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ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng chuyền Ngọc Trạo lần thứ XXII, năm 2022 
 

 

 Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 của UBND huyện 

về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện Thạch Thành. 

UBND huyện ban hành Điều lệ Giải Bóng chuyền Ngọc Trạo lần thứ XXII, năm 2022, 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tổ chức Giải bóng chuyền Ngọc Trạo năm 2022 nhằm thiết thực chào 

mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19/9/1941 

– 19/9/2022), 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (10/11/1945 - 10/11/2022); 

tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”. Thông qua việc tổ chức giải nhằm tạo điều kiện cho các đội bóng giao 

lưu, học hỏi và nâng cao chất lược chuyên môn của các giải bóng chuyền trong 

toàn huyện. 

  2. Yêu cầu 
 - Giải được tổ chức thi đấu từ cấp cụm xã, thị trấn theo phương châm an toàn, 

tiết kiệm, đúng Điều lệ Giải và Luật thi đấu Bóng chuyền do Ủy ban TDTT ban hành. 

Đồng thời phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng 

thái “bình thường mới”. 

 - Các đơn vị được chỉ định làm Cụm trưởng phải xây dựng kế hoạch, thời 

gian tổ chức, tuân thủ Điều lệ đã ban hành; Báo cáo thời gian và Chương trình tổ 

chức về Ban Tổ chức giải cấp huyện (qua Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch) để Ban Tổ chức (BTC) cử cán bộ theo dõi và chỉ đạo. 

 II. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG THI ĐẤU 

 1. Điều kiện đăng ký thi đấu 
- Mỗi đội được đăng ký danh sách các vận động viên (VĐV) theo quy định của 

Luật Bóng chuyền hiện hành, tối đa 12 vận động viên (có thể đăng ký 02 Libero).  

- Các đội nộp danh sách đăng ký thi đấu tại vòng chung kết (theo mẫu) và 

thẻ căn cước công dân hoặc CMND còn thời hạn sử dụng của VĐV về BTC cấp 

huyện trước 03 ngày tổ chức thi đấu (qua Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch huyện). Chỉ VĐV có tên trong danh sách đã đăng ký gửi về Ban Tổ 

chức mới được tham gia thi đấu. 

- Các VĐV đăng ký thi đấu cho các xã, thị trấn là công dân Việt Nam phải có 

Sổ hộ khẩu, thẻ Căn cước công dân hoặc CMND còn thời hạn sử dụng; phải đăng ký 

thường trú tại đơn vị có đội bóng tham gia giải ít nhất từ đủ 02 năm trở lên (phải đăng 

ký từ ngày 01/8/2020 trở về trước) tính đến thời điểm khai mạc vòng loại cấp cụm tại 

các xã, thị trấn (Đăng ký nhân khẩu thường trú phải được thể hiện trên hệ thống cơ sở 
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dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc hồ sơ tàng thư của cơ quan Công an quản lý từ cấp xã 

đến cấp huyện). 

 - Các VĐV không có Sổ hộ khẩu, thẻ Căn cước công dân hoặc CMND còn thời 

hạn sử dụng; không đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn trên hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư hoặc hồ sơ tàng thư của cơ quan công an quản lý thì không được 

tham gia thi đấu. 

 - Các đội không được thuê, mượn, bổ sung các vận động viên không phải 

người của địa phương, không có nhân khẩu đăng ký thường trú tại địa phương 

theo quy định của cơ quan Công an quản lý để thi đấu cho đơn vị mình tại vòng 

thi đấu cụm. 

- Các đội về tham gia thi đấu cụm phải có danh sách đăng ký chung của 

toàn đoàn (mẫu kèm theo) có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, thị trấn nộp cho 

cụm trưởng trước ngày thi đấu 03 ngày. 

- Các đơn vị trong Cụm thống nhất về thể thức thi đấu nhưng phải đảm bảo 

đúng Luật, đúng Điều lệ do Ban Tổ chức giải cấp huyện ban hành. 

2. Vòng thi đấu cụm: 

- Các VĐV đăng ký thi đấu cho các xã, thị trấn là công dân Việt Nam được 

đăng ký thi đấu từ vòng thi đấu cấp cụm đến vòng chung kết.   

- Ở vòng thi đấu cụm mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đội bóng 

của đơn vị theo danh sách đã đăng ký với BTC cấp cụm. Nếu phát hiện VĐV nào 

tham gia thi đấu cho 02 đơn vị, BTC cụm sẽ loại VĐV đó và xử thua đơn vị đăng 

ký không tuân thủ theo Điều lệ giải. 

3. Vòng chung kết: 

- Sau khi kết thúc vòng thi đấu cấp Cụm, đội nhất, nhì của mỗi Cụm có quyền 

bổ sung VĐV ở các đội đã bị loại trong cụm đăng ký tham gia thi đấu cho đơn vị mình. 

- Ở vòng chung kết các đội được đăng ký bổ sung từ đầu 02 VĐV (ngoài 

cụm) không kể thứ hạng về thi đấu cho đơn vị mình; trong quá trình thi đấu không 

bổ sung mới VĐV.  

 III. THI ĐẤU CẤP CỤM  

1. Phân chia Cụm thi đấu: 

Vòng thi đấu cấp Cụm, toàn huyện được chia thành 4 Cụm như sau: 

+ Cụm I: Gồm 7 xã: Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Tượng, Thạch Cẩm, 

Thành Mỹ, Thành Vinh, Thành Yên. Ban Tổ chức huyện chỉ định xã Thạch Cẩm 

làm Cụm trưởng. 

 + Cụm II: Gồm 6 xã: Thạch Sơn, Thạch Bình, Thạch Định, Thạch Đồng, 

Thạch Long, Thành Trực. Ban Tổ chức chỉ định xã Thạch Long làm Cụm trưởng. 

 + Cụm III: Gồm 6 xã, thị trấn: Thành Hưng, Thành Tiến, Thành Long, 

Thành Thọ, Thành An, Thị trấn Kim Tân. Ban Tổ chức chỉ định xã Thành Long 

làm Cụm trưởng. 

    + Cụm IV: Gồm 6 xã, thị trấn: Thành Minh, Thành Công, Thành Tân, Thị 

trấn Vân Du, Thành Tâm, Ngọc Trạo. Ban tổ chức chỉ định xã Thành Công làm 

Cụm trưởng. 

 - UBND huyện giao cho các đơn vị được chỉ định làm Cụm trưởng thực 

hiện tổ chức thi đấu ở cụm; xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu, mời các đơn vị 
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trong cụm họp thống nhất thể thức thi đấu, nhân sự các đội, thành lập Ban tổ chức, 

chọn trọng tài điều hành thi đấu đảm bảo đúng Luật, Điều lệ giải đã ban hành. 

 2. Thời gian thi đấu cấp cụm: 

 Cụm I: Từ ngày: 13/8 đến ngày 14/8 năm 2022 

 Cụm II: Từ ngày: 20/8 đến ngày 21/8 năm 2022 

 Cụm III: Từ ngày: 27/8 đến ngày 28 /8 năm 2022 

 Cụm IV: Từ ngày: 03/9 đến ngày 04/9 năm 2022 

 Các cụm có thể tổ chức sớm hơn lịch đã sắp xếp của BTC, nhưng không 

được tổ chức sau lịch để đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành 

lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo  (19/9/1941-19/9/2022). 

 IV. THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT  

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:  

 1.1. Thời gian:  

 - Họp Ban Tổ chức giải vào hồi 07 giờ 30 ngày 09/8/2022 (Thứ Ba) tại Hội 

trường tầng 3, Nhà A cơ quan UBND huyện. 

- Họp trọng tài vào hồi 07 giờ 30 ngày 14/9/2022 (Thứ Tư) tại Trung tâm 

Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện. 

 - Họp trưởng đoàn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu vào hồi 09 giờ 30 ngày 

14/9/2022 (Thứ Tư) tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện. 

- Vòng chung kết tổ chức thi đấu từ ngày 17/9/2022 đến ngày 18/9/2022. 

 - Khai mạc: Vào hồi 07 giờ 30 phút  17/9/2022 (Thứ Bảy). 

1.2.  Địa điểm thi đấu: Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du 

lịch huyện Thạch Thành. 

 3. Thể thức thi đấu:  

 BTC thống nhất thể thức thi đấu, bốc thăm xếp lịch tại cuộc họp Trưởng đoàn.  

 4. Cách tính điểm xếp hạng: 

 - Thắng 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. 

 - Đội nhiều điểm hơn thì xếp trên. Nếu hai hay nhiều đội có số điểm bằng 

nhau thì tính tổng số hiệp thắng/tổng số hiệp thua. Nếu tỷ số này bằng nhau thì tính 

tổng tỷ số quả thắng/tổng tỷ số quả thua, tỷ số đội nào lớn hơn thì đội đó xếp trên. 

Nếu tỷ số đó vẫn bằng nhau thì bốc thăm, đội nào bốc được thăm thắng thì xếp trên. 

 V. LUẬT THI ĐẤU, TRỌNG TÀI: 

 1. Luật: Áp dụng Luật Bóng chuyền hiện hành. 

 2. Trọng tài: Ban tổ chức sẽ thành lập Tổ trọng tài điều hành giải. 

 3. Bóng thi đấu: Thi đấu bóng THĂNG LONG. 

 4. Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có trang phục thi đấu, áo in số và tên đơn vị. 

 VI. KINH PHÍ: 

 1. BTC giải hỗ trợ tiền mua sắm dụng cụ thi đấu cho các đơn vị được chỉ 

định làm Cụm trưởng số tiền là 2.000.000đ (Hai triệu đồng) 

 2. Các đơn vị tự túc toàn bộ kinh phí ăn nghỉ, đi lại trong thời gian thi đấu 

cấp cụm và chung kết.. 

 3. Ban tổ chức cấp huyện chi kinh phí tổ chức, sân bãi, dụng cụ thi đấu, giải 

thưởng và các khoản chi khác tại vòng chung kết của giải. 



4 

 

 

 

 VII. KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT: 

 1. Khen thưởng: 

 - Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải. 

 - Tặng Huy chương vàng, cúp, cờ và giải thưởng cho đội đoạt giải Nhất. 

 - Tặng Huy chương bạc, cờ và giải thưởng cho đội đoạt giải Nhì. 

 - Tặng Huy chương đồng, cờ  và giải thưởng cho đội đạt giải Ba. 

 - Trao 01 giải phong cách cho đội có tinh thần tham gia thi đấu tốt nhất. 

 2. Kỷ luật:  

 - Đội nào vi phạm Điều lệ giải tuỳ theo mức độ sẽ bị phê bình, cảnh cáo 

hoặc bị xoá bỏ thành tích thi đấu của đội. 

 - Các đồng chí Trưởng đoàn có đội bóng tham gia phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm về tinh thần, ý thức chấp hành Ðiều lệ giải của các thành viên Đội bóng. 

VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC: 

 1. Tất cả các đội tham gia giải phải nộp đầy đủ hồ sơ đúng thời gian quy 

định của Ban tổ chức. Vận động viên nào không đầy đủ các loại giấy tờ tại thời 

điểm nộp hồ sơ thì BTC giải gạch tên khỏi danh sách đăng ký và không chấp nhận 

loại giấy tờ nào khác thay thế.  

 2. Chỉ có VÐV có tên, ảnh trong danh sách đăng ký mới được thi đấu. 

 3. Các đội đến chậm 15 phút so với thời gian lịch thi đấu của Ban Tổ chức 

giải mà không có lý do chính đáng thì coi như bỏ cuộc. 

4. Các đơn vị phải chuẩn bị trang phục cho VĐV đúng yêu cầu Luật thi đấu 

môn bóng chuyền: Áo thể thao in số. 

5. Nếu đội nào có khiếu nại về nhân sự phải nộp bằng văn bản về BTC 

trước khi trận đấu diễn ra 15 phút để BTC kiểm tra, xác minh. Ban tổ chức chỉ 

tiếp thu, xem xét ý kiến khiếu nại từ đồng chí trưởng đoàn. Khi chưa có kết luận 

của Ban tổ chức, các đội phải tuân thủ sự điều hành của trọng tài, không được tự ý 

ngừng trận đấu hoặc bỏ cuộc. 

 6. Khi xét thấy cần thiết Ban tổ chức giải cấp huyện có quyền sửa đổi, bổ 

sung Điều lệ cho phù hợp bằng văn bản và Thông báo đến các đội tham gia thi 

đấu biết, thực hiện. 

Nhận được Điều lệ này, yêu cầu các đơn vị tham gia đầy đủ, chấp hành các 

quy định theo đúng Điều lệ đã ban hành. Các đơn vị được chỉ định làm Trưởng 

cụm chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy 

định của Điều lệ ./. 

  
Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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ĐƠN VỊ:………………..              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

………………………….                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                      ……………, ngày        tháng       năm 2022 
 

DANH SÁCH 

Đăng ký vận động viên tham gia Giải Bóng chuyền Ngọc Trạo năm 2022 

 

Trưởng đoàn:…………………………………… Điện thoại di động …………..... 

Phó Trưởng đoàn:………………………………. Điện thoại di động…………...... 

Huấn luyện viên trưởng:………………………... Điện thoại di động…………...... 

 

Danh sách vận động viên 

1. Họ và tên:……………………………………….………………........   

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CCCD ……………………………… .………………....................... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….... 

 

 

2. Họ và tên:……………………………………….………………........   

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….... 

 

 

3. Họ và tên:……………………………………….………………........   

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………... 

 

 

4. Họ và tên:……………………………………….………………........   

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………... 

 

 

5. Họ và tên:……………………………………….………………........   

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………... 

 

 

6. Họ và tên:……………………………………….………………........   

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 
 

ảnh 3x4 

ảnh 3x4 

ảnh 3x4 

ảnh 3x4 

ảnh 3x4 

ảnh 3x4 
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Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………... 

 

7. Họ và tên:……………………………………….………………........   

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………... 

 

 

8. Họ và tên:……………………………………….………………........   

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………... 

 

 

9. Họ và tên:……………………………………….………………........   

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………... 

 

 

10. Họ và tên:……………………………………….………………......   

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………... 

 

 

11. Họ và tên:……………………………………….………………...... 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………... 

 

 

12. Họ và tên:……………………………………….………………...... 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………….... .………………....... 

Số CMND/CCCD ……………………………… .……………….......... 

Nơi cấp…………………...……………….........……………….........…. 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………... 

 

 

        Lãnh đạo đơn vị 

                                                             (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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