
1 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /KH-UBND Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 01 năm 2023 

  

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức các hoạt động thể thao lễ hội Đền Kỳ Sầm  

Xuân Quý Mão năm 2023  

 

Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-BCĐ ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo Lễ hội năm 2023 về tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao và tổ chức, 

quản lý lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão năm 2023; 

 Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động thể thao Xuân Quý Mão năm 2023 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại" tạo không khí sôi nổi chào mừng xuân Quý Mão năm 2023 . 

 - Lễ hội xuân là dịp gặp gỡ, giao lưu trau dồi học tập kinh nghiệm, nhằm thắt 

chặt tình đoàn kết. Xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng 

ở cơ sở; tạo sân chơi cho các Vận động viên (VĐV) được giao lưu, học tập và trao 

đổi nâng cao chất lượng chuyên môn, thông qua đó đánh giá được phong trào tập 

luyện thể thao trên địa bàn Thành phố. 

- Thông qua việc tổ chức Giải đấu nhằm thu hút, giới thiệu và quảng bá đến 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, du khách biết được giá 

trị Lịch sử - Văn hóa của Di tích Đền Kỳ Sầm, qua đó nhằm phát triển tiềm năng 

du lịch. 

 2. Yêu cầu 

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

lành mạnh, vui tươi phấn khởi, bổ ích, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. 

 - Các đơn vị tham dự giải chấp hành nghiêm túc Điều lệ giải, luật thi đấu và 

các quy định khác của Ban Tổ chức. 

 II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH 

 1. Đối tượng, nội dung thi đấu (Có điều lệ cụ thể từng môn kèm theo Kế 

hoạch này) 

 2. Thời gian, địa điểm tổ chức Khai mạc, Bế mạc 
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2.1. Thời gian 

- Khai mạc: 7h30, Ngày 30/01/2023 

- Thời gian Thi đấu: 02 ngày, từ ngày 30/01/2023 - 31/01/2023 

2.2. Địa Điểm 

- Khai mạc, Bế mạc: Tại sân khấu trong Đền Kỳ Sầm, Xã Vĩnh Quang, thành 

phố Cao Bằng 

- Tổ chức Thi đấu: Sân ngoài Nhà văn hóa xóm 09 (Trong khu Đền Kỳ 

Sầm), Xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng. 

3. Đại biểu mời 

STT THÀNH PHẦN SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

1 Lãnh đạo UBND Thành phố 01  

2 Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin 01  

3 Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông  

01  

2 Ban tổ chức Lễ hội 18  

3 Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, 

Ủy ban MTTQ 11 xã phường 

11  

4. Chương trình Khai mạc, Bế mạc 

THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Chương trình ngày 30/01 

Từ 7h15’ - 7h30’ Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

Từ 7h30’ - 7h40’ 

- Ổn định tổ chức 

- Chào cờ 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

 Trung tâm VH&TT 

Từ 7h40’ - 7h50’ Phát biểu Khai mạc 
Lãnh đạo  

UBND xã Vĩnh Quang 

Từ 7h50’ - 8h00’ 
- Vận động viên hứa quyết tâm 

- Trọng tài tuyên thệ 
Trung tâm VH & TT 

Từ 8h00’ - 8h05’ Hướng dẫn chuyên môn thi đấu Trung tâm VH & TT 

Từ 8h05’ - 8h10’ 
Chuẩn bị cơ sở vật chất thi đấu, các lực 

lượng về vị trí làm việc. 

- Trung tâm VH & TT 

- Các lực lượng: Các lực 



3 

 

Từ 8h10’-11h30’ Tổ chức thi đấu các nội dung 
lượng: Bảo vệ, y tế, trọng 

tài, phục vụ... 

13h30’ – 17h30’ Tổ chức thi đấu các nội dung 

- Trung tâm VH & TT 

- Các lực lượng: Bảo vệ, y 

tế, trọng tài, phục vụ... 

Chương trình ngày 31/01 

7h30 – 11h30 Tổ chức thi đấu các nội dung  

- Trung tâm VH & TT 

- Các lực lượng: Bảo vệ, y 

tế, trọng tài, phục vụ... 

13h30 – 15h30 Tổ chức thi đấu các nội dung chung kết 

- Trung tâm VH & TT 

- Các lực lượng: Cảnh sát 

dẫn đường, Trọng tài, y 

tế, phục vụ… 

Từ 15h30-15h40’ 
Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới 

thiệu đại biểu 
Trung tâm VH&TT 

Từ 15h40’-16h00’ 
Công bố kết quả, trao giải thưởng các 

nội dung thi đấu 
Trung tâm VH&TT 

 Kết thúc chương trình  

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

1. Các đơn vị tham dự giải tự lo hoàn toàn kinh phí, phương tiện đi lại, ăn 

nghỉ trong thời gian thi đấu.  

2. Kinh phí tổ chức giải và giải thưởng sử dụng từ nguồn kinh phí của xã 

Vĩnh Quang, nguồn kinh phí Lễ hội Đền Kỳ Sầm và nguồn kinh phí hợp pháp khác 

(nếu có). 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố tham 

mưu xây dựng Kế hoạch, Điều lệ Giải. 

- Tham mưu thành phần Đại biểu mời, xây dựng nội dung Chương trình , 

đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này. 

- Chuẩn bị bài phát biểu Khai mạc Giải, xây dựng kịch bản tổ chức chương 

trình Khai mạc, Bế mạc và điều hành công tác tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc Giải. 
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2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố tham mưu xây dựng 

Kế hoạch, Điều lệ Giải, Dự trù kinh phí tổ chức Giải. Liên hệ với Ban tổ chức Giải 

đảm bảo kinh phí tổ chức và giải thưởng. 

- Điều hành cuộc họp chuyên môn, chuẩn bị mẫu đăng ký tham dự giải, xếp 

lịch thi đấu và điều hành công tác chuyên môn. 

- Tham mưu, gửi thư mời tham dự, giấy mời dự Lễ Khai mạc, Bế mạc Giải. 

-  Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố xây dựng kịch bản tổ 

chức chương trình Khai mạc, Bế mạc Giải. 

- Phối hợp với UBND xã Vĩnh Quang chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, 

dụng cụ thi đấu, các bảng biểu phục vụ Giải, âm thanh, trang trí khánh tiết và các 

điều kiện cần thiết khác cho Giải. 

- Chủ động liên hệ, phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Thi đấu thể thao và 

Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng hỗ trợ bố trí nhân sự làm công tác trọng tài điều hành các 

hoạt động thi đấu theo Điều lệ Giải, hỗ trợ cơ sở vật chất tổ chức Giải (Biển đoàn, 

cờ Tổ quốc, Bục trao giải, dụng cụ thi đấu) 

- Liên hệ với Ban tổ chức lễ hội hỗ trợ điều hành công tác an ninh trật tự, 

công tác y tế, vệ sinh môi trường phục vụ Giải. 

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau giải đấu trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa. 

- Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh (nếu có) 

3. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quang 

- Thành lập Ban tổ chức, tổ trọng tài phục vụ Giải. 

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố tham mưu thành phần đại 

biểu mời dự lễ Khai mạc, Bế mạc. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố chuẩn bị cơ sở, 

vật chất phục vụ tổ chức giải. 

- Chuẩn bị kinh phí chi cho việc tổ chức giải và giải thưởng. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi. 

- Cử 02 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Giải; 

- Cử 02 đồng chí mặc áo dài tiếp đón các đoàn về tham dự giải, phục vụ công 

tác lễ tân chương trình Khai mạc, Bế mạc giải. 

- Cử 05 đồng chí đoàn viên hỗ trợ công tác chuẩn bị trong quá trình tổ chức 

Khai mạc, Bế mạc Giải. 
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- Cử bộ phận y tế đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho các VĐV trong 

thời gian diễn ra giải, chuẩn bị dụng cụ và thuốc sơ cứu tại chỗ. Có phương án đưa 

VĐV đi cấp cứu nếu trong quá trình thi đấu xảy ra chấn thương. 

- Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh (nếu có) 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 

- Triển khai Kế hoạch và Điều lệ Giải Cờ vua lễ hội Đền Kỳ Sầm chào Xuân 

Quý Mão năm 2023 tới các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành 

phố, Chỉ đạo các trường thành lập đội tuyển tham gia Giải. 

- Tổng hợp danh sách gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố 

Cao Bằng. 

5. Các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã phường và các Câu lạc bộ 

được mời tham dự giải 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động thể thao chào xuân Quý 

Mão năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng 

toàn thể Nhân dân trên địa bàn. 

- Thành lập đội tuyển tham gia Giải Bóng chuyền hơi chào xuân Quý Mão 

năm 2023 Tranh Cup lễ hội Đền Kỳ Sầm, bố trí kinh phí tham gia tập luyện và thi 

đấu theo Kế hoạch và Điều lệ. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thể thao lễ hội Đền Kỳ Sầm 

Xuân Quý Mão năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. Đề nghị các 

đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Trung tâm Đào tạo, TĐTT&NT tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- UBND các phường, xã  trên địa bàn Thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng chuyền hơi chào Xuân Quý Mão năm 2023 

Tranh Cup lễ hội Đền Kỳ Sầm 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND  ngày     tháng 01 năm 2023  

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

 - Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang công tác, học 

tập, lao động trên địa bàn thành phố Cao Bằng; có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc 

tạm trú từ 06 tháng trở lên; 

- Là vận động viên (VĐV) của các Câu lạc bộ (CLB); Cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

và các đơn vị, CLB được mời. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi đấu: Hạn cuối ngày 27/01/2023 (Hồ sơ 

đăng ký gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố. Liên hệ Ông 

Nguyễn Thanh Hà, SĐT: 0853.391.234) 

- Họp Chuyên môn: 9h30 Ngày 28/01/2023  

- Khai mạc: 7h30, Ngày 30/01/2023 

- Thời gian Thi đấu: 02 ngày, từ ngày 30/01/2023 - 31/01/2023 

2. Địa Điểm 

- Họp chuyên môn: Phòng họp số 5 tòa UB3, UBND thành phố Cao Bằng. 

- Khai mạc, Bế mạc: Tại sân khấu trong Đền Kỳ Sầm, Xã Vĩnh Quang, thành 

phố Cao Bằng 

- Tổ chức Thi đấu: Sân ngoài Nhà văn hóa xóm 09 (Trong khu Đền Kỳ 

Sầm), Xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng 

III.  ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

- Ban tổ chức (BTC) nhận đăng ký tối đa 09 đội Nam và 09 đội nữ 

- Đơn vị tham gia được đăng ký tối đa: 01 đội nam và 01 Đội nữ thi đấu. 

- Đội thi đấu được đăng ký gồm có: 01 Trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 

chăm sóc viên và tối đa 10 vận động viên thi đấu theo nội dung. 

- Mỗi một vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị. 

* Văn bản đăng ký tham dự giải gồm:  
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- Quyết định thành lập Đoàn của cơ quan, đơn vị, CLB tham dự giải. 

- Danh sách VĐV tham dự (Họ và tên, giới tính, nội dung thi đấu) và Căn 

cước công dân hoặc chứng minh nhân dân bản photo. 

- VĐV tham dự giải phải đảm bảo về sức khỏe (có giấy khám sức khỏe do cơ 

quan y tế địa phương xác nhận hoặc cam kết bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu 

của lãnh đạo cơ quan quản lý VĐV). 

     IV. NỘI DUNG THI ĐẤU  

 Thi đấu 02 nội dung (Không phân chia lứa tuổi):  

 - Đồng đội Nam. 

 - Đồng đội Nữ. 

V. THỂ THỨC THI ĐẤU  

- Căn cứ vào số đội đăng ký tham dự giải, Ban tổ chức sẽ quyết định một 

trong hai hình thức thi đấu sau: 

+ Thi đấu loại trực tiếp một lần thua; 

+ Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng; 

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG 

1. Thi đấu vòng tròn 

- Thắng 01 trận được 02 điểm; thua 01 trận được 01 điểm; bỏ cuộc không 

được điểm;  

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

- Nếu hai hay nhiều đội có số điểm bằng nhau thì lần lượt xét như sau: 

+ Hiệu của tổng số hiệp thắng trừ tổng số hiệp thua; 

+ Hiệu của tổng số điểm thắng trừ tổng số điểm thua; 

+ Kết quả trận gặp nhau trực tiếp giữa hai đôi; 

+ Nếu vẫn chưa xác định được thành tích, BTC sẽ cho tiến hành bốc thăm. 

2. Thi đấu loại trực tiếp 

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

VII. LUẬT THI ĐẤU  

- Áp dụng luật Bóng chuyền hơi hiện hành. 

- Trang phục thi đấu: Trang phục thể thao. 
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 VIII. GIẢI THƯỞNG 

- Ban tổ chức giải trao cờ, cup, huy chương và tiền thưởng cho đội đạt giải 

Nhất, Nhì và đồng giải Ba cho các đội đạt giải trong các nội dung thi đấu. 

- Trường hợp có 03 đội tham gia thi đấu cho một nội dung Ban tổ chức sẽ trao 

giải Nhất, giải Nhì, và giải Ba. 

- Trường hợp có 02 đội đăng ký cho một nội dung thi đấu, Ban tổ chức sẽ 

không tổ chức thi đấu. 

VIII. KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Kỷ luật 

- Ban tổ chức giải sẽ kiên quyết xử lý, loại bỏ những vận động viên không đủ 

tiêu chuẩn thi đấu theo các quy định trong Điều lệ giải trước 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 vận động viên, 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 đội đó. 

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

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

2. Khiếu nại 

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên có quyền khiếu nại lên Ban tổ chức giải 

những vấn đề chưa thỏa đáng bằng văn bản chậm nhất là 15 phút sau khi sự việc 

sảy ra (kèm theo số tiền bảo chứng là: 500.000đ). 

+ Nếu khiếu nại đúng, Ban tổ chức sẽ hoàn lại số tiền trên. 

+ Nếu sai, Ban tổ chức giải sẽ giữ lại số tiền đó để chi cho công tác tổ chức 

giải. 

3. Các quy định khác 

- Các đơn vị tham dự giải phải nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ giải và tuyệt 

đối tuân thủ mọi quyết định của Ban tổ chức giải. 

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

nhiệm trước lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và các vận động viên của đơn vị 

mình trong suốt quá trình tổ chức giải. 

- Mọi vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải sẽ được thông báo đến các thành 

viên Ban tổ chức giải và tất cả các đơn vị tham dự giải. 

- Chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Ông Nguyễn Thanh Hà, Trung tâm Văn 

hóa và  Truyền thông thành phố Cao Bằng, số điện thoại: 085.339.1234./. 
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ĐIỀU LỆ 

Giải Cờ vua lễ hội Đền kỳ Sầm chào xuân Quý Mão năm 2023  

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng 01 năm 2023  

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 
 

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

Các Vận động viên (VĐV) đang học tập tại các trường tiểu học và Trung học 

cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Bằng (Sau đây gọi chung là đơn vị), Có hộ khẩu 

thường trú hoạch tạm trú tại thành phố Cao Bằng và các VĐV đang sinh hoạt tại 

Câu lạc bộ Cờ vua trên địa bàn được mời tham dự. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi đấu: Hạn cuối ngày 27/01/2023 (Hồ sơ 

đăng ký gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố. Liên hệ Ông 

Nguyễn Thanh Hà, SĐT: 0853.391.234) 

- Họp chuyên môn bốc thăm: Ngày 29/01/2023  

- Thời gian thi đấu: 02 ngày, từ ngày 30/01/2023 - 31/01/2023 

- Khai mạc: 7h30, Ngày 30/01/2023 

2. Địa Điểm 

- Họp chuyên môn: BTC sẽ thông báo tới các đơn vị tham gia giải. 

- Khai mạc, bế mạc: Tại sân khấu trong Đền Kỳ Sầm, Xã Vĩnh Quang, thành 

phố Cao Bằng 

- Tổ chức thi đấu: Sân ngoài Nhà văn hóa xóm 09 (Trong khu Đền Kỳ Sầm), 

Xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng 

III.  ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

- Mỗi một vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị. 

- Mỗi đơn vị không đăng ký quá 02 VĐV tham gia ở nội dung cá nhân và 

đồng đội ở mỗi nội dung, lứa tuổi. 

Ví dụ: Trường Tiểu học A  Đăng ký 02 vđv tham gia nội dung: Nam lứa tuổi 

tiểu học, 02 vđv nữ lứa tuổi tiểu học. 

- VĐV lứa tuổi dưới được phép đăng ký thi đấu các nội dung lứa tuổi trên. 

- Vận động viên tham dự giải phải đảm bảo về sức khỏe (có giấy chứng nhận 

do cơ quan y tế địa phương xác nhận hoặc cam kết bằng văn bản có chữ ký và đóng 

dấu của lãnh đạo đơn vị quản lý vận động viên). 

* Văn bản đăng ký tham dự giải gồm:  
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- Quyết định thành lập đoàn, kèm theo danh sách do cơ quan chủ quản ký 

tên, đóng dấu. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của VĐV, hoặc cam kết đảm bảo về sức khỏe 

VĐV của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, CLB tham dự. 

- Giấy khai sinh bản photo 

- Văn bản chuyển nhượng VĐV (nếu có) 

IV. NỘI DUNG, THỂ THỨC, TÍNH ĐIỂM 

1. Nội dung thi đấu:  

- Cá nhân Nam, Cá nhân Nữ 

+ Lứa tuổi từ 10 tuổi trở xuống, là học sinh tại các trường Tiểu học, sinh năm 

từ 2013 trở lại đây. 

+ Lứa tuổi từ 15 tuổi trở xuống, là học sinh tại các trường Trung học cơ sở, 

Sinh năm từ 2008 trở lại đây. 

- Đồng đội Nam, Đồng đội Nữ 

+ Lứa tuổi từ 10 tuổi trở xuống, là học sinh tại các trường Tiểu học, sinh năm 

từ 2013 trở lại đây. 

+ Lứa tuổi từ 15 tuổi trở xuống, là học sinh tại các trường Trung học cơ sở, 

Sinh năm từ 2008 trở lại đây. 

2. Thể thức thi đấu  

- Thi đấu cá nhân tính điểm đồng đội. 

- Các VĐV đăng ký thi đấu cá nhân được phép tính điểm đồng đội nếu đủ 02 

VĐV đăng ký cùng đơn vị. 

- Thi đấu 08 ván theo hệ thụy sỹ 

- Chỉ tổ chức thi đấu ở các bảng đấu khi có tối thiểu 10 VĐV đăng ký. Nếu 

dưới 10 VĐV thì bảng đấu đó sẽ ghép thi đấu nam, nữ và tính điểm riêng. Nếu 

ghép nam, nữ thi đấu chung vân dưới 10 VĐV thì các VĐV bảng đó sẽ ghép thi 

đấu với lứa tuổi tuổi trên hoặc lứa tuổi dưới và vẫn tính thành tích theo từng lứa 

tuổi riêng. 

- Trường hợp chỉ có 02 VĐV đăng ký tại 1 nhóm tuổi BTC sẽ không tổ chức 

thi đấu. 

- Mỗi trận đấu bằng 01 ván 

- Thời gian thi đấu 30 phút cho cả hai VĐV (mỗi VĐV 15 phút, VĐV hết 

thời gian trước sẽ thua. 

 



11 

 

3. Cách tính điểm 

- Thắng 01 ván : Được 01 điểm 

- Hòa 01 ván: Được 0,5 điểm 

- Thua 01 ván: 0 được điểm 

* Xếp hạng cá nhân: Đối với hệ Thụy sỹ lần lượt xét theo điểm; hệ số 

Bucholz; Số ván thắng; số ván cầm quân đen; số ván thắng bằng quân đen; bốc 

thăm. 

V. LUẬT THI ĐẤU  

Áp dụng luật thi đấu Cờ vua do liên đoàn cờ Việt nam ban hành năm 2021 

(Có điều chỉnh của BTC theo tình hình thực tế) 

VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

- Ban tổ chức trao Huy chương và tiền thưởng cho các VĐV, các đội đạt Giải 

nhất, nhì và đồng giải ba. 

 2. Kỷ luật  

- VĐV đến muộn 10 phút bị xử thua ván đấu đó. 

- Các VĐV có hành động, phát ngôn làm ảnh hưởng đến Ban Tổ chức, Ban 

Trọng tài sẽ bị truất quyền thi đấu ngay tại giải này và bị từ chối khi đăng ký thi 

đấu của giải năm sau. 

- Tùy theo mức độ vi phạm, BTC giải sẽ áp dụng hình thức kỷ luật đối với 

các VĐV, huấn luyện viên vi phạm điều lệ giải và các quy định của BTC giải theo 

các hình thức: Nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền thi đấu, hoặc hủy bỏ thành tích thi 

đấu. 

- Các hình thức kỷ luật sẽ được BTC giải thông báo bằng văn bản gửi tới các 

đơn vị có VĐV tham gia giải. 

3. Khiếu nại 

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên có quyền khiếu nại lên Ban tổ chức giải 

những vấn đề chưa thỏa đáng bằng văn bản chậm nhất là 15 phút sau khi sự việc 

sảy ra (kèm theo số tiền bảo chứng là: 500.000đ). 

- Nếu khiếu nại đúng, Ban tổ chức sẽ hoàn lại số tiền trên.  

- Nếu sai, Ban tổ chức giải sẽ giữ lại số tiền đó để chi cho công tác tổ chức 

giải.  
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4. Các quy định khác 

- Các cá nhân tham dự giải phải nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ giải và 

tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của Ban tổ chức giải. 

- Mọi vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải sẽ được thông báo đến các thành 

viên Ban tổ chức giải và tất cả các đơn vị tham dự giải. 

- Chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Ông Nguyễn Thanh Hà, Trung tâm Văn 

hóa và Truyền thông thành phố Cao Bằng, số điện thoại: 085.339.1234./. 
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