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BAN TỔ CHỨC  

H   B   V  T S N  TRU ỀN TH N  

B CH   N  – CUP B O QU N  N NH 

LẦN THỨ 43 - NĂM 2020 

 

C N  HOÀ XÃ H   CHỦ N HĨA V ỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       

   Số: 1039/ĐL-BTC Quảng Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2020 
 

  ỀU LỆ 

Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch  ằng - Cup Báo Quảng Ninh 

lần thứ 43 - năm 2020 

 
 

 . MỤC  ÍCH,  ÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng 

Ninh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;  

- Hưởng ứng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại".  

- Khôi phục, duy trì tổ chức một giải thi đấu thể thao phong trào có truyền 

thống lâu đời nhất trong hệ thống thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh. Tạo sự 

chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý 

nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của bơi lội và thúc đẩy phát triển phong trào tập 

luyện bơi lội trong nhân dân nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

- Góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao, tăng cường 

phối hợp các nguồn lực xã hội để xây dựng bể bơi, bãi tắm tổ chức các lớp bơi 

lội và các hoạt động thể thao dưới nước trong toàn tỉnh;  

- Nâng cao kiến thức phòng chống tai nạn đuối nước, phát triển kỹ năng 

bơi, kỹ năng sống sót và kỹ năng cứu hộ, cứu đuối. 

2.  êu cầu 

- Tăng cường thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-

NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát 

triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về tầm quan trọng của công tác bơi lội trong nhân dân và các hoạt động 

thể thao dưới nước nhằm phòng chống tai nạn đuối nước và thương tích. 

- Tăng cường phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao với các huyện, thị 

xã, thành phố, các ban ngành cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo và điều hành 

các hoạt động thể thao dưới nước trong nhân dân;  

- Tổ chức phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh mọi tiêu cực. 

- 100% các địa phương, đơn vị cử lực lượng vận động viên tham gia giải, 

đây là tiêu chí đánh giá xét thi đua trong lĩnh vực TDTT đối với cấp huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh hằng năm. 

II.   N VỊ TỔ CHỨC 

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh 

và UBND thị xã Đông Triều tổ chức. 
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III. THỜ    AN VÀ  ỊA   ỂM 

 1. Thời gian tổ chức: Ngày 28/6/2020;  

 2.  ịa điểm tổ chức: Sông Cầm, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh. 

 * Nội dung chương trình: 

- Ngày 26/6/2020, từ 8h00 Ban Tổ chức tiếp đón các đoàn tham dự; 

- Ngày 27/6/2020: tại Hội trường Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị 

xã Đông Triều, khu 4, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều. 

+ Từ 7h00- 8h45 đi thăm dòng 

+ Từ 8h00 Ban Tổ chức kiểm tra hồ sơ nhân sự; 

+ Từ 10h30 họp chuyên môn; 

+ Từ 14h00 tập huấn trọng tài. 

- Ngày 28/6/2020: tại Khu vực Cầu Cầm, P. Hưng Đạo, thị xã Đông Triều. 

+ 7h15 Lễ khai mạc; 

+ 7h45: Các Vận động viên xuống tàu ra khu vực xuất phát; 

+ 8h00: Xuất phát cự ly 1km nữ trẻ; 

+ 8h15: Xuất phát cự ly 2 km nam trẻ và 2km nữ chính; 

+ 8h30: Xuất phát 3km nam chính; 

+ 9h30: Bế mạc tổng kết Hội thi. 

IV.     T  N  VÀ   ỀU K ỆN THAM DỰ      

- Các công dân Việt Nam có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng 

Ninh, yêu thích bơi lội, có đủ sức khoẻ đều được tham gia thi đấu. Tuổi VĐV trẻ 

nam - nữ từ 11 đến 16 tuổi (sinh năm 2009 - 2004). 

- Đơn vị đăng ký: Là đơn vị đầu mối trực thuộc tỉnh và các cơ quan, xí 

nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, câu lạc bộ TDTT, phường, xã ... và các 

cá nhân (các cá nhân đăng ký tham gia thi đấu cần có giấy giới thiệu của đơn vị 

hoặc địa phương đang cư trú).  

V. N   DUN , THỂ THỨC VÀ C CH TÍNH THÀNH TÍCH TH   ẤU 

1. Nội dung thi đấu 

- Nữ trẻ cự ly 1km; 

- Nam trẻ cự ly 2km; 

- Nữ chính cự ly 2km; 

- Nam chính cự ly 3km. 

- Đồng đội:  nam trẻ, nữ trẻ, nam chính, nữ chính; 

- Toàn đoàn: Đoàn trẻ, Đoàn chính. 

      * Số lượng: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đoàn VĐV trẻ, 01 đoàn VĐV 

chính và các VĐV đăng ký thi đấu cá nhân tính thành tích, không tính điểm 

(mỗi đoàn gồm 01 đội nam 05 VĐV, 01 đội nữ 05 VĐV). 
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2. Cách tính điểm và xếp hạng 

- Các VĐV thi đấu đồng đội được tính điểm cá nhân, các VĐV thi đấu cá 

nhân không được tính điểm đồng đội; 

- Điểm cá nhân là thứ tự về đích của VĐV ở các cự ly; 

- Điểm đội:  Là tổng thứ hạng của 03 VĐV (nam, nữ) của giải trẻ, của 03 

VĐV (nam, nữ) của giải chính. Đội nào ít điểm hơn xếp trên, nếu 2 hay nhiều 

đội bằng điểm nhau, đội nào có thứ vị cá nhân cao hơn xếp trên; 

- Điểm đoàn là tổng số điểm của 06 VĐV (Giải trẻ ); 06 VĐV (Giải 

chính) cộng lại. Đoàn nào ít điểm hơn xếp trên. Nếu 2 hay nhiều đoàn bằng 

điểm nhau, đoàn nào có đội nữ xếp hạng cao hơn xếp trên. 

VI. KHEN TH ỞN , KỶ LUẬT, KH ẾU N  ,      QU ẾT KH ẾU N   

  1. Khen thưởng: 

      - Trao huy chương và giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích nhất, nhì, 

ba ở các nội dung thi đấu; 

- Trao giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích từ thứ 4 đến thứ 10 ở các 

nội dung thi đấu; 

- Trao huy chương và cờ cho các đội đạt thành tích nhất, nhì, ba; 

- Tặng cúp, cờ và hiện vật cho đoàn giải chính, giải trẻ xếp thứ nhất; 

      - Tặng cờ và hiện vật cho đoàn giải chính, giải trẻ xếp thứ nhì, ba; 

      - Tặng cờ và hiện vật cho đoàn xếp thứ nhất khối các huyện miền núi biên 

giới, hải đảo, khối các ngành và lực lượng vũ trang;        

      - Tặng phẩm cho VĐV nhỏ tuổi đạt thành tích xuất sắc; 

       - Tặng phẩm cho HLV đoàn trẻ và Đoàn chính xếp thứ nhất; 

2. Kỷ luật:  

Truất quyền thi đấu, xoá bỏ thành tích cá nhân, đội, đoàn vi phạm Luật 

Bơi và các quy định của điều lệ này. 

3. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại 

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên có quyền khiếu nại bằng văn bản lên Ban 

tổ chức giải khi phát hiện vi phạm Điều lệ giải hoặc nhân sự, chậm nhất là 5 

phút sau khi nội dung kết thúc và nộp lệ phí là 500.000 (năm trăm ngàn đồng). 

- Khi có đơn khiếu nại về nhân sự, Ban Tổ chức yêu cầu đơn vị bị khiếu 

nại phải trình đầy đủ hồ sơ để giải quyết. Nếu đơn vị đó không đủ hồ sơ theo 

quy định thì phải chấp hành quyết định của Ban tổ chức. 

VI. QU  TRÌNH VỀ HỒ S  VÀ THỦ TỤC  ĂN  KÝ TH   ẤU 

Các VĐV phải đảm bảo: Giấy CMND đối với VĐV trên 16 tuổi, Giấy 

khai sinh, sổ hộ khẩu bản sao có công chứng đối với VĐV trẻ dưới 16 tuổi; 

 - Có giấy khám sức khoẻ của cơ quan chức năng cấp có giá trị 30 ngày kể 

từ ngày cấp đến ngày tổ chức giải (có dán ảnh VĐV và đóng dấu giáp lai). 

- Các giấy tờ trên BTC sẽ kiểm tra một lần vào lúc kiểm tra hồ sơ nhân sự. 
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- Khi có khiếu nại BTC yêu cầu VĐV đó phải xuất trình  nếu không đảm 

bảo thì thành tích VĐV đó sẽ bị huỷ bỏ. 

- Các đoàn gửi danh sách vận động viên thi đấu về Ban Tổ chức đúng thời 

gian quy định. Trong trường hợp đặc biệt vì lý do khách quan, có thể thay đổi 

vận động viên thi đấu chậm nhất tại cuộc họp chuyên môn. 

- Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 15/6/2020 về phòng Nghiệp vụ 

TDTT Sở Văn hoá và Thể thao, tầng 14 Trụ sở Liên cơ quan số 2 Phường Hồng 

Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Email: thethaoquangninh@gmail.com. 

VII. K NH PHÍ 

- Các đơn vị dự thi tự túc toàn bộ kinh phí tập luyện và tham gia thi đấu. 

- Ban tổ chức giải lo kinh phí tổ chức và giải thưởng. 

VIII. C C QU   ỊNH KH C 

- Vận động viên môn bơi chưa đạt kiện tướng, cấp 1, chưa đạt thành tích 

giải thi đấu quốc gia thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh được về 

tham gia thi đấu cho địa phương, đơn vị tối đa 1 nam, 1 nữ  giải chính, 1 nam, 1 

nữ giải trẻ và phải được sự cho phép của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu 

TDTT tỉnh Quảng Ninh; 

IX.   ỀU KHO N TH  HÀNH 

- Các đơn vị cử vận động viên tham gia giải chịu trách nhiệm bảo đảm sự 

chính xác về hồ sơ, độ tuổi đăng ký của vận động viên tham gia thi đấu, thực 

hiện đúng Điều lệ giải, điều hành của Ban tổ chức và của tổ trọng tài trong quá 

trình thi đấu. 

 - Các VĐV chỉ được quyền thi đấu cho đơn vị của mình. 

 - Các VĐV phải thực hiện nghiêm túc Điều lệ thi đấu của giải, phải phục 

tùng trọng tài và chấp hành đúng thời gian quy định. 

Chỉ có Trưởng Ban Tổ chức giải mới có quyền sửa đổi, bổ xung điều lệ, 

khi sửa đổi sẽ có thông báo cụ thể./. 
 

 
 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh (B/c); 

- BCĐ Hội bơi lần thứ XXXXIII (chỉ đạo); 

- UBND các huyện, thị xã, Tp (p/h); 

- Thành viên BTC Hội bơi (P/h t/h) 

- TT HL&TĐ TDTT, Trường TDTT (t/h); 

- Phòng VHTT, TT TTVH các huyện, thị xã, 

thành phố (thực hiện); 

- Các đơn vị đầu mối thi đua TDTT (t/h); 

- Lưu: VT- NV TDTT. 

     T.M BAN TỔ CHỨC 

TR ỞN  BAN 

 

 

 

 

 

PH     M   C SỞ VHTT 

Nguy n Thanh T ng 
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Đơn vị : ……………………… 

……………………………………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              ộc lập – Tư do – Hạnh phúc 

 

   ………….., ngày        tháng     năm 2020 

 

 

 ĂN  KÝ TH   ẤU 

 iải Bơi Vượt sông truyền thống Bạch  ằng tỉnh Quảng Ninh 

 lần thứ XXXXIII, năm 2020 
 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 

N À  

TH N  

NĂM S NH 

  Ớ  TÍNH 
N   DUN  

TH   ẤU 
 H  CHÚ 

NAM NỮ 

1   
TRƯỞNG 

ĐOÀN 
          

2   HLV           

3   VĐV           

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

….        

                                

   `                                            . . . . . .  Ngày . . . . tháng 6 năm 2020 

                                                            LÃNH   O   N VỊ 
                                                                          Ký tên 

                                                                              (Đóng dấu) 
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