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ĐIỀU LỆ
GIẢI VIỆT DÃ THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2022
(Môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT TP Huế lần thứ IX năm 2022)
Thực hiện kế hoạch số 4669 /KH-UB ngày 23/9/2020 của UBND thành phố Huế
về việc tổ chức Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ IX năm 2022.
Căn cứ vào Điều lệ Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ IX – 2022, BTC Đại
hội TDTT thành phố Huế ban hành điều lệ giải Việt dã trong chương trình Đại hội
TDTT thành phố Huế lần thứ IX -2022.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1/ Mục đích:
- Chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2022).
-Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”, đồng thời duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân
dân trên địa bàn thành phố và Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tích cực hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2021 - 2030.
- Nhằm thúc đẩy việc tập luyện và thi đấu môn Việt dã trên địa bàn Thành phố.
Phát hiện và tuyển chọn VĐV để thành lập đội tuyển thành phố tham gia Đại hội TDTT
Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX - 2022.
2/Yêu cầu:
-Giải tổ chức an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
-Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu chuyên môn, công tác tổ chức thi đấu,
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
-Giải Việt dã Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ IX năm 2022 tập hợp đông đảo
quần chúng thanh thiếu niên, học sinh, công nhân lao động tham gia.
-Chấp hành nghiêm túc Điều lệ giải.
-Nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, với mục tiêu giành thành tích
cao nhất.

II. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA
1/Đối tượng:
- Các Vận động viên (VĐV) phải có hộ khẩu thường trú tại các phường, xã thuộc
thành phố Huế, VĐV có hộ khẩu thường trú tại phường, xã nào thì thi đấu cho phường,
xã đó.
-Phải được tiêm đủ 02 liều vắc-xin và phải có thẻ kiểm soát dịch bệnh.
-VĐV thuộc đối tượng thuộc F0 không được tham gia giải.
-Các thành viên của đơn vị tham gia giải phải khai báo y tế với BTC.
-Trong quá trình tham gia giải, các đơn vị và VĐV phải thực hiện phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.
2/ Thành phần:
- Mỗi đơn vị, ban ngành, cơ quan, được cử 01 đoàn VĐV gồm:
+ 01 trưởng đoàn, các HLV và săn sóc viên.
+ 01 đội nam (tối thiểu 05 VĐV)
+ 01 đội nữ (tối thiểu 05 VĐV)
- Đơn vị nào không có đủ 2 đội nam và nữ thì không đủ điều kiện để tính giải toàn
đoàn.
III/QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN
1/Tính chất thi đấu:
Cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn.
2/ Cự ly thi đấu:
- Nam: 4.000m
- Nữ: 3.000m
3/ Cách tính điểm và xếp thứ hạng:
- Điểm cá nhân: Là thứ tự đạt được khi về đích của VĐV trong thi đấu.
- Điểm đồng đội: Là tổng điểm cá nhân của 05 VĐV có thành tích cao nhất trong
đội đạt được. Đội nào có tổng điểm các cá nhân nhỏ hơn thì xếp trên; Nếu có nhiều đội
bằng nhau về tổng điểm thì đội nào có VĐV đạt thứ hạng cá nhân cao hơn thì được xếp
trên.
- Thứ hạng toàn đoàn: Là tổng điểm của đội Nam và đội Nữ. Nếu bằng nhau, thì
đoàn nào có thứ hạng đội Nữ cao hơn thì đoàn đó xếp trên.
4/ Luật thi đấu:
Áp dụng theo Luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục TDTT Việt Nam.
5/Thời gian, địa điểm, hồ sơ đăng ký
a/ Thời gian đăng ký:
- Các đơn vị đăng ký tham gia giải đến hết ngày 12/04/2022

- Họp chuyên môn: Vào lúc 8h00 ngày 14/04/2022 (Thứ năm) tại Trung tâm VHTT&TT thành phố Huế, cơ sở 150 Nguyễn Trãi, Tây Lộc (Thông báo này thay cho giấy
mời, các đơn vị nhận số đeo cho VĐV đơn vị mình tại cuộc họp chuyên môn)
b/ Thời gian khai mạc: Vào lúc 6 giờ 30 ngày 24/04/2022 (Chủ nhật)
c/ Địa điểm khai mạc và thi đấu: Quảng trường Ngọ Môn
d/ Hồ sơ đăng ký:
- Các đơn vị tham dự giải lập danh sách đăng ký thi đấu ở các nội dung và có xác
nhận của đơn vị.
- VĐV tham gia thi đấu phải hoàn tất bản cam kết đủ sức khỏe để thi đấu.
- Địa điểm đăng ký: Tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao. Địa chỉ: 150
Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc.
IV/KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI
1/Khen thưởng:
- BTC sẽ trao các giải thưởng cá nhân (nam, nữ), đồng đội (nam, nữ) và giải toàn
đoàn. Cụ thể như sau:
- Giải cá nhân n m, n Trao thưởng hiện kim từ hạng 1 đến hạng 7.
- Giải đồng đội n m, n
Trao cờ đồng đội và giải thưởng cho các đội đạt nhất,
nhì, ba..
* Giải toàn đoàn Trao cờ toàn đoàn và giải thưởng cho các đơn vị đạt nhất, nhì,
ba.
2/Kỷ luật:
Các trưởng đoàn, HLV, VĐV có những biểu hiện vi phạm luật, điều lệ giải thì tùy
theo mức độ, BTC sẽ xử lý kỷ luật từ cảnh cáo, truất quyền đến hủy bỏ kết quả thi đấu
của cá nhân, đơn vị liên quan.
3/Khiếu nại:
- Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại, ý kiến khiếu nại phải được thể hiện
bằng văn bản gửi cho BTC hoặc Tổng Trọng tài. Lệ phí khiếu nại: 200.000đ/lần, số tiền
này sẽ được hoàn trả lại nếu trường hợp khiếu nại được xác định là đúng.
- Khiếu nại về nhân sự gửi đến BTC trong cuộc họp chuyên môn sau khi công bố
danh sách VĐV đăng ký thi đấu.
- Khiếu nại về kết quả thi đấu phải gửi đến BTC sau khi BTC công bố kết quả thi
đấu không quá 10 phút.
V/KINH PHÍ:
- Các đơn vị, cá nhân tham gia Giải việt dã Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ
IX - 2022 tự túc kinh phí trong quá trình chuẩn bị và tham gia thi đấu.
- BTC giải chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí về công tác tổ chức và giải thưởng.

VI/MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

- Trang phục thi đấu phải gọn gàng phù hợp với thi đấu môn việt dã
- Trong thời gian thi đấu, VĐV phải mang theo CMND, thẻ học sinh, (hoặc thẻ
đoàn viên). Nếu có nảy sinh khiếu nại về nhân sự thì xuất trình để BTC tiến hành xác
minh, đối chiếu.
VII/ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
- Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có
vấn đề nảy sinh, các đơn vị phản ánh kịp thời để BTC bổ sung và điều chỉnh cho phù
hợp.
- Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ khi thấy cần thiết và
thông báo bằng văn bản cho các đơn vị.
- Nhận được điều lệ này đề nghị các phường, cơ quan, đơn vị tích cực đăng ký
tham gia, tuyển chọn VĐV, tổ chức tập luyện và tham dự giải đạt kết quả tốt.
Nơi nhận:
- Sở VH&TT Tỉnh (b/c);
- UBND Thành phố (b/c);
- Phòng VHTT- TP Huế (b/c);
- UBND các phường, xã thuộc TP
- Lưu (VP)./.

TM. BAN TỔ CHỨC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Việt Hùng
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