
BTC BA! HQI TDTT 
TIM! BiNH B!NH  LAN TH!J' IX 

NAM 2022 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /DL-BTC BInh D/nh, ngày tháng 3 nám 2022 

BIEU L 
GIAI BONG CHUYEN Ncr BI HO! THE DVC  THE THAO 

TINH BINH B!NH LAN TH1 IX NAM 2022 

CAn dr Quyt djnh s 5371/QD-UBND ngày 29/12/2020 cüa UBND tinh v 
vic ban hành Kê hoach to chirc Dai hi The dc the thao các cap và Di hôi The 
diic the thao flnh BInh Djnh lan thir IX nAm 2022; 

CAn cir Quyt dinh s 4740/QD-UBND ngày 29/11/2021 cUa UBND tinh v 
vic diêu chinh, bô sung Ké hoach to chüc Dai  hi The dc the thao các cap và 
Dai hôi The due the thao tinh Binh Dinh lAn thr IX nAm 2022; 

CAn cir Quy& djnh s 5348/QD-UBND ngày 31/12/2021 cüa Chü tjch 
UBND tinh ye vic thành lap Ban To chirc Dai  hi The dc the thao tinh BInh 
Djnh lan thir IX nAm 2022; 

Ban T chirc Di hOi  ban hành Diu l Giãi Bong chuyn n1r Dai  hi The 
due the thao tinh BInh Djnh lan thu IX nAm 2022, ct the thu sau: 

I. MUC  DICH VA YEU CAU 

1.Mic dich 

- Tip uic dy manh  cuc vn dng "Toàn dan rèn 1uyn thAn th theo 
guong BAc Ho vi dai". 

- Nhâm phAt trin phong trâo tp 1uyn bong chuyn nói chung và bong 
chuyên nit nói riêng, tAng cu&ng môi quan h doAn kêt gAn bó giita các don vj, co 
quan, to chüc trong tith, gOp phAn ph11c vii d?yi song vAn hóa, tinh thAn cho quân 
chüng than dAn. 

2. Yêu cu 

- Các don vj tham gia thi du chAp hAnh nghiêm Lut, Diu l vA các quy 
dinh cüa Ban T chrc giAi. Thi dAu trung thrc, nêu cao tinh thn doAn k&, hQc hOi 
ln nhau d dung tin b. 

- Các thành viên tham dr giAi thirc hin nghiêm tue quy täc 5K cüa Bô Y tê, 
bAo dArn cong tAc phOng, chong djch COVID- 19; cong tác an ninh trât ti1, an toAn 
tuyt dôi cho cAc trn dâu trong suôt quA trinh to chrc giAi. 

II. THfl GIAN VA DIA DIEM THI DAU 

1. Thôi gian tir ngAy 23/4 dn ngày 28/4/2022 

- H9p chuyén môn: Vào lüc 0?  gRi 30 ngA' 20/4 tai  Trung tam HuAn luyn 
vA Thi dâu the thao tinh BIth DjIih, sO 236B Lê Hông Phong, thAth phô Quy Nhcin. 



- Khai mac  giãi: Vào lüc 07 gRi 30 ngày 23/4/2022 

- Dang k sci bO:  Dn h& ngày 17/4/2022 

- Däng k chinh thiirc: Dn ht ngày 20/4/2022 (Gi.y tét nhanh Covid 19 ttr 
ngày 22/4) 

2. DIa  dim: Nhà Tp 1uyn và Thi dAu th thao, Trung tam Van hóa - 
Thông tin - Th thao huyn Tây Scm. Dung Dông Da, Thi trân Phü Phong, huyn 
Tây San, tinh BInh Djnh. 

III.DOI TUNG, BIEU K1N THAM DU 

1. Dôi tirçing 

Tham dir giái gm: 11 huyn, thj xâ, thành ph, BO Chi huy Quân sij tinh, 
Bô Chi huy Bô di Biên phông tinh, Cong an tinh, Truvng Dai  h9c Quy Nhcm Va 
Trung Cao däng BInh Djnh. Mi dan vj thành 1p  rnt doàn tham dir giái, thành 
phân gôm: Tôi da 05 quan chtrc (Trzthng doàn, Huán luyén viên, Can b(5 chuyên 
môn, Bác sf, San soc vien)va 15 Vn dng viên ('trong ä'ó cO 03 VE) V dzr bj cho 
giái dáu). 

2. Biu kiin 

- Vn dng viên tham dir giãi phãi là cong dan nuOc Cong hôa xä hOi  chU 
nghia Vit Nam tr 16 tuoi trô len ('sinh nám 2006 trá ye trzthc,); cO dU diêu kiin 
ye chuyên mOn, sirc khöe theo quy djnh cüa Diêu lé Dai hOi; 

- Vn dng viên däng k thi du cho huyn, thj xà, thành ph6 phái có h khu 
thithng trü tai  dja phuong do tOi thiêu tr 12 tháng tinh den ngày dang k thi dâu; 

- Vn dng viên dang k thi du cho hrc krcing vu trang phái là can bO, 
chiên s cüa dcm vi và có xác nhn cüa thu truing dan vj; 

- Vn dng viên dàng k thi dAu cho các tnr?ing dai  h9c, cao ding phài là 
can bO,  giáo vien, sinh viên h chInh quy dang hQc tp Va cong tác tai  tru&ng Va C 

xác then cüa hiu trr&ng nba tru&ng; 

- Vn dng viên cO dang k) danh sách thi du tai  các giái bong chuyn trong 
nhà vô djch quOc gia và hang  nhât quOc gia tr nAm 2020 den nay không duc däng 
k tham dr giâi nay vài tu each 4n dng viên. 

IV.HO si BANG K 

- Danh sách doàn tham dir giái (theo mau cla Ban T ch&c,) có xác nhn cUa 
dan vi chü quãn; 

- Vn dng viên tham du giâi np S HO khu, Ching minh nhan nhân 
(hoc Can cu&c cOng dan,) photo cong chirng; 01 ânh (3x4) mâi nhàt ghi thông tin 
hç và ten, nàm sinh, dan vj dê lam the thi dâu; 

- Bàn xác nhn min trir trách nhim sire khOe cüa Vn dng viên ('theo máu 
cza Ban To chi'c) vã Giây xác nhn kêt qua am tInh xét nghim test nhanh SARS-
CoV2 có hiu hrc dOi vth toàn bO thành viên doàn tham du giái. 



* Lwu fl: Khi tham dir giãi cac 4n dng viénphái mang theo chrng minh 
than dan gôc và h khâu gôc dê Ban To chüc dôi chiêu kiêm tra khi cO khiêu nai. 

sci däng k thi du gi'ri v PhOng Quãn 1 Th diic th thao, S Van hóa 
vâ The thao so 1 83Lê Hông Phong, thành phô Quy Nhorn, tinh BInh Djrih. truàc 
ngày 17/4/2022, Lien h Ong Nguyn Tuân Anh — Chuyên viénPhOng Quán 1 
The diic the thao. So din thoai: 0256.3813522, 0975635563. 

V. THE THIJ'C THI DAU VA CACH TINH DIEM xE HNG 

1. Th thfrc thi dâu 

Can cirvào s lucmg các don vj däng k tham dir, Ban T6 chixc s thông báo 
the thi:rc thi dâu trong cuOc h9p chuyên mon. 

2. Cách tInh dim, xp hng (Ddi vái thl thic thi crMu  vông trôn m3t hrcrt) 

Mi trn du gm 03 hip, dOi  nào thing 02 hip, thâng trn thi du (Trn 
Chung kêt Se thi dáu gôm 05 hip, d5i nào thàng 03 hip, thang tran  thi dáu). 

- Thng tran du: 02 dim, thua: 01 dim, bO cuc: 0 diem. 

- Xp hang: Can cii theo thng dim cüa mi di dat  duqc, di nâo có s 
diem cao horn sê xêp trën. 

* Nu có tlr 02 di tth len bang dim nhau, thI xét các chi s cüa tht cã 
trn dâu trong bang theo thr t1r: t s tong diem thäng trén tong diem thua, t' so 
tOng hip thäng trên tong hip thua (Mn hcin sê xep tren), trn dâu dôi kháng; nëu 
cac chi so trên vn bang nhau thI bôc thäm xác djnh thx hang. 

VI. LUAT, TRQNG TA!, BONG VA TRANG PHVC THI DAU 

1. Lut Thi du: Ap ding Lust  Bong chuyn do Lien doàn Bong chuyn 
Vit Nam ban hành và nhung Diu 1ut s.'ra di, b sung. 

2. TrQng tài:Do Ban T chirc giãi diu hãnh và phân cong nhim vi1. 

3. Bong thi dâu: Bong Thang Long 

4. Trang pht.c thi ttu 

- Vn dng viên tham gia thi du có dng phiic ao, quAn th thao (co s4), 
mang vO và giây the thao; 

- Các thành viên Ban HuAn 1uyn trong khu vrc k5 thut phãi mc trang 
phic the thao, di giây. 

VII. KHEN THU1NG, KY LUAT, KHIEU NA! 

1. Khen thtr?mg 

Ban T chrc sê trao Cüp,huy chucing, giãi thuâng cho di dt giái thAt va 
C?, huy chixong, giãi thithng cho các dOi  xêp vi trI NhI, Ba cüa giái dâu ('mói b5 
huy chuv'ng góm 20 chiêc). 



2. K 1ut 

D(i bong nào vi phm quy ch, diu 1 thi du, gian lan vn dng viên s bi 
thi hành k' lust theo quy djnh tüy theo mirc do vi pham và thông báo ye don vj, 
dja phixang chü quân; 

- Di bong gian 1n h so, nhân sir, không chip hành quyt djnh cüa Tr9ng 
tài, tu drng trn dâu (qua 15 phüt), lam trn dâu không the tiêp tiic duçic thI coi 
nhu bO cuOc và bj loai khôi giãi; 

- Tmng hcip di bong bj xir loi a vOng bang, toàn bO kt qua thi du ('nu 
co) cüa di bong khác vai di bong nay dêu bi hUy bO; 

3. Khiu nii 

-Các twang hcTp khiu ni phài bang van bàn có ch k cüa Truông doàn, 
Huân luyn vien Va np cho Ban To chirc chm nhât 15 phüt khi trn dâu kêt thüc 
và l phi 1.000.000d (Mat  triu dóng) cho mt tru?ing hçip khiêu ni. 

- Tüy theo tmnh twang hclp, Ban T chirc s giãi quyt tai  ch6 hoc s xác 
minh vâ gui thông báo kêt qua bang van bàn den các ben lien quan trong thai gian 
sam nhât. 

- Tnrông hcip khiu nai  dung, Ban T chi'rc sê hoàn trâ li l phi; khiu ni 
sai thI so tiên l phI khiêu nai  ducic Ban To chuc bô sung vào chi phi to chirc và 
kêt 1un cüa Ban To chüc giái là kêt 1un cuôi cUng. 

VIII. KJNH PHi 

- Ban T chirc phi trách kinh phi t chixc và giãi thtr&ng. 

- Các dja phuang, don vj tham du giái tu tue kinh phi tp luyn, thi du, an, 
a, di lai cho Doàn. 

IX. DIEU IGlOAN THI HANH 

Trong qua trInh th chirc giãi, neu có vAn d phát sinh cAn sira di, bô sung 
Diêu l, chi có Ban To chuc mâi CO quyên quyêt djnh và thông báo bang van bàn 
den các don vj, thành viên tham dr giãi. 

Noinh(In: 
- Truàng Ban TO chCrc (báo cáo); 
- Thành viên BTC; 
- Cong an tinh, BCH Quan si,r tinh, BCH B dOi 
Biên phong, TnrOng DH Quy Nhon, Triivng Cao 
dngBInhDjnh; 
- Phong VH&TT, Trung tam VH 1Tii các 
huyn, thj x, thành phO; 
- Trung tam HL&TDTT, PhOng KH-TC; 
- Lmi: VT, QLTDTF. 

TM. BAN TO CH1C 
KT. TRUNG BAN 
PHO TR1fUNG BAN 

PGD S VAN HOA vA THE THAO 
Büi Trung Hiu 



CQNG HOA XA HOI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

BAN XAC NH3N r'rIEN TR1J' TRACH NHIM 
Bong chuyn nfr DH TDTT tinh BInh D!nh  1n thu' IX nãm 2022 

KInhgiri: 
Ban T chirc Giâi BOng chuyn nü DH TDTT tinh BInh Djnh 
thn thir IX näm 2022. 

Ten VDV:  

Danvj'  

Thông tin lien lc  

Can cir tinh th.n Diu 1 Giãi Bong chuyn nü Di hi Th d%lc th thao 
tinh Binh Djnh 1n thU IX nãm 2022, tôi dâ d9c và xác nhn: 

1. Hiu duçxc các quy djnh và diu 1 Giãi BOng chuyn nit DH TDTT tinh 
Binh Djnh 1n thU IX näm 2022 và dng ' tuãn thU các quy djnh nay; 

2. Cam kt có dU sUe khOe va th lrc ct tham gia thi du. Trong trueing hqp 
tôi then ra cO nhüng i-Ui ro v sUe khOe trong qua trInh tham gia giái tôi së báo 
cáo sir vic và chju trách nhim cho bt kr thit hi nào v sUe khOe: ehn thucmg, 
tU vong,... 

3. Min trU trách nhim và không gay thit hai  di vâi Ban T chUc khi có 
i-Ui ro di v sUe khOe di vâi ban than trong qua trInh tham gia thi du giái./. 

BInh Djnh, ngày tháng nãm 2022 

(VDVk và ghi rö ho ten) 



TEN C QUAN, DN VI CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hanh phüc 

DANH SACH BANG K THI DAU 
GIAI BONG CHUYEN NIT DII TDTT TINU BINII DNH LAN TH IX 

1. THANH PHAN LANH DO! 

TT 119 VA TEN C1115'C V1J GB! CHU 

2. ViN BONG VIEN 

Thông tin 
\'DV 

Anh 
3x4 

Anh 
3x4 

Anh 
3x4 

Anh 
3x4 

Anh 
3x4 

Ho và ten 
Nám sinh 

Thông tin 
VDV 

Anh 
3x4 

Anh 
3x4 

A'nh 
3x4 

Anh 
3x4 

Anh 
3x4 

Ho và ten 
Nãm sinh 

Thông tin 
VDV 

Anh 
3x4 

Anh 
3x4 

Anh 
3x4 

Anh 
3x4 

Anh 
3x4 

Ho và ten 
Näm sinli 

P/s: Vn dtng dir bj: 
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