
 

 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số: 2086/ĐL-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày 25 tháng  8  năm 2022 

 

ĐIỀU LỆ  

Tổ chức Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc  

lần thứ 3 - Bình Thuận năm 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030; chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày 

Du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2022);  

- Tăng cường tuyên truyền vận động người dân sử dụng xe đạp làm 

phương tiện giao thông, góp phần giảm ách tắc giao thông, thân thiện với môi 

trường, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện môn xe đạp rèn luyện sức khỏe; 

qua đó giới thiệu những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương Bình 

Thuận đến du khách gần xa; Đây là sự kiện thể thao có tính chất và quy mô rộng 

được tổ chức trong dịp kỷ niệm “Ngày Du lịch Bình Thuận” sẽ thu hút được 

Nhân dân và du khách hưởng ứng từ đó tạo hiệu ứng tốt cho công tác kích cầu du 

lịch tỉnh nhà. Bên cạnh đó, là dịp để mọi người yêu thích xe đạp có dịp gặp gỡ, 

giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cùng nhau đẩy mạnh phát triển phong trào tập 

luyện môn xe đạp trên toàn quốc.  

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi đấu. 

- Thi đấu với tinh thần đoàn kết, trong sáng, trung thực và cao thượng. 

- Các vận động viên tham gia phải chấp hành nghiêm túc Điều lệ và các 

quy định của Ban Tổ chức. 

- Các đơn vị, câu lạc bộ tham gia giải phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 

vận động viên trong thời gian tập luyện, thi đấu và sau thi đấu. 

II. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ THỦ TỤC THAM GIA 

GIẢI 

1. Đối tƣợng tham dự  

- Vận động viên: 1.000 vận động viên xe đạp phong trào thuộc các Câu lạc 

bộ xe đạp trên toàn quốc. 

- Xe đạp: Xe đạp đường trường và xe đạp địa hình. 

2. Điều kiện tham gia giải 
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- Các vận động viên đội tuyển Quốc gia, vận động viên chuyên nghiệp đã 

tham gia giải đua xe đạp do Liên đoàn Mô tô - Xe đạp thể thao Việt Nam tổ chức 

từ năm 2020 trở lại đây không được tham gia thi đấu các nội dung của giải. 

- Vận động viên tham gia giải phải có xác nhận của Trưởng đoàn cam 

kết đủ sức khỏe tham gia giải và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi sự cố 

xảy ra trong thi đấu.  

- Tất cả các thành phần, lực lượng tham gia như: Đại biểu, khách mời, Ban 

Tổ chức, trọng tài, bộ phận phục vụ, bộ phận bảo vệ đường đua, vận động viên, 

Nhân dân … tham gia phải chấp hành nghiêm túc các quy định trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và địa phương.   

3. Thời gian nộp hồ sơ thủ tục tham gia 

 a) Thời gian gửi hồ sơ tham gia thi đấu chậm nhất đến 17 giờ 00 phút 

ngày 23/9/2022, gửi về Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí 

Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ: bà Lê Thị Sen - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn 

Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0903.333.157 

(kèm theo biểu mẫu đăng ký). 

b) Hồ sơ tham gia giải gồm: 

- Đơn đăng ký tham gia (có xác nhận của đơn vị chủ quản) và danh sách 

Đoàn. 

- Trưởng đoàn ký cam kết đảm bảo vận động viên đủ sức khỏe thi đấu 

và cam kết chịu trách nhiệm về mọi sự cố xảy ra trong quá trình tham gia giải của 

từng vận động viên.  

III. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG, CỰ LY LỘ TRÌNH, THI ĐẤU VÀ 

TRẠM TIẾP TẾ 

1. Tính chất giải: Tranh giải cá nhân Nam và Nữ theo các nhóm tuổi. 

2. Nội dung và cự ly thi đấu:  

a) Giải cá nhân Nam: 

- Nội dung đua đường trường (Road): Bắt buộc phải tham gia lộ trình 

86,7Km và tốc độ 30 - 35km/h (phân chia theo nhóm tuổi khi đua). 

+ Nhóm tuổi 1: Từ 16 đến 40 tuổi (sinh từ năm 2006 đến 1982). 

+ Nhóm 2: Từ 41 tuổi trở lên (sinh từ năm 1981 về trước). 

- Nội dung MTB: Bắt buộc tham gia lộ trình 48,6Km và tốc độ là 25-30 

km/h. 

+ Nhóm tuổi 1: Từ 16 đến 40 tuổi (sinh từ năm 2006 đến 1982). 

+ Nhóm 2: Từ 41 tuổi trở lên (sinh từ năm 1981 trở về trước). 

b) Giải cá nhân Nữ: 

- Nội dung đua đường trường (Road): Bắt buộc phải tham gia lộ trình 

86,7Km và tốc độ 30-35km/h (phân chia theo nhóm tuổi khi đua). 

+ Nhóm tuổi 1: Từ 16 đến 45 tuổi (sinh từ năm 2006 đến 1977). 
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+ Nhóm 2: Từ 46 tuổi trở lên (sinh từ năm 1976 trở về trước). 

- Nội dung MTB: Bắt buộc tham gia lộ trình 48,6Km và tốc độ là 25-30 

km/h. 

+ Nhóm tuổi 1: Từ 18 đến 45 tuổi (sinh từ năm 2004 đến 1977). 

+ Nhóm 2: Từ 46 tuổi trở lên (sinh từ năm 1976 trở về trước). 

3. Lộ trình 86,7km (Hành trình chinh phục và thi đấu)  

- Lộ trình chinh phục: Xuất phát tại Công viên Đồi Dương, thành phố  

Phan Thiết => rẽ phải vào Tôn Đức Thắng => rẽ phải đại lộ Hùng Vương => 

Nguyễn Thông (dọc theo các resort) => rẽ trái dốc Tiến Đạt (dốc 10%) => rẽ phải 

vào đường Võ Nguyên Giáp điểm tiếp tế số 1 (14,7km) => vòng xoay Hòn Rơm 

(24,8km) => đường Xuân Thuỷ (DT716) ngã 3 đường Xuân Thuỷ - Nguyễn Cơ 

Thạch điểm tiếp tế số 2 (30 km) => đi thẳng đường  ĐT716 => theo hướng trái 

DT 706 => ngã 3 Hoà Thắng => trạm xăng Đại Thọ điểm tiếp tế số 3 (43,7km) 

quay đầu => theo lộ trình quay về DT 716 Nguyễn Cơ Thạch điểm tiếp tế số 4 

(57,3km) 

- Lộ trình thi đấu 24km (VĐV tập trung tại điểm tiếp tế, điểm danh và 

diễu hành đến vòng xoay Đồi Hồng) 

 Xuất phát: đường Võ Nguyên Giáp (điểm tiếp tế số 5, 72,8km đối diện 

điểm tiếp tế số 1 dành cho ngƣời tham gia không thi đấu) => rẽ phải vào 

đường Nguyễn Thông => rẽ phải đường Hùng Vương => rẽ trái đường Tôn Đức 

Thắng => rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành => Công viên Đồi Dương, thành 

phố Phan Thiết.  

- Lộ trình chinh phục 48,6 km: Xuất phát tại công viên Đồi Dương Phan 

Thiết tỉnh Bình Thuận => rẽ phải vào Tôn Đức Thắng => rẽ phải đại lộ Hùng 

Vương => Nguyễn Thông (dọc theo các resort) => quẹo trái dốc Tiến Đạt (dốc 

10%) => rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp điểm tiếp tế số 1 (14,7km) => 

vòng xoay Hòn Rơm (24,8km) => điểm quay đầu cự ly ngắn  

- Lộ trình thi đấu 24km nội dung MTB (VĐV tập trung tại khu vực 

vòng xoay, điểm danh và xuất phát tĩnh) 

Xuất phát: đường Võ Nguyên Giáp (điểm tiếp tế số 2 25 km dành cho 

ngƣời tham gia không thi đấu đối diện điểm tiếp tế số 1) => rẽ phải vào đường 

Nguyễn Thông => rẽ phải đường Hùng Vương => rẽ trái đường Tôn Đức Thắng 

=> rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành => đích đến Công viên Đồi Dương, 

thành phố Phan Thiết. 

4. Trạm tiếp tế: 

- Điểm 1: Dốc Tiến Đạt rẽ phải vào Võ Nguyên Giáp (đi được 14,7km). 

- Điểm 2: Đường Xuân Thuỷ (DT716) ngã 3 đường Xuân Thuỷ - Nguyễn 

Cơ Thạch (30km). 

- Điểm 3: Trạm xăng Đại Thọ quay đầu (43,7km).  

- Điểm 4: DT 716 Nguyễn Cơ Thạch (57,3km). 
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- Điểm 5: Đường Võ Nguyên Giáp (72,8 km) đối diện trạm tiếp tế thứ nhất. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian Họp chuyên môn: Vào lúc 15 giờ 00 ngày 22/10/2022, tại 

Khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

2. Thời gian khai mạc và thi đấu: Ngày 23/10/2022.  

a) Thời gian tập trung: Vào lúc 04 giờ 45 phút tại Công viên Đồi Dương, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và xuất phát lúc 05 giờ 15 phút cho nhóm 

đầu tiên. 

b) Thời gian thi đấu:  

- Xuất phát cự ly 86,7km  

+ Tốc độ từ 30km/h - 35km/h vào lúc 05 giờ 15 phút. 

+ Tốc độ 25km/h -30km/h vào lúc 05 giờ 25 phút. 

- Xuất phát cự ly 48,6 km  

+ Tốc độ từ 20km/h - 25km/h vào lúc 05 giờ 45 phút. 

+ Tốc độ 25km/h -30km/h vào lúc 05 giờ 55 phút. 

3. Địa điểm xuất phát và thi đấu: Tại Công viên Đồi Dương và các tuyến 

đường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

V. LUẬT THI ĐẤU 

Áp dụng Luật của Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam (Tổng cục 

Thể dục thể thao Việt Nam). 

VI. TRANG PHỤC, SỐ ĐEO VÀ XE ĐẠP THI ĐẤU 

1. Trang phục 

 Ban Tổ chức Ngày hội sẽ phát áo cho các vận động viên và vận động viên 

tham gia bắt buộc phải có nón bảo hiểm mới được thi đấu. 

2. Số đeo 

Ban Tổ chức cung cấp số đeo; vận động viên phải gắn số đeo chặt bên 

hông trái, phải và 2 vai (nếu bị che khuất hoặc không nhìn thấy được số trọng 

tài sẽ không xếp hạng). 

3. Quy định Xe đạp: 

- Nội dung đường trường các loại xe thể thao (xe đường trường chuyên 

dụng).  

- Nội dung đua MTB: 

+ Kích cỡ bánh xe 26, 27.5 và 29 inch;  

+ Vỏ xe có hông từ 2.0 trở lên. 

* Ban Tổ chức sẽ kiểm tra xe đua trước khi khai mạc. 
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VII. KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT 

1. Khen thƣởng 

Ban Tổ chức trao giải thưởng cá nhân cho nội dung Road và MTB theo các 

lứa tuổi gồm: 

- Hạng Nhất: Áo vàng, Cúp, huy chương, giấy chứng nhận và hiện vật hoặc 

hiện kim. 

- Hạng Nhì, Ba: huy chương, giấy chứng nhận và hiện vật hoặc hiện kim. 

2. Kỷ luật 

Vận động viên trong suốt quá trình thi đấu nếu quy phạm về đạo đức, thái 

độ thi đấu, thi đấu không trung thực, v.v…. Ban Tổ chức sẽ truất quyền thi đấu, 

tước bỏ thành tích và cấm thi đấu trong những Giải tiếp theo. 

3. Khiếu nại 

- Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại và phải bằng văn bản ngắn 

gọn gửi về Ban Tổ chức chậm nhất 10 phút sau khi trận đấu kết thúc cuộc đua 

kèm theo lệ phí 1.000.000 đồng. Khiếu nại đúng sẽ trả lại lệ phí khiếu nại; 

khiếu nại sai, Ban Tổ chức sẽ lấy lệ phí khiếu nại bổ sung vào chi phí tổ chức 

phí giải. 

- Các khiếu nại về hồ sơ, nhân sự phải được giải quyết trong cuộc họp 

chuyên môn. 

- Các quyết định của Ban Tổ chức về vấn đề khiếu nại, tất cả cá nhân, đơn 

vị có liên quan phải tuyệt đối chấp hành. 

4. Các quy định khác 

- Vận động viên vi phạm một trong những điều quy định sau đây lần thứ 

nhất bị cảnh cáo, nếu tái phạm lần thứ hai sẽ bị truất quyền thi đấu: 

+ Núp gió các loại xe có động cơ. 

+ Có những hành động, phát biểu chống đối những nhắc nhở quyết định 

của trọng tài, Ban Tổ chức trong suốt quá trình tham gia Giải. 

+ Gọi tên 3 lần không có mặt tại nơi xuất phát. 

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký ban hành; chỉ có Ban Tổ chức Ngày hội 

xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 - Bình Thuận năm 2022 mới có quyền thay 

đổi, bổ sung Điều lệ./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Ban Giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận;      

- Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Tp.HCM;      

- Liên đoàn Xe đạp Thể thao Bình Thuận;  

- Câu lạc bộ Mô tô thể thao Bình Thuận; 

- Các CLB xe đạp thể thao trên toàn quốc;           

- Lưu: VT, QLTDTT (Tu). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Bùi Thế Nhân  
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