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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 

BAN TỔ CHỨC HỘỊ THAO 
TAND HAI CẤP TỈNH ĐẮK LẮK

số: CIO /2019/ĐL- BTC ĐắkLắk, ngày £ 6 tháng 8 năm 2019

ĐIÈƯ LỆ
a án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk nãm 2019Hội thao Tò

Thực hiện Kế hoạch số 582/2019/KH - TA ngày 09/8/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc tổ chức Hội thao Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 

Đắk Lắk năm 2019.

Ban Tổ chức ban hành Điều lệ Hội thao Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk 

Lắk năm 2019 như sau:

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm ôn lại chặng đường 74 năm xây dựng và trưởng thành của Tòa án 

nhân dân. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tăng cường tinh thần đoàn 

kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn 

thể cán bộ, công chức yà người lao động của Tòa án nhân hai cấp tỉnh Đắk Lắk, 

phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.

Tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi cùng với các hoạt động thể dục, thể 

thao trong Tòa án hai cấp tỉnh; kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc tiêu biểu trong các hoạt động thi đua kỷ niệm 74 năm ngày truyền 

thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2019).

Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức 

và người lao động Tòa an hai cấp tỉnh Đắk Lắk; tạo không khí thi đua sôi nổi; 

nâng cao sức khoẻ, thể lưc góp phần nâng cao đời sống văn hoá, thể thao tạo cho 

người cán bộ Tòa án “Kịhỏe về thể chất, mạnh về tinh thần” để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao.



2. Yêu cầu

Hội thao phải đảm bảo được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an 

toàn, tiết kiệm gắn với những hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Các tập thể, cá nhân tham gia thi đấu phải đúng đối tượng, chấp hành 

nghiêm chỉnh Điều lệ của Hội thao và Luật thi đấu của tùng môn thể thao; các 

cổ động viên tham dự, cổ vũ phải thể hiện tinh thần vô tư, lành mạnh, văn minh, 

lịch sự.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, CÁC MÔN THI ĐẤU

1. Đối tượng tham gia

Vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức và người lao động đang công 

tác tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk.

2. Các môn thi đấu

Hội thao Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2019 tổ chức 06 môn 

thi đấu như sau: Bóng đá Mini 5 người, quần vợt, bóng bàn, cầu lông, kéo co và 

nhảy bao bố.

ĐIỀU 3. LUẬT, THẺ THỨC VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

1. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục thể dục thể 

thao - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (các đơn vị có thể tham khảo trên 

website tại địa chỉ http://www.tdtt.gov.vn/default.aspx).

2. Thể thức thi đấu:

Thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp hoặc chia bảng để tính điểm sau 

đó đấu loại trực tiếp. Tùy thuộc vào số lượng vận động viên đăng ký, Ban tổ 

chức sẽ quyết định về thể thức thi đấu.

ĐIỀU 4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Địa điểm: Dự kiến Trung tâm Thể dục - Thể thao Hoài Ân, địa chỉ: hẻm 

119 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Nhà thi đấu 

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk (Ban Tổ chức sẽ có thông báo về địa điểm cụ 

thể đến các đơn vị sau).

Thòi gian tổ chức: Dự kiến diễn ra trong 02 ngày 12 và 13/9/2019;
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Khai mạc lúc 07 giờ 30’ ngày 12/9/2019;

Tổng kết và trao giải: Sau khi kết thúc các nội dung thi (dự kiến là 16 

giờ ngày 13/9/2019).

Đồng chí Trưởng đoàn (Chánh án hoặc Phó Chánh án) mặc áo trắng thắt 

caravat; dẫn đầu cùng các VĐV, cổ động viên tham gia lễ khai mạc (khuyến 

khích các đoàn tham gia với số lượng đông đảo).

Đúng 07 giờ ngày 12/9/2019 các đoàn vận động viên tập trung tại Nhà thi 

đấu (địa đỉểm sẽ thông bảo cụ thể sau) để tham gia lễ khai mạc.

* Lưu ỷ: Các vận động viên, cổ động viên của các đơn vị không tham gia 

thi đấu các môn vẫn phải có mặt đầy đủ để cổ vũ cho các VĐV của các đơn vị 

khác tham gia thi đấu.

ĐIỀU 5. trang phục, dụng cụ, bóng và cầu thi đấu

1. Trang phục (do các đon vị tự trang bị, phải đồng nhất)

Đối với môn bóng đá các đoàn VĐV phải đăng ký màu áo, số áo; nếu 

cùng màu áo, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chọn màu áo.

Các môn thi đấu 

các vận động viên mặc

* Lưu ỷ\ Môn bó 

mang 01 loại giầy cho p

Cầu lông, Bóng bàn, Kéo co, Nhảy bao bố và Quần vợt 

trang phục theo quy định, phù họp với từng môn thi đấu.

2. Dụng cụ thi đấu (do các đơn vị tự trang bị):

Các VĐV tham ậia thi đấu phải sử dụng dụng cụ thi đấu (vợt, giầy, tất) 

đúng chủng loại, phù họp với tùng môn thi đấu.

ng đá được thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo nên VĐV 

lù hợp.

3. Bóng và cầu tni đấu (do BTC trang bị).

ĐIỀU 6. CO CẤV GIẢI THƯỞNG

Môn bóng đá: Bao gồm 1 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba.

Môn Quần vợt: Bao gồm 1 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba.

Môn Bóng bàn, cẩu lông và Nhảy bao bố: bao gồm 01 giải nhất, 01 giải 

nhì và 01 giải ba cho từng nội dung thi đấu.

Môn Kéo co: Bac^ gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải 

khuyến khích.
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Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn căn cứ vào thành tích thi 

đấu cụ thể của từng đơn vị tham gia.

ĐIỀU 7. KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT 

í. Khen thưởng:

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng cờ, hoa và giấy khen cho tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thaoTòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk 

năm 2019.

2. Kỷ luật:

Trong thời gian thi đấu, nếu vận động viên hoặc Đoàn nào vi phạm Điều lệ 

Hội thao và các quy định của Ban Tổ chức thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ có các 

hình thức xử lý, kỷ luật.

Chỉ có Trưởng đoàn, Đội trưỏng mới có quyền khiếu nại bằng văn bản 

theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 15 phút sau khi trận đấu bắt đầu hoặc 

ngay sau khi phần thi kết thúc).

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức cùng cán bộ giúp việc kết hợp với trọng tài 

các môn thi đấu xử lý và quyết định các trường hợp khiếu nại. Quyết định xử lý 

khiếu nại của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội có hiệu lực ngay.

ĐIỀU 8. KINH PHÍ

Các đơn vị tham gia thi đấu tự túc toàn bộ kinh phí tập luyện và tham gia 

Hội thao.

Ban Tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ thi đấu. 

Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện hỗ trợ phương tiện đi lại 

đưa đón Đoàn vận động viên trong thời gian thi đấu.

ĐIỀU 9. ĐIỀU LỆ CÁC MÔN THI ĐẤU TRONG HỘI THAO

1. Môn Bóng đá nam

Ban tổ chức sẽ căn cứ vào số lượng các đội tham gia để quyết định thể 

thức thi đấu.

Mỗi đơn vị (kể cả các đơn vị liên quân) được đăng ký tối đa: 10 vận động 

viên, 01 huấn luyện viên và 01 đội trưởng, số đội tham gia thi đấu là 06 đội.
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Thời gian thi đấu mỗi trận 02 hiệp (20 phút/hiệp), giữa mỗi hiệp nghỉ 10 

phút. Từ vòng 2 nếu sau hai hiệp chính hai đội vẫn hòa nhau, sẽ tổ chức thi đấu

luân luu để phân định 

Cách tính điểm

thắng thua, 

thi đấu vòng bảng:

Thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm.

Đội bỏ cuộc trong vòng bảng thì tât cả các kêt quả của đội đó sẽ bị hủy

bỏ.

Đội bỏ cuộc sẽ bị Ban tổ chức giải xử lý kỷ luật.

Đội nào có tổng 

điểm bằng nhau thì lần

số điểm nhiều hơn thì xếp trên, nếu 2 hay nhiều đội có số 

lượt xét tiếp các chỉ số phụ sau: Kết quả đối đầu trực tiếp 

(kết quả trận gặp nhau của các đội bằng điểm); Hiệu số bàn thắng/ bàn thua; 

Tổng số bàn thắng; Bốk thăm.

Luật thi đấu: áp dụng Luật bóng đá 05 người hiện hành, thi đấu trên mặt 

sân cỏ nhân tạo.

Giầy thi đấu: Giầy bata hoặc giầy thi đấu sân cỏ nhân tạo có núm đế thấp 

bằng cao su hoặc núm đế thấp bằng nhựa mềm (không sử dụng giầy thi đấu có 

núm đế bằng kim loại hoặc giầy có núm đế bằng nhựa cứng).

Bóng thi đấu: Bóng số 3 theo quy định.

bộ trang phục thi đấu khác màu.

ặt trước thời gian thi đấu 15 phút, nếu tới muộn sẽ xử

Mỗi đội phải có 02 

Các đội phải có m 

thua trực tiếp.

2. Môn Quần vợt

Thể thức thi đấu: |rùy theo số lượng đăng ký BTC sẽ quyết định thể thức 

thi đấu cho phù họp. Các trận đấu tiến hành 01 ván, đến 6 bàn (nếu 5 bàn hòa sẽ 

thi đấu đến bàn thứ 6 là kết thúc).

Bóng thi đấu: Theo quy định.

Luật: Áp dụng Luật Tennis hiện hành.

Các VĐV đến chẩm giờ thi đấu 15 phút sau khi Ban tổ chức gọi tên 

nhưng không có mặt xem như bỏ cuộc.
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3. Môn Cầu lông:

Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu tùy theo số lượng vận động 

viên của các Đoàn đăng ký; Một trận đấu sẽ tiến hành theo thể thức 3 ván, thắng 

2, bên nào ghi được 21 điểm trước sẽ thắng.

Cầu thi đấu: Theo quy định của Ban tổ chức.

Luật thi đấu: Áp dụng luật cầu lông hiện hành.

Trang phục thi đấu: Các đội tự trang bị.

Các VĐV đến chậm giờ thi đấu 15 phút sau khi Ban tổ chức gọi tên 

nhưng không có mặt xem như bỏ cuộc.

4. Môn Bóng bàn:

Luật thi đấu: Áp dụng luật bóng bàn hiện hành.

Các đội sẽ được chia bảng để thi đấu vòng tròn tính điểm. Các đội nhất, 

nhì ở các bảng thi đấu được lựa chọn vào đấu loại trực tiếp theo nguyên tắc nhất 

bảng này gặp nhì bảng kia. Các đội thắng ở trận đấu loại trực tiếp sẽ thi đấu cho 

đến trận cuối cùng để giành giải nhất, hai đội thua ở trận bán kết sẽ tranh giải ba.

Trong khi thi đấu các VĐV phải tuân thủ quyết định của trọng tài điều 

khiển trận đấu nếu không đồng ý quyết định của trọng tài thì VĐV có thể khiếu 

nại lên Ban tổ chức giải.

Tất cả các trận đấu tổ chức đánh 05 ván, bên nào thắng trước 03 ván sẽ 

thắng chung cuộc trận đấu.

Mỗi ván thi đấu được tính thắng khi được 11 điểm với cách biệt ít nhất 2

điểm.

Khi bắt đầu trận đấu các đội bốc thăm để chọn quyền ưu tiên giao bóng 

hoặc chọn bên bàn đứng.

Đội thắng được tính 03 điểm, đội thua được tính 0 điểm. Trong trường 

hợp có 2 hay hoặc nhiều đấu thủ bằng điểm nhau thì xem xét đến thứ tự ưu tiên: 

Đối kháng, tỷ số các ván, điểm số từng ván.

Trong trường hợp trận đấu phải đánh đến ván thứ 5 thì khi điểm số của 1 

trong hai đấu thủ đến 5 điểm, hai đội sẽ phải đổi bên và đánh tiếp từ điểm số đó 

cho đến hết ván đấu.
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Riêng đối với nội dung thi đấu đôi nam bắt đầu ván đấu, nguời thứ nhất 

của đội 1 giao bóng, người thứ nhất của đôi 2 đỡ giao bóng. Sau 2 quả, người 

thứ nhất của đội 2 giao bóng và người thứ 2 của đôi 1 đỡ giao bóng, cứ như thế 

tiếp tục cho đến hết ván đấu.

Các VĐV đến chậm giờ thi đấu 15 phút sau khi Ban tổ chức gọi tên 

nhưng không có mặt xem như bỏ cuộc.

5. Môn Kéo co

Mỗi đội tham g 

VĐVnữ) và vận động V

a thi đấu chính thức gồm 7 VĐV (04 VĐV nam và 03 

iên dự bị không hạn chế.

Thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp (Thỉ đẩu 3 hiệp, thời gian ở mỗi 

hiệp không hạn chế, giữa 2 hiệp nghỉ 5 phút, đội nào thắng 2 hiệp là thẳng 

cuộc). Các đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu khác.

Hai đội thắng ở vòng bán kết sẽ thi đấu để tranh giải nhất, hai đội thua 

tranh giải 3. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 1 đội thua ở trận tranh giải 3 để trao giải 

khuyến khích.

Vận động viên tham gia thi đấu phải mang giầy thể thao tránh chấn 

thưong trong khi thi đấu, không mang giầy thì không được thi đấu.

Trong quá trình thi đấu các đội có thể thay tối đa 02 người (02 nam và 02

nữ).

Danh sách đăng ký phải cố định, trừ trường hợp có VĐV bị chấn thương 

thì có thể thay thế bằng VĐV khác.

Trang phục thi đấu của mỗi đơn vị phải đồng nhất.

Đội nào đến trễ 15 phút thì bị xử thua, đội trưởng có mặt trước 15 phút để 

làm thủ tục trước trận đấu.

6. Môn Nhảy bao bố:

Thể thức thi đấu, chặng đường thi đấu, thứ tự thi đấu, thứ tự lọt vào vòng 

sau do Ban tố chức căn cứ vào số lượng vận động viên đăng ký, sân thi đấu và 

thông báo cho các VĐV sau.

* Trọng tài: Sẽ dd Ban tổ chức xắp sếp và bố trí.
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ĐIỀU 10. ĐIÊU KHOẢN KHÁC

Sau khi xếp lịch, Ban Tổ chức thông báo lịch thi đấu về cho các đơn vị. 

Trường hợp có thay đổi hoặc có vướng mắc đề nghị Trưởng đoàn liên hệ trực 

tiếp với đồng chí Trương Công Bình - Chánh Văn phòng hoặc đồng chí Nguyễn 

Thị Nhung - Trưởng Phòng Tố chức, cán bộ - Thanh tra và Thi đua, khen 

thưởng TAND tỉnh Đắk Lắk để báo cáo Ban tổ chức để giải quyết; Ban Tổ chức 

không giải quyết những trường hợp thay đổi từ nội dung thi đấu này sang nội 

dung khác.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến khi kết thúc Hội thao Tòa 

án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2019./.

Nơi nhận:
- Đảng uỷ TAND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo TAND tỉnh;
- Ban tổ chức và tiểu ban giúp việc Hội thao;
- Các Tòa, Phòng nghiệp vụ thuộc TAND tỉnh
- TAND cấp huyện;
- Lưu

TRƯỞNG BAN 
TỎ CHỨC HỘI THAO 

PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Đình Triết
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