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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao 

 Xã Cao Sơn lần thứ III, năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung Luật 

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao huyện Bạch Thông 

lần thứ III, năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 58/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của UBND xã Cao 

Sơn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã Cao Sơn lần thứ 

III,  năm 2021; 

Theo đề nghị của công chức VH-XH xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao xã 

Cao Sơn lần thứ III, năm 2021. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã; Công chức VH-XH; Bí thư đoàn thanh 

niên xã; Trưởng thôn; Lãnh đạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn xã chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAO SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐIỀU LỆ 

Đại hội Thể dục thể thao xã Cao Sơn  lần thứ III, năm  2021 

(kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /01/2021 của 

Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích 

1. Đại hội Thể dục thể thao (sau đây viết tắt là TDTT) xã Cao Sơn lần thứ III, năm 

2021 là hoạt động thiết thực chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2021), 75 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” 

(27/3/1946 - 27/3/2021); 46 năm ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2021); và 76 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp TDTT trong toàn 

xã, đồng thời nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân các dân tộc xã Cao Sơn 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Biểu dương lực lượng TDTT quần chúng của các đơn vị, địa phương trong toàn 

xã, tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại"; khôi phục, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao 

truyền thống ở các địa phương.  

3. Tập hợp các vận động viên xuất sắc nhất của các thôn tham gia thi đấu, nhằm 

phát hiện các tài năng thể thao để chuẩn bị lực lượng vận động viên (sau đây gọi tắt là 

VĐV) tham dự Đại hội Thể dục thể thao huyện Bạch Thông lần thứ VII, năm 2021. 

4. Nâng cao trình độ tổ chức, chuyên môn, trọng tài, đồng thời đánh giá chất lượng 

VĐV và phong trào tập luyện, thi đấu TDTT của các thôn trong xã. 

Điều 2. Yêu cầu 

1. Chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Đại hội, Luật thi đấu các môn thể thao và các 

quy định của Ban Tổ chức Đại hội TDTT. 

2. Nêu cao tinh thần thể thao "Đoàn kết, trung thực, cao thượng”, quyết tâm giành 

thành tích cao trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực trái với đạo đức và tinh thần 

thể thao.  

3. Các đơn vị, thôn tuyển chọn những VĐV tiêu biểu, đúng đối tượng tham dự Đại 

hội TDTT cấp xã. 

4. Công tác tổ chức đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn, hiệu quả. 

Điều 3. Đối tƣợng tham gia 

Gồm 6 thôn, các đơn vị trường học, trạm kiểm lâm, các ban, ngành, đoàn thể, lực 

lượng vũ trang và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã. Theo đó, mỗi cơ quan, đơn 

vị, địa phương thành lập một đoàn VĐV tham gia thi đấu các môn thể thao theo quy định 
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của Điều lệ này.  

Điều 4. Tiêu chuẩn VĐV 

1. Có hộ khẩu thường trú tại xã Cao Sơn hoặc công tác, học tập trên địa bàn xã. 

2. Có đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu thể thao, có tư cách đạo đức tốt, không trong 

thời gian chấp hành các án phạt của Pháp luật. 

3. Đối với các VĐV là cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang; công chức, viên 

chức thuộc các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền của xã; cán bộ, người lao động thuộc 

các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Cao Sơn mà không có hộ khẩu thường trú 

tại xã thì phải là người đang công tác tại xã Cao Sơn (có các giấy tờ hợp pháp chứng 

minh). 

4. Mỗi VĐV chỉ được thi đấu cho một đoàn VĐV (áp dụng đối với tất cả các môn 

thi đấu trước khai mạc Đại hội và trong Đại hội). 

Điều 5. Hồ sơ đăng ký thi đấu 

Hồ sơ đăng ký thi đấu gồm: 

- Các bản danh sách đăng ký tham dự Đại hội TDTT xã do lãnh đạo các thôn, các ban, 

ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký gồm: 

+ 01 bản đăng ký tổng hợp toàn đoàn tham dự Đại hội TDTT . 

+ 01 bản đăng ký thi đấu từng môn (mỗi môn thi lập thành 01 bản đăng ký riêng 

biệt) tại Đại hội TDTT. 

- Mỗi VĐV nộp 01 bản phô tô chứng minh thư nhân dân, 01 bản phô tô hộ khẩu 

thường trú hoặc các quyết định liên quan như quyết định tuyển dụng, nâng lương… (đối 

với các VĐV là cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang; công chức, viên chức thuộc các 

tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền của xã; cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn 

vị đóng trên địa bàn xã mà không có hộ khẩu thường trú tại xã). Bản chính trưởng đoàn 

giữ và xuất trình khi Ban Tổ chức yêu cầu đối chiếu.  

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cùng cấp xác nhận, có đủ sức khoẻ để tham 

gia thi đấu thể thao của các VĐV.  

Điều 6. Thời hạn nộp hồ sơ 

- Đối với các môn tổ chức thi đấu môn: (Bóng chuyền hơi, Kéo co, bóng đá). Các 

đoàn nộp hồ sơ đăng ký thi đấu chậm nhất ngày 25/01/2021. 

- Đối với các môn tổ chức thi các môn: (Bắn nỏ, điền kinh, đẩy gậy). Các đoàn nộp 

hồ sơ đăng ký thi đấu trước ngày 01/2/2021. 

- Đối với các môn thi đấu tổ chức trong chương trình thi đấu chính thức của Đại 

hội, các đoàn đăng ký thi đấu cụ thể như sau:  

* Nơi nhận hồ sơ: UBND xã Cao Sơn (qua đ/c Quan VH để tổng hợp). 

* Lưu ý:  

- Mỗi VĐV có thể đăng ký thi đấu nhiều môn trong Đại hội, nhưng phải đảm bảo 

đáp ứng theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức. Sau khi đã đăng ký chính thức, các đoàn 

không được thay đổi nội dung đã đăng ký.  

Trang phục thi đấu, trao thưởng, tổng kết phải theo qui định và luật thi đấu các môn thể 

thao.  
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- Trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nhân sự và các vi phạm khác 

của đoàn mình. 

Điều 7. Nội dung thi đấu 

1. Số môn thi đấu:  

Đại hội TDTT xã Cao Sơn lần III, năm 2021 tổ chức thi đấu 5 môn, gồm: Điền kinh, 

Bóng đá nam 7 người, Bóng chuyền hơi, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Điền kinh.  

2. Thể thức thi đấu: 

- Thi đấu cá nhân, đồng đội từng môn. 

- Thể thức thi đấu quy định cụ thể trong Chương II Điều lệ từng môn. Ở các môn và 

từng nội dung thi đấu phải có ít nhất 03 VĐV của 02 đơn vị trở lên đăng ký mới tổ chức 

thi đấu. 

- Trường hợp chỉ có 03 VĐV (đội) của 02 đơn vị tham dự ở một nội dung thi đấu 

thì Ban Tổ chức vẫn trao giải nhất, nhì, ba. 

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội 

Đại hội TDTT xã Cao Sơn lần thứ III, năm 2021 được tổ chức từ tháng 01/2021 đến 

tháng 02/2021 và chia thành 2 giai đoạn cụ thể như sau: 

* Giai đoạn 1: Thi đấu 2 môn trước khai mạc Đại hội 

TT Môn thi đấu Thời gian  Địa điểm thi đấu 

1 Bóng chuyền hơi Từ ngày 01/2/2021 đến 

ngày 05/2/2021 
Tại xã Cao Sơn 

2 Bóng đá  

* Giai đoạn 2: Thi đấu 5 môn trước khai mạc Đại hội 

TT Môn thi đấu Thời gian  Địa điểm thi đấu 

1 Tứ kết môn bóng đá 
Dự kiến từ ngày 17/2 

đến ngày 18/2/2021 ( 

Tức ngày 06/1-

08/01/2021 âm lịch) 

Khu ruộng thôn khau cà 

2 
Tứ kết bóng chuyền 

hơi 
Sân UBND xã 

3 Điền kinh Đoạn đường thôn khau cà 

4 Bắn nỏ Sân UBND xã 

5 Đẩy gậy  Sân UBND xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng II 

ĐIỀU LỆ CỤ THỂ CỦA TỪNG MÔN 
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Mục I 

CÁC MÔN THI ĐẤU TRƢỚC LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

GIAI ĐOẠN I 

I. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI: 

1. Nội dung: Thi đấu bóng chuyền hơi nữ (5-5). 

2. Thành phần và đối tƣợng tham dự: 

- Mỗi thôn được đăng ký 01 đội, nếu không đủ VĐV thì có thể kết hợp 2 đến 

ba thôn tổ chức thành 01 đội. 

- Đối tượng: Áp dụng theo phần I quy định chung của Điều lệ. 

3. Thể thức thi đấu: 

 Ban Tổ chức sẽ tổ chức thi đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn nếu dưới 04 

đội tham gia, thi đấu loại trực tiếp nếu trên 05 đội tham gia. 

Thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2. Đội nào đạt 21 điểm trước và phải tạo 

khoảng cách ít nhất 2 điểm với đội kia  thì đội đó sẽ thắng hiệp đó.  

4. Tính điểm, xếp hạng: 

- Tính điểm cho trận đấu: thắng 2 điểm, thua 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. 

- Xếp hạng: Nếu các đội có số điểm bằng nhau thì tính đến chỉ số phụ: Hiệu 

số tổng hiệp thắng và tổng hiệp thua, kết quả trận gặp nhau trực tiếp, hiệu số quả 

thắng và tổng quả thua. 

5. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật bóng chuyền hơi hiện hành. 

- Bóng thi đấu: Bóng chuyền hơi 200g. 

II. MÔN CHẠY 100M 

1. Nội dung, tính chất thi đấu : 

A, Nội dung thi đấu : 

- Nam chạy xa 100m; 

- Nữ chạy xa 60m. 

B, Tính chất thi đấu: Thi đấu tranh giải cá nhân. 

2. Đối tƣợng tham dự: Áp dụng theo Phần I quy định chung của Điều lệ này. 

3. Luật và thể thức thi đấu: 

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật điền kinh hiện hành. 

- Thể thức thi đấu: Phụ thuộc vào VĐV đăng ký ở nội dung, BTC sắp xếp thi 

đấu cho phù hợp. 

4. Đăng ký thi đấu: 

Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 VĐV cho nội dung thi đấu. 

5. Xếp hạng: Căn cứ vào thành tích của cá nhân đạt được ở từng nội dung 

thi đấu. 
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III. MÔN ĐẨY GẬY: 

1. Tính chất thi đấu: Thi đấu cá nhân nam. 

2. Nội dung thi đấu: Thi đấu hạng cân dưới 70 kg, và trên 70 kg. 

3. Đăng ký VĐV dự thi: Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 VĐV ở 2 hạng cân. 

4. Thể thức thi đấu: 

Mỗi trận thi đấu gồm 3 hiệp, giữa 2 hiệp nghỉ 1 phút, thời gian thi đấu ở mỗi 

hiệp là 3 phút, VĐV nào thắng hai hiệp trước là thắng cuộc. Nếu hòa trong 3 hiệp 

đấu sẽ phân định thắng thua theo trọng lượng VĐV, VĐV nào nhẹ hơn sẽ thắng 

cuộc. 

5. Cách tính điểm và xếp hạng: 

Tính điểm cho trận đấu, xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: thắng 2 điểm, thua 

1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. Vận động viên nào có điểm cao hơn thì xếp trên, nếu các 

VĐV bằng điểm nhau thì xét tỷ số hiệp thắng, hiệp thua, số cân thấp hơn. 

IV. MÔN BẮN NỎ: 

1. Nội dung: Thi đấu 2 nội dung sau: 

- Đứng bắn (nam, nữ); mũi tên 5 tên 

- Quỳ bắn (nam, nữ); mũi tên 5 tên 

2. Tính chất: Tranh giải: 

- Cá nhân (Nam, nữ). 

3. Quy tắc: 

- Cự ly bắn: 20m, chiều cao của bia là 1,5m (tính từ tâm bia đến mặt đất). 

- Tư thế: Đứng bắn và quỳ bắn. 

- Bia bắn của BTC (dùng bia 4B). 

- Số mũi tên bắn: Mỗi VĐV được bắn 2+5 mũi tên ở mỗi tên tư thế (2 mũi 

tên thử, 5 mũi tên tính điểm). 

- Thời gian bắn ở từng tư thế: 

+ 2 phát bắn thử trong 3 phút. 

+ 5 phát bắn thật trong 6 phút.  

- Tổng số thời gian bắn ở 1 tư thế là 9 phút (không tính thời gian thay bia) 

cho mỗi VĐV. 

- Nỏ và tên do VĐV tự túc, không quy định kích thước, trọng lượng; nỏ phải 

theo đúng hình dáng truyền thống của dân tộc, không được làm biến dạng. 

- Tổ chức bắn theo từng tư thế và từng đợt riêng. 

- Trong quá trình bắn nếu đứt dây nỏ khi chưa bắn thì được phép thay nỏ và 

bắn lại, nếu đứt dây khi đã bắn thì xác định lại 1 lần bắn. 

- Khi mũi tên được đặt vào nỏ, chưa làm động tác bắn (dây nỏ chưa bật) nỏ 
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hoặc mũi tên rơi xuống đất được phép nhặt lên (không tính một lần bắn) tiếp tục 

bắn. 

- Trường hợp đã bắn nhưng mũi tên bị kẹt trên nỏ, được phép bắn lại (không 

tính một lần bắn). 

- Điểm của từng lần bắn được tính theo điểm chạm của mũi tên vào vòng 

bắn, nếu chạm vào vạch giữa 2 vòng bia được tính ở vòng có điểm cao hơn. 

- Trong trường hợp có VĐV bắn nhầm bia thì VĐV có bia bị bắn nhầm sẽ 

được tính 5 điểm chạm cao nhất (ở môn nội dung), các điểm chạm khác không tính 

còn VĐV bắn nhầm bia chỉ được tính điểm thực tế trên bia của mình. 

- Khi gọi VĐV vào thi đấu nếu sau 5 phút mà không có mặt coi như bỏ cuộc. 

* Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Xếp hạng cá nhân: Tính tổng điểm 5 mũi tên bắn thật, điểm cao xếp trên, 

điểm thấp xếp dưới. Nếu 2 VĐV bằng điểm nhau thì lần lượt xét: 

- Số lần trúng vòng điểm cao (vòng 10,9,8…) 

- Xét điểm chạm của lần trúng vòng điểm cao. 
V. Môn Bóng đá 

1. Nội dung thi đấu: Bóng đá nam 7 người. 

2. Đối tượng tham dự: Áp dụng theo Điều 3, Chương I của Điều lệ Đại hội. 

3. Đăng ký thi đấu: Mỗi đơn vị được đăng ký 1 đội bóng, gồm: 14 VĐV, 01 trưởng 

đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 chăm sóc viên. 

4. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng đá 7 người hiện hành.  

- Bóng thi đấu: Bóng đá Động Lực số 5. 

- Trang phục thi đấu (quần, áo, giầy, tất bịt ống quyển): Theo đúng quy định của 

Luật Bóng đá 7 người. 

- Các trận thi đấu tứ kết, bán kết, chung kết nếu hoà trong 02 hiệp thi đấu chính thức 

sẽ thi đấu đá luân lưu 9m. 

5. Thể thức thi đấu: Căn cứ số lượng đội tham gia, Ban Tổ chức sẽ sắp xếp thể thức 

thi đấu phù hợp, cụ thể: 

- Từ 5 đội trở xuống thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng. 

- Từ 6 đội trở lên chia bảng đấu vòng tròn, chọn đội vào vòng tiếp theo. 

6. Tính điểm và xếp hạng 

- Tính điểm: Thắng 3 điểm; hoà 1 điểm; thua 0 điểm. 

- Xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: Nếu các đội có số điểm bằng nhau thì xét đến 

các chỉ số phụ theo thứ tự như sau: Kết quả trận gặp nhau trực tiếp, hiệu số của tổng số 

bàn thắng/tổng số bàn thua, tổng số bàn thắng, bốc thăm. 

7. Khen thưởng: Khen thưởng theo quy định ở Điều 23, Chương III của Điều lệ Đại hội. 

Chƣơng III 

KHEN THƢỞNG THÀNH TÍCH ĐẠI HỘI  

Điều 23. Khen thƣởng  
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Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã Cao Sơn lần thứ III, năm 2021 khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội cụ thể như sau: 

1. Khen thưởng cho các VĐV đạt thành tích tại các nội dung thi đấu:  

         Trao tiền thưởng cho các VĐV đạt giải nhất, nhì, ba tại các nội dung thi đấu đơn, 

đôi và các VĐV xuất sắc nhất của các môn tập thể. 

2. Khen thưởng cho các đội đạt thành tích tại các nội dung thi đấu:  

Trao tiền thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba tại các nội dung thi đấu đội, đồng đội của 

các môn. 

3. Khen thưởng toàn đoàn tham dự Đại hội TDTT: 

Chỉ xếp hạng và trao giải toàn đoàn cho các đoàn VĐV tham gia thi đấu từ 4 môn trở lên. 

Chƣơng IV 

KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

Điều 24. Kỷ luật 

Mọi cá nhân, tập thể vi phạm về Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức Đại 

hội sẽ bị xử lý theo Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao. Ban Tổ chức Đại hội sẽ 

gửi thông báo kỷ luật về các đơn vị, địa phương có các cá nhân hoặc tập thể vi phạm. 

Điều 25. Khiếu nại 

1. Khiếu nại về kỹ thuật: 

- Chỉ có lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên, đội trưởng mới có quyền khiếu nại. Khiếu 

nại phải bằng văn bản nộp cho Tiểu ban Chuyên môn khi có sự cố xảy ra. Các khiếu nại 

về kỹ thuật, luật thi đấu do Tiểu ban Chuyên môn xử lý và giải quyết tại thời điểm khiếu nại.  

- Tiểu ban Chuyên môn phải giải quyết khiếu nại về kỹ thuật trước khi trận đấu kết 

thúc. Mọi cá nhân, tập thể có liên quan phải phục tùng các quyết định của Tiểu ban 

Chuyên môn. Những vấn đề về khiếu nại nếu chưa thoả đáng, có quyền khiếu nại lên Ban 

Tổ chức Đại hội. 

2. Khiếu nại về nhân sự: 

- Phải có văn bản nộp cho Ban Tổ chức trong thời gian diễn ra Đại hội. Trường hợp 

chưa giải quyết được ngay Ban Tổ chức sẽ bảo lưu để thẩm tra và xử lý sau (chậm nhất là 

15 ngày sau khi Đại hội kết thúc) và sẽ thông báo lại với đương sự có khiếu nại. Chỉ có 

Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại về nhân sự.  

- Lệ phí khiếu nại: 200.000đ/lần. Nếu khiếu nại đúng thì lệ phí khiếu nại sẽ được 

hoàn trả cho đơn vị khiếu nại. 

 

Chƣơng V 

KINH PHÍ TỔ CHỨC, THAM GIA ĐẠI HỘI 

 

Điều 26. Kinh phí Đại hội 

- Ban Tổ chức Đại hội chi kinh phí tổ chức, khen thưởng, cơ sở vật chất và các chi 

phí khác phục vụ tổ chức Đại hội cấp xã. 

- Các đoàn tham gia thi đấu Đại hội tự bố trí kinh phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác 
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trong quá trình tham dự. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị các đoàn 

phản ánh về Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Cao Sơn lần thứ III, năm 2021 

(qua đ/c Hằng Phó CT UBND xã hoặc đ/c Quan VH-XH xã) để xem xét, điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hằng 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị…………………….. 

…………………………….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA M 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Mẫu số 1 
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ĐĂNG KÝ SƠ BỘ 

Tham dự Đại hội TDTT xã Cao Sơn lần thứ III, năm 2021 

 

 

Số lượng (dự kiến) thành viên tham dự Đại hội:  ……….. người 

Số lượng môn thi đấu: ………… môn 

 

TT Môn thi 

Vận động viên 

HLV Tổng số 
Nam Nữ 

Tổng số 

VĐV 

1 Bóng chuyền hơi      

2 Đẩy gậy      

3 Điền kinh      

4 Bắn nỏ      

5 Bóng đá      

Tổng cộng      

……………, ngày……..tháng….năm 202…. 

TM. ĐOÀN 
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Đơn vị:………………………. 

………………………………. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP  

Toàn đoàn tham dự Đại hội TDTT xã Cao Sơn lần thứ III, năm 2021 

 

 

- Tổng số thành viên của đoàn: ……….…. người. Trong đó: 

        + Trưởng đoàn, HLV: …..………….. người. 

        + VĐV:………………….…….…….. người. 

- Số lượng môn thi đấu: ……...…...……… môn. 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức danh 
Nam Nữ 

I. CÁN BỘ ĐOÀN    

1    Trưởng đoàn 

2    Phó trưởng đoàn 

3     

4     

II. MÔN ĐIỀN KINH    

1    VĐV 

2    VĐV 

III. MÔN BẮN NỎ    

1    VĐV 

2    VĐV 

IV. Đẩy gậy    

1    VĐV 

2    VĐV 

V. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI    

1    VĐV 

2    VĐV 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

III. MÔN BÓNG ĐÁ    

Mẫu số 2 
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1    VĐV 

2    VĐV 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

……………, ngày……..tháng….năm 202…. 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên,đóng dấu) 

 



 

13 

 

 


		hangdt.bt@backan.gov.vn
	2021-01-04T16:54:43+0700


		2021-01-04T16:59:23+0700


		2021-01-04T17:00:52+0700


		ubndcaoson.bt@backan.gov.vn
	2021-01-04T17:01:12+0700


		ubndcaoson.bt@backan.gov.vn
	2021-01-04T17:01:45+0700


		ubndcaoson.bt@backan.gov.vn
	2021-01-04T17:02:06+0700




