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ĐIỀU LỆ
Giải vô địch Bóng chuyền hơi nữ
tỉnh Bình Thuận năm 2021 – Cúp AHA
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 –
08/3/2021) và 75 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam
(27/3/1946 – 27/3/2021).
- Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”. Góp phần phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho quần
chúng Nhân dân địa phương;
- Tiếp tục duy trì và phát triển bộ môn Bóng chuyền hơi trong đối tượng nữ
Công nhân viên chức – Người lao động, từng bước đưa môn Bóng chuyền hơi vào
hệ thống thi đấu giải tỉnh thường xuyên hàng năm và Đại hội Thể dục thể thao toàn
tỉnh lần thứ IX năm 2022.
2. Yêu cầu
- Các đội bóng chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định của
Ban Tổ chức giải.
- Đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho các trận đấu trong suốt quá trình tổ
chức giải.
- Thi đấu trung thực, nêu cao tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau để cùng
tiến bộ.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
1. Thời gian
- Họp chuyên môn: Vào lúc 10 giờ ngày 01/3/2021 tại phòng họp Trung tâm
Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Thi đấu: Từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2021 (các buổi tối).
- Khai mạc giải: Vào lúc 18 giờ ngày 02/3/2021.
- Đăng ký sơ bộ: Đến hết ngày 19/02/2021.
- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 23/02/2021.
2. Địa điểm: Nhà Thi đấu – Tổng hợp Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và
Thi đấu TDTT tỉnh.
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III. ĐỐI TƢỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
1. Đối tƣợng
- Các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các đơn vị lực
lượng vũ trang cấp tỉnh;
- Các Công ty, doanh nghiệp; các Trường Đại học, Cao đẳng, THPT trên địa
bàn tỉnh; các Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi trong tỉnh và các đơn vị mời.
Mỗi đơn vị, địa phương, câu lạc bộ được thành lập 01 đội tham gia gồm: 01
Trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và tối đa 10 vận động. Nếu
không đủ số lượng vận động viên, các đơn vị có thể liên kết với nhau để thành lập
đội tham dự.
2. Điều kiện tham dự
- Là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có hộ khẩu
thường trú tại Bình Thuận, có sức khỏe và yêu thích môn bóng chuyền hơi đều
được tham dự.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
- Đơn đăng ký tham dự và cam kết sức khỏe của đơn vị chủ quản đội bóng
(có mẫu kèm theo).
- Danh sách thi đấu bao gồm ban lãnh đạo và các VĐV trong đó ghi rõ họ và
tên, ngày tháng năm sinh, ảnh (có đóng dấu giáp lai), số áo đăng ký thi đấu, số
chứng minh nhân dân, …có xác nhận của đơn vị chủ quản (có mẫu kèm theo).
- Ban Tổ chức giải chỉ chịu trách nhiệm sơ cấp cứu ban đầu tại địa điểm thi
đấu cho các VĐV khi có chấn thương xảy ra.
Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu
TDTT tỉnh, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận.
Điện thoại liên hệ: 0252.3829181, 0933352653.
V. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG
1. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng các đơn vị đăng ký tham dự, BTC
sẽ thông báo thể thức thi đấu trong cuộc họp chuyên môn.
2. Cách tính điểm, xếp hạng (áp dụng cho thi đấu vòng tròn): Mỗi trận đấu
gồm 3 hiệp, đội nào thắng 2 hiệp, thắng trận đó.
- Đội thắng nhiều trận sẽ xếp trên.
- Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số trận thắng như nhau thì các bước sau đây
sẽ được xem xét để quyết định thứ hạng:
+ Trận thắng với tỷ số 2-0, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm;
+ Trận thắng với tỷ số 2-1, đội thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm; bỏ cuộc
0 điểm;
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+ Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì đội nào có tỷ số tổng điểm
thắng/điểm thua lớn hơn sẽ xếp trên;
+ Nếu tỷ số này bằng nhau thì đội nào có tỷ số tổng hiệp thắng/hiệp thua lớn
hơn sẽ xếp trên;
+ Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu của 2 đội sẽ
xếp trên.
VI. KINH PHÍ
- Ban Tổ chức lo kinh phí tổ chức và giải thưởng.
- Các địa phương tự lo kinh phí ăn, ở, đi lại cho Đoàn.
VII. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI
1. Khen thƣởng
- Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho tất cả các Đội tham gia.
- Giải thưởng, gồm:
+ Giải nhất:

Cúp, cờ và tiền thưởng.

+ Giải nhì:

Cờ và tiền thưởng.

+ Giải đồng hạng ba:

Cờ và tiền thưởng.

+ 02 giải khuyến khích:

Cờ và tiền thưởng.

+ Giải hoa khôi (do BTC bình chọn): Kỷ niệm chương và tiền thưởng.
2. Kỷ luật: Những thành viên vi phạm các quy định Luật và Điều lệ giải tùy
theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi
phạm.
- Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường
điểm... Ban Tổ chức sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận
tỉ số, kết quả, thành tích...).
- Đội bóng gian lận hồ sơ, nhân sự sẽ bị loại.
- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 30 phút so với giờ thi đấu (theo lịch thi
đấu) sẽ bị xử thua 0 – 2 (00 – 21, 00 – 21).
- Đội bỏ cuộc bị xử thua trận 0 – 2 (00 – 21, 00 – 21).
- Đội không chấp hành quyết định của Trọng tài, tự ý dừng trận đấu (quá 10
phút), làm trận đấu không thể tiếp tục bị xem như bỏ cuộc và bị xử thua 0 - 2.
- Trường hợp đội bóng bị xử loại ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu
có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ, Ban Tổ chức sẽ xem xét để
có hình thức xử lý kỷ luật.
- Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: đội thắng
trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật.
3. Khiếu nại: Đội bóng phải đóng lệ phí 1.000.000đ (Một triệu đồng) cho
một trường hợp khiếu nại về nhân sự và đơn vị khiếu nại phải đưa ra bằng chứng
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xác thực đội bị khiếu nại. Khiếu nại đúng, Ban Tổ chức sẽ trả lại lệ phí, khiếu nại
sai, Ban Tổ chức sẽ bổ sung vào tổ chức phí.
VIII. LUẬT THI ĐẤU
- Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hơi do Liên đoàn Bóng chuyền Việt
Nam ban hành.
- Lưới thi đấu: 2m.
- Bóng thi đấu: JATAN Neu 200gr.
- Chu vi của bóng: 80 – 83cm.
IX. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
1. Trọng tài: Do Ban Tổ chức giải điều động làm nhiệm vụ.
2. Các vận động viên tham gia thi đấu, áo quần thi đấu đúng theo qui định
của môn Bóng chuyền hơi: Áo thun, quần ngắn thể thao, số áo của vận động viên
được đánh số thứ tự từ 1 đến 10, in ở trung tâm phía trước và phía sau cao 15 cm
và 20 cm. Số quần được in ở bên ống quần phải với chiều cao 4 – 6 cm.
3. Khi đăng ký thi đấu, các đội bóng phải nộp lệ phí ký quỹ là 1.000.000
(Một triệu đồng). Sau khi kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ hoàn trả lại lệ phí ký quỹ
cho các đội bóng. Trường hợp đội bóng đã đăng ký thi đấu và đóng lệ phí ký quỹ
mà tự ý bỏ cuộc hoặc không tham dự lễ khai mạc thì lệ phí ký quỹ sẽ được bổ sung
vào tổ chức phí.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận ủy quyền cho BTC giải có
quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này và có văn bản thông báo cụ thể cho các đội
bóng được biết./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh;
- Phòng Quản lý TDTT Sở;
- Trung tâm ĐTHLTĐTDTT tỉnh;
- Phòng VH-TT (Văn xã) các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm VHTTDL thành phố Phan Thiết;
- Trung tâm VHTTTT huyện, thị xã: Hàm Tân, Hàm Thuận
Bắc, Hàm Thuận Nam, La Gi, Phú Quý, Bắc Bình;
- Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện Tánh Linh;
- Trung tâm VHTT và Truyền thanh - Truyền hình huyện
Tuy Phong;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và Thể thao huyện
Đức Linh;
- Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THCS, THPT
trong tỉnh;
- Các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Các CLB Bóng chuyền hơi trong tỉnh;
- Lưu: VT. QLTDTT (Tu).
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