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: 363/ĐL-SVHTTDL

Bình Thuận, ngày 09 tháng 02 năm 2021

ĐIỀU LỆ
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Giải Việt dã
“Chạy vì sức khỏe cộng đồng” tỉnh Bình Thuận năm 2021
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao
Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); hưởng ứng tháng hoạt động
thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai
đoạn 2020 – 2030.
- 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” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
- Động viên đông đảo quần chúng Nhân dân, thanh thiếu niên, học sinh, sinh
viên, công nhân, viên chức cán bộ và lực lượng vũ trang… tham gia rèn luyện thân
thể nhằm tăng cường sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc, đồng thời
phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao cho tỉnh.
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 (BTC).
- Vận động viên (VĐV) tham gia với tinh thần Thể thao - Đoàn kết - Trung
thực - Cao thượng - Tiến bộ. Nghiêm cấm mọi biểu hiện gian lận, tiêu cực trong thi
đấu thể thao.
II. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA
1. Hệ phong trào: Dành cho cán bộ, công chức, ciên chức và Người lao
động trong các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh và trung ương
đóng quân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy
Khiêm, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Lữ đoàn 681), doanh nghiệp, các Câu lạc
bộ, học sinh, sinh viên các trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn
thành phố Phan Thiết, khách du lịch nghỉ dưỡng tại các Resort trên địa bàn thành
phố Phan Thiết.
2. Hệ tuyển tỉnh: Dành cho đội tuyển nam, nữ các huyện, thị xã, thành phố.
* Lƣu ý: VĐV môn Điền kinh thuộc sự quản lý của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch không đƣợc tham gia thi đấu.
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III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
- Họp chuyên môn: 8h00 ngày 25/3/2021, thứ 5 (Thay giấy mời họp) 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.
- Khai mạc giải: 6h30 ngày 27/3/2021 (Thứ 7), tại Quảng trường Nguyễn
Tất Thành, thành phố Phan Thiết.
- Địa điểm thi đấu: Đường Nguyễn Tất Thành và các tuyến đường phố
chính trong thành phố Phan Thiết.
IV. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG, CỰ LY THI ĐẤU
1. Tính chất thi đấu: Tranh giải cá nhân, đồng đội (Nam, Nữ) và toàn đoàn.
2. Nội dung, cự ly thi đấu
- Hệ phong trào: Nữ chạy 03 km; Nam chạy 05 km.
- Hệ tuyển tỉnh: Nữ chạy 05 km; Nam chạy 07 km.
3. Thứ tự xuất phát và lộ trình thi đấu (Sơ đồ và lộ trình kèm theo).
- 7h30: Xuất phát Nữ hệ phong trào.
- 8h00: Xuất phát Nam hệ phong trào và nữ hệ tuyển tỉnh.
- 8h40: Xuất phát Nam hệ tuyển tỉnh.
V. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ
1. Đăng ký thi đấu
- Đăng ký cá nhân: Không giới hạn số lượng.
- Đăng ký đồng đội: Các đoàn tham gia đăng ký thi đấu tối thiểu 01 đội
Nam và 01 đội Nữ (Mỗi đội đăng ký tối đa 05 VĐV).
2. Hồ sơ
- Đơn đăng ký tham dự và danh sách Đoàn có ghi rõ họ tên, giới tính và cự
ly thi đấu của từng VĐV có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (Có mẫu kèm theo).
- Mỗi VĐV phải nộp 01 ảnh (3 x 4 cm) để làm thẻ thi đấu (ảnh chụp không
quá 6 tháng).
- Các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm các vấn đề về sức khỏe của
VĐV đơn vị mình trong suốt quá trình tham gia giải. BTC giải chịu trách
nhiệm về sơ cấp cứu ban đầu tại địa điểm thi đấu.
- Hồ sơ đăng ký tham gia giải gửi về phòng Xây dựng Phong trào Thể dục
thể thao, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, số 28
Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết. Điện thoại: 0252.3832488. Fax:
0252.3822075.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Trần Đình Quốc: ĐT: 0384.016.897. Email:
dinhquocpt.bt@gmail.com.
- Thời gian đăng ký sơ bộ: Đến hết ngày 08/3/2020.
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- Thời gian đăng ký chính thức và nộp hồ sơ: Đến hết ngày 19/3/2020.
VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG
1. Điểm cá nhân: Là thứ hạng của VĐV khi về đích.
2. Điểm đồng đội
- Là tổng số điểm cá nhân đạt được của 03 VĐV 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 VĐV thứ 03
đạt thành tích cao hơn sẽ xếp trên.
- Đội nào không đủ 03 VĐV 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 xếp trên.
VII. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI
1. Khen thƣởng: Cho cả 02 hệ.
* Giải cá nhân
- Tặng giấy chứng nhận, cờ 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 VĐV tham gia trở lên) và trao giải từ hạng 04 đến hạng 07 (Nếu dưới
30 VĐV tham gia).
* Giải đồng đội
- Tặng cờ và tiền thưởng cho đội đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba đồng đội
(Nếu có 04 đoàn tham gia trở lên) hoặc Nhất, Nhì (Nếu có 03 đội tham gia).
* Giải toàn đoàn
- Tặng cờ và tiền thưởng cho đoàn đạt thành tích 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, VĐV của các đơn vị nếu vi
phạm Luật, Điều lệ và những quy định của BTC, tuỳ theo mức độ vi phạm BTC sẽ
có hình thức xử lý kỷ luật.
3. Khiếu nại:
- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại bằng
văn bản và kèm theo lệ phí 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng).
- Nếu khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn trước khi bắt đầu thi đấu các nội
dung.
- Nếu khiếu nại về kỹ thuật phải nộp đơn trong vòng 10 phút sau khi thi đấu
kết thúc. Sau thời gian trên mọi khiếu nại đều không còn giá trị.
- Các quyết định của BTC về vấn đề khiếu nại, mọi cá nhân, đơn vị có liên
quan phải tuyệt đối chấp hành.
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VIII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
- Các đoàn phải có mặt đúng giờ dự lễ khai mạc.
- Các đoàn 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 và Điều lệ là cơ sở cuối
cùng để giải quyết các khiếu nại.
- Số đeo phải đính chắc chắn, rõ ràng vào phía trước áo thi đấu. VĐV 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 mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung
Điều lệ này./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở VHTTDL;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Tỉnh Đoàn Bình Thuận;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ
trang cấp tỉnh;
- Công đoàn Viên chức tỉnh;
- Phòng Quản lý TDTT Sở VHTTDL;
- Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy Khiêm, Tiểu đoàn
Cảnh sát cơ động số 4, Lữ đoàn 681;
- Trung tâm ĐTHLTĐ TDTT 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;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng, THPT, THCS trong
tỉnh;
- Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Phan Thiết;
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín CN BT;
- Lưu: VT. QLTDTT (Tu).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁMNgười
ĐỐCký: Sở Văn hóa.
Thể thao và Du lịch tỉnh
Bình Thuận
Email:
svhttdl@binhthuan.gov.v
n
Cơ quan: Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 09.02.2021
Huỳnh Ngọc07:33:34
Tâm +07:00
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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 chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Giải Việt dã “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” tỉnh Bình Thuận năm 2021.
Căn cứ tinh thần Điều lệ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Giải
Việt dã “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” tỉnh Bình Thuận năm 2021.
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
năm 2021
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
BẢN CAM KẾT MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Kính gửi: Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Giải Việt dã “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” tỉnh Bình Thuận năm 2021.
Đơn vị:…………………………………………………………………
Cùng với tình trạng sức khỏe đã nêu trên, chúng tôi xin được xác nhận và
đồng ý với những điều sau đây:
- Chúng tôi đã được bác sĩ kiểm tra về mặt y khoa để tham gia Ngày chạy
Olympic vì sức khỏe toàn dân - Giải Việt dã “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” tỉnh
Bình Thuận năm 2021. (sau đây gọi tắt là Giải) và đồng ý cung cấp giấy xác nhận
nếu được yêu cầu.
- Chúng tôi hiểu rằng, trong suốt quá trình tham gia Giải, chúng tôi sẽ phải
tham gia vào các hoạt động yêu cầu đến sức khỏe.
- Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng sự tham gia của chúng tôi ở giải có thể ảnh
hưởng không tốt đến tình trạng sức khỏe hiện tại của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng
tôi chấp nhận những rủi ro này và mong muốn sẽ được tiếp tục tham gia thi đấu tại
Giải và các hoạt động liên quan.
- Cùng với bất cứ những tổn thương và tình trạng sức khỏe chúng tôi có thể
gặp trong suốt quá trình diễn ra Giải, chúng tôi đồng ý được di chuyển và cho phép
mọi điều trị y tế nếu cần thiết từ nhân viên y tế và Ban Tổ chức Giải, tùy theo
quyết định của họ.
- Khi đọc điều lệ này, biết được thực tế và sau khi xem xét quyết định tham
gia của mình, chúng tôi miễn trách nhiệm cho Ban Tổ chức Giải và đồng ý không
thưa kiện những điều đã nêu trên, hay bất kỳ hình thức khiếu nại hay đòi bồi
thường nào cho mất mát, tổn thương liên quan đến bệnh tật và mọi hình thức
thương tích cá nhân bao gồm tử vong và tàn tật vĩnh viễn.
- Ngoài những điều khoản và quy định được đề cập tới trong văn bản miễn
trừ này, chúng tôi đã xem xét và tự nguyện kí kết đầy đủ các điều khoản, điều lệ,
quy định và thỏa thuận của Giải, như một điều kiện để tham dự giải này.
- Chúng tôi xin xác nhận rằng chúng tôi đã đọc toàn bộ tài liệu này và hiểu
đầy đủ nội dung của nó. Chúng tôi nhận thức rõ rằng đây là một bản cam kết miễn
trừ trách nhiệm mà chúng tôi đã tự nguyện ký vào.
…………., ngày tháng năm 2021
Trƣởng đoàn
(ký tên và ghi rõ họ và tên)
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN –
GIẢI VIỆT DÃ “CHẠY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”
TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2021
ĐƠN VỊ
TRƢỞNG ĐOÀN
HUẤN LUYỆN VIÊN

: ………………………………….
: ……………………………Điện thoại:……………………..
: ……………………………Điện thoại:……………………..

Giới tính
TT

Họ và tên
Nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nữ

Nội dung thi đ
Nam
phong
trào
(5 km)

Nữ
phong
trào
(3km)

Nam tuyển
tỉnh
(7km)

Ghi chú
Nữ tuyển
tỉnh
(5km)

Đồng đội
Đồng đội
Đồng đội
Đồng đội
Đồng đội
Đồng đội
Đồng đội
Đồng đội
Đồng đội
Đồng đội
Cá nhân
Cá nhân
Cá nhân
Cá nhân
Cá nhân
Thủ trƣởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đống dấu)

