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Căn cứ Hướng dẫn số: 2535/HD-BVHTTDL ngày 09/7/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến 

tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2020; 

Thực hiện Quyết định số: 5371/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022; 

Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022 với những nội dung sau đây: 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các 

cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao 

trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân. 

2. Biểu dương lực lượng thể dục thể thao quần chúng của các địa phương, 

ngành trong tỉnh và các cơ quan trung ương đóng tại địa phương; tiếp tục hưởng 

ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mở 

rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao, khôi phục và 

phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống của địa phương. 

3. Tập hợp lực lượng vận động viên xuất sắc của các địa phương, ngành 

trong toàn tỉnh tham gia thi đấu, trên cơ sở đó tuyển chọn lực lượng vận động 

viên bổ sung các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia Đại hội thể thao toàn quốc 

lần thứ IX năm 2022 đạt kết quả cao. 

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức, thành tích thể thao 

của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh 

công tác xã hội hoá thể dục thể thao; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đa dạng 

hóa các mô hình hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở. 

Điều 2. Yêu cầu 

1. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đại hội, quyết định của Ban Tổ chức, 

Luật, điều lệ thi đấu từng môn thể thao. 
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2. Nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ” trong 

các cuộc thi đấu, quyết tâm giành thành tích cao nhất; chống mọi biểu hiện tiêu 

cực, trái với đạo đức và tinh thần thượng võ của dân tộc. 

3. Công tác tổ chức điều hành Đại hội cần thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ 

đúng luật, đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn, hiệu quả, chú trọng công tác vệ 

sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an ninh, an toàn cho mọi người tham 

gia, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Điều 3. Đối tƣợng và điều kiện tham dự 

1. Đoàn thể thao tham dự Đại hội 

Là các đội tuyển thể thao của 11 huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy 

Quân sự  tỉnh,  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Trường Đại 

học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Bình Định. Mỗi đơn vị thành lập các đội 

tuyển thể thao tham gia thi đấu các nội dung Đại hội theo quy định của Điều lệ;  

2. Vận động viên 

Vận động viên tham dự Đại hội phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; có hộ khầu thường trú tại tỉnh Bình Định; có đủ điều kiện về 

chuyên môn, sức khỏe theo quy định của Điều lệ Đại hội; tùy theo tính chất từng 

môn Ban Tổ chức sẽ quy định cụ thể lứa tuổi tối đa và tối thiểu tham dự thi đấu;  

Vận động viên đăng ký thi đấu cho huyện, thị xã, thành phố phải có hộ khẩu 

thường trú tại địa phương đó tối thiểu từ 12 tháng tính đến ngày đăng ký thi đấu,  

Vận động viên đăng ký thi đấu cho lực lượng vũ trang phải là cán bộ, chiến 

sỹ của đơn vị và có xác nhận của thủ trưởng đơn vị; 

Vận động viên đăng ký thi đấu cho các trường đại học, cao đẳng phải là 

cán bộ, giáo viên, sinh viên hệ chính quy (các hệ đào tạo khác không được 

tham dự Đại hội) đang học tập và công tác tại trường và có xác nhận của hiệu 

trưởng nhà trường; 

 Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho một đoàn thể thao trong 

suốt thời gian tổ chức Đại hội. 

Vận động viên đang tập luyện tại Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và vận động viên đang hưởng 

chế độ các tỉnh, thành, ngành khác không được tham gia Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022. 

Điều 4. Thời gian, địa điểm thi đấu 

1. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022 được tiến 

hành từ tháng 3/2021 đến ngày 25/6/2022 tại thành phố Quy Nhơn và một số địa 

phương trong tỉnh. 

2. Lễ khai mạc, vòng chung kết và bế mạc Đại hội được tổ chức tại 

thành phố Quy Nhơn dự kiến từ ngày 15/6 đến 25/6 năm 2022 (có kịch bản và 

hướng dẫn riêng cho các đoàn về tham dự Đại hội). 

3. Thời gian và lịch thi đấu cụ thể được quy định trong Điều lệ thi đấu từng 

môn thể thao của Đại hội. 

Điều 5. Đăng ký thi đấu 
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1. Thời gian đăng ký 

Đăng ký sơ bộ: chậm nhất đến ngày 31/02/2021, các đơn vị phải gửi bản 

đăng ký các môn tham gia trong Đại hội Thể dục thể thao tỉnh về Ban Tổ 

chức. Các đơn vị không đăng ký sơ bộ sẽ không nhận được Điều lệ từng môn 

của Ban tổ chức Đại hội. 

Đăng ký chính thức từng môn thi đấu được quy định cụ thể trong Điều lệ 

thi đấu từng môn của Đại hội. 

2. Hồ sơ đăng ký 

Danh sách Đoàn, Đội thể thao do Lãnh đạo, Thủ trưởng đơn vị, địa phương 

ký tên và đóng dấu. 

Danh sách đăng ký vận động viên cho từng môn thi theo quy định của Điều 

lệ từng môn và hồ sơ thủ tục gồm: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công 

dân, hộ khẩu (bản photo công chứng - đối với các huyện, thị xã, thành phố), thẻ 

công an, thẻ quân nhân (đối với quân đội), thẻ sinh viên (đối với các trường đại học 

- cao đẳng); Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức 

khỏe tham gia thi đấu Đại hội Thể dục thể thao trong thời hạn không quá 60 

ngày tính đến ngày tổ chức môn thi; 02 ảnh màu (3 x 4) mới nhất/VĐV để làm 

thẻ thi đấu. 

3. Nơi nhận đăng ký 

Phòng Quản lý Thể dục thể thao - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình 

Định, 183 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, Bình Định.  

Điện thoại: 0256.3813522. Email: phongqltdttbinhdinh@gmail.com 

Điều 6. Kinh phí tổ chức và tham dự 

1. Các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần 

thứ IX năm 2022 tự túc kinh phí tập luyện và thi đấu. 

2. Các địa phương đăng cai tổ chức các cuộc thi đấu trong chương trình 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022, Ban Tổ chức Đại 

hội tỉnh xem xét và hỗ trợ kinh phí tổ chức theo quy định. 

 

Chƣơng II 

NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ XẾP HẠNG 

Điều 7. Số môn thi và nội dung thi đấu 

1. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022 tổ chức 

thi đấu chính thức 19 môn: bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, 

bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, điền kinh, việt dã, cầu lông, 

bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, bơi lội, bi da, võ thuật cổ truyền, quyền Anh, bắn 

nỏ, kéo co, đẩy gậy và phóng lao. 

Các môn thi đấu bắt buộc các đơn vị tham dự Đại hội phải đăng ký tham 

gia để được xét tính kết quả toàn đoàn Đại hội: bóng đá, bóng chuyền nam, bóng 

chuyền nữ, võ thuật cổ truyền, việt dã và điền kinh. 

2. Trong Điều lệ từng môn thể thao sẽ quy định nội dung thi đấu cụ thể.  
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Điều 8. Thể thức thi đấu 

1. Tính chất các cuộc thi đấu: Thi đấu cá nhân, đồng đội và tập thể. 

2. Các môn thi đấu trong chương trình Đại hội phải có ít nhất 03 đơn vị 

đăng ký mới tổ chức thi đấu, mỗi nội dung thi đấu phải có ít nhất 03 vận động 

viên hoặc 03 đồng đội của 03 đơn vị đăng ký tham dự mới tiến hành tổ chức thi 

đấu và trao huy chương. 

Điều 9. Đánh giá xếp hạng toàn đoàn 

Ban Tổ chức căn cứ tổng số điểm các môn thi đấu của từng đơn vị để xếp 

hạng toàn đoàn theo bảng điểm sau: 
 

NỘI DUNG THI ĐẤU 

ĐIỂM 

Nhất Nhì Ba Tƣ Đồng hạng 

- Cá nhân, đôi 

+ Điền kinh, việt dã 

+ Cờ vua, cờ tướng, bi da  

+ Bóng bàn, cầu lông, bơi lội 

+ Võ thuật cổ truyền, quyền anh 

+ Bắn nỏ, đẩy gậy, phóng lao 

10 6 4 2 1 

- Đồng đội 

+ Việt dã 

+ Cờ tướng, cờ vua 

+ Điền kinh 

+ Bắn nỏ 

+ Đối luyện (võ thuật cổ truyền) 

+ Bóng chuyền bãi biển 

15 9 6 3 2 

- Tập thể 

+ Bóng đá nam (11 người) 

+ Bóng chuyền 

+ Kéo co 

 

55 

30 

20 

 

 

33 

18 

12 

 

 

22 

12 

8 

 

 

11 

6 

4 

 

 

6 

3 

2 

- Điểm môn thi là tổng số điểm các nội dung mà đơn vị đó đạt được trong 

từng nội dung thi đấu; 

- Điểm toàn đoàn tham dự Đại hội là tổng số điểm của từng môn thi mà 

đơn vị đó tham gia. Đơn vị nào có tổng điểm cao hơn xếp trên. Trường hợp tổng 
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điểm bằng nhau thì tính số huy chương đạt được theo thứ tự vàng, bạc, đồng để 

xếp hạng; trường hợp vẫn bằng nhau thì đơn vị nào có tổng số vận động viên 

tham gia nhiều hơn xếp trên; nếu vẫn bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm; 

- Các đơn vị tham dự Đại hội phải tham gia thi đấu ít nhất là 10 môn trở 

lên (trong đó có 6 môn bắt buộc: bóng đá, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, võ 

thuật cổ truyền, việt dã và điền kinh) mới được tính điểm xếp hạng toàn đoàn. 

Chƣơng III 

KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 10. Khen thƣởng 

1. Căn cứ vào kết quả xếp hạng toàn đoàn, Ban Tổ chức Đại hội tặng cờ và 

tiền thưởng cho 03 đơn vị có thành tích cao nhất. 

Ngoài ra Ban Tổ chức tặng cờ và giải thưởng cho đơn vị dẫn đầu khối huyện 

miền núi; 

2. Tặng cờ và tiền thưởng cho 01 đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể 

thao cấp huyện, thị xã, thành phố và tham gia tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp 

tỉnh, xét lần lượt theo các yếu tố sau: 

- Có 100% đơn vị cơ sở tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp 

xã, phường, thị trấn. 

- Số lượng môn thể thao tổ chức tại Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, 

thị xã, thành phố. 

- Tham gia đầy đủ các môn trong Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh. 

3. Tặng cờ và tiền thưởng cho 01 đơn vị tham dự Đại hội ngoài khối 

huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào số lượng các môn tham gia và số huy 

chương đạt được trong Đại hội. 

4. Tặng cờ, huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các cá nhân, 

đồng đội, tập thể đạt thành tích nhất, nhì và ba ở tất cả các môn được tổ chức 

trong Đại hội.  

5. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội. 

Điều 11. Kỷ luật 

1. Đơn vị, tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ Đại hội, Luật hoặc Điều lệ các 

môn thi khi tham dự thi đấu sẽ bị kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, 

quyền chỉ đạo, quyền trọng tài. 

2. Trong quá trình tham gia thi đấu các môn tại Đại hội, nếu vận động 

viên, tập thể, đoàn thể thao nào bỏ cuộc không có lý do chính đáng, tùy vào mức 

độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có hình thức từ cảnh cáo đến xử lý kỷ luật hoặc 

không công nhận thành tích cá nhân, đồng đội, tập thể hoặc xếp hạng toàn đoàn 

cho đối tượng vi phạm. 

Điều 12. Giải quyết khiếu nại 

1. Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại về nhân sự, huấn luyện 

viên có quyền khiếu nại về chuyên môn, nộp đơn khiếu nại kèm theo lệ phí 
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(500.000đ/lần) cho Ban Tổ chức môn thi, trường hợp khiếu nại đúng Ban Tổ 

chức sẽ hoàn trả lệ phí. 

2. Ban Tổ chức cuộc thi từng môn thể thao phải xem xét, giải quyết các 

khiếu nại trong thời gian quy định của Điều lệ thi đấu từng môn thể thao và phải 

gửi văn bản trả lời cho các đơn vị có liên quan, đồng thời báo cáo lên Ban Tổ 

chức Đại hội. Các đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan phải tuân thủ các quyết 

định của Ban Tổ chức môn thi. Trường hợp quyết định giải quyết của Ban Tổ 

chức môn thi chưa thõa đáng, các đơn vị có quyền khiếu nại lên Ban Tổ chức 

Đại hội. Quyết định của Ban Tổ chức Đại hội là quyết định cuối cùng. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vấn đề phát sinh, Ban Tổ chức Đại hội sẽ sửa đổi và bổ sung cho phù 

hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Tổng cục TDTT (để báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- BCH BĐBP tỉnh; 

- Trường ĐH Quy Nhơn; 

- Trường CĐ Bình Định; 

- Phòng VH&TT huyện, TX, TP; 

- TT.VH-TT-TT huyện, TX,TP; 

- Trung tâm HL&TĐTT tỉnh; 

- Trung tâm VTCT; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT, QL.TDTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 
       

Tạ Xuân Chánh 
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CHƢƠNG TRÌNH THI ĐẤU 

CÁC MÔN THỂ THAO TRONG ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

LẦN THỨ IX NĂM 2022 (109 bộ huy chƣơng) 

 

THỜI 

GIAN MÔN THỂ THAO 
ĐỊA 

ĐIỂM 
NỘI DUNG 

GHI 

CHÚ 

 

03/2021 
Giải Billiards ĐH TDTT tỉnh 

Bình Định lần thứ IX  

Huyện, thị 

xã, thành 

phố  

Carom tự do, 01 

băng, 03 băng 

3 bộ 

HC 

04/2021 
Giải Cầu lông ĐH TDTT tỉnh 

Bình Định lần thứ IX 

Huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Đơn nữ, Đơn nam, 

Đôi nam, Đôi nữ, Đôi 

nam nữ 

5 bộ 

HC 

04/2021 
Giải Bóng bàn ĐH TDTT tỉnh 

Bình Định lần thứ IX 

Huyện, thị 

xã, thành 

phố  

Đơn nữ, Đơn nam, 

Đôi nam, Đôi nữ, Đôi 

nam nữ 

5 bộ 

HC 

06/2021 
Giải Quyền anh ĐH TDTT 

tỉnh Bình Định lần thứ IX 
Quy Nhơn 8 hạng cân  (nam, nữ) 

16 bộ 

HC 

07/2021 

Giải Bóng chuyền nam, nữ bãi 

biển ĐH TDTT tỉnh Bình Định 

lần thứ IX 

Quy Nhơn 
Nam: 2 người 

Nữ: 2 người 

2 bộ 

HC 

08/2021 
Giải Bóng đá ĐH TDTT tỉnh 

Bình Định lần thứ IX 

Vòng loại: 

Huyện, thị 

xã, 

Chung kết: 

thành phố 

Quy Nhơn  

Bóng đá 11 người 

 

1 bộ 

HC 

09/2021 
Giải Cờ tướng ĐH TDTT tỉnh 

Bình Định lần thứ IX 

Huyện, thị 

xã, thành 

phố  

Cá nhân, đồng đội 

(Nam, nữ) 

4 bộ 

HC 

09/2021 
Giải Cờ vua ĐH TDTT tỉnh 

Bình Định lần thứ VIII 

Huyện, thị 

xã, thành 

phố  

Cá nhân, đồng đội 

(Nam, nữ) 

4 bộ 

HC 

10/2021 

Giải Bóng chuyền nữ ĐH 

TDTT tỉnh Bình Định lần thứ 

IX 

Huyện, thị 

xã, thành 

phố  

Nữ (06 người) 
1 bộ 

HC 

3/2022 
Giải Việt dã ĐH TDTT tỉnh 

Bình Định lần thứ IX 
Quy Nhơn 

Cá nhân, đồng đội 

(nam, nữ) 

4 bộ 

HC 

Tháng 

6/2022 

Giải võ thuật cổ truyền 

ĐHTDTT tỉnh Bình Định lần 

thứ IX 

Quy Nhơn 

Đối kháng: 

Nam: 9 hạng cân 

Nữ: 8 hạng cân 

Hội thi:8  (nam:4, 

nữ:4) 

Đối luyện: 3 

 

28 bộ 

HC 
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Giải Bóng chuyền nam ĐH 

TDTT tỉnh Bình Định lần thứ 

IX 

Nam (06 người) 
1 bộ 

HC 

Bơi lội ĐH TDTT tỉnh Bình 

Định lần thứ IX 

50m, 100m, 200m tự 

do (nam, nữ) 

6 bộ 

HC 

Điền kinh ĐH TDTT tỉnh Bình 

Định lần thứ IX 

Chạy 100m (nam, 

nữ), 200m (nam, nữ), 

400m (nam, nữ), 

800m (nam,nữ), 

1500m (nam, nữ), TS 

4 x 100m (nam, nữ), 

nhảy cao (nam, nữ), 

nhảy xa (nam, nữ), 

đẩy tạ (nam, nữ). 

18 bộ 

HC 

Kéo co ĐH TDTT tỉnh Bình 

Định lần thứ IX 

Nam (650kg) 

Nữ (500kg) 

2 bộ 

HC 

Đẩy gậy ĐH TDTT tỉnh Bình 

Định lần thứ IX 
2 hạng cân (nam, nữ) 

4 bộ 

HC 

Bắn nỏ ĐH TDTT tỉnh Bình 

Định lần thứ IX 

Cá nhân toàn năng 

(nam, nữ), đồng đội 

(nam + nữ) 

3 bộ 

HC 

Phóng lao ĐH TDTT tỉnh 

Bình Định lần thứ IX 
Cá nhân (nam, nữ) 

2 bộ 

HC 
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