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Hải Dương, ngày        tháng 10 năm 2021

ĐIỀU LỆ 
Giải Cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Hải Dương năm 2021

  ––––
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2021;
- Hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”.
- Nhằm động viên thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn Cầu lông ở 

mọi lứa tuổi, đối tượng; góp phần tạo không khí thi đua lành mạnh, sôi nổi, tăng 
cường sức khỏe người dân, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ; 
qua đó, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung và tập luyện môn Cầu lông 
nói riêng trong quần chúng nhân dân.

2. Yêu cầu
- Các đơn vị tham gia thi đấu chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định;
- Tổ chức thi đấu đúng luật, điều lệ giải và các quy định của ban tổ chức.
- Đảm bảo tính trung thực, cao thượng, có ý thức kỷ luật và tinh thần đoàn 

kết học hỏi lẫn nhau.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong thời gian diễn ra thi đấu.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ "Về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao".
II. NỘI DUNG
1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức giải
- Thời gian: Từ ngày 23/10 - 24/10/2021. 
- Địa điểm: tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.
2. Đối tượng: Là hội viên đang tập luyện thường xuyên tại các câu lạc bộ 

Cầu lông của các cơ quan, doanh nghiệp và các câu lạc bộ Cầu lông cơ sở; có hộ 
khẩu tại Hải Dương và đủ sức khoẻ đều được tham dự giải.

3. Nội dung thi đấu
Giải gồm 03 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ thi đấu theo 04 nhóm tuổi:

         - Nhóm 1: từ 35 tuổi trở xuống (sinh năm 1986 trở lại đây). 
     - Nhóm 2: từ 36 đến 45 tuổi: Sinh từ năm 1985 đến năm 1976.

- Nhóm 3: từ 46 đến 55 tuổi: Sinh từ năm 1975 đến năm 1966.
- Nhóm 4: từ 56 tuổi trở lên: Sinh từ năm 1965 trở về trước.
4. Đăng ký thi đấu

          - Mỗi câu lạc bộ được đăng ký 01 đoàn vận động viên gồm: tối đa 02 
đôi/nhóm tuổi/nội dung.
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          - Mỗi vận động viên chỉ được thi đấu 01 nội dung, vận động viên được thi 
đấu ở nhóm tuổi của mình hoặc được phép thi đấu xuống nhóm tuổi nhỏ hơn.

- Các vận động viên phải có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công 
dân để xác định nhóm tuổi; trường hợp chưa đủ tuổi làm chứng minh thư nhân dân 
thì phải có hộ khẩu, giấy khai sinh (bản sao công chứng nhà nước) nộp về ban tổ 
chức.

- Quyết định thành lập câu lạc bộ Cầu lông do cấp có thẩm quyền công nhận.
- Vận động viên ở câu lạc bộ nào thi đấu cho câu lạc bộ đó; trường hợp vận 

động viên thi đấu cho câu lạc bộ khác phải có sự thoả thuận đồng ý bằng văn bản của 
02 câu lạc bộ chủ quản và xác nhận của chính quyền địa phương nộp về Ban tổ chức 
(nếu có tranh chấp). 

- Trong các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức chỉ tổ chức thi đấu khi có 03 câu 
lạc bộ trở lên tham gia thi đấu ở một nội dung.

- Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ 
thi đấu môn Cầu lông (có thể xác nhận chung cả đoàn vận động viên).
          5. Thể thức thi đấu
           Căn cứ theo số lượng các vận động viên tham gia, Ban tổ chức sẽ quyết 
định hình thức thi đấu cho phù hợp. Họp bốc thăm sẽ có quyết định chính thức về 
thể thức thi đấu cho từng nội dung của giải (bốc thăm có lựa chọn hoặc đề xuất 
hạt giống).
         6. Luật thi đấu
          - Áp dụng luật thi đấu Cầu lông của Tổng cục Thể dục thể thao hiện hành.

- Điểm toàn đoàn tính theo tổng sắp giải (nhất, nhì, ba)
          - Cầu thi đấu: Cầu Ba sao.

- Vận động viên nào đến chậm quá 05 phút trước trận thi đấu theo quy định 
sẽ bị coi là bỏ cuộc và phải chấp nhận thua tỷ số 0-2 ở nội dung thi đấu đó và tỷ số 
ván đấu là 0/21.

III. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Khen thưởng
- Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham dự giải;
- Tặng cờ toàn đoàn cho các câu lạc bộ đạt thứ hạng nhất, nhì, ba toàn đoàn.
- Tặng giải thưởng cho các đôi như sau:
+ Nếu có 05 đôi thi đấu trở lên: trao giải nhất, nhì và đồng giải ba.
+ Nếu có 04 đôi thi đấu: trao giải nhất, nhì, ba.
+ Nếu có 03 đôi thi đấu: trao giải nhất, nhì.
2. Kỷ luật
Ban tổ chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi 

đấu đối với các vận động viên, các đôi, đoàn vi phạm điều lệ, luật thi đấu.
3. Khiếu nại
1. Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại bằng 

văn bản với ban tổ chức khi phát hiện có sự vi phạm điều lệ giải. Ban tổ chức sẽ 
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xem xét và xử lý kịp thời khi có khiếu nại. Những khiếu nại về chuyên môn sẽ do 
trọng tài quyết định ngay trong trận đấu.

2. Khiếu nại về nhân sự lệ phí 1.000.000đ (một triệu đồng), nếu khiếu nại 
đúng được hoàn trả lại.

V. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
1. Thực hiện công tác xã hội hóa trong hoạt động thể dục thể thao, Ban tổ 

chức thu lệ phí thi đấu: 100.000đ /vận động viên (một trăm ngàn đồng) để hỗ trợ phục 
vụ công tác tổ chức giải.

2. Đơn vị cử vận động viên thi đấu chịu trách nhiệm quản lý ăn, ở, đi lại, 
trang phục thi đấu và các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết bảo đảm cho thi đấu đạt 
kết quả tốt nhất.

3. Các câu lạc bộ phải cử lãnh đội hoặc người đại diện về họp bốc thăm, nếu 
không có mặt Ban tổ chức xem như bỏ cuộc và không được tham dự thi đấu.

4. Các vận động viên cấp I, kiện tướng quốc gia từ năm 2010 trở lại đây 
không được tham dự giải.

5. Các câu lạc bộ tham dự giải nộp đăng ký thi đấu theo mẫu quy định và hồ 
sơ thi đấu về ban tổ chức trước ngày 18/10/2021 theo địa chỉ: phòng Quản lý Thể 
dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Số 73 đường Bạch 
Đằng, thành phố Hải Dương; đồng thời gửi theo địa chỉ Email: 
nvtdtthd@gmail.com. 

6. Bốc thăm và xếp lịch thi đấu:  08h00 ngày 21 tháng 10 năm 2021 tại 
phòng họp tầng 1, Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương (số 01 Bùi Thị Xuân, thành 
phố Hải Dương)

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch mới có quyền sửa đổi, bố sung điều lệ khi cần thiết và có thông 
báo bằng văn bản.

Nơi nhận: 
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Trung tâm VHTT-TT; Trung tâm VHTT các 
huyện, thị xã, thành phố;
- Các CLB Cầu lông trong toàn tỉnh;
- Lưu: VT.

 GIÁM ĐỐC

              Nguyễn Thành Trung

mailto:nvtdtthd@gmail.com


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

––––––––––
.................., ngày ......tháng.....năm 2021.

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 
Giải Cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Hải Dương năm 2021

–––––––––––––––––
Câu lạc bộ:............................................................................................
Trưởng đoàn, HLV :...............................................;ĐT:.......................

Stt Họ và tên Năm 
sinh Nội dung Hộ khẩu thường trú và điện thoại 

liên hệ
Nhóm 1

1 đôi nam

3 đôi nữ

5 đôi nam 
nữ

Nhóm 2

1 đôi nam

3 đôi nữ

6 đôi nam 
nữ

Nhóm 3

1 đôi nam



5

3 đôi nữ

6 đôi nam 
nữ

Nhóm 4

1 đôi nam

3 đôi nữ

6 đôi nam 
nữ

CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ
                 (Ký, ghi rõ họ và tên)
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