
 

 

  

     UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                       ________________________                                                                  ___________________________________________ 

       Số:        /ĐL-SVHTT                                     Bình Định, ngày       tháng        năm 2021 

 
 

ĐIỀU LỆ 

Giải Boxing Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX  năm 2022 
_________________ 

 

 

Thực hiện Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của 

UBND 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 ban hành Điều lệ tổ chức giải Boxing Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 

Bình Định lần thứ IX  năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Chào mừng thành công Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”;  

- Hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và 

Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN ParaGames 

11); 

- Tiếp tục phát triển phong trào tập luyện Boxing trong thanh, thiếu niên và 

kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo lực lượng vận động viên Boxing của tỉnh; 

- Qua thi đấu, phát hiện những vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển 

Boxing của tỉnh.  

2. Yêu cầu: 

Công tác tổ chức phải đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, an ninh, trật tự, 

an toàn tuyệt đối, phòng chống dịch bệnh và chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thể 

thao, thực hiện đúng Điều lệ, các quy định của Ban Tổ chức. 

         II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM,  

 1. Thời gian thi đấu:  từ ngày 10/6/2021 - 15/6/2021. 

- Vào lúc 8 giờ 00 ngày 10/6/2021: tổ chức cân chính thức vận động viên tại 

Nhà thi đấu - sân vận động Quy Nhơn; số 236B Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn. 



 

 

  

- Họp chuyên môn (sau khi cân xong ) tại phòng họp Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao thành phần gồm: trưởng đoàn và huấn luyện viên (thay  giấy 

mời). 

- Vào lúc 18 giờ 30 ngày 10/6/2021: khai mạc giải. 

 2. Địa điểm: thành phố Quy Nhơn. 

III.  ĐỐI TƢỢNG THI ĐẤU: 

- Tham dự giải bao gồm: 11 huyện, thị xã, thành phố; các lực lượng vũ trang 

(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh), Các trường đại 

học, cao đẳng. Mỗi đơn vị được cử một đội tuyển tham dự gồm: 01 trưởng đoàn, 02 

HLV và 06 VĐV thi đấu theo quy định. (Vận động viên tham gia thi đấu phải có 
lứa tuổi từ 17 đến 40 tuổi sinh năm 2004 - 1981). 

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

khẩu thường trú tại địa phương đó ít nhất là 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 giải) đang học tập và công tác tại trường và có xác nhận của Hiệu trưởng nhà 

trường; 

- Các vận động viên đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao, Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh, vận động viên đội tuyển của các tỉnh khác 

hoặc đã thi đấu đạt huy chương ở các giải toàn quốc từ năm 2018 đến nay không 

được tham dự giải này. 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ: 

 1.  Hồ sơ đăng ký: 

 - Danh sách đoàn (theo mẫu), có xác nhận của Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị Công an, Bộ 

chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hiệu trưởng các Trường Cao 

đẳng, Đại học... 

- Sổ Hộ khẩu thường trú và Chứng minh nhân dân (bảng photocopy công 

chứng) đối với các huyện, thị xã, thành phố. Thẻ quân nhân và thẻ công an (đối với 

quân đội và công an) thẻ sinh viên (đối với các trường cao đẳng, đại học). 

- 02 ảnh 3x4 (họ và tên,ngày, tháng,năm sinh, tên đơn vị phía sau ảnh). 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của từng VĐV do cơ quan y tế cấp huyện, thị 

xã, thành phố cấp có xác nhận đủ sức khoẻ thi đấu (trong thời gian 30 ngày trước 

ngày khai mạc giải); 

2. Thời gian đăng ký:    



 

 

  

 - Hồ sơ đăng ký tham dự gửi về Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa và Thể 

thao Bình Định, số 183 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn (trƣớc ngày 01/6/2021). 

 V. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU: 

 1. Tính chất 

 a) Thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp. 

 b) Trang phục thi đấu: vận động viên phải tự trang bị. 

- Quần áo thi đấu 02 bộ, màu xanh và đỏ; Giày thi đấu Boxing hoặc giày vải 

(bata); 

- Các dụng cụ bảo vệ: bịt răng, băng đa, kuki; 

- Ban tổ chức cung cấp: găng, mũ thi đấu. 

2. Nội dung: các hạng cân bao gồm 

a) Nam: gồm 8 hạng cân    b) Nữ:  gồm 8 hạng cân 

- Trên 49 kg đến 52 kg    - Trên 45 kg đến 48 kg 

- Trên 52 kg đến 56 kg    - Trên 48 kg đến 51 kg 

- Trên 56 kg đến 60 kg    - Trên 51 kg đến 54 kg 

- Trên 60 kg đến 64 kg    - Trên 54 kg đến 57 kg 

- Trên 64 kg đến 69 kg    - Trên 57 kg đến 60 kg 

- Trên 69 kg đến 75 kg    - Trên 60 kg đến 64 kg 

- Trên 75 kg đến 81 kg    - Trên 64 kg đến 69 kg 

- Trên 81 kg đến 91 kg    - Trên 69 kg đến 75 kg 

3. Luật thi đấu: 

Áp dụng Luật thi đấu hiện hành của AIBA. Thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, 

giữa hiệp nghỉ 1 phút.  

4. Trọng tài: Ban Tổ chức bố trí. 

VI. KINH PHÍ:  

- Các đơn vị đăng ký tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí trong suốt quá trình 

tham gia. 

- Ban Tổ chức chi kinh phí tổ chức và giải thưởng. 

VII. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT: 

 1. Khen thƣởng 

- Ban Tổ chức trao huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các vận 

động viên đạt giải Nhất, Nhì và Ba đồng hạng; 

- Tặng cờ cho đoàn xếp Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn (căn cứ tổng số điểm đạt 

được). 



 

 

  

Trường hợp có 02 hoặc nhiều đoàn có tổng số điểm bằng nhau thì xét đến 

các chỉ số phụ theo thứ tự: huy chương, thành tích của nữ vận động viên, số vận 

động viên nữ tham gia, tổng số vận động viên tham gia, bốc thăm.  

2. Kỷ luật: 

- Ban Tổ chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật, từ nhắc nhở, cảnh cáo đến 

truất quyền thi đấu đối với các vận động viên của các đơn vị vi phạm Luật và Điều 

lệ giải. 

- Vận động viên tự ý bỏ cuộc trong thi đấu sẽ bị xoá toàn bộ kết quả và thông 

báo về địa phương, đơn vị chủ quản. 

3. Khiếu nại: 

Các khiếu nại, chỉ có Trưởng đoàn, HLV mới có quyền khiếu nại và phải có 

văn bản gửi về Ban Tổ chức (về nhân sự: Trưởng đoàn các đơn vị nộp đơn trước 

khi diễn ra cuộc họp chuyên môn, về kết quả thi đấu: Trưởng đoàn hoặc HLV nộp 

đơn trong vòng 10 phút sau khi trận đấu kết thúc) và kèm theo lệ phí 1.000.000đ 

(Một triệu đồng) số tiền này sẽ được hoàn trả nếu trường hợp khiếu nại là đúng.  

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý TDTT điện thoại: 0256.3813522, 

hoặc ông Đặng Hiếu Hiền, điện thoại: 0914.100.421. 

 VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 

 Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Sở Văn hóa và Thể thao mới có 

quyền sửa đổi bổ sung Điều lệ này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng VH&TT các huyện, tx,tp 

- TT.VHTT-TT các huyện, Tx, Tp; 
- Các sở ban ngành; BĐBP tỉnh; 
Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; 
- Trường ĐH Quy Nhơn; Cao đẳng Bình Định 
-Trung tâm HL&TĐTT; KHTC,QLTDTT, 

Trung tâm VTCT; 
- Lưu: VT.                                                                                                    
  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Tạ Xuân Chánh  

 

 

 

 

 



 

 

  

Đơn vị:…………………         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

_                                                                                                                       ___________________________________________________ 

 
 

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THI ĐẤU  

GIẢI BOXING ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ IX NĂM 2022 

_________ 

                                                                         

    Trưởng đoàn:…………………………………ĐT…………………… 

 Huấn luyện viên:……………………………  ĐT…………………… 

   

 ……………………………………………….ĐT…………………… 
 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Hạng cân Ghi chú 

Nam Nữ 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      
 

                 ……………, ngày……tháng…….năm 2021                                                                       

   NGƢỜI LẬP DANH SÁCH    THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ                                           

                                                                                          (ký tên ,đóng dấu) 
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