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ĐIỀU LỆ 

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham 

gia các giải khu vực, toàn quốc năm 2022. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ Hội thi thể thao các dân tộc 

thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022, cụ thể như sau: 

Phần I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phát triển kinh tế, văn 

hoá, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và thể dục thể thao nói riêng.  

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước trong năm. 

- Phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao, nâng cao 

sức khoẻ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân; bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hoá truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân 

tộc tỉnh Cao Bằng.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích 

cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.  

- Khai thác và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian theo 

định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid 19 theo quy định. 

- Công tác tổ chức giải đảm bảo tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, tạo sân chơi lành 

mạnh, vui tươi phần khởi, bổ ích, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cổ 

vũ cho hội thi, đồng thời tuyển chọn các VĐV xuất sắc để tham gia Hội thi toàn quốc. 
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- Các đơn vị và VĐV tham gia Hội thi với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, trung 

thực, cao thượng, đúng đối tượng. Chấp hành nghiêm túc Điều lệ giải, luật thi đấu và 

các quy định của Ban Tổ chức. 

II. NỘI DUNG, THỂ THỨC VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM 

1. Nội dung thi đấu: gồm 05 môn. 

- Môn Bóng đá nam (07 người); 

- Môn Đẩy gậy (Nam: 08 hạng cân; Nữ: 07 hạng cân); 

- Môn Tung còn; 

 - Môn Nhảy bao bố; 

- Môn Lày cỏ. 

2. Thể thức và Cách tính điểm: Quy định cụ thể theo từng môn. 

* Ban tổ chức chỉ tổ chức thi đấu khi các nội dung có từ 03 đội hoặc 03 VĐV 

của 03 đơn vị trở lên tham dự Hội thi. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1. Vận động viên tham dự Hội thi phải là người dân tộc thiểu số đang học tập, 

công tác, lao động sản xuất tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, không 

can án hoặc bị kỷ luật, có đủ sức khỏe và am hiểu Luật thi đấu. 

2. Các cầu thủ Bóng đá chuyên nghiệp, tham gia giải Hạng nhất, giải Vô địch 

quốc gia, Cúp quốc gia tính từ năm 2017 đến ngày diễn ra Hội thi không được tham dự 

môn Bóng đá. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC GIẢI 

1. Thời gian: 

- Từ ngày 17/12 đến 18/12/2022 (Riêng môn Bóng đá thi đấu vòng loại từ 11/12 

đến 15/12/2022). 

- Khai mạc: 07h30, ngày 17 tháng 12 năm 2022 tại Sân vận động Thành phố Cao 

Bằng. 

- Bế mạc: 16h00’ ngày 18/12/2022 tại Sân vận động Thành phố Cao Bằng. 

2. Địa điểm: 

* Môn Bóng đá nam 07 người: Thời gian thi đấu vòng loại từ 11 - 15/12/2022.  

- Cụm I thi đấu từ  ngày 11 - 12/12/2022, thi đấu tại Huyện Bảo Lạc gồm 03 đội 

Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm (họp chuyên môn: 16h00’ ngày 10/12/2022 tại phòng 

Văn hóa - Thông tin huyện Bảo Lạc; Thành phần: Tổ trọng tài, đại diện Trưởng đoàn, 

HLV các đội). 
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- Cụm II thi đấu từ ngày 11 - 12/12/2022, thi đấu tại Huyện Trùng Khánh gồm 

03 đội Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hạ Lang (họp chuyên môn: 16h00’ ngày 10/12/2022 

tại phòng Văn hóa - Thông tin huyện Trùng Khánh; Thành phần: Tổ trọng tài, đại diện 

Trưởng đoàn, HLV các đội). 

- Cụm III thi đấu từ ngày 13 - 15/12/2022, thi đấu tại Sân vận động Thành phố 

Cao Bằng gồm 04 đội Thành Phố, Hà Quảng, Thạch An, Hòa An (họp chuyên môn: 

16h00’ ngày 12/12/2022 tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật; Thành 

phần: Tổ trọng tài, đại diện Trưởng đoàn, HLV các đội). 

- Trận Bán kết 01 và 02 thi đấu chiều ngày 17/12/2022; trận chung kết thi đấu 

chiều ngày 18/12/2022 tại Sân vận động thành phố Cao Bằng. 

* Các môn Đẩy gậy, Tung còn, Nhảy bao bố: Sân vận động TP Cao Bằng. 

* Môn Lày cỏ: Khu vực Cọn nước, phố đi bộ Kim Đồng. 

- Họp chuyên môn các môn Đẩy gậy, Tung còn, Nhảy bao bố, Lày cỏ: 08h00’ 

ngày 16/12/2022; thành phần: Ban Tổ chức, Tiểu Ban chuyên môn, Trưởng đoàn, huấn 

luyện viên tại Hội trường Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao 

Bằng (tổ 11, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng). 

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng: 

- Môn Bóng đá: Ban tổ chức trao Cúp, Huy chương và tiền thưởng cho đội đạt 

giải nhất; Huy chương, cờ và tiền thưởng cho đội đạt giải nhì và đồng giải ba. 

- Môn Đẩy gậy, Môn Lày cỏ, môn Tung còn, Nhảy bao bố: Ban tổ chức trao Huy 

chương, cờ và tiền thưởng cho các nội dung đồng đội, trao Huy chương, hoa và tiền 

thưởng cho các nội dung cá nhân đạt giải nhất, nhì và đồng giải ba. 

- Trong trường hợp có 03 đội, đôi, VĐV đăng ký thi đấu. Ban tổ chức sẽ trao giải 

nhất, giải nhì và giải ba. 

Các nội dung thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng thành tích Ban 

tổ chức sẽ trao giải nhất, giải nhì và giải ba (không trao đồng giải ba). 

* Giải toàn đoàn: Ban Tổ chức tặng cờ cho 03 đoàn đạt thành tích xuất sắc có 

tổng số điểm cao nhất của Hội thi (chỉ xét những đơn vị tham dự đủ 05 môn). 

Cách tính điểm như sau: 

 -  Môn Bóng đá được tính: Nhất 30 điểm, nhì 20 điểm, ba 15 điểm. 

 - Môn Đẩy gậy từng nội dung thi đấu được tính: Nhất 06 điểm, nhì 04 điểm, ba 

03 điểm. 

 - Môn Tung còn được tính: 

+ Đồng đội: Nhất 10 điểm, nhì 08 điểm, ba 06 điểm. 



4 

  

+ Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ: Nhất 08 điểm, nhì 06 điểm, ba 04 điểm. 

+ Cá nhân: Nhất 06 điểm, nhì 04 điểm, ba 03 điểm. 

 - Môn Lày cỏ được tính:  

+ Đồng đội: Nhất 10 điểm, nhì 08 điểm, ba 06 điểm. 

+ Cá nhân: Nhất 06 điểm, nhì 04 điểm, ba 03 điểm. 

 - Môn Nhảy bao bố được tính:  

+ Đồng đội: Nhất 10 điểm, nhì 08 điểm, ba 06 điểm. 

+ Cá nhân: Nhất 06 điểm, nhì 04 điểm, ba 03 điểm. 

2. Kỷ luật: 

- Ban tổ chức giải kiên quyết xử lý, loại bỏ những VĐV không đủ tiêu chuẩn thi 

đấu theo quy định trong điều lệ giải trước và trong khi tiến hành các trận đấu. 

- Tuỳ theo mức độ vi phạm, Ban tổ chức giải sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật 

đối với các VĐV, huấn luyện viên vi phạm Điều lệ giải và các quy định của Ban tổ 

chức giải theo các hình thức từ: nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền thi đấu hoặc huỷ bỏ 

thành tích thi đấu của vận động viên. 

- Các hình thức kỷ luật sẽ được Ban tổ chức giải thông báo bằng văn bản gửi về 

các cơ quan, đơn vị vận động viên tham dự giải. 

3. Khiếu nại: 

- Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên có quyền khiếu nại lên Ban tổ chức. Khiếu 

nại về kết quả thi đấu bằng văn bản gửi về tổng trọng tài Điều hành sau khi công bố kết 

quả thi đấu không quá 15 phút. 

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên là người đại diện cho đơn vị chịu trách nhiệm 

trước lãnh đạo cơ quan, địa phương chủ quản đối với các vận động viên của đơn vị 

mình trong suốt quá trình tổ chức giải. 

VI. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

1. Thành phần hồ sơ: 

- Quyết định thành lập đoàn do cơ quan chủ quản ký tên đóng dấu; 

- Danh sách đoàn đăng ký tham dự Hội thi do Lãnh đạo đơn vị ký và đóng dấu 

xác nhận  (có trưởng đoàn, có huấn luyện viên, có chăm sóc viên...); 

- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản phô tô); 

- 02 ảnh 3x4 (làm thẻ VĐV); 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế địa phương xác nhận hoặc cam kết bằng 

văn bản đủ sức khỏe tham gia thi đấu của lãnh đạo cơ quan quản lý VĐV; 
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- Văn bản chuyển nhượng (nếu có). 

2. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia thi đấu theo Điều lệ từng môn. 

- Mỗi VĐV tham gia thi đấu không quá 02 môn, mỗi môn thi đấu không quá 02 

nội dung (nếu trong cùng một thời gian 01 VĐV phải tham gia thi đấu 02 môn thì VĐV 

đó phải chọn môn thích hợp nhất). 

- Hồ sơ đăng ký gửi về: Ông Lê Văn Quảng Giang, Trưởng phòng Tổ chức thi 

đấu, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng (tổ 11, phường 

Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Số điện thoại: 0206.3.957.576 hoặc 

Di động: 0943.922.833; Gmail: legiangttcb@gmail.com. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Môn Bóng đá: trước ngày 09/12/2022. 

+ Môn Đẩy gậy, Tung còn, Nhảy bao bố, Lày cỏ: trước ngày 14/12/2022. 

VII. KINH PHÍ 

1. Các đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian 

thi đấu. 

2. Ban tổ chức giải lo kinh phí tổ chức, giải thưởng cho các VĐV đạt giải. 

Phần II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

I. MÔN BÓNG ĐÁ NAM 07 NGƯỜI 

1. Đăng ký thi đấu: 

Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội tham dự gồm 01 huấn luyện viên, 01 chăm sóc 

viên và tối đa 15 VĐV (mỗi trận được đăng ký 12 vận động viên: 07 VĐV chính thức, 

05 VĐV dự bị). 

2. Luật và thể thức thi đấu: 

2.1. Luật thi đấu: Tất cả các trận đấu đều áp dụng luật bóng đá 07 người  (Quyết 

định số 492/QĐ-UBTDTT ngày 13/4/2001 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban 

hành Luật thi đấu Bóng đá 07 người). 

2.2. Trường hợp loại khỏi giải: 

- Gian lận hồ sơ thi đấu; 

- Đội bóng không chấp nhận quyết định của trọng tài, tự dừng trận đấu, làm cho 

trận đấu không thể tiếp tục được thì coi là bỏ cuộc và bị loại khỏi giải; 

- Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng là 

đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật. 
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- Nếu trong quá trình thi đấu có đội bỏ trận (bỏ giải) thì sẽ huỷ kết quả tất cả các 

trận đấu với đội bỏ cuộc. 

2.3. Trường hợp đội bóng, cá nhân có biểu hiện tiêu cực nhường điểm, dàn xếp 

tỷ số, có hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng tới kết quả chuyên môn sẽ bị loại khỏi giải và 

chịu những hình thức kỷ luật khác của Ban Tổ chức.  

2.4. Thể thức thi đấu và quy định: 

2.4.1. Mỗi trận đấu được chia làm hai hiệp, mỗi hiệp 25 phút, nghỉ giữa hai hiệp 

là 15 phút. 

2.4.2. Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia thi đấu Ban Tổ chức sẽ quyết định thể 

thức thi đấu trong cuộc họp chuyên môn. 

2.4.3. Giầy thi đấu: Sử dụng giầy vải, da mềm hay giầy thể thao đế cao su, hoặc 

đế bằng (không được sử dụng giầy có đinh núm bằng nhựa hoặc kim loại). 

2.4.4. Bóng thi đấu: Bóng số 05, bóng mang nhãn hiệu Động lực, do Ban Tổ chức 

cung cấp. 

2.4.5. Trang phục thi đấu: Đội bóng phải đăng ký với Ban tổ chức 02 bộ quần áo 

khác màu nhau hoàn toàn để sử dụng trong suốt quá trình tham dự giải. Mỗi thủ môn 

phải có ít nhất 02 áo khác màu nhau. Cầu thủ chỉ được đăng ký một số áo trong suốt 

giải. 

2.4.6. Ban Tổ chức khuyến khích các vận động viên tham gia thi đấu mang bọc 

ống quyển và tất dài che phủ bọc ống quyển (tất của đội phải cùng mầu). 

2.5. Quy định thẻ phạt. 

2.5.1. Cầu thủ bị 02 thẻ vàng trong hai trận liên tiếp hoặc 02 thẻ vàng trong cùng 

một trận đấu (thẻ đỏ) sẽ nghỉ thi đấu 01 trận kế tiếp. 

2.5.2. Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ trực tiếp trong một trận đấu sẽ phải nghỉ thi đấu 02 

trận kế tiếp. Trong trường hợp lỗi vi phạm nghiêm trọng Ban Tổ chức sẽ có thông báo 

kỷ luật ở mức độ cao hơn.  

3. Cách tính điểm và xếp hạng: 

3.1 Thi đấu vòng tròn: 

- Thắng 01 trận được 03 điểm; hoà 01 trận được 01 điểm; thua 01 trận được 0 

điểm. 

- Đội nào có tổng số điểm cao hơn thì xếp trên. 

3.2. Nếu có 02 đội bằng điểm nhau thì trước hết sẽ tính kết quả giữa hai đội đó 

với nhau theo thứ tự sau:  

+ Hiệu của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua. 

+ Kết quả trận gặp nhau trực tiếp giữa hai đội. 
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+ Tổng số bàn thắng. 

+ Chỉ số Fair Play (Một thẻ vàng tính 01 điểm; Một thẻ đỏ gián tiếp tính 03 điểm; 

Một thẻ đỏ trực tiếp tính 04 điểm; Một thẻ vàng + thẻ đỏ trực tiếp trong cùng một trận 

tính 5 điểm; Đội nhận ít điểm hơn sẽ được xếp trên). 

+ Bốc thăm. 

3.3. Nếu có 03 đội trở lên bằng điểm nhau thì trước hết sẽ tính kết quả giữa các 

đội đó với nhau theo thứ tự sau:  

+ Hiệu của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua. 

+ Tổng số bàn thắng. 

+ Chỉ số Fair Play (Một thẻ vàng tính 01 điểm; Một thẻ đỏ gián tiếp tính 03 điểm; 

Một thẻ đỏ trực tiếp tính 04 điểm; Một thẻ vàng + thẻ đỏ trực tiếp trong cùng một trận 

tính 5 điểm; Đội nhận ít điểm hơn sẽ được xếp trên). 

+ Bốc thăm. 

b) Thi đấu loại trực tiếp: 

- Phân định kết quả bằng trận thắng, thua (thắng thi đấu tiếp, thua sẽ bị loại). 

- Nếu sau hai hiệp chính có tỷ số hoà thì sẽ tổ chức đá luân lưu để xác định đội 

thắng (không thi đấu hiệp phụ). 

II. MÔN ĐẨY GẬY 

1. Nội dung thi đấu: Cá nhân Nam; Cá nhân Nữ. 

* Theo các hạng cân như sau: 

Số TT NAM NỮ 

1 Từ 45 Kg đến 50 Kg Từ 40 Kg đến 45 Kg 

2 Trên 50 Kg đến 55 Kg Trên 45 Kg đến 50 Kg 

3 Trên 55 Kg đến 60 Kg Trên 50 Kg đến 55 Kg 

4 Trên 60 Kg đến 65 Kg Trên 55 Kg đến 60 Kg 

5 Trên 65 Kg đến 70 Kg Trên 60 Kg đến 65 Kg 

6 Trên 70 Kg đến 75 Kg Trên 65 Kg đến 70 Kg 

7 Trên 75 Kg đến 80 Kg Trên 70 Kg 

8 Trên 80 Kg  

* Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV Nam, 01 VĐV Nữ cho một hạng cân. 

2. Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 
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+ Cách tính điểm: VĐV thắng trận đấu được 2 điểm, VĐV thua 1 điểm, VĐV bỏ 

cuộc 0 điểm. 

+ Cách xếp hạng: Cộng tất cả điểm VĐV đạt được trong từng bảng đấu, vòng 

đấu nếu VĐV nào nhiều điểm hơn sẽ xếp trên. 

- Trong trường hợp 2 hay nhiều VĐV trở lên bằng điểm nhau thì xét phân định 

thắng thua như sau: 

+ Xét đối đầu trực tiếp; 

+ Hiệu số hiệp thắng trừ hiệp thua; 

+ VĐV nhẹ cân hơn 

+ Lỗi vi phạm (Cảnh cáo); 

+ Bốc thăm; 

- Thi đấu loại trực tiếp một lần thua: Phân định kết quả bằng trận đấu. 

3. Luật và thể thức thi đấu: 

- Áp dụng Luật Thi đấu đẩy gậy do Tổng cục TDTT ban hành năm 2009. 

- Căn cứ vào số lượng VĐV Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu trong 

cuộc họp chuyên môn. 

III. TUNG CÒN 

1. Sân bãi, dụng cụ thi đấu: 

- Sân hình chữ nhật rộng 10 - 15m, dài tối thiểu là 50m, mặt sân bằng phẳng. 

- Cột đích (cây còn): Được đặt ở giữa sân, từ chân cột đích kéo về hai phía chiều 

dài của sân kẻ vạch giới hạn để đứng tung, cách cột đích 15m. 

- Vòng còn: Có đường kính trong là 1m. 

- Cây còn: Có chiều cao là 07m tính từ mặt đất đến mép dưới vòng còn (tổng 

cộng là 08m). 

- Quả còn thi đấu: Do các VĐV tham dự tự chuẩn bị. 

- Trang phục thi đấu: Trang phục dân tộc (các đơn vị tự chuẩn bị) 

2. Nội dung thi đấu: 

- Đồng đội; 

- Đôi nam; 

- Đôi nữ; 

- Đôi nam nữ 

- Cá nhân Nam; 
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- Cá nhân Nữ. 

3. Trình tự, cách tính điểm xếp hạng thi đấu: 

a) Thi đấu Đồng đội: Mỗi đội thi đấu phải đủ 04 người (02 VĐV nam, 02 VĐV 

nữ) được thi đấu theo thứ tự bốc thăm. 

- Trình tự thi đấu của 1 đội: VĐV của 1 đội chia ra đứng hai bên sân của vạch 

giới hạn A và B (mỗi bên gồm 01 VĐV Nam và 01 VĐV Nữ). 

- Tung thử: mỗi người được tung thử 02 quả (không tính điểm); 

- Tung chính thức, thứ tự tung như sau: 

+ Nữ sân A tung cho Nam sân B bắt; 

+ Nam sân A tung cho nữ sân B bắt; 

+ Nữ sân B tung cho nam sân A bắt; 

+ Nam sân B tung cho Nữ sân A bắt; 

         Cứ tung lần lượt như vậy cho đến khi mỗi VĐV trong đội tung hết 05 quả. 

- Mỗi quả còn tung trúng đích (chui qua vòng tròn đích) được 10 điểm. 

- Mỗi lần bắt được quả còn trên không được 02 điểm. 

- Các trường hợp không hợp lệ: Khi tung còn, không quay quả còn, tung không 

trúng đích; khi tung còn, VĐV đứng không đúng nơi quy định; tung hoặc bắt còn không 

đúng thứ tự đều không được điểm. 

- Thành tích của đồng đội: là tổng số điểm của 04 VĐV trong đội cộng lại; Thành 

tích của mỗi VĐV là tổng điểm tung và bắt còn đã đạt được. 

- Cách xếp hạng: Thứ tự của các đội được xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp, 

đội nào nhiều điểm hơn thì xếp trên. Khi có các đội bằng điểm nhau thì lần lượt xét 

theo các chỉ số sau: 

+ Tổng điểm tung của 02 VĐV Nữ trong đội; 

+ Tổng điểm tung của 01 trong 02 VĐV Nữ cùng đội có số điểm cao hơn; 

+ Tổng điểm bắt của 02 VĐV nữ trong đội; 

+ Tổng điểm bắt của 01 trong 02 VĐV Nữ cùng đội có số điểm cao hơn; 

Nếu các trường hợp trên mà vẫn chưa phân định được thứ hạng thì xét thời gian 

thi chính thức của cả đội. Đội nào có thời gian thi đấu ít hơn thì xếp trên. 

b) Đôi nam: Là thành tích thi đấu của 02 VĐV nam. Trong trường hợp các đôi 

nam VĐV bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo các chỉ số như sau: 

- Đôi có VĐV tung đạt điểm 10 nhiều hơn; 

- Đôi có VĐV bắt còn trên không được nhiều hơn; 
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- Nếu vẫn bằng nhau thì xét thời gian tung chính thức của cả đội chia cho 2. Đôi 

VĐV nào có thời gian ít hơn thì xếp trên. 

c) Đôi nữ: Là thành tích thi đấu của 02 VĐV nữ. Trong trường hợp các đôi nữ 

VĐV bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo các chỉ số như sau: 

- Đôi có VĐV tung đạt điểm 10 nhiều hơn; 

- Đôi có VĐV bắt còn trên không được nhiều hơn; 

- Nếu vẫn bằng nhau thì xét thời gian tung chính thức của cả đội chia cho 2. Đôi 

VĐV nào có thời gian ít hơn thì xếp trên. 

d) Đôi nam nữ: Là thành tích thi đấu của đôi VĐV nam nữ. Trong trường hợp 

các đôi VĐV nam nữ bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo các chỉ số như sau: 

- Đôi có VĐV tung đạt điểm 10 nhiều hơn; 

- Đôi có VĐV nữ tung đạt điểm 10 nhiều hơn; 

- Đôi có VĐV bắt còn trên không được nhiều hơn; 

- Đôi có VĐV nữ bắt còn trên không được nhiều hơn; 

- Nếu vẫn bằng nhau thì xét thời gian tung chính thức của cả đội chia cho 2. Đôi 

VĐV nào có thời gian ít hơn thì xếp trên. 

đ) Cá nhân (nam, nữ): Là thành tích thi đấu của từng cá nhân trong thi đấu đồng 

đội (không tổ chức thi đấu cá nhân riêng). 

- Thành tích xếp hạng của VĐV là tổng số điểm tung còn qua vòng (mỗi vòng 

10 điểm), số lần bắt được quả còn trên không được 02 điểm. Nếu VĐV nào có tổng số 

điểm cao hơn thì xếp trên; trong trường hợp có các VĐV bằng điểm nhau thì lần lượt 

xét theo các chỉ số như sau: 

- Số lần tung đạt điểm 10 liên tục; 

- Số lần bắt trên không được nhiều hơn; 

- Nếu vẫn bằng nhau thì xét thời gian tung chính thức của cả đội chia cho 04 

VĐV. VĐV nào có thời gian ít hơn thì xếp trên. 

* Các đơn vị có thể đăng ký thi đấu nội dung: Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam + nữ 

ngoài danh sách đã đăng ký thi đấu nội dung Đồng đội (01 đôi cho một nội dung). 

IV. MÔN NHẢY BAO BỐ 

1. Nội dung và hình thức thi đấu: 

a) Nội dung: 

- Môn Nhảy bao bố được tổ chức với 04 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ 

(03 x 50m); cá nhân Nam, cá nhân Nữ (50m) 
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 - Nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội Nam 

(03 VĐV), 01 đội Nữ (03 VĐV). Trường hợp không đủ đội được phép đăng ký thi cá 

nhân. 

+ Nội dung cá nhân: mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 03 VĐV nam, 03 VĐV nữ 

(Trường hợp không lấy các VĐV thi đấu nội dung đồng đội thì có thể lấy các 

VĐV khác để thi đấu nồi dung cá nhân). 

b) Hình thức thi đấu: 

Căn cứ vào số đội, vận động viên đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ quyết định 

thể thức thi đấu tại cuộc họp chuyên môn. 

c) Quy định thi đấu: 

- VĐV thi đấu phải cầm đúng miệng bao bố theo quy định của BTC. 

- Khi vào thi đấu tất cả VĐV đứng thành hàng ngang tại vạch xuất phát, cho cả 

hai chân vào bao bố, kéo lên và buộc (cầm miệng bao) trên đầu gối vừa khít hai chân 

để không đi được. Nếu bao bố to thì người chơi cầm hai mép bao bố lên cao ngang 

hông. 

- Khi nghe hiệu lệnh xuất phát, các VĐV bắt đầu nhảy về phía trước, chỉ được 

phép nhảy không được đi hay chạy, VĐV nào nhảy đến đích đầu tiên trong thời gian 

sớm nhất là người thắng cuộc. 

* Lưu ý: 

Nếu VĐV (đội)  nào trong quá trình thi đấu mà vi phạm một trong số các lỗi sau 

sẽ bị xử thua: 

- Nếu VĐV nào không nhảy mà đi hoặc chạy là phạm quy, trong khi thi đấu VĐV 

nào bị ngã (té) thì coi như thua cuộc; 

- Trong lúc thi đấu VĐV nào nhảy trước hiệu lệnh xuất phát, nhảy chưa đến điểm 

quy định, nhảy chưa đến vạch đích đã bỏ bao ra đều phạm qui và bị loại. 

- Khi VĐV nhảy trước chưa về đến vạch tiếp sức mà VĐV tiếp theo đã nhảy 

trước thì phạm quy; 

- VĐV nào cố tình nhảy sang các hàng dọc của đội bạn gây khó khăn cho VĐV 

đôi bạn trong khi thi đấu thì phạm quy. 

2. Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Cá nhân: Lấy thời gian đạt được của cá nhân VĐV để xếp hạng (VĐV nào có 

thời gian ít hơn được xếp trên). 

- Đồng đội: Là tổng thời gian của đội nam hoặc đội nữ, đội nào có thời gian ít 

hơn xếp trên. Nếu hai hay nhiều đội có tổng số thời gian bằng nhau thì bốc thăm. 
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3. Trang phục thi đấu: VĐV tham gia thi đấu mặc trang phục áo đồng màu với 

đội của mình, quần, áo thể thao đi giày... 

 V. MÔN LÀY CỎ 

1. Nội dung và hình thức thi đấu: 

a) Nội dung: 

- Môn Lày Cỏ được tổ chức với 04 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ; cá 

nhân nam, cá nhân nữ. 

+ Nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội Nam 

(03 VĐV), 01 đội Nữ (03 VĐV); 

+ Nội dung cá nhân: mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 03 VĐV nam, 03 VĐV nữ. 

b) Hình thức thi đấu: 

Căn cứ vào số đội, vận động viên đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ quyết định 

thể thức thi đấu tại cuộc họp chuyên môn. 

c) Quy định thi đấu: 

- Bắt đầu thi đấu mỗi đội chỉ định vận động viên đầu tiên ra thi đấu, mỗi lần thắng 

được một điểm, VĐV thắng liên tục thi đấu với các VĐV còn lại của đội bạn (và ngược 

lại) thi đấu luân phiên cho đến khi thắng 06 điểm là thắng cuộc. 

- Khi lày cỏ, VĐV hai bên cùng hô và cùng ra ngón tay, bên nào hô đúng tổng 

các ngón tay của VĐV hai bên cộng lại thì bên đó thắng. Nếu VĐV hai bên hô kết quả 

đúng và trùng nhau thì hòa ( gọi là “Thùng sính mạ ”, VĐV hai bên sẽ bắt đầu chơi lại). 

- Khi lày cỏ, người chơi phải đặt tay lên phía trước và ngửa lòng bàn tay hướng 

lên trên (không úp bàn tay khi chơi). 

- Khi hô phải có đuôi. (Ví dụ: Sham tiểm sham, nhỉ tảu nhỉ, shí tài shí …) 

2. Cách tính điểm và xếp hạng: 

a) Thi đấu Đồng đội: mỗi trận là một ván, (Mỗi ván 06 điểm - mỗi điểm tượng 

trưng cho một cây đũa); Đội nào được 06 điểm là thắng cuộc. Thắng 1 trận được 2 

điểm, thua được 0 điểm, đội nào điểm cao hơn thì xếp trên; 

- Nội dung thi đấu đồng đội, trong trường hợp có 2 đội trở lên bằng điểm nhau, 

thi Ban tổ chức sẽ xét theo thứ tự: 

+ Trận thi đấu trực tiếp giữa hai đội; 

+ Bốc thăm. 

b) Thi đấu cá nhân: Một trận 04 điểm, mỗi điểm tượng trưng cho một cây đũa; 

VĐV nào được 04 điểm là thắng cuộc; 
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* Lưu ý khi thi đấu: Nếu VĐV vi phạm một trong các điều sau đây thì sẽ bị nhắc 

nhở 2 lần, đến lần thứ 3 sẽ bị trừ 1 điểm: 

- Hô không có đuôi; 

- Không hô số trước; 

- Ra ngón tay không dứt khoát; 

- Ra ngón tay chậm hơn. 

 3. Trang phục thi đấu: VĐV tham gia thi đấu mặc trang phục dân tộc phù hợp 

với văn hóa truyền thống của địa phương. 

Phần III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Vận động viên phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để Ban Tổ chức kiểm tra 

đối chiếu với thẻ đăng ký thi đấu, nếu quá thời gian quy định trên coi như bỏ cuộc. 

2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ khi cần thiết và thông báo bằng văn bản đến các đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Tổng cục TDTT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VH-TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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Đơn vị:  

 .............................................................  

 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022 

 

 

 Trưởng đoàn:……………………………………………………………. 

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

 Chăm sóc viên:………………………………………………………….. 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Môn thi đấu Nội dung thi đấu Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 Cao Bằng, ngày        tháng        năm 2022 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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