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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:       /ĐL-SNN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2019 

 

ĐIỀU LỆ 

Giải thể thao chào mừng 74 năm “Ngày truyền thống ngành  

Nông nghiệp và PTNT Việt Nam” 14/11/1945-14/11/2019 

 Môn cầu lông - Cờ tướng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-SNN ngày 23/10/2019 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc tổ chức giải thể thao chào mừng 74 năm “Ngày 

truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” 

14/11/1945-14/11/2019. 

 Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-SNN ngày 23/10/2019 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Giải 

thể thao chào mừng 74 năm Ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam. 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI 

Vận động viên thi đấu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

hiện đang công tác tại các phòng ban, đơn vị thuộc Sở, Văn phòng Điều phối 

xây dựng NTM tỉnh, Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng 

Lạng Sơn, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 2, Phòng Nông nghiệp và 

PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các 

huyện, thành phố, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian:  

- Thời gian: 02 ngày, 09-10/11/2019; Khai mạc lúc 7h30 ngày 

09/11/2019; Dự kiến tổng kết, trao giải vào hồi 11h30 ngày 10/11/2019. 

- Họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu: 15h ngày 04/11/2019 tại 

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNN Lạng Sơn (các trưởng đoàn hoặc cử đại 

diện tham gia). 

2. Địa điểm thi đấu: Tại nhà thi đấu thể thao Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, địa chỉ số 118, đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng và nhà thi đấu 

Hạt Kiểm lâm Thành phố Lạng Sơn, đường Nhị Thanh, thành phố Lạng Sơn  

(Buổi sáng ngày 10/11/2019 tổ chức thi đấu các trận còn lại tại nhà thi 

đấu thể thao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

III. NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Tổ chức thi đấu môn cầu lông:  Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.  
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- Một vận động viên được tham gia thi đấu không quá 02 nội dung cho 

đoàn của đơn vị mình. 

- Tùy thuộc số lượng vận động viên đăng ký thi đấu ở mỗi nội dung, Ban Tổ 

chức sẽ quyết định lấy một hoặc hai đôi nhất, nhì ở mỗi bảng vào tiếp vòng 2. 

- Cách tính điểm: Thắng được 02 điểm, thua được 01 điểm, bỏ cuộc 0 

điểm. Căn cứ vào số điểm, đôi nào có tổng số điểm cao hơn thì xếp trên; nếu có 

02 hay nhiều đôi bằng điểm nhau thì lần lượt xét: 

 + Hiệu số hiệp thắng, hiệp thua. 

 + Hiệu số quả thắng, quả thua. 

 + Trận gặp nhau trực tiếp. 

2. Tổ chức thi đấu môn cờ tướng: Giải cá nhân 

 - Thể thức thi đấu: Chia 2 bảng, đánh vòng tròn trong bảng. Lấy các đội 

nhất - nhì bảng vào vòng 2. 

 Xếp thứ hạng theo tổng số điểm của các đấu thủ. Nếu tổng số điểm bằng 

nhau thì căn cứ vào ván cờ đối kháng giữa các đấu thủ bằng điểm, ai thắng xếp 

trên. Nếu vẫn bằng nhau thì tính đến hệ số của đấu thủ, ai có hệ số cao hơn được 

xếp trên. Tính hệ số của từng đấu thủ như sau: Cộng tổng số điểm của các đối 

phương mà đấu thủ đó thắng, nửa tổng số điểm của đối phương mà đấu thủ hòa. 

Nếu vẫn bằng nhau thì lấy số ván thắng, ai có số ván thắng nhiều thì xếp trên. 

Nếu vẫn bằng nhau, thì lấy số ván thắng bằng quân Đen, ai được nhiều hơn thì 

xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm may rủi để xếp hạng. 

 - Các tính điểm: Thắng được 1 điểm, hòa được nửa điểm và thua được 0 điểm. 

 IV. LUẬT THI ĐẤU 

 1. Áp dụng Luật Cầu lông, Luật Cờ tướng hiện hành do Ủy ban TDTT 

(nay là Tổng cục TDTT) ban hành và những Điều luật mới bổ sung. 

 Cầu thi đấu: Cầu Thành công. 

2. Trang phục thi đấu:  

- Đối với môn cầu lông: Các vận động viên phải mặc trang phục thể thao 

trong khi thi đấu.  

- Đối với môn cờ tướng: Các vận động viên mặc trang phục thích hợp, 

lịch sự. 

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng: 

- Giải toàn đoàn gồm: Nhất, nhì, ba (Áp dụng đối với các đoàn đăng ký đủ 

cả 02 môn (03 nội dung thi đấu cầu lông + cờ tướng và có từ 02 đoàn đăng ký 

đủ nội dung trở lên). 

- Giải cá nhân gồm: Nhất, nhì, ba đối với từng nội dung thi đấu (nếu chỉ 

có 03 đôi tham gia thi đấu ở mỗi nội dung, BTC chỉ trao giải nhất và giải nhì; 

nếu chỉ có 02 đôi tham gia thi đấu, BTC chỉ trao giải nhất). 
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2. Kỷ luật: 

- Trong quá trình thi đấu, tùy theo mức độ vi phạm, Ban tổ chức giải sẽ có 

hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu đối với các vận 

động viên, các đơn vị vi phạm điều lệ giải, luật thi đấu. 

- Vận động viên đến muộn quá 10 phút không có mặt để thi đấu, coi như 

bỏ cuộc và trọng tài sẽ xử thua trận đó. 

Trên đây là Điều lệ giải thể thao chào mừng 74 năm ngày truyền thống 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Sở (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- VP ĐP XD NTM; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp hoạt động trong ngành; 

- Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng KT thành phố; 

- TT Dịch vụ NN các huyện/thành phố; 

- Lưu: VT.VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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