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Số:          /ĐL-TCTDTT Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

ĐIỀU LỆ 

Thi đấu Giải “Cầu lông, Bóng bàn - Tuổi 15”  

tại Festival hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII, năm 2021 

 
 

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, 

thể thao, du lịch trong thanh, thiếu nhi năm 2021; Kế hoạch tổ chức Festival các 

Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc lần thứ 

VII năm 2021; Kế hoạch tổ chức Giải “Cầu lông, Bóng bàn - Tuổi 15” tại 

Festival các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn 

quốc lần thứ VII, năm 2021 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi 

Trung ương. Tổng cục Thể dục thể thao ban hành Điều lệ thi đấu Giải “Cầu 

lông, Bóng bàn - Tuổi 15” tại Festival hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ 

VII năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Giải “Cầu lông, Bóng bàn - Tuổi 15” tại Festival các Cung, Nhà thiếu 

nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII, năm 2021 là 

sân chơi thể thao lành mạnh và bổ ích để các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm 

hoạt động Thanh thiếu nhi được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong 

việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục năng khiếu về thể dục thể thao 

nói chung và bộ môn Cầu lông, Bóng bàn nói riêng dành cho thiếu nhi tại cơ sở. 

2. Động viên, khuyến khích Thiếu nhi tự giác tham gia luyện tập thể dục, 

thể thao và hình thành thói quen thường xuyên rèn luyện thân thể, nâng cao thể 

lực; tạo điều kiện cho các em Thiếu nhi có một sân chơi thể thao bổ ích trong 

thời gian rảnh rỗi, giúp các em thỏa mãn đam mê, nâng cao sức khỏe và trí tuệ, 

tránh xa các trò chơi giải trí không lành mạnh.  

3. Thông qua Giải nhằm phát hiện những Thiếu nhi có năng khiếu để bồi 

dưỡng, tập huấn làm hạt nhân nòng cốt cho phong trào thể dục thể thao nói 

chung và bộ môn Cầu lông, Bóng bàn của Việt Nam ngày một phát triển.  

4. Yêu cầu: Công tác tổ chức Giải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, công bằng, 

khách quan, chính xác, có ý nghĩa giáo dục và phát triển phong trào, thu hút 

đông đảo Thiếu nhi và các đơn vị tham gia. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 03 ngày, dự kiến cuối tháng 6/2021 (theo kế hoạch tổ chức 

Festival của Hội đồng Đội Trung ương). 

2. Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. 
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III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

- Đối tượng tham dự: Thiếu nhi có độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi (sinh năm 

2006 đến năm 2009) đang sinh hoạt tại các Cung thiếu nhi, Nhà thiếu nhi, Trung 

tâm hoạt động Thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố được chọn cử tham dự Giải; 

01 vận động viên chỉ được thi đấu cho 01 đơn vị. 

- Đối tượng không được tham gia:  

+ Các vận động viên có hạnh kiểm yếu;  

+ Các vận động viên đã đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải quốc 

gia nằm trong hệ thống thi đấu do Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức từ năm 

2019 đến nay, các vận động viên đã đạt đẳng cấp cấp I và kiện tướng quốc gia.  

IV. NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Nội dung thi đấu 

1.1. Cầu lông: Gồm 5 nội dung: Đơn Nam, Đơn Nữ, Đôi Nam, Đôi Nữ, 

Đôi Nam Nữ. 

- Mỗi đơn vị tham dự (tỉnh, thành) được đăng ký 01 đội (địa phương đăng 

cai được giới thiệu 02 đội) cho mỗi nội dung thi đấu theo quy định. 

- Nội dung cá nhân mỗi đơn vị đăng ký 2 vận động viên, nội dung đôi mỗi 

đơn vị đăng ký 02 đôi. 

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu nhiều nhất 02 nội dung. 

- Trang phục thi đấu: Vận động viên thi đấu mặc quần soóc, áo thể thao, 

sau lưng in tên VĐV và đơn vị (chiều cao chữ 6cm -10cm), đi giầy thể thao. 

1.2. Bóng bàn: Gồm 5 nội dung: Đơn Nam; Đơn Nữ; Đôi Nam; Đôi Nữ; 

Đôi Nam Nữ. 

- Mỗi đơn vị tham dự (tỉnh, thành) được đăng ký 01 đội (địa phương đăng 

cai được giới thiệu 02 đội) cho mỗi nội dung thi đấu theo quy định. 

- Nội dung cá nhân mỗi đơn vị đăng ký 2 vận động viên, nội dung đôi mỗi 

đơn vị đăng ký 02 đôi. 

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu nhiều nhất 02 nội dung. 

- Trang phục thi đấu: Vận động viên thi đấu mặc quần soóc, áo thể thao 

sau lưng in tên vận động viên và đơn vị (6-10cm), đi giầy thể thao. 

2. Thể thức thi đấu  

- Tuỳ theo số lượng vận động viên tham dự ở mỗi nội dung, BTC sẽ quyết 

định thể thức thi đấu (thi đấu loại trực tiếp hoặc thi đấu vòng tròn). 

- Các vận động viên, các đôi đạt thành tích Huy chương Vàng, Bạc (theo 

mỗi bộ môn) ở Giải “Cầu lông, Bóng bàn - Tuổi 15” tại hệ thống Nhà thiếu nhi 

toàn quốc, năm 2018 nếu còn đủ độ tuổi cho nội dung Đơn và cả 02 vận động 

viên cho nội dung Đôi thì sẽ được ưu tiên làm hạt giống để Ban Tổ chức sắp xếp 
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vào các bảng thi đấu ưu tiên (các đơn vị có vận động viên ở trường hợp trên sẽ 

nộp giấy chứng nhận đạt giải cho Ban Tổ chức kèm theo hồ sơ vận động viên). 

- Ở mỗi nội dung thi đấu có 03 đơn vị tham dự trở lên Ban Tổ chức mới tổ 

chức thi đấu. 

V. LUẬT THI ĐẤU 

1. Luật thi đấu 

1.1. Môn Cầu lông: Áp dụng Luật thi đấu hiện hành của Uỷ ban TDTT 

ban hành năm 2007 (tính điểm trực tiếp, thi đấu 3 sec x 21 điểm/sec). 

- Căn cứ vào số lượng đăng ký, Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh thể thức thi 

đấu (vòng loại, vòng chung kết) cho phù hợp. 

1.2. Môn Bóng bàn: Áp dụng Luật thi đấu hiện hành của Tổng cục Thể 

dục thể thao ban hành năm 2009 ( thi đấu 5 ván x 11 điểm/ván). 

- Các vận động viên phải báo cáo sự có mặt của mình với Ban Tổ chức ít 

nhất 15 phút trước thời gian thi đấu. Nếu vận động viên có mặt muộn hơn 5 phút 

trước khi bắt đầu trận đấu thì Trọng tài chính có quyền quyết định vận động viên 

đó bỏ cuộc. 

- Huấn luyện viên, trưởng đoàn muốn chỉ đạo vận động viên trong suốt 

quá trình thi đấu phải mặc trang phục thể thao và đeo thẻ do ban Tổ chức cấp. 

2. Quả cầu lông và quả bóng bàn thi đấu 

- Quả cầu lông và quả bóng bàn thi đấu do Ban Tổ chức chuẩn bị: 

+ Cầu lông Thành công 76. 

+ Bóng bàn 40+ (mầu trắng). 

VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

1.1. Giải cá nhân cho 01 nội dung thi đấu, gồm: Huy chương, bằng khen, 

giấy chứng nhận và giải thưởng. 

- Đơn Nam:  01 Giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba. 

- Đơn Nữ:    01 Giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba. 

- Đôi Nam:    01 Giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba. 

- Đôi Nữ:    01 Giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba. 

- Đôi Nam Nữ:   01 Giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba. 

1.2. Giải tập thể cho cả 02 nội dung thi đấu, gồm: Cờ thưởng, bằng khen 

và giải thưởng. 

- 01 giải Nhất toàn đoàn. 

- 01 giải Nhì toàn đoàn. 

- 02 giải Ba toàn đoàn. 
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2. Kỷ luật  

- Tập thể, cá nhân tham dự giải nếu vi phạm các quy định của Ban Tổ 

chức, các quy chế của Liên đoàn, Luật thi đấu, Điều lệ Giải sẽ tùy theo mức độ 

bị xử lý theo các hình thức từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền làm nhiệm vụ, 

truất quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích. 

3. Khiếu nại 

- Trường hợp có vấn đề gì chưa thoả đáng hoặc chưa rõ, các trưởng đoàn, 

huấn luyện viên có quyền khiếu nại bằng văn bản lên Ban Tổ chức. Mọi sự 

khiếu nại phải bằng văn bản, có chữ ký của Trưởng đoàn và nộp lệ phí 

1.000.000đ (Một triệu đồng). Sau khi khiếu nại được xác minh, nếu đúng lệ phí 

sẽ được trả lại, nếu sai sẽ chịu phần lệ phí trên. 

- Khiếu nại về chuyên môn trước 15 phút khi trận đấu bắt đầu mới có giá 

trị (trong và sau trận đấu mọi khiếu nại về nhân sự đều không có giá trị). 

- Ban Tổ chức chỉ giải quyết khiếu nại về nhân sự ở các trận đấu vòng 

loại, không chấp nhận đơn khiếu nại tại vòng bán kết và chung kết. 

VII. KINH PHÍ 

1. Trung ương 

1.1. Tổng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cấp 

huy chương, giấy chứng nhận, quả bóng bàn và cầu lông thi đấu, chi kinh phí đi 

lại, ăn nghỉ, làm nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Trọng tài theo 

quy định của Nhà nước. 

1.2. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương thường trực 

tổ chức Giải: Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Giải, các hoạt động tuyên 

truyền, cờ thưởng, cờ lưu niệm và Giải thưởng. 

2. Địa phương 

2.1. Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi căn cứ 

điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí; tổ chức lựa chọn thiếu nhi, 

tập luyện và tham dự Giải.  

2.2. Chế độ tập luyện cho vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ phụ 

trách, áp dụng theo các thông tư của Bộ Tài chính và theo khả năng của từng 

đơn vị. Các đơn vị chủ động vận động nguồn lực hỗ trợ kinh phí cho đoàn tham 

gia các hoạt động tại Giải.  

VIII. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

1. Hồ sơ 

- Bản đăng ký danh sách tham dự Giải (theo mẫu). 

- Danh sách đoàn vận động viên, huấn luyện viên của đơn vị (ghi rõ họ tên, 

ngày tháng năm sinh, địa chỉ) có xác nhận, ký tên, đóng dấu của lãnh đạo đơn vị. 
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- Mỗi vận động viên, huấn luyện viên nộp 02 ảnh 3 x 4 và ghi rõ họ tên, 

ngày, tháng, năm sinh vào mặt sau của ảnh. 

- Bản sao Giấy khai sinh của vận động viên (có chứng thực của cơ quan 

có thẩm quyền). 

- Giấy khám sức khỏe của từng cá nhân do cơ quan y tế có thẩm quyền 

xác nhận và ghi rõ đủ sức khỏe tham gia thi đấu thể thao (có hiệu lực 30 ngày 

tính đến ngày tham dự Giải). 

- Khi đi thi đấu mang theo Giấy khai sinh bản chính để Ban Tổ chức kiểm 

tra, đối chiếu khi cần thiết. 

- Vận động viên tham dự Giải phải có thẻ thi đấu do Ban Tổ chức cấp. 

2. Đăng ký 

- Bản đăng ký sơ bộ danh sách tham dự Giải (theo mẫu) gửi về Ban Tổ chức 

chậm nhất  trước ngày 30/5/2021. Đồng thời gửi file mềm về Ban Tổ chức. 

- Các văn bản tài liệu của Giải truy cập Webiste: http://thieunhitw.vn. 

Thông tin liên hệ gặp đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ, Cán bộ thường trực Giải, 

Mobile: 0843.189.993; Email: nguyentuanvutwd@gmail.com 

- Bản đăng ký chính thức danh sách tham dự Giải (theo mẫu) gửi về Ban 

Tổ chức trước ngày 10/6/2021 theo địa chỉ: Trung tâm Hướng dẫn hoạt động 

thiếu nhi Trung ương (Số 02 Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), 

Điện thoại: 024.3676.2507; Fax: 024.3676.3618. 

- Thời gian bốc thăm xếp lịch thi đấu: Căn cứ hồ sơ đăng ký tham dự Giải 

của các nội dung thi đấu, Hội đồng trọng tài tổ chức bốc thăm lịch thi đấu vào 

ngày họp trưởng đoàn và họp Ban Tổ chức Giải (có thông báo sau). 

 IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

- Ban Tổ chức và các đoàn tham gia Giải thi hành Điều lệ. 

- Chỉ có Tổng cục Thể dục thể thao mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung 

Điều lệ và có thông báo cho các đơn vị. 
 

 

Nơi nhận:    
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo); 
- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Hội đồng Đội TW; 
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn; 

- Ban công tác thiếu nhi TW Đoàn; 

- Trung tâm HDHĐ thiếu nhi TW; 

- Vụ Thể dục thể thao quần chúng; 

   - Các Cung, NTN, TT HĐTTN các 

tỉnh/thành;           

- Ban Tổ chức Giải; 

- Lưu VT, Vụ TDTTQC, Thành (165).                                                     

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Anh 

 

 

http://thieunhitw.vn/
mailto:nguyentuanvutwd@gmail.com
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ĐƠN VỊ 

........................................ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          ................... ngày         tháng         năm 2021 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải “Cầu lông, Bóng bàn - Tuổi 15”  

tại Festival hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII, năm 2021 

Bộ môn Cầu lông 
(Ban hành theo Điều lệ số:          /ĐL-TCTDTT ngày       tháng       năm 2021 

 của Tổng cục Thể dục thể thao) 

 

- Trưởng đoàn:………………….................. điện thoại:................................... 

- Huấn luyện viên:........................................ điện thoại:.................................... 
 

TT 
HỌ VÀ TÊN 

 

NGÀY, THÁNG 

NĂM SINH 
ĐỊA CHỈ 

GIỚI 

TÍNH 

NỘI DUNG 

GHI  

CHÚ  Đơn 

Nam 

Đơn 

Nữ 

Đôi 

Nam 

Đôi 

Nữ 

Đôi 

Nam 

Nữ 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

 

Thủ trưởng đơn vị                             Trưởng đoàn ký tên 

(Ký tên, đóng dấu)                                                                    
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ĐƠN VỊ 

........................................ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          ................... ngày         tháng         năm 2021 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải “Cầu lông, Bóng bàn - Tuổi 15”  

tại Festival hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII, năm 2021 

Bộ môn Bóng bàn 
(Ban hành theo Điều lệ số:          /ĐL-TCTDTT ngày       tháng       năm 2021 

 của Tổng cục Thể dục thể thao) 

 

- Trưởng đoàn:………………….................. điện thoại:................................... 

- Huấn luyện viên:........................................ điện thoại:.................................... 
 

TT 
HỌ VÀ TÊN 

 

NGÀY, THÁNG 

NĂM SINH 
ĐỊA CHỈ 

GIỚI 

TÍNH 

NỘI DUNG 

GHI  

CHÚ  Đơn 

Nam 

Đơn 

Nữ 

Đôi 

Nam 

Đôi 

Nữ 

Đôi 

Nam 

Nữ 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            
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