo chỉ số sau:  

- Hiệu của tổng số ván thắng (hiệp thắng) trừ tổng số ván thua; 

- Hiệu của tổng số điểm thắng trừ tổng số điểm thua; 

- Trận trực tiếp giữa hai VĐV (đội); 

- Bốc thăm 

3. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn do Uỷ ban TDTT ban hành (Nay là Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

- Bóng thi đấu: Bóng DHS 40 + (màu trắng); 

- Trang phục thi đấu: Trang phục thể thao, VĐV không được mặc áo giống 

màu bóng. 

III. MÔN CẦU LÔNG 

1. Nội dung thi đấu: 04 nội dung:  

 - Đơn nam dưới 45 tuổi: có 01 vận động viên; 

- Đôi nam trên 45 tuổi: có 01 đôi vận động viên; 

 - Đôi nam dưới 45 tuổi: có 06 đôi vận động viên; 

- Đôi nam nữ dưới 45 tuổi: có 04 đôi vận động viên. 

(Nội dung đơn nam dưới 45 tuổi, đôi nam trên 45 tuổi do chỉ có 01 và 01 

đôi vận động viên đăng ký nên được đặc cách đi tham dự giải tại Bộ). 

2. Thể thức thi đấu: 

- Căn cứ vào số đôi vận động viên đăng ký, Ban Tổ chức quyết định thể 

thức thi đấu như sau: 

+ Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng; 

+ Thi đấu hỗn hợp: Chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm sau đó 

thi đấu bán kết và chung kết. 

3. Cách tính điểm: 
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- Các trận đấu tiến hành thi đấu 03 hiệp thắng 02. 

- Đội thắng được 02 điểm đội thua được 01 điểm, đội bỏ cuộc 0 điểm. 

- Trong trường hợp 02 hay nhiều đội có tổng điểm bằng nhau thì lần lượt 

xếp như sau: 

+ Hiệu tổng số hiệp thắng trừ tổng số hiệp thua; 

+ Kết quả trận thi đấu trực tiếp giữa hai đội;  

+ Hiệu của tổng số điểm thắng trừ tổng số điểm thua; 

+ Bốc thăm. 

4. Luật thi đấu: 

- Áp dụng luật môn Cầu lông hiện hành do Tổng cục thể dục thể thao ban 

hành. 

- Trang phục thi đấu: Trang phục thể thao. 

- Cầu thi đấu: Sử dụng Cầu lông (Ba sao). 

IV. MÔN QUẦN VỢT 

1. Nội dung thi đấu: 03 nội dung 

- Đơn nam dưới 45 tuổi: có 01 vận động viên; 

- Đôi nam dưới 45 tuổi: có 05 đôi vận động viên; 

- Đôi nam trên 45 tuổi: có 01 đôi vận động viên; 

(Nội dung đôi nam trên 45 tuổi, đơn nam dưới 45 tuổi được đặc cách đi 

tham dự giải tại Bộ) 

2. Thể thức thi đấu: 

- Căn cứ vào số đội tham dự giải, Ban tổ chức giải sẽ quyết định Thể thức 

thi đấu vòng tròn. 

- Các nội dung sẽ thi đấu 1 hiệp, bên nào được 06 ván trước là bên thắng 

cuộc; trường hợp lợi đều lần 01, 50-50 thì áp dụng "Luật quả bóng vàng"; 

Quả bóng vàng: Đôi nam bên đỡ được quyền chọn ô đỡ giao bóng;  

3. Cách tính điểm trong thi đấu vòng tròn một lượt: 

- Thắng 01 trận: 02 điểm; thua 01 trận: 01 điểm; không thi đấu: 0 điểm; 

- Đội nào có tổng số điểm cao hơn thì xếp trên; 

- Nếu hai hay nhiều đội bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo thứ tự như 

sau: 

+ Trận đấu trực tiếp giữa hai đội; 

+ Hiệu số của tổng ván thắng trên tổng ván thua; 

+ Bốc thăm. 
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4. Luật thi đấu: 

- Luật Quần vợt hiện hành do Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch ban hành; 

- Bóng thi đấu: Bóng DULLOP PRO. 

- Trang phục thi đấu: Trang phục thể thao. 

 

CHƯƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 - VĐV phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để Ban tổ chức kiểm tra, nếu 

quá thời gian quy định coi như bỏ cuộc. 

 - Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký chỉ có Ban tổ chức mới có quyền 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ khi cần thiết và thông báo bằng văn bản đến các tỉnh 

tham gia thi đấu. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 09 tỉnh phổ biến Điều lệ này đến toàn thể các 

vận động viên để thực hiện. 

   
Nơi nhận:                

- Các sở TNMT: Lạng Sơn, Phú Thọ,          

Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hà Giang,              

Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang; 

- Vụ Thi đua khen thưởng  - BTNMT (B/c); 

- Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và 

Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng (P/h); 

- Các vận động viên; 

- Lưu: VT, VP. 

CỤM TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 

Nông Văn Chiêm 
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