
UBND TfNH BtNH DINH CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SO VAN HOA VA THE THAO Dc Ip  - Tr do - H3nh phác 

S: /DL-SVHTT BInh Dinh, ngày tháng 3 nám 2021 

IIIEU LI 
Giãi Câu lông, Bong bàn Di hi The duic the thao 

tinh Blnh Dinh lan thu IX näm 2022 

Can cir Quyt djrih s 5371/QD-IJBNID ngày 29 tháng 12 näm 2020 cüa 
UBND tinh BInh Djnh ye vic ban hành Kê hoch to chtrc Di hi The dçic the thao 
các cap và Dai hôi the due the thao tinh BInh Dirih lan thu TX nàm 2022. S Van 
boa và The thao ban hành Diêu lê to chüc giãi Câu lông, Bong bàn Di hi The dic 
the thao tinh BInh Dinh lan thu IX nàm 2022, cii the nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU: 

1. Miic dIch: 

Chào ml'xng 131 näm Ngày sinh chü tjch H ChI Minh (19/5/1890 - 
19/5/2021).Chào mmg thành cong bâu cü dti biêu Quôc hi khóa XIV và di biêu 
HDND cac cap, nhiêm kST 2016 — 2021. Tiêp tic day mnh phong trào "Toàn dan 
rèn luyn than the theo gisong Bác H vi di" trong mi tang 1p nhân dan, trong 
các dôi tixqng hçc sinh, sinh viên, cong nhân viên chtrc - lao dng, hrc luçng vu 
trang trong toàn tinh. 

2. Yêu cãu: 

Giái phãi tp hçip duc lirc krçmg vn dng viên xuât sac nhât cña các ngành 
và dja phiwng trong tinh tham gia thi dâu; bão dam các yêu câu ye chuyên môn, 
trtt t1r, an toàn tuyêt dôi, chOng moi biéu hin tiêu C1tC trong the thao, thirc hin 
dung các quy djnh và Diêu l cüa Ban To chüc. 

II. TH1I GIAN, D!A  DIEM, 

1. Thôi gian thi dãu: tr ngày 25/5/202 1 - 29/5/2021. 

- H9p chuyên môn, bc thäm xp lich thi du lüc 09 gi& 00 ngày 25/5/2 021 
tti phông hp Cüa so 1 San vn dng Quy Nhon, Trung tam Huân luyn và thi dâu 
so 236B Lê Hông Phong, Tp Quy Nhcm (thay giáy mài). 

- Khai mic giãi: 8 gi 00 ngày 26/5/2021 

2. Oja diem: TM trn Diêu trI, huyn Tuy PhixOc. 
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III. DOI TUNG THAM DIJ 

- Tham dir giãi bao gôm: 11 huyn, thj xã, thành ph; các lirc hrçing vu trang 
(B Chi buy quân sir tinh; B di Biên phông tinh; Cong an tinh), Tmng Dti h9c 
Quy Nho'n, Cao dang Bmnh Djnh. Mi &rn vj dixçic cü mt dM tuyn tham dir gm: 
Tnthng doàn, HLV và VDV thi dâu theo quy djnh. (Van d5ng vien tham gia thi dá'u 
phái Co h'a tuOi tIr 16 trà len). 

- Tt Ca CáC vn dng viên dang huô'ng ché d tp 1uyn ti các tinh khc; 
cac vn dng viên dang hithng chê d dào tto tp trung ti các &i tuyn th thao 
thuc; Trung tam HL&TDTT tinh và Trung tam VO thut cô truyên BInh Dinh 
không du9c dang k tharn dir giãi nay. 

IV. HO S€fl3ANG KY: 

- Danh sách doàn (theo mk), có xác nhtn cüa Trung tam VHTTTT cac 
huyn, thj xà, thành phô; Thu trithng các dcn vj; Hiu trithng trung Cao däng, 
Dai hoc, Cong an, B chi huy Quân sjr tinh. B chi buy Bô di Biên phông tinh. 

- Giy chirng nhn dñ s'Crc khóe thi du do trung tam y t hoc bnh viên da 
khoa tir cap huyn trY len chirng nhn. 

- S h khu thu?ing trü và Chirng minh nhân dan (bang photocopy cOng 
chzng) dôi vOi các huyn, thj xà, thành phô. The quân nhân và the cong an ('dói v&i 
quán di và cOng an) the sinh viên ("dOi v&i các tru'&ng dgi hQc, cao dáng,). 

- 02 ãnh 3x4 (hQ và ten, ngày, tháng, nàm sinh, ten doi'z vj phIa sau Onh,) 

- Không chip nhn các VDV ngoài tinh tham gia, nu phát hin BTC kim 
tra h khâu và CMND gôc, nêu không chüng minh diicyc xem nhu bj loai. 

- H so clang k tham dir gui ye Phông Quãn 1 TDTT, Sâ Van boa và Th 
thao BInh Djnh, so 183 Lé Hông Phong, Tp Quy Nhan tru*c ngày 17/5/2021. 

- BTC không giãi quyt thay di v nhân sir sau khi b& thäm xp ljch thi du. 

V. NOI DUNG VA THE TH1C THI DAU: 

1. Ni dung 2 môn: Câu lông và Bong bàn (Dan nam; dan flu; dôi nam; 
dôi nü; dôi nam+nü). 

2. The thu'c thi dãu: 

- Mon C.0 lông: tin hành theo th thirc 03 hip thng 02; 

- Mon BOng bàn: tat ca các ni dung thi du 05 thing 03 (van 11 dim) 

- Tu theo s krgng vn dng viên dang k thi du; Ban t chüc së quyt 
djnh th thüc thi du vOng trOn hoc loti trrc tiêp. 

- Ban t chirc chi t chüc các ni dung có tr 03 dan v tr1 len dang k thi 
du. 
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- (3 mi mon thi d&u Cu lông, Bong bàn mi don vj chi thrçic quyên däng k 
tham gia: 01 don nam, 01 don nü, 01 dôi nam, 01 dôi nü, 01 dOi nam flu; 

- Mi 4n dng viên chi duçc phép thi du mt mon và tôi da 02 nOi  dung 
cüa mt mon thi dâu (Mon Câu lông ho.c mon Bong bàn). 

VI. LUAT Till DAU: 

1. Mon Câu lông: 

- Lut thi du: ap diing Lust thi du do Tng cic Th diic th thao ban hành. 

- C.0 thi du: Cu Hài Yin; 

2. Mon Bong bàn: 

- Lu.t thi du: áp dyng Lust thi d.0 mOn Bong bàn do Tng cic Th diic th 
thao ban hành. 

- Bong thi dâu: Yinhe 3 sao 

VII. KINH PHI: 

- Các don vj dir giài tu tüc toàn bO kinh phi trong su& qua trinh tham gia giài. 

- Ban t chüc chi kinh phi t chüc và giài this&ng. 

VIII. KEEN THUNG, KY LUILT, KIIIEU N41: 

1. Khen thurO'ng: 

- Ban T chCc trao giài thtthng và huy chuong cho các vn dng viên dat  giãi 
nhât, nhI và ba a các ni dung thi dâu. 

2. Ky lut: 

- Tap th, ca nhân tham dir giài nu vi phm LuQtt, Diêu l giãi và các quy 
dinh cüa Ban to chüc, ttiy miirc d sê phài chju các hinh thüc k' lut, tir nhäc nha, 
cành cáo den truât quyên lam nhim vii, truât quyên thi dâu xóa bô thành tIch. 

- Vn dng viên tr bó cuc trong thi du sê bj xoá toàn b kt qua và thông 
báo ye dja phuong, don vj chü quail. 

3. Khiêu ni: 

Các khiu chi có truang doàn, HLV mOi cO quyn khiu và phài có 
van bàn gui ye Ban To chCrc (ye nhân siI phái np don truOc khi thi dâu, ye ket qua 
thi dâu np don trong vông 10 phüt sau khi trn dâu kêt thác) và kern theo 1 phi 
1 .000.000d (M5t friu dóng) so tiên nay se ducic hoàn trá nêu trirang hgp khiêu 
là dung. 

IX. MÔT SO QUY DINH KiIAC: 

1. Trang phçic thi du: 
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Trang phiic thi Mu: các vn dIng vién tham gia thi Mu phãi mc trang phiic 
the thao theo quy djnh. 

2. Trtxâc mi trn Mu Ban T chiTrc kiêm tra the VDV, các VDV phãi có mt 
frurc trn dâu 15 phiit. 

X. IMEU KHOAN Tifi HANH: 

Diu 1 nay có hiu hrc k tü ngày k, chi cO Si Van hóa va Th thao mói có 
quyn süa dôi bô sung Diêu 1 này.I. 

GIAM DOC 
No'i nhân: 
- UBND tinh (d báo cáo) 
- UBND các hun, Tx, Tp (d Ph6i hçp) 
- TT.VHTT-TT huyn, Tx, Tp; 
- Các so ban ngành. 
- Cong an tinh; B CHQS tinh; Bô CHBDBP; 

DH Quy Nhon; Cao dang Bmnh Djth 
- Trung tam HL&TDTF; 
- Liiu: VT. QL.TDTI' 

 

Ta Xuãn Chánh 
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Dcm vi .. CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p- TI! do- Hanh phüc 

, ngày tháng 3 nárn 2021 

DANH SACH BANG K THAM DU GIAI CAU LÔNG, BONG BÀN 
BLT HQI TDTT TINH B!NH B!NH  LAN THU' IX NAM 2022 

Tnring doán:,.,..,,,.,,,,.,.. DT 

Huân 1uyn viên:,,....,... DT....., 

TT Ho và ten 
N 
sinh 

Ni dung 
ghi chü Dan 

nam 
Dan 
flu 

Dôi 
nam 

Dan 
nu 

Dôi 
narn nu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Xác nhn cüa ca quan chü quán 
(kj ten ,dóng dáu) 
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DANH SACH BANG K THI BAU MON CAU LONG 
nil HQI TDTT TINH B!NH IMNH LAN TH IX NAM 2022 

TruOng doàn: 

Hun 1uyn viên: ...DT.  

TT Ho và ten 
Nám 
sinh 

Ni dung 
ghi chü Dcm 

nam 
Don 

flu 

Dôi 
nam 

Don 
nu 

Doi 
nam flu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Hun 1uyn viên 

4 

6 



DANH SACH BANG K THI BAU MON BONG BÀN 
BI HQI TDTT T!NH BNH BNH LAN TH IX NAM 2022 

Trueing doàn: DT 

Huân 1uyn viên: DT.  

TT Ho và ten Nàm 
sinh 

Ni dung 
ghi chü Dan 

nam 
Dan 
nu 

Dôi 
nam 

Dan 
flu 

Dôi 
nam nix 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Huin 1uyn viên 
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