
1 

            UBND TỈNH QUẢNG NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

               Số:20/ĐL-SVHTTDL                Quảng Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2020 
                        
 

  

ĐIỀU LỆ 

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng 

lần thứ XXIV năm 2020 - Cúp Agribank 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9 

(02/9/1945 - 02/9/2020). 

- Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và tiến tới Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi đấu các giải thể thao tỉnh Quảng Nam năm 

2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam và UBND 

thành phố Tam Kỳ phối hợp tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam 

mở rộng lần thứ XXIV năm 2020 - Cúp Agribank. 

2. Yêu cầu: 

- Các đ n vị, địa phư ng tham gia giải chấp hành nghiêm túc Luật,              

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

 - Nêu cao tinh thần thi đấu thể thao "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - 

Tiến bộ". Chống mọi biểu hiện tiêu cực gian lận trong đăng ký hồ s  và thi đấu. 

         - Tổ chức giải phải được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn và                             

tiết kiệm. 
 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: 

1. Thời gian:  Khai mạc dự kiến lúc 06h00 ngày 09/10/2020 (thứ sáu). 

  2. Địa điểm: Tại Quảng trường 24/3 (Trước UBND tỉnh). 
 

III. ĐỐI TƢỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA: 

1. Đội tuyển các tỉnh, thành phố, các Trung tâm Huấn luyện Thể thao 

Quốc gia, ngành toàn quốc: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam mời đội tuyển các tỉnh, thành 

phố, các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, ngành trong cả nước. 

2. Khối các huyện, thị xã, thành phố: 

- Đối tượng: Vận động viên (VĐV) của 18 huyện, thị xã, thành phố. 

- Điều kiện tham gia giải: 
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+ Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam từ 36 tháng 

trở lên tính đến ngày 01/01/2020 được quyền tham gia thi đấu; 

+ VĐV có hộ khẩu tại địa phư ng nào thì tham gia thi đấu cho địa phư ng 

đó; 

+ VĐV là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc các 

huyện, thị xã, thành phố thì được đăng ký thi đấu cho địa phư ng n i đang công 

tác và phải có đóng Bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên tính từ ngày 01/01/2020 

trở về trước và do Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam quản lý; nếu không đăng ký 

thi đấu n i địa phư ng đang công tác thì được đăng ký n i có hộ khẩu thường trú 

nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh - Truyền hình n i đang công tác; 

+ VĐV đang công tác tại các Sở, ban, ngành và Lực lượng vũ trang thì ưu 

tiên đăng ký và thi đấu cho đ n vị công tác; nếu không thi đấu cho đ n vị công 

tác mà thi đấu cho các địa phư ng có hộ khẩu thì phải có sự đồng ý của Lãnh đạo 

đ n vị đó bằng văn bản. 

3. Khối cơ quan, ban ngành, công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực 

thuộc, Công đoàn cơ sở Trung ƣơng đóng trên địa bàn tỉnh: 

Là cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động thuộc các 

c  quan, ban, ngành, Công đoàn ngành, Công đoàn c  sở trực thuộc, Công đoàn 

c  sở Trung ư ng đóng trên địa bàn tỉnh. 

4. Khối Học sinh - Sinh viên các trƣờng Đại học, Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp, Dạy nghề và Lực lƣợng vũ trang: 

Là Học sinh, Sinh viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp, Dạy nghề và cán bộ chiến sỹ Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. 
 

5. Khối học sinh phổ thông: 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Trường Trung học phổ thông. 

+ Đối tượng tham gia do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam quy định và 

ban hành. 

6. Khối phong trào: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam mời các đ n vị: Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 143 và 

các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong tỉnh, mỗi đ n vị 30 

VĐV Nam. 

                                                        : 

- VĐV đang trong thời gian điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, hình sự 

theo quyết định của c  quan nhà nước có thẩm quyền, VĐV bị kỷ luật cấm thi đấu 

của ngành Thể dục thể thao (từ địa phương đến Trung ương) đang có hiệu lực đến 

ngày khai mạc giải từng môn; 
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- Các VĐV đạt đẳng cấp I, kiện tướng ở nội dung cự ly trung bình và cự ly 

dài môn Điền kinh năm 2019 trở về sau chỉ được tham gia thi đấu ở khối đội 

tuyển các tỉnh, thành phố, ngành. 
 

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

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

2. Nội dung và cự ly thi đấu: 

2.1. Khối đội tuyển các tỉnh, thành phố, các Trung tâm Huấn luyện 

Thể thao Quốc gia, ngành trong cả nƣớc: 

           Cự ly nam: 10.000m; Cự ly nữ: 5.000m. 

2.2. Khối các huyện, thị xã, thành phố: 

          Cự ly nam: 5.000m; Cự ly nữ: 3.000m. 

2.3. Khối các Sở, ban ngành, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực 

thuộc, Công đoàn cơ sở Trung ƣơng đóng trên địa bàn tỉnh: 

Cự ly nam: 2.000m; Cự ly nữ: 1.500m. 

2.4. Khối Học sinh - Sinh viên các trƣờng Đại học, Cao đẳng, Trung 

học chuyên nghiệp, Dạy nghề và Lực lƣợng vũ trang: 

          Cự ly nam: 2.000m; Cự ly nữ: 1.500m 

2.5. Khối các Phòng Giáo dục đào tạo: 

          Cự ly nam: 2.000m; Cự ly nữ: 1.500m. 

2.6. Khối các Trƣờng Trung học phổ thông: 

          Cự ly nam: 2.000m; Cự ly nữ: 1.500m. 

          2.7. Khối chạy phong trào: 

          Cự ly nam: 3000m. 
 

V. CÁCH TÍNH KẾT QUẢ: 

1. Giải cá nhân: Căn cứ theo thứ tự thành tích về đích của từng VĐV. 

2. Giải đồng đội: Cộng tổng thứ hạng thành tích về đích của 03 VĐV có 

kết quả cao nhất của từng đội, đội nào có tổng nhỏ h n xếp trên. Nếu có 2 hay 

nhiều đội có tổng bằng nhau thì đội nào VĐV thứ 4 có thứ hạng cao h n xếp trên, 

nếu vẫn bằng nhau thì đội nào có VĐV về đầu cao h n xếp trên. 

3. Giải toàn đoàn: Cộng tổng thứ hạng của 03 VĐV Nam và 03 VĐV Nữ 

có thành tích cao nhất, đoàn nào có tổng nhỏ h n xếp trên. Nếu có 2 hay nhiều 

đoàn có tổng bằng nhau thì Đoàn nào có đồng đội Nữ xếp cao h n xếp trên.  

Riêng giải phong trào, cộng tổng thứ hạng của 10 VĐV về đầu của từng 

đ n vị, đ n vị nào có tổng nhỏ h n xếp trên, nếu có từ 2 đ n vị trở lên có tổng 

bằng nhau thì đ n vị nào có VĐV về đầu cao h n xếp trên. 
 

VI. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 
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1. Khen thƣởng:  

1.1. Cá nhân: Ban Tổ chức giải trao huy chư ng vàng, bạc, đồng, cho các 

VĐV đạt thứ hạng nhất, nhì, ba các nội dung thi đấu; trao tiền thưởng từ thứ hạng 

nhất đến thứ hạng năm. Riêng giải phong trào tiền thưởng từ thứ hạng nhất đến 

thứ hạng 10. 

1.2. Đồng đội: Ban Tổ chức giải trao cờ và tiền thưởng cho các đội nhất, 

nhì, ba. 

1.3. Toàn đoàn: Ban Tổ chức giải trao Cúp, Cờ và tiền thưởng cho đ n vị 

nhất toàn đoàn; trao Cờ và tiền thưởng cho các đ n vị nhì và ba toàn đoàn các 

khối: 

- Khối đội tuyển các tỉnh, thành phố, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc 

gia, ngành trong cả nước. 

 - Khối các huyện, thị xã, thành phố, đồng bằng.  

- Khối các huyện miền núi. 

- Khối các Sở, ban, ngành, Công đoàn ngành, Công đoàn c  sở trực thuộc, 

Công đoàn c  sở Trung ư ng đóng trên địa bàn tỉnh. 

- Khối Học sinh - Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp, Dạy nghề và Lực lượng vũ trang. 

- Khối các Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 - Khối các Trường Trung học phổ thông. 

* Riêng đối với giải phong trào, Ban Tổ chức giải trao Cờ và tiền thưởng 

cho một đ n vị có thành tích tốt nhất. 

2. Kỷ luật: 

Trong quá trình tham gia thi đấu, tập thể hay cá nhân nào vi phạm các quy 

định của Luật và Điều lệ giải, Ban Tổ chức giải xem xét mức độ vi phạm và xử lý 

kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo và áp dụng 

nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ ban hành về quy 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao. 

3. Khiếu nại: 

- Chỉ có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên trong danh sách đăng ký mới có 

quyền khiếu nại.  

- Nội dung khiếu nại phải bằng văn bản và gửi về Ban Tổ chức giải: 

+ Khiếu nại nhân sự nộp đ n trước và trong khi thi đấu các nội dung đó, 

kèm theo lệ phí 2.000.000 (Hai triệu đồng) và cung cấp chứng cứ cho Ban Tổ 

chức giải; nếu khiếu nại đúng Ban Tổ chức giải sẽ hoàn trả lại lệ phí;  

+ Khiếu nại về chuyên môn sau khi Ban Tổ chức giải công bố kết quả nội 

dung đó không quá 05 phút.  
 

VII. THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ VÀ HỌP CHUYÊN 

MÔN: 
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1. Thủ tục đăng ký: 
 

- Mỗi địa phư ng, đ n vị đăng ký thi đấu một đoàn gồm: Trưởng đoàn, Phó 

Trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên, tối đa 04 VĐV Nam, 04 VĐV Nữ. 

Nếu không đủ đồng đội Nam, đồng đội Nữ thì đăng ký tham gia cá nhân Nam, cá 

nhân Nữ (có mẫu đăng ký kèm theo); 

- Giấy khám sức khỏe VĐV của c  quan Y tế có thẩm quyền cấp trước 

ngày thi đấu không quá 06 tháng. 
 

2. Kiểm tra hồ sơ: 
 

2.1 Khối đội tuyển các tỉnh, thành phố, Trung tâm Huấn luyện Thể 

thao Quốc gia, ngành trong cả nƣớc: 

Hồ s  gồm danh sách đoàn, giấy khám sức khỏe, 02 ảnh 4x6 của Trưởng 

đoàn, huấn luyện viên, VĐV. 
 

2.2 Khối các huyện, thị xã, thành phố: 

Hồ s  gồm danh sách đoàn, 02 ảnh 4x6 của thành viên đoàn. Hộ khẩu, 

Chứng minh nhân dân bản gốc, giấy khám sức khỏe; nếu là CBCC-VC trực thuộc 

huyện, thị xã, thành phố thì phải có Bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận Bảo hiểm xã 

hội cấp huyện, thị xã, thành phố thay cho hộ khẩu. 
 

2.3 Khối các Sở, ban, ngành, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực 

thuộc, Công đoàn cơ sở Trung ƣơng đóng trên địa bàn tỉnh: 

  Hồ s  gồm danh sách đoàn, 02 ảnh 4x6 của thành viên đoàn, thẻ CC-VC, 

thẻ Đoàn viên Công đoàn hoặc Chứng minh nhân dân, giấy khám sức khỏe, sổ 

Bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của Bảo hiểm xã hội.  
 

2.4 Khối Học sinh - Sinh viên các trƣờng Đại học, Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp, Dạy nghề và Lực lƣợng vũ trang: 

Hồ s  gồm danh sách đoàn, 02 ảnh 4x6 của thành viên đoàn, thẻ Chứng 

minh Công an, thẻ Chứng minh Quân đội, thẻ sinh viên, thẻ học sinh, giấy khám 

sức khỏe. 

2.5. Khối học sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo, khối các Trƣờng Trung 

học phổ thông: 

- Hồ s  do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định và kiểm tra.  

- Hồ s  đăng ký thi đấu tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2.6. Khối phong trào: 

Danh sách phải có xác nhận của thủ trưởng và đóng dấu đ n vị. Cam kết 

đảm bảo sức khỏe của VĐV do c  quan có thẫm quyền cấp thì mới được tham gia 

thi đấu. 

3. Thời gian kiểm tra hồ sơ và họp chuyên môn: 
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- Thời gian đăng ký danh sách thi đấu s  bộ gửi qua địa chỉ Q.Office Ông 

Ngô Ngọc Minh đến hết ngày 25/9/2020; 

- Thời gian kiểm tra hồ s  từ ngày 01 đến ngày 02/10/2020 tại Nhà thi đấu 

TDTT tỉnh Quảng Nam (Phường Hòa Hư ng, thành phố Tam Kỳ). Ban Tổ chức 

không giải quyết các trường hợp làm hồ s  không đúng thời gian quy định; 

- Mời các đồng chí Trưởng đoàn, Huấn luyện viên họp chuyên môn vào lúc 

08h00 ngày 06/10/2020 tại Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam (nội dung thông 

báo này thay cho Giấy mời). 

VIII. KINH PHÍ: 

- Ban Tổ chức giải chi kinh phí khai mạc, bế mạc, công tác tổ chức giải từ 

nguồn ngân sách cấp và nguồn xã hội hóa; 

- Các đoàn tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí ăn, ở, đi lại trong thời gian 

tập luyện và thi đấu. 

IX. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: 

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Điền kinh hiện hành và các thông báo 

bổ sung của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. 

- VĐV thi đấu bắt buộc phải mặc trang phục của Nhà tài trợ. 

- Tất cả các VĐV của các đ n vị phải có mặt tại địa điểm khai mạc và thi 

đấu vào lúc 05h45 ngày 09/10/2020. 

X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 

Điều lệ này chỉ áp dụng cho Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở 

rộng lần thứ XXIV năm 2020 - Cúp Agribank và có hiệu lực kể từ ngày ký; trong 

quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh sẽ thông báo kịp thời đến các đ n vị. 

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ thuộc thẩm quyền quyết định của Trưởng Ban Tổ 

chức giải./. 
 

* Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng 

Nam, Ông: Trần Kim Cầu, Trưởng phòng Tổ chức thi đấu. Điện thoại: 0914 007 

558. Email: kimcautdtt@gmail.com. 
 

Nơ    ậ :                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo);                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở VH,TT&DL Quảng Nam;                     

- Báo Quảng Nam;      

- Liên đoàn lao động tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Nhà tài trợ; 

- Thành viên Ban Tổ chức giải; 

- Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố mời;     Tào Viết Hải        
- Lãnh đạo các ngành mời;  

- Trung tâm HL&ĐT VĐV các tỉnh, thành phố mời; 

- Các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia;                                                                                                    

- Các c  quan ban ngành, đoàn thể, LLVT của tỉnh;                          

- Các trường ĐH, CĐ, THCN, Dạy nghề trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Nam;  

- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TTTH các huyện, thị xã, T/P;    

- Lưu: VT, QLTDT 
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ĐƠN VỊ:..........................                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  

 Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng 

lần thứ XXIV năm 2020 - Cúp Agribank 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam 

mở rộng lần thứ XXIV năm 2020. 

 

Trưởng đoàn:………………………...... Điện thoại:………………………... 

Huấn luyện viên :………………… ....... Điện thoại:...................................... 

Săn sóc viên:……………………………………………………................... 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

 

Số CMND 

Nội dung 

Cá nhân Đồng đội  

Nam Nữ Nam Nữ 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

                                             ………………..Ngày     tháng      năm 2020 

                                                                           LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

                                                                                       (Ký tên đóng dấu) 
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