SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 312 /ĐL-TTHLTĐTDTT

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 7 năm 2022

ĐIỀU LỆ
Giải Bơi học sinh thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-SVHTTDL ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc hè,
Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối
nước năm 2020,
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, vận động trẻ em tích cực tập luyện thể dục, thể thao, vui
chơi giải trí nhằm nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc, bồi dưỡng phẩm chất đạo
đức, nhân cách, kỹ năng sống, phát triển toàn diện và phòng, chống tai nạn thương
tích, đuối nước;
- Đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giúp trẻ em nâng cao sức
khỏe, hoàn thiện kỹ năng để tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn đuối nước; góp
phần hình thành sân chơi bổ ích và lành mạnh cho các em học sinh trong dịp hè
năm 2022;
- Tạo điều kiện cho Thanh thiếu nhi, học sinh giao lưu học tập trao đổi kinh
nghiệm về kỹ năng bơi, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện bơi phòng chống
đuối nước cho Thanh thiếu nhi, học sinh và cộng đồng;
2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức giải đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo điều kiện
thuận lợi thu hút đông đảo các đơn vị, địa phương tham dự Giải.
- Các đơn vị đăng ký vận động viên tham gia thi đấu đúng đối tượng quy
định.
- Vận động viên tham gia Giải phải chấp hành Điều lệ Giải, Luật thi đấu và
những quy định của Ban tổ chức; thi đấu trên tinh thần thể thao cao thượng, trung
thực, đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
- Trưởng đoàn ký xác nhận chịu trách nhiệm về sức khỏe và mọi hành vi của các
vận động viên tham gia thi đấu và đại diện cho đơn vị mình làm việc trực tiếp với
Ban Tổ chức Giải.
II. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐỘ TUỔI
1. Đối tƣợng dự thi:
- Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, học sinh đang sinh hoạt tại
các câu lạc bộ bơi được cử 01 đoàn tham gia thi đấu.
- Đối tượng không được tham gia thi đấu: Các vận động viên tham dự có tiền
sử bệnh tim mạch, thần kinh;
2. Độ tuổi:
- Đối với cấp Tiểu học: từ 6 tuổi đến 11 tuổi (sinh từ 2016 đến 2011);

- Đối với cấp THCS: Từ 12 tuổi đến 15 tuổi (sinh từ 2010 đến 2007);
Lưu ý:
-Học sinh ở nhóm tuổi, cấp học nào chỉ được quyền đăng ký dự thi ở nhóm
tuổi, cấp học đó.
Cấp Tiểu học:
* Nhóm tuổi 1: từ 6 tuổi đến 8 tuổi.
* Nhóm tuổi 2: từ 9 tuổi đến 11 tuổi
II. NỘI DUNG, THỂ THỨC, LUẬT THI ĐẤU VÀ XẾP HẠNG
1. Nội dung:
- Đối với cấp Tiểu học: nam, nữ bơi tự do 25 mét (01 vòng hồ)
- Đối với cấp THCS: nam, nữ bơi tự do 50 mét (02 vòng hồ)
2. Thể thức thi đấu:
- Căn cứ vào số lượng đăng ký, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu
cho phù hợp.
- Ban Tổ chức sẽ lấy thành tích Nhất của mỗi đợt bơi và thi đấu Chung kết.
- Các đợt bơi chung kết sẽ tính thời gian để xếp hạng và trao giải.
- Nếu đợt bơi chung kết có 01 đợt bơi sẽ tính thứ hạng về đích Nhất, Nhì, Ba
3. Luật thi đấu:
Áp dụng luật Bơi hiện hành của Tổng cục TDTT ban hành năm 2015.
4. Xếp hạng
Xếp hạng và trao giải: Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các em nam,
nữ (cấp Tiểu học, cấp THCS) đạt thành tích tốt.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1. Thời gian đăng ký và hồ sơ đăng ký:
- Thời gian đăng ký nộp hồ sơ đến hết ngày 12/7/2022;
- Hồ sơ đăng ký:
+ 01 đơn đăng ký tham dự giải.
+ 01 danh sách đoàn có xác nhận của đơn vị chủ quản (theo mẫu đính kèm).
- Hồ sơ đăng ký gửi về phòng Thi đấu TDTT thuộc Trung tâm Huấn luyện và
Thi đấu TDTT Ninh Thuận. Số 122, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành
phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3836909. Bà Dương Thị Ngọc
Hương: 0918681854 hoặc Bà Lê Công Uyên Vi: 0834280970.
2. Thời gian họp chuyên môn và thi đấu:
- Thời gian họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 15/7/2022 tại Hội trường
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Ninh Thuận. Số 122, đường 21 tháng 8,
phường Phước Mỹ, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. (thay cho giấy mời).
- Thời gian thi đấu: Bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 18/7/2022.
3. Địa điểm thi đấu:
Tại hồ bơi – Trường liên cấp song ngữ Hoa Sen. Địa chỉ: Khu Mương Cát,
phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận.
IV. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI
1. Khen thƣởng:
Ban Tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các nội dung nhất,
nhì, ba ở từng nội dung thi đấu.

2. Kỷ luật:
Ban Tổ chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật và truất quyền thi đấu đối với vận
động viên vi phạm điều lệ giải, luật thi đấu.
3. Khiếu nại:
Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại bằng văn bản với Ban Tổ chức
chậm nhất 30 phút sau khi kết thúc nội dung thi.
V. KINH PHÍ: Các đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí và phương
tiện trong suốt thời gian thi đấu cho các thành viên của đoàn mình.
VI. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC:
- Trong quá trình thi đấu các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như:
Giấy khai sinh, photo học bạ, và các giấy tờ khác có liên quan để Ban Tổ chức kiểm
tra khi có khiếu nại.
- Trang phục thi đấu: vận động viên thi đấu phải mặt trang phục bơi.
- Trường hợp đơn vị có vận động viên bị khiếu nại: Nếu sau 15 phút mà trưởng
đoàn không chứng minh được các giấy tờ liên quan thì Ban Tổ chức sẽ hủy tất cả kết
quả thi đấu đối với vận động viên đó.
- Các vấn đề phát sinh ngoài Luật và Điều lệ do Trưởng Ban Tổ chức Giải
quyết định.
Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký, chỉ có Ban Tổ chức Giải mới có quyền sửa
đổi hoặc bổ sung Điều lệ khi cần thiết và sẽ thông báo đến các đơn vị biết để thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở (TD Office)
- Sở GD-ĐT;
- Phòng VHTT các huyện, thành phố;
- Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố;
- Huyện đoàn, thành Đoàn;
- Trường liên cấp song ngữ Hoa Sen,
- Các CLB bơi,
- Lưu: VT, QLTTDL

GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hải

ĐƠN VỊ: ...............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..................., ngày

tháng

năm 2022

ĐƠN XIN THAM DỰ
GIẢI BƠI HỌC SINH THANH THIẾU NHI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022
Kính gửi: Ban Tổ chức Giải Bơi học sinh Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận
năm 2022.
Thực hiện Điều lệ số ...../ĐL-SVHTTDL ngày ... tháng .... năm 2022 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.
Nay Trường hoặc CLB: ............................................................................
Xin đăng ký tham dự Giải Bơi học sinh Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận năm
2022.
Trường hoặc CLB: ……………………………… sẽ chấp hành nghiêm túc
các quy định về hồ sơ nhân sự, thực hiện đúng Điều lệ giải, Luật thi đấu và những
quy định của Ban Tổ chức.
Kính mong Ban Tổ chức Giải Bơi học sinh Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận
năm 2022 tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
BGH Trƣờng hoặc CLB……………………….
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
GIẢI BƠI HỌC SINH THANH THIẾU NHI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022

- Trường hoặc CLB:................................................................
- Trưởng đoàn: …………………………………... ĐT: ……………………
- HLV: …………………………………………… ĐT: ……………………
1. Cấp Tiểu học: Từ 6 tuổi đến 8 tuổi
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2. Cấp Tiểu học: Từ 9 tuổi đến 11 tuổi
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Họ và tên

3. Cấp THCS:
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.

Họ và tên

.................................,ngày

tháng

BGH Trường ……………………….
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

năm 2022

