
UBND TINH BINH DINH CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V1T NAM 
SO VAN HOA VA THE THAO Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S:/DL-SVHTT BInh Dinh, ngày  1.4  tháng  oL  nãm 2022 

DIEU LE 
GIAI CO TI1NG — CO.  VUA DI HQ! THE DUC THE THAO 

T!NH BINH D!NH  LAN THU IX NAM 2022 

Can cir Quyt djnh s6 5371/QD-UBND ngày 29/12/2020 cüaUy ban,  nhân 
dan tinh BInh Dinh v viêc ban hành Kê hoach to chirc Dai hôi The due the thao 
các cap va Dai hôi The due the thao tinh BInh Dinh lan thr IX näm 2022; 

Can ci Diu 1 s6 126/DL-SVHTT ngày 25/01/2021 cüa S Van hóa Yà 
The thao ye vic ban hành Dieu 1 Di hi The d'ic the thao tinh BInh Djnh Ian 
thir IX näm 2022; 

I. MUC DICH, YEU CAU: 

1. Muc dIch: 

- Tiêp t%ic d.y mnh phong trào "Toàn dan rèn 1uyn than th theo guo'ng 
Bác Ho vi dai"  trong mi tang Rip nhân dan, trong các dôi tuqng h9c sinh, sinh 
viên, CNVC - lao dng, 1irc krcing vii trang trong toàn tinh. 

- Tip tic phát trin phong trào tp luyn mon C ti.râng, C vua trong các 
dôi tucing. Qua thi dâu, phat hin nhüng 4n dng viên xuât sac bô sung các lap 
näng khiêu và di tuyên cüa tinh. 

2. Yêu câu: 

- Giâi phâi tp hçip và thu hut dông dâo cac hrc luçng tham gia, c vii cho 
phong trào tp 1uyn the dic the thao trong cac doi tuçmg và quân chi.ing nhân dan 
trong tinh. 

- Bão dam cong tác phông, chng djch Va CáC yêu cAu chuyên môn, an ninh 
trt t%r va chông mci biêu hin tiêu circ trong the thao. Thirc hin dung Diêu 1 và 
quy djnh cüa Ban To chCc giãi. 

Các don vj tham dir giài chü dtng trong cong tác phông chng djch covid 
1?, chap hành day dü các yêu câu cüa BTC ye xét nghim truâc trong qua trInh thi 
dâu và thrc hin nghiêm tue quy tãc 5k ctia B Y tê. 

II. DOl TLNG VA DIEU KIN THAM DU 

1. Dôi tlr9ng: 



- Tham dr giài bao gm: 11 huyn, thj xà, thành ph các 1irc krcng vu trang 
(Bô Chi huy quân sr tinh; Bô dti Biên phàng tinh; Cong an tinh), Các tnxOng Dai 
h9c, Cao dãng dugc Cu 01 doàn tham dir giãi, thành phân gôm: Trithng doàn, huân 
luyên vien, san soc viên và 12 VDV (C tuàng: 03 VDVnam, 03 VDV flu; Co vua: 
03 VDV nam, 03 VDV nu). 

2. Diu kiên: 

- Vn dng viên thi du là cong dan Vit Nam, có tu each dao  thc t&, am 
hiêu 1u.t thi dâu và có qua trInh t.p luyn nhât djnh. 

- Van dng vien dang k thi du cho huyn, thj xâ, thành ph phãi có hO 
khau thuOng trü tai  dja phumg do it nhât là 12 tháng tInh den ngày dang k thi dâu. 

- Vn dng vien dang huOng ch di tai  Trung tam VO c truyn BInh Djnh; 
Trung tam Huân luyn va Thi dâu the thao tinh và các vn dng viên dOi  tuyn 
cüa các tinh khác không &rçyc tham dir giái nay. 

Lu'uy: D tao  diu kin cho các don vj thun lçii cho vic tuyn ch9n vn dOng 
viên. Ban tO chirc không quy djnh lira tuOi tham gia 02 mon CO vua và CO tuOng. 

- H so dang k gm: 

+ Danh sách doàn (theo mu), có xác nhn cüa Trung tam VHTTTT các 
huyn, thj xA, thành pho; Hiu truOng truOng Cao dang, Dai  hçc, Thu truOng cac 
don vj; COng an tinh, BO chi huy quân sr tinh, BCH Biên phông tinh. 

+ Giy xác nhn két qua am tinh xét nghim tét nhanh SARS-CoV-2 (truOc 
giO thi dâu 48 tiêng) và dü süc khOe thi dâu. 

+ S h kh.0 thi.rOng trá, Chirng minh nhân dan (the Can cuOc) hoc GiAy 
khai sinh (bang photocopy cong ch&ng) dOi vOi các huyn, thj xA, thành phô. The 
quân nhân và the cOng an (dói vài QuOn di và COng an,) the sinh vién ('ã'ôi v&i các 
trw&ng Dcii hQc, Cao dàng). 

- 02 ành 3 x 4 (HQ và ten, ngày, tháng, nám sinh, ten dcin vj phia sau ánh,). 

Ill. TH€fl GIAN VA DIA  DIEM: 

- Thôi gian: tr ngày 07 — 12/3/2022 

- Dia dim: Thi xã An Nhon. 

* ThOi han  nOp h6 so dãng k dn ht ngày 30/2/2022, h so dãng k gui v 
PhOng Quán l TDTT, SO Van hóa và The Thao so 183 Lê Hông Phong, Tp Quy 
Nhccn. 

* H9p truOng doan, hun 1uyn viên bc thãm xp ljch thi dAu vào lüc 09 giO 
ngày 07/3/2022 tai  Trung tam VH-TT-TF thj xâ An Nhon. 

* Khai mac:  8 giO 30, ngày 08/3/2022 (dy kiE'n). 

IV. T!NH CHAT, NQI DUNG, LUAT THI DAU: 
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1. MON COTIIONG: 

1.1. TInh chat: 

Tranh giài Ca nhân và dng di nam, n. 

1.2. N5i dung: 

Thi du ni dung ci tl.rông tiêu chun. Mi c1cn vi ci:r mt di nam (03 
VDV) và mOt  di n (03 VDV). Tri.rrng hçip không dü di duqe quyên tham gia 
giâi cá nhân. 

1.3. Luât liii du: 

- Ap ding Lut thi du cUa Lien doàn C tuâng Vit Nam hin hành. 

- Thii gian thi du m6i ben 90 phUt. 

- Thi du vông trôn mt krçit nu có duài 10 4n dng viên, theo h Thiy Si 
7 van nêu duâi 20 v.n dng viên, vâ tü 20 v.n dng viên tr len thi dâu theo h 
Thy Si 9 van. 

2. MON CO VUA 

2.1. TInh chat: 

Tranh giâi Ca nhân và ding dQi nam, nQ. 

2.2. N?31  dung: 
Thi c1u ni dung c vua tiêu chu.n. Mi don vi ci'r rnt d,i nam (03 VDV) và 

mOt dOi n (03 VDV). Tru&ng hqp khong dü di ducic quyên tham gia giái cá nhân. 

2.3. Lut liii dtu: 

- Ap d%ing Lut thi du cüa Lien doan Ci vua Vit Nam hin hành. 

- Thii gian thi du mi ben 60 phát + 30 giây cho mi nuc di. 

- Thi du vông trôn mit h.rqt nu có duâi 10 vn dng viên, theo h Thirty Si 
7 van nêu duâi 20 van  dng vien, và tr 20 van  dng viên trâ len thi dâu theo h 
Thiiy ST 9 van. 

V. XEP HANG: 

1. Xêp hng cá nhãn: 

- Di vói bang vông trôn: Ln Iucttheo dim, tng dim dôi kháng giva các 
van dng viên dông diem, h so berger, so van thäng, so van di sau, so van thang di 
sau, nêu bang nhau së tiên hành bôc thäm phân thr hang. 

- DM vOi bang h Thiiy Si: LAn h.rot theo dirn, tng dim dôi kháng giüa các 
v.n dng viên dông diem, h so buchholz, so van thang, so van di sau, so van thang 
di sau, nêu bang nhau sê tiên hành bôc thäm phân tht hang. 
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2. Xêp hng dông di: 

- LAn luçit tInh theo tng thir hang cüa 03 VDV trong di (dOi nao có tng thr 
hang nhó h(m xêp tren), tong diem cüa 03 VDV (dQi nào có tong diem lo'n hon xêp 
trén). Nu bang nhau, di nào Co VDV xép hang  cá nhân cao hon dixçic xêp trên. 

VI. KHEN THU'ONG - KY LUJT — KHIEU NiI 

1. Khen thurng 

Ban T chüc trao các giãi ththng cho 02 mon Ci tuOng và Co vua nhix sau: 

- Giài cá nhân: Huy chi.rong Va giãi thuO'ng cho các VDV nam, nt xp hg 
Nhât, Nhì, Ba. 

- CO, tin thuông và huy chuong: NhAt, NM, Ba cho các ni dung dng di 
nam; dng di nQ; 

- Tng cO lisu nim cho các doàn. 

2. K luát 

- Don vj, tp th& Ca nhân nào vi phm Diu 1, cac quy djnh cüa Ban T 
chüc, sê chju hInh thirc k' luat tO cánh cáo, truât quyên thi dâu, quyên cM dao, 
quyên tr9ng tài và thông báo ye don vj, dja phiiong chü quail. 

3. Khiêu nai: 

TruOng hgp don vi nào cO khiu nai,  phái bAng van bàn có chü k5' cüa 
tru&ngdoàn, huân 1uyn viên và np cho Ban To chOc chm nhât sau 15 phüt khi 
van dâu kêt thOc và 1.000.000d (met triu dông). Tu' theo tOng truOng hçip, Ban 
T chirc se giái quyêt tai  ch hoc sê giái quyêt sau khi xac minhvà thông báo kêt 
qua den các ben có lien quan trong thOi gian sam nhât (Nêu khiêu nai  dung thI së 
dugc hoàn trá lai so tién dâ np; TruOng hçip khiêu nai  sai thI so tiên trên së dugc 
sung vào chi phi t chOc và két lun cüa Ban To chi'ic giái là kêt 1un cuoi cOng 
cho tat cã các sir vic lien quan). 

VII. NHONG QUY DINH KHAC: 

1. Các VDV không có mt vi trI bàn thi dAu khi trcng tài tuyên b bAt dAu 
van dâu sê tInh thua cuôc. 

2. Các VDV bO cuc 02 van lien tiêp së bj loai  khOi giâi. 

3. Các VDV tuyt di không duçic mang các thit bj truyn thông, thi& bj 
din tO, dng ho deo tay CO man hInh din tO và tài lieu chuyên mon vào phong thi 
dâu, trong tài së xO thua néu VDV vi pham qui djnh nay. 

4. Truâc mi van dAu tr9ng tài tin hành kim tra the vn dng viên theo 
dang k thi dâu. 

VIII. KINH PHI 

- Ban T6 chOc chi kinh phi to chOc và giài thuOng. 
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- Các don vi t1r tüc toàn b kinh phi trong qua trInh tham dir giãi. 

IX. IMEU KHOAN THI HANH: 

Trong qua trInh t chic giãi, nu có vAn d gI cAn sCra di, bsung Diu 1 
giãi. Chi có Ban To chüc mOi có quyén quyêt djnh và thông báo dn các don vj 
tham gia giãi trong thai gian sam nhât. 

* M9i chi tit xin lien he Phong Quân 1 TDTT', Sâ Van hóa và Th thao, dja 
chi: 183 Lê Hông Phong thành phô Quy Nhon, so din tho?.i 0256. 

No'i nhân: 
- Giám dôc Ta Xuân Chánh (d báo cáo); 
- Cong an tinh, BCH Quan sr tinh, 
BCH Biên phông tinh;Tri.thng DHQN, 
Cao dang BD; Phông VH&1T huyn, Tx; Ip 
- TI' VFI-TT-TT huyn, Tx, Tp; 
-UHL&TD11' tinh; Phông KI-ITC; 
- Lt.ru: VT. QL TDTI'. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM oOc 

Büi Trung Hiêu 



Don vi CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tu' do - Hanh phüc  

BInh Djnh, ngày tháng nám 2022 

BANG KY THAM DI)' 
Giái Car tiró'ng - Cô' vua Di hi TDTT tinh Blnh Djnh ln th(r IX näm 2022 

* Trithng Joan: .... 
* Huiin 1uyn viên: 

TT HQ & TEN NAM 

SINH 

MON CO' TUNG MON C VUA 

Nam Nu' Bong di Ca nhân Bong di Ca nhãn 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

I0 

11 

12 

Tng cong VDV (Nam ;NU' ) 
Chüng tôi xin cam doan thành phAn dang k' trên dung vâi Diu 1 vâ quy 

djnh cüa BTC giài; xin chju hoàn toàn trách thim néu Co diêu gi sal trái. 

THU TRUNG DCN V 
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Don vj  

DANH SACH VN BONG VIEN 
Dir Giãi Co vua Bai hôi TDTT tinh Bmnh Dinh Ian thu IX närn 2022 

Truâng doàn  
Huân 1uyn viên  

TT Ho ten VDV 
Näm sinh 

Ding dôi Ca nhân Ghi chü 
Nam Nfr 

Ngày tháng nãm 2022 
NgirO'i Ip  danh sách Thu trir&ng don v 
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Born vi  

DANH SACH VAN BONG VIEN 
Du' Giãi C& tiróiig Bi hi TDTT tinh BInh Binh 1n thu IX näni 2022 

Truông doàn'  
Huân 1uyn viên  

TT Ho ten VDV 
Näm sinh 

Bong di Ca nhãn Ghi chñ 
Nam Nfl' 

Ngày tháng nàm 2022 
Ngu'ô'i lap danh sách Thu tnrO'ng don v 
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