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ĐIỀU LỆ
Giải Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2019
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020; hướng tới chào mừng Festival hoa Đà Lạt
lần thứ VIII năm 2019;
- Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện bóng bàn trong đối tượng thanh thiếu
niên, nhi đồng tỉnh nhà.
2. Yêu cầu:
Các đơn vị chấp hành đúng luật, điều lệ và những quy định của Ban Tổ
chức.
II. ĐỐI TƢỢNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1. Đối tƣợng:
- Vận động viên có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên tại
Lâm Đồng tính đến ngày đăng ký thi đấu; được Trung tâm Văn hóa, Thông tin và
Thể thao các huyện, thành phố; các trường học và các câu lạc bộ bóng bàn trong
tỉnh đăng ký.
- Vận động viên năng khiếu đã tham gia thi đấu các giải quốc gia chỉ được
thi đấu một nội dung đôi cùng với một vận động viên phong trào của đơn vị mình.
- Các vận động viên năng khiếu đăng ký thi đấu nội dung các cây vợt xuất sắc.
2. Hồ sơ đăng ký:
- Danh sách đăng ký theo mẫu có xác nhận của lãnh đạo đơn vị (Các câu lạc
bộ có thể xác nhận qua Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng).
- Số lượng đăng ký thi đấu không hạn chế.
- Hồ sơ đăng ký dự giải gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục
thể thao Lâm Đồng, số 29 Yersin, phường 10, thành phố Đà Lạt, điện thoại:
0263.3520585, Email: quanchungtttdttlamdong@gmail.com trước ngày 26/9/2019.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian:
- Họp chuyên môn: 08h30, ngày 03/10/2019;
- Khai mạc giải: 08h00, ngày 04/10/2019;
- Thi đấu: Từ ngày 04 - 06/10/2019.

2. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Lâm Đồng.
IV. NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU
1. Nội dung:
a. Đôi nam, đôi nữ 04 nhóm tuổi (tính theo năm sinh):
- Nhi đồng từ 10 - 11 tuổi;
- Thiếu niên từ 12 - 13 tuổi và từ 14 - 15 tuổi;
- Trẻ từ 16 - 18 tuổi.
b. Đơn nam, đơn nữ 05 nhóm tuổi (tính theo năm sinh):
- Nhi đồng từ 7 - 9 tuổi và từ 10 - 11 tuổi;
- Thiếu niên từ 12 - 13 tuổi và từ 14 - 15 tuổi;
- Trẻ từ 16 - 18 tuổi.
* Các VĐV thi đấu theo nhóm tuổi (VĐV nhóm tuổi dưới được phép thi đấu
ở nhóm tuổi trên, VĐV nhóm tuổi trên không được thi đấu ở nhóm tuổi dưới).
c. Đơn nam, đơn nữ các cây vợt xuất sắc (không phân hạng tuổi).
2. Thể thức thi đấu:
- Tùy theo số lượng đăng ký, Ban Tổ chức sẽ thống nhất thể thức thi đấu
trong cuộc họp chuyên môn;
- Các nội dung phải có từ 3 đơn vị đăng ký trở lên mới tổ chức thi đấu;
- Các quy định khác áp dụng theo luật Bóng bàn hiện hành;
- Trang phục thi đấu đôi phải cùng màu (khác màu bóng);
- Bóng thi đấu: DOUBLE FISH ba sao 40+mm màu trắng.
V. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT
1. Khen thƣởng:
Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, giải thưởng nhất, nhì, đồng hạng ba cho
các nội dung thi đấu (Nếu có 03 đôi hoặc 03 VĐV chỉ trao giải nhất, nhì).
2. Kỷ luật:
Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày
27/5/2019 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực thể thao.
VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Các đơn vị tham dự giải tự túc kinh phí và chịu trách nhiệm về sức khỏe
vận động viên mình trong quá trình tham dự giải.
- Chỉ có trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên mới được quyền khiếu nại (bằng
văn bản) kèm lệ phí 500.000đ (năm trăm ngàn đồng). Khiếu nại về nhân sự trước
trận đấu 15 phút, khiếu nại về chuyên môn sau trận đấu 10 phút.

- Điều lệ này chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung nếu xét
thấy cần thiết. Những nội dung không có trong điều lệ, quyết định cuối cùng thuộc
về Ban Tổ chức./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng;
- Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Trung tâm HL&TĐTDTT LĐ;
- Phòng VH-TT; Trung tâm VH,TT&TT;
Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các Trường Tiểu học, THCS, THPT,
Các CLB Bóng bàn trên địa bàn tỉnh;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QLTDTT.

Nguyễn Tiến Hải

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

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Giải Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2019
Đơn vị: ……………..…………………………………… ……………………………………………………..
Trưởng đoàn:……………………..………………….. ĐT:………………………
Huấn luyện viên:…..……………………………….… ĐT:………………………
STT

Họ và tên

Năm sinh
Nữ
Nam

Nội dung
Đơn
Đôi

Ghi chuù

………………….,ngày tháng năm 2019
Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

