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TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BTC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ  

LẦN THỨ IV – NĂM 2020 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  99 /ĐL - BTC              Hà Nội, ngày  29  tháng 9  năm 2020 

 

  ĐIỀU LỆ 

 

Giải bóng chuyền hơi nữ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam  

lần thứ IV - năm 2020  

 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ – ĐS ngày 20/01/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công 

ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Ban tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ Tổng công 

ty Đường sắt Việt Nam lần thứ IV – năm 2020;  

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-HĐVHTT ngày 28/9/2020 về việc tổ chức Giải bóng 

chuyền hơi nữ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ IV - năm 2020 của Hội đồng 

Văn hóa – thể thao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;  

Ban tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ 

IV – năm 2020 ban hành Điều lệ giải, gồm các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

 - Thiết thực lập thành tích: Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung 

ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 – 2025); chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp 

phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020); 74 năm ngày truyền thống Ngành Đường 

sắt Việt Nam (21/10/1946 – 21/10/2020). 

- Nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện môn bóng chuyền hơi nữ sâu rộng 

trong CNVCLĐ toàn Tổng công ty; góp phần nâng cao sức khỏe, phát hiện những VĐV 

tiêu biểu, làm nòng cốt cho phong trào thể thao của các Cụm VHTT khu vực và các đơn 

vị cơ sở.  

- Tăng cường mối quan hệ, đoàn kết, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa 

các cá nhân, đơn vị và các Cụm VHTT, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

của toàn Tổng công ty ĐSVN năm 2020 và những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

- Các đội tham gia giải chấp hành đúng Luật, Điều lệ và các quy định của Ban tổ 

chức giải. 

- Đảm bảo an toàn mọi mặt và tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chống 

mọi biểu hiện tiêu cực trong thi đấu. 

II.  TÊN GIẢI, THÀNH LẬP ĐOÀN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Tên giải  

“Giải bóng chuyền hơi nữ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ IV – năm 2020”. 

 2. Thành lập các Đoàn VĐV  

 - Các đơn vị trong toàn Tổng công ty có phong trào bóng chuyền hơi nữ thành lập 

đội bóng theo đơn vị và đăng ký tham gia thi đấu. 
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 - Các đơn vị Đường sắt có thể liên kết trong cùng Cụm Văn hóa thể thao khu vực, 

các đơn vị ĐS cùng khối để thành lập đội bóng tham gia thi đấu giải. Đăng ký thi đấu lấy 

tên đơn vị hoặc Cụm VHTT khu vực, tùy các đơn vị và Cụm quyết định. 

3. Đối tượng và điều kiện tham gia 

- Là nữ CNVCLĐ (không phân biệt lứa tuổi) đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, có tham gia BHXH bắt buộc 

trong danh sách đóng BHXH, hưởng lương liên tục hàng tháng trong sổ lương của đơn vị, 

ít nhất từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm tham gia giải. 

- VĐV tham gia phải có đủ điều kiện về sức khỏe. 

- Thành phần đoàn gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 bác sỹ (hoặc y tế) 

và tối đa 10 VĐV. Tổng số một đoàn không quá 13 người. 

- Nghiêm cấm thuê, mượn cầu thủ ngoài ngành dưới mọi hình thức. 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU  

1. Quyết định cử đoàn VĐV tham dự giải của đơn vị quản lý và sử dụng lao động 

(hoặc của đơn vị chủ chốt, nòng cốt của đoàn). Nếu Cụm VHTT khu vực cử đội bóng tham 

dự giải, đơn vị Cụm trưởng ký quyết định thành lập đoàn. 

2. Danh sách đoàn VĐV tham dự giải (theo mẫu gửi kèm), có ký tên, đóng dấu của 

đơn vị quản lý và sử dụng lao động (hoặc của đơn vị chủ chốt, nòng cốt của đoàn); 

photocopy 3 loại giấy tờ sau: Sổ bảo hiểm xã hội; CMND; Sổ lương của đơn vị; Giấy xác 

nhận đủ điều kiện sức khoẻ để tham gia giải của cơ quan y tế gửi về Ban tổ chức trước 

ngày 10/10/2020.  

3. Các đoàn VĐV tự giữ hồ sơ (bản gốc) nêu trên, Ban tổ chức sẽ đối chiếu với bản 

photocopy khi có khiếu nại. 

4. Các đoàn phải chịu trách nhiệm về thành phần VĐV của đơn vị tham dự giải. 

5. Nơi đăng ký và gửi hồ sơ: Thường trực Hội đồng VHTT Tổng Công ty ĐSVN 

(Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch CĐĐS, số 65 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội, Đ/c Phạm Thị Thu Lan – Phụ trách phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, ĐT/Fax: 

0243.8221.684, DĐ: 097.560.3783; Email: ttvh@congdoandsvn.org.vn). 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian thi đấu: trong 2 ngày 16 và 17/10/2020 (thứ sáu và thứ bảy). 

- Họp Ban tổ chức, Tổng Trọng tài và Trưởng các đoàn bốc thăm chia bảng 14h00 

ngày 15/10/2020. 15h00 các đội bóng làm quen sân tại Công ty CP TTTH ĐS Vinh và 

Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh. 

- Khai mạc: 7h30 ngày 16/10/2020; Bế mạc: 11h00 ngày 17/10/2020.  

2. Địa điểm khai mạc, bế mạc và thi đấu: tại Công ty TTTH Vinh và Công ty CP 

ĐS Nghệ Tĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An (Đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). 

V. THỂ THỨC THI ĐẤU, CÁCH TÍNH ĐIỂM, XẾP HẠNG 

1. Thể thức thi đấu 

1.1. Nếu có từ 5 đội trở xuống:  

Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm: xếp thứ tự: Nhất, Nhì, Ba. 
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1.2. Nếu có từ 6 – 8 đội: Chia 2 bảng: lấy nhất, nhì mỗi bảng. Thi đấu như sau: 

- Vòng đấu bảng: Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm;  

- Vòng bán kết:  BK1: Nhất A – Nhì B;  

BK2: Nhất B – Nhì A;  

- Vòng chung kết:  Thắng BK1 - Thắng BK2;  

Hai đội thua đồng giải ba. 

1.3. Nếu có 9 đội: chia làm 3 bảng, lấy nhất 3 bảng và 01 đội nhì có thành tích cao 

nhất trong 3 bảng. Thi đấu như sau: 

- Vòng đấu bảng: thi đấu vòng tròn tính điểm. 

- Vòng bán kết:  BK1: Nhất A – Nhất C;  

BK2: Nhất B – Đội nhì có thành tích cao nhất trong 3 bảng. 

- Vòng chung kết:  Thắng BK1 – Thắng BK2;  

Hai đội thua BK1 và BK2 đồng giải ba. 

1.4. Nếu có 10 đội: chia làm 3 bảng (Bảng A và B = 3 đội; bảng C = 4 đội), lấy 

nhất 3 bảng và đội nhì của bảng 4 (bảng C). Thi đấu như sau: 

- Vòng đấu bảng: thi đấu vòng tròn tính điểm. 

- Vòng bán kết:  BK1: Nhất A – Nhất C; 

BK2: Nhất B – Nhì C. 

- Vòng chung kết:  Thắng BK1 – Thắng BK2;  

Hai đội thua BK1 và BK2 đồng giải ba. 

1.5. Nếu có 11 đội: chia làm 3 bảng (Bảng A = 3 đội; Bảng B và C = 4 đội), lấy 

nhất 3 bảng và 01 đội nhì có thành tích cao nhất trong 2 bảng 4 đội. Thi đấu như sau: 

- Vòng đấu bảng: thi đấu vòng tròn tính điểm. 

- Vòng bán kết: BK1: Nhất B – Nhất C; 

     BK2: Nhất A – Đội nhì có thành tích cao nhất trong 2 bảng 4 đội. 

- Vòng chung kết: Thắng BK1 – Thắng BK2;  

         Hai đội thua BK1 và BK2 đồng giải ba. 

1.6. Nếu có từ 12 đội trở lên: Chia 4 bảng, thi đấu 3 giai đoạn:  

- Vòng đấu bảng: Thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm và lấy nhất mỗi bảng;  

- Vòng bán kết:  BK1: Nhất A - Nhất C;  

BK2: Nhất B - Nhất D;  

- Vòng chung kết:  Thắng BK1 - Thắng BK2;  

Hai đội thua đồng giải ba. 

2. Quy định về thay cầu thủ 

- Một trận đấu, mỗi đội bóng được phép đăng ký 5 cầu thủ chính thức và 5 dự bị. 

- Trong một trận đấu, đội bóng được phép thay cầu thủ không giới hạn về vị trí và 

thay theo cặp, số lần ra, vào. Cầu thủ thay ra, được phép thay trở lại sân thi đấu. 
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3. Cách tính điểm và xếp hạng 

- Một trận thi đấu 03 hiệp, đội nào thắng 02 hiệp sẽ thắng cuộc; 

- Thắng một hiệp: Đội thắng một hiệp (trừ hiệp thứ 3 hiệp quyết thắng) là đội được 

21 điểm trước và hơn đội kia ít nhất 2 điểm. Nếu 21 đều (21/21) phải tiếp tục thi đấu đến 

khi hơn nhau 2 điểm và điểm thắng cuối cùng của ván đó là 25 (hay 30), bên nào chạm 25 

(hay 30) trước sẽ thắng ván đó; 

- Trong trường hợp hòa 1-1, hiệp quyết thắng (hiệp 3) đấu đến 15 điểm, đội thắng 

phải hơn ít nhất 2 điểm và điểm thắng cuối cùng là 20 (bên nào chạm 20 điểm trước, sẽ 

thắng). Khi một trong hai đội đến 8 điểm sẽ đổi sân; 

* Cách tính điểm trận đấu:  

- Thắng 2/0 (2 hiệp)  : 02 điểm; 

- Thắng 2/1    : 01 điểm; 

- Thua 0/2 hoặc 1/2 đều được :  0 điểm; 

- Bỏ cuộc, xử thua 0/2; mỗi hiệp 0/21. 

* Xếp hạng vòng bảng: 

- Đội có tổng số điểm cao nhất xếp trên. 

- Trường hợp có hai đội bằng điểm, đội thắng ở trận đối kháng trực tiếp sẽ xếp trên.  

- Nếu có từ 03 đội trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của các trận đấu giữa 

các đội bằng điểm nhau theo thứ tự ưu tiên: 

+ Hiệu số: Tổng hiệp thắng và tổng hiệp thua. Đội có số điểm cao hơn xếp trên. 

+ Tỷ số: Tổng quả thắng/tổng quả thua. Đội có chỉ số cao hơn xếp trên. 

+ Nếu vẫn bằng nhau, bốc thăm. 

4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hơi năm 2014 do Tổng cục 

Thể dục thể thao ban hành.  

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ  

1. Cơ cấu giải thưởng, gồm các giải: Nhất, nhì, ba, khuyến khích và Hoa khôi 

(Ban tổ chức sẽ có thông báo về tiêu chí bầu chọn Hoa khôi gửi đến các đoàn sau). 

 2. Kinh phí tổ chức 

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức và giải thưởng. 

- Các đơn vị, Cụm VHTT khu vực tham dự giải chịu trách nhiệm về kinh phí tập 

luyện; chi phí đi lại, ăn, nghỉ, bồi dưỡng tập luyện và thi đấu cho VĐV của đội. 

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

- Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho tất cả các đoàn tham gia. Trao cúp, cờ, hoa và 

giải thưởng cho các đội đạt giải.  

- Căn cứ quá trình thi đấu và kết quả, Ban tổ chức sẽ xem xét trao một số giải khuyến 

khích và các giải phụ khác. 
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2. Kỷ luật: Những đội và VĐV vi phạm các quy định của Ban tổ chức, Luật thi 

đấu, Điều lệ giải tùy theo mức độ vi phạm, Ban tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật đối với 

những cá nhân, đơn vị, đội tùy theo mức độ vi phạm như: truất quyền thi đấu của VĐV, 

của đội hoặc trừ điểm và gửi thông báo về đơn vị. 

3. Khiếu nại 

- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc Đội trưởng mới có quyền khiếu nại với Ban Tổ chức. 

- Các sự việc khiếu nại trên sân phải có bút tích gửi Ban tổ chức, chậm nhất 10 phút 

sau khi sự việc xảy ra.  

- Các khiếu nại về hồ sơ, thủ tục, nhân sự được giải quyết trước khi công bố kết quả và 

trao giải. Sau khi trao giải, Ban tổ chức không giải quyết bất cứ trường hợp khiếu nại nào. 

- Các vấn đề khiếu nại, Ban tổ chức, Trọng tài đã giải quyết xong, mọi cá nhân, đơn 

vị, có liên quan phải tuyệt đối chấp hành. 

VIII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Trọng tài 

Trọng tài do Ban tổ chức lựa chọn. Trong quá trình điều hành trận đấu, quyết định 

của Trọng tài chính là quyết định cao nhất, các đội bóng và các bên liên quan tuyệt đối 

tuân thủ và chấp hành.  

  2. Trang phục  

- Các VĐV khi tham gia thi đấu phải mặc trang phục thi đấu môn Bóng chuyền hơi, 

trang phục của tất cả các cầu thủ phải in tên đơn vị (hoặc Cụm VHTT) và số áo. Việc in 

tên đơn vị và số áo cầu thủ sử dụng kiểu chữ và số thông dụng, dễ nhìn, dễ đọc. 

- Mỗi đoàn cử 01 nữ mặc áo dài cầm biển đoàn của đoàn mình trong Lễ khai mạc. 

- Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Ban 

tổ chức. Nếu thấy hợp lý Ban Tổ chức sẽ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

Điều lệ này thay thế cho Điều lệ số 07/ĐL – BCHN2020 ngày 21/01/2020 và có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành cho đến khi kết thúc giải. Mọi thành viên tham 

dự giải có trách nhiệm thi hành Điều lệ và các văn bản quy định khác của Ban tổ chức. 

Mọi chi tiết các đơn vị liên hệ bộ phận Thường trực Ban tổ chức: Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch Công đoàn Đường sắt, 65 phố Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

ĐT/Fax: 024.38.221.684 – Đ/c Phạm Thu Lan ĐT: 097.560.3783. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ VHTT TCT ĐSVN (để b/c); 

- Thành viên BTC; 

- Các đơn vị trong toàn TCT ĐSVN (để t/h); 

- Các Cụm VHTT khu vực (để t/h); 

- Lưu VT, TTVHTT. 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 
 

Đã ký 
 
 

 

  PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN ĐSVN 

  Nguyễn Thanh Hoàn 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  

ĐOÀN VĐV THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ 

TỔNG CÔNG TY ĐSVN LẦN THỨ IV – NĂM 2020 
 

Căn cứ Kế hoạch, Điều lệ Giải bóng chuyền hơi nữ Tổng công ty ĐSVN lần thứ IV – năm 

2020,  

Đơn vị:…………......................................................đăng ký danh sách đoàn VĐV 

tham gia giải, gồm có: 
 

TT Họ và Tên Chức danh  Ngày sinh Số áo Ghi chú 

1  Trưởng đoàn   Điện thoại DĐ: 

2  Huấn luyện viên   DĐ: 

3  Bác sỹ (y tế)   DĐ: 

4  VĐV    

5  VĐV    

6  VĐV    

7  VĐV    

8  VĐV    

9  VĐV    

10  VĐV    

11  VĐV    

12  VĐV    

13  VĐV    

          Màu áo thi đấu của đội: Áo màu….. (chính); áo màu……(phụ). 

         Đơn vị cam đoan danh sách đoàn VĐV trên là của đơn vị chúng tôi/của các đơn 

vị đường sắt liên kết. Nếu sai đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

  

TÊN ĐƠN VỊ…………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          ……, ngày      tháng      năm 2020 


