UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /ĐL-SVHTTDL

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 5 năm 2020

ĐIỀU LỆ
Giải vô địch Cờ tƣớng tỉnh Bắc Kạn năm 2020
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Nhằm cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức
khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân
rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong
trào TDTT quần chúng nói chung, phong trào tập luyện và thi đấu môn Cờ tướng
nói riêng của các đơn vị, các câu lạc bộ trong tỉnh.
- Các đơn vị tham gia chấp hành nghiêm chỉnh Luật thi đấu, Điều lệ giải và
các quy định của Ban Tổ chức. Vận động viên (VĐV) thi đấu tích cực với tinh thần
thể thao Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng.
II. NỘI DUNG THI ĐẤU - ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ

1. Nội dung thi đấu: Tranh giải cá nhân nam; đồng đội nam.
2. Đối tượng tham dự
Các đơn vị huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, lực lượng
vũ trang, doanh nghiệp và các Câu lạc bộ TDTT cơ sở trong tỉnh (có quyết định
thành lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTL ngày 02/12/2011
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các đơn vị muốn thành lập câu lạc bộ để
tham dự giải, có thể liên hệ trực tiếp với Phòng quản lý TDTT, Sở VHTT&DL để
được hướng dẫn và cung cấp hồ sơ mẫu - ĐT: 3878.986) được phép thành lập 01
đoàn VĐV tham gia thi đấu giải.
3. Tiêu chuẩn vận động viên
- VĐV là người hiện đang sinh sống hoặc công tác tại các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 01/01/2020 trở về trước.
- VĐV là người có tư cách đạo đức tốt, không trong thời gian chấp hành các
hình phạt của pháp luật, có đủ sức khỏe để tham gia thi đấu.
III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian thi đấu: Từ ngày 18/6 đến ngày 21/6/2020.
2. Địa điểm thi đấu: Tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.
3. Khai mạc giải: Vào hồi 7h30 ngày 18/6/2020.
4. Bế mạc giải: Kết thúc trận thi đấu cuối cùng của giải, BTC sẽ tiến hành bế
mạc, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân giành thành tích cao tại giải.
5. Họp kiểm tra hồ sơ, nhân sự và bốc thăm xếp lịch thi đấu: Vào hồi 14h00
ngày 17/6/2020 tại Phòng họp tầng 3, khán đài C Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.
IV. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

1. Quy định về đăng ký thi đấu
- Mỗi đơn vị đăng ký: 01 đội nam (03 VĐV) thi đấu giải đồng đội và các
VĐV thi đấu tranh giải cá nhân (không hạn chế số lượng). VĐV thi đấu đồng đội
được tính thành tích cho nội dung thi đấu cá nhân.
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- Các đơn vị không đủ VĐV thi đấu tranh giải đồng đội được đăng ký tham
gia thi đấu cá nhân. Mỗi VĐV chỉ được thi đấu cho một đơn vị.
2. Hồ sơ đăng ký thi đấu
- 01 bản đăng ký thi đấu (theo mẫu gửi kèm Điều lệ) có ký tên, đóng dấu của
Thủ trưởng đơn vị hoặc Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
- 01 ảnh tập thể các VĐV tham gia thi đấu (cỡ ảnh CP2 13cm x 18cm, phía
dưới ảnh phải ghi tên VĐV theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). VĐV
có hình trong ảnh mới được tham gia thi đấu.
- Quy định riêng đối với các câu lạc bộ đăng ký thi đấu giải: Các câu lạc bộ
đăng ký tham gia thi đấu giải, ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định nêu trên
thì cần phải có thêm văn bản giới thiệu tham gia thi đấu của Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện/thành phố (theo mẫu gửi kèm Điều lệ).
3. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thi đấu: Hồ sơ đăng ký thi đấu của các đơn vị
gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn chậm nhất
vào ngày 15/6/2020.
(Các đơn vị có thể gửi trước bản điện tử danh sách đăng ký thi đấu vào địa
chỉ email: manhtaitdtt@gmail.com).
V. THỂ THỨC - THỜI GIAN VÁN ĐẤU

1. Thể thức thi đấu
Căn cứ vào số lượng VĐV tham gia thi đấu ở mỗi nội dung, Ban Tổ chức
giải sẽ sắp xếp thể thức thi đấu phù hợp. Nếu có từ 15 VĐV trở xuống thì thi đấu
vòng tròn một lượt tính điểm; từ 16 VĐV trở lên thì tổ chức thi đấu theo hệ Thuỵ
Sĩ 7 ván có điều chỉnh.
2. Thời gian ván đấu
Mỗi VĐV được sử dụng 45 phút cho một ván cờ. Nếu trận đấu chưa kết thúc,
VĐV nào sử dụng hết thời gian trước thì ván đó bị xử thua.
VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM - XẾP HẠNG

1. Tính điểm: Thắng một ván được 01 điểm, hoà 0,5 điểm, thua 0 điểm.
2. Xếp hạng
- Xếp hạng cá nhân: VĐV có điểm cao xếp trên. Nếu các VĐV bằng điểm
nhau thì lần lượt xét theo: Hệ số Becgơ; tổng số ván cầm quân đen; kết quả ván đối
kháng (nếu có). Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm.
- Xếp hạng đồng đội: Căn cứ vào tổng điểm của 03 VĐV thi đấu đồng đội.
Nếu các đội bằng điểm nhau thì đội nào có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn thì đội
đó xếp trên.
VII. KHIẾU NẠI - KHEN THƢỞNG - KỶ LUẬT

1. Khiếu nại
- Mọi khiếu nại đều phải bằng văn bản do Trưởng đoàn ký tên.
- Các khiếu nại về vấn đề chuyên môn phải có văn bản và gửi cho Ban Tổ
chức giải thông qua Trưởng Tiểu ban Chuyên môn chậm nhất là 15 phút sau khi
trận đấu kết thúc. Trưởng Tiểu ban Chuyên môn phải báo cáo đầy đủ cho Ban Tổ
chức giải ngay sau khi nhận được khiếu nại.
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- Các khiếu nại về nhân sự Ban Tổ chức giải sẽ xem xét giải quyết trong thời
gian sớm nhất. Nếu bị khiếu nại về nhân sự, Trưởng đoàn của VĐV bị kiếu nại có
tránh nhiệm trình cho Ban Tổ chức giải đầy đủ các giấy tờ gốc chứng minh về tiêu
chuẩn của VĐV bị khiếu nại (hộ khẩu, giấy đăng ký tạm trú, quyết định tuyển
dụng…) để xem xét, giải quyết. Nếu đơn vị, cá nhân không đủ hồ sơ theo quy định
thì phải chấp hành không điều kiện quyết định của Ban Tổ chức giải.
- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức giải
sẽ xem xét và có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại.
2. Khen thưởng
- Trao cờ và tiền thưởng cho các đội đoạt giải nhất, nhì, ba của nội dung thi đấu
đồng đội.
- Trao tiền thưởng cho các VĐV đoạt giải nhất, nhì, ba của nội dung thi đấu
cá nhân.
3. Kỷ luật: Các tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ giải, Luật thi đấu Ban Tổ chức
giải xử lý theo quy định đồng thời thông báo tới cơ quan đơn vị có cá nhân vi phạm.
VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Các đơn vị có thể bổ xung VĐV của đơn vị khác nhưng phải đảm bảo tiêu
chuẩn VĐV. Nếu có tranh chấp VĐV các đơn vị phải tự thỏa thuận, Ban Tổ chức
không giải quyết vấn đề tranh chấp VĐV.
- Phải có từ 03 đơn vị trở lên đăng ký thi đấu ở nội dung đội thì Ban Tổ chức
mới tổ chức thi đấu và trao giải.
- VĐV đến muộn 15 phút sau khi bắt đầu ván đấu thì bị xử thua ván cờ đó.
- VĐV bỏ thi đấu một ván không lý do thì bị loại khỏi giải.
- VĐV phải tự ghi biên bản thi đấu.
- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về nhân sự và là đại diện của đoàn làm việc
với Ban Tổ chức trong quá trình diễn ra giải.
- Các đoàn tự đảm bảo kinh phí ăn, nghỉ, đi lại trong quá trình tham gia giải.
- Về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19: Trung tâm Huấn luyện
và Thi đấu TDTT có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch
Covid-19 cho các thành phần tham gia vào công tác tổ chức, thi đấu giải theo đúng
các quy định của ngành Y tế và các văn bản hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; các đơn vị và các VĐV tham gia thi đấu giải chủ động và chấp hành
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Ban tổ chức giải.
Mọi vấn đề chưa rõ các đơn vị liên hệ về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu
TDTT tỉnh, điện thoại liên hệ: 02093.872.900./.
KT. GIÁM ĐỐC
Ký bởi
Sở Văn hóa - Thể thao và
PHÓ GIÁM
ĐỐC

Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT các huyện, TP;
- Cổng thông tin điện tử Sở (đăng);
Gửi bản giấy:
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Các CLB cờ tướng;
- Trung tâm HL&TĐ TDTT(T/hiện);
- Lưu: VT, QLTDTT, Nhung.

Du lịch
Tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Văn Chƣơng
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ĐƠNVỊ: ……………………………...

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………………………………......

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
Thi đấu Giải vô địch Cờ tƣớng tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Kính gửi: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.
Đơn vị: …………….………………………………………...………. đăng ký danh
sách VĐV tham gia Giải vô địch Cờ tướng tỉnh Bắc Kạn năm 2020 như sau:
1. Trƣởng đoàn: .....................................................................................................
2. Huấn luyện viên: ...................................................................................................
3 Vận động viên:
Nội dung
Họ tên vận động viên
thi đấu
Đồng đội nam

Địa chỉ thƣờng trú hoặc nơi công tác

1
2
3
Cá nhân nam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Hồ sơ đăng ký thi đấu của đơn vị gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT chậm nhất vào ngày 15/6/2020)

Bắc Kạn, ngày …….. tháng ……. năm 2020
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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UBND …………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

…………..….., ngày ……. tháng …… năm 2020
GIẤY GIỚI THIỆU
Tham gia thi đấu Giải vô địch Cờ tƣớng tỉnh Bắc Kạn năm 2020
(Áp dụng đối với các câu lạc bộ đăng ký thi đấu giải)

Kính gửi: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.

Căn cứ quy định tại Điều lệ số …../ĐL-SVHTT&DL ngày ….../…../2020 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Giải vô địch Cờ
tướng tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thành phố
………………………… trân trọng giới thiệu Câu lạc bộ cờ tướng ....……...…
………………………… là câu lạc bộ thể thao cơ sở được thành lập trên địa bàn
huyện/thành phố ……………….……….. đăng ký tham gia thi đấu Giải vô địch
Cờ tướng tỉnh Bắc Kạn năm 2020.
Đề nghị Ban Tổ chức Giải vô địch Cờ tướng tỉnh Bắc Kạn năm 2020 xem xét
và cho phép thi đấu giải./.
TRƢỞNG PHÕNG
(Ký tên, đóng dấu)
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