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ĐIỀU LỆ 

GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG NÔNG DÂN  

TRANH CÖP “BÔNG LÖA VÀNG” TỈNH QUẢNG NGÃI  

LẦN THỨ XVII - NĂM 2020 
 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2019 của Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành chương trình công tác văn hóa, 

thể thao và du lịch năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 78 /KHPH-HND-SVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 

2020 giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi về 

việc phối hợp tổ chức Giải Bóng chuyền truyền thống nông dân tranh Cúp “Bông 

lúa vàng” tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII năm 2020; Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch ban hành Điều lệ giải, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chào mừng 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 

02/9/2020); 

- Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX tiến tới Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

- Đẩy mạnh và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu thể thao trong quần 

chúng nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn trong toàn tỉnh. Tạo điều 

kiện để cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cùng 

nhau tiến bộ, đồng thời tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đạt nhiều thành quả trong 

lao động sản xuất; 

- Nâng cao trình độ đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, nhân 

viên phục vụ cho việc tổ chức thi đấu các giải bóng chuyền trong tỉnh và toàn 

quốc. 

2. Yêu cầu 

- Các đội bóng tham dự giải chấp hành đúng Luật, đúng Điều lệ Giải. 

- Đảm bảo an toàn trong thi đấu. 
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II. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI 

1. Đơn vị đăng ký: 

- Hội Nông dân huyện, thị, thành phố là đơn vị đăng ký tham dự Giải. 

- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội tuyển Bóng chuyền nông dân của đơn vị 

để tham dự Giải. Mỗi đội tối đa là 12 vận động viên (VĐV), 01 Trưởng đoàn, các 

HLV và săn sóc viên.  

2. Quy định về VĐV 

- VĐV tham gia Giải phải là người trực tiếp tham gia lao động sản xuất 

hoặc làm dịch vụ trong lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp trên địa bàn huyện, thị, 

thành phố của đơn vị đăng ký. 

- Có Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước được cơ quan có thẩm 

quyền cấp.  

- VĐV tham gia Giải phải có hộ khẩu gốc tại địa phương nơi đơn vị đăng 

ký tham dự Giải. Nếu VĐV của đơn vị này muốn thi đấu cho đơn vị khác thì phải 

được sự thống nhất bằng văn bản của Hội Nông dân huyện, thị, thành phố nơi 

VĐV có sổ hộ khẩu gốc. Trường hợp VĐV là công dân từ tỉnh, thành phố khác 

chuyển đến phải có thời gian cư trú tối thiểu là 24 tháng tính đến ngày thi đấu và 

phải kèm theo phiếu chuyển hộ khẩu của cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đi 

(nếu bản photo thì phải có công chứng). 

- VĐV tham gia Giải phải là những người không ở trong tình trạng đang bị 

kỷ luật hoặc can án. 

- Mỗi VĐV chỉ được quyền thi đấu cho một đội duy nhất trong suốt Giải. 

3. Hồ sơ đăng ký tham gia Giải gồm: 

- Danh sách và sổ đăng ký thi đấu (theo mẫu của BTC). Mỗi VĐV kèm 

theo 01 ảnh màu 3x4 chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng 

ký. Danh sách thành viên tham gia Giải phải có chữ ký xác nhận và đóng dấu của 

đơn vị đăng ký. 

- Giấy xác nhận VĐV đủ sức khỏe thi đấu của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

- Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu gốc hoặc bản sao có công chứng nơi 

địa phương mình cư trú (các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Quảng Ngãi). 

* Những lưu ý đối với đơn vị đăng ký và VĐV 

- Đối với đơn vị đăng ký:  Chịu trách nhiệm về sức khỏe VĐV trong suốt 

giải đấu. Không đăng ký những VĐV đang là: Chiến sĩ lực lượng Vũ trang, Công 

an, Cán bộ, Công chức, Viên chức, nhân viên hợp đồng lao động (kể cả hợp đồng 

thử việc) tại các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp… 

- VĐV tham dự Giải phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Có đồng phục thi đấu (áo và quần); áo phải có số in trước ngực và sau 

lưng đúng với số đã đăng ký trong danh sách, tên của VĐV được in trên lưng áo 

và sử dụng trong suốt quá trình tham gia Giải. 
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+ Không được đeo, mang vật cứng gây nguy hiểm khi thi đấu. 

- Các VĐV đã tham gia các Giải bóng chuyền theo hệ thống quốc gia (A2, 

A1, Vô địch quốc gia) từ năm 2018 đến nay không được quyền tham gia Giải.  

 III. QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian 

- Đăng ký tham gia Giải: Đến hết ngày  06/7/2020. 

- Kiểm tra hồ sơ VĐV: Từ 7g00 ngày 07/7/2020 đến 17g00 cùng ngày.  

- Họp Trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu: 14h ngày 08 tháng 7 năm 

2020 tại Hội trường cơ quan Hội Nông dân tỉnh, số 208 Hùng Vương, TP Quảng 

Ngãi; (thay giấy mời). 

- Thời gian thi đấu: từ ngày 09/7/2020 đến ngày 12/7/2020. 

- Thời gian khai mạc Giải: 7h30 ngày 09/7/2020. 

2. Địa điểm  

- Nơi nhận và kiểm tra hồ sơ: Ban Xây dựng Hội - Hội Nông dân tỉnh, địa 

chỉ: số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. 

- Nơi thi đấu: Nhà thi đấu Đa năng tỉnh (đường Nguyễn Tự Tân, thành 

phố Quảng Ngãi). 

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM 

1. Thể thức thi đấu 

Tuỳ theo số lượng các đội đăng ký tham gia, Ban Tổ chức (BTC) sẽ lựa 

chọn thể thức thi đấu hợp lý. 

- Nếu có từ 05 đội trở xuống thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng 

Nhất, Nhì, Ba (nếu có 04 đội đăng ký, không tổ chức Giải). 

- Nếu có từ 06 đội trở lên chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 02 độị 

nhất, nhì của mỗi bảng vào thi đấu bán kết. 

- Nếu có đủ 06 đội huyện miền núi và hải đảo; 06 đội huyện, thị, thành phố 

vùng đồng bằng, trung du trở lên; BTC sẽ bốc thăm chia các đội huyện miền núi 

và hải đảo thành 02 bảng A và B; các đội huyện đồng bằng, trung du và thành phố 

thành 02 bảng C và D. Chọn 02 đội nhất, nhì của mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ 

kết.  

+ Các trận đấu ở vòng tứ kết như sau: (1A gặp 2C; 1B gặp 2D; 1C gặp 2B 

và 1D gặp 2A). 

+ 04 đội thắng ở vòng tứ kết vào tranh bán kết (thắng TK1 gặp thắng TK2; 

thắng TK3 gặp thắng TK4). 

+ 02 đội thua bán kết, đồng hạng ba, 02 đội thắng ở vòng bán kết vào tranh 

chung kết. 

- Trường hợp không đủ số đội miền núi, đồng bằng nêu trên, BTC sẽ cho 

bốc thăm chia bảng thi đấu ngẫu nhiên. 
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2. Quy định thi đấu 

- Vòng loại, tứ kết: thi đấu theo thể thức 03 hiệp thắng 02 (mỗi hiệp 25 điểm). 

- Vòng bán kết, chung kết: thi đấu theo thể thức 05 hiệp thắng 03 

 3. Cách tính điểm và xếp hạng thi đấu vòng tròn 

3.1. Cách tính điểm 

- Thắng: 02 điểm 

- Thua: 01 điểm 

- Thua bỏ cuộc: 00 điểm (tỷ số 0/2; điểm 0/25, 0/25) 

- Thắng bỏ cuộc:  02 điểm (tỷ số 2/0; điểm 25/0, 25/0) 

* Trường hợp có đội: vi phạm nhân sự, tự ý không thi đấu, bỏ cuộc hoặc bị 

truất quyền thi đấu sẽ bị loại khỏi Giải. Toàn bộ kết quả (nếu có) của đội bóng 

này với đội bóng khác đều bị huỷ bỏ. 

b. Xếp hạng 

Kết thúc vòng đấu bảng, đội nào có tổng số điểm cao hơn thì xếp trên; 

trường hợp các đội có tổng số điểm bằng nhau, thì sẽ sử dụng lần lượt các chỉ số 

phụ dưới đây để xác định thứ hạng: 

- Hiệu số của tổng số hiệp thắng và hiệp thua. 

- Tỷ số của tổng số quả thắng và tổng số quả thua. 

- Kết quả trận gặp nhau.  

- Bốc thăm. 

V. LUẬT - BÓNG THI ĐẤU - TRỌNG TÀI, GIÁM SÁT 

1. Luật thi đấu: áp dụng Luật bóng chuyền mới nhất do Liên đoàn Bóng 

chuyền Việt Nam ban hành. 

2. Bóng thi đấu: Do Ban Tổ chức cung cấp. 

3. Trọng tài, giám sát: Do Ban Tổ chức điều động. 

VI. KINH PHÍ - KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

1. Kinh phí  

- Các đội tự túc toàn bộ kinh phí trong suốt quá trình tham gia Giải. 

- Ban Tổ chức lo kinh phí tổ chức, trọng tài, giám sát trận đấu và hỗ trợ cho 

các đội tham gia Giải, cụ thể như sau: 

* Vòng đấu bảng: 1.000.000đ/đội. 

* Vòng Tứ kết: 1.500.000đ/đội. 

* Vòng bán kết: 1.500.000đ/đội. 

* Vòng chung kết: 1.500.000đ/đội. 

* Các huyện Miền núi và Hải đảo được hỗ trợ thêm 500.000đ/đội. 



 5 

*** Các đội chỉ được nhận tiền hỗ trợ sau khi đã thi đấu đủ các trận đấu 

theo lịch ban hành. Đội bỏ cuộc, đội bị truất quyền thi đấu không được nhận tiền 

hỗ trợ. 

2. Khen thưởng 

- Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thứ hạng cao: 

+ Giải Nhất:  Cúp + huy chương vàng + bằng khen + 2.400.000đ 

+ Giải Nhì: Cờ + huy chương bạc + bằng khen +   1.800.000đ 

+Giải Ba (đồng hạng): Cờ + H/chương đồng + bằng khen +  

1.200.000đ/đội. 

+ Giải khuyến khích (04 đội thua tứ kết): bằng khen + 500.000đ/đội. 

- Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải sau 

+ Vận động viên tấn công xuất sắc nhất:  bằng khen  +    400.000đ. 

+ Vận động viên chuyền hai xuất sắc nhất:  bằng khen  +    400.000đ. 

+ Vận động viên Libero xuất sắc nhất:  bằng khen  +    400.000đ. 

+ Tổ Trọng tài xuất sắc nhất:                         bằng khen  +  1.000.000đ. 

3. Kỷ luật 

- Trong suốt quá trình thi đấu nếu cá nhân, đơn vị nào gây mất trật tự, làm 

cản trở trận đấu, cũng như làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của giải (tuỳ theo 

mức độ vi phạm) BTC sẽ xử lý từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu hoặc 

bị kỷ luật trước cơ quan có thẩm quyền; đồng thời có văn bản thông báo về địa 

phương. 

- Đội nào vi phạm về nhân sự theo qui định Điều lệ giải sẽ bị truất quyền 

thi đấu loại khỏi Giải; Hội Nông dân huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan 

không được xét thi đua khen thưởng của đơn vị quản lý ngành cấp trên. 

VII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

- Đến 17h00 ngày 06/7/2020, đơn vị nào không nộp đủ hồ sơ đăng ký theo 

qui định tại Điều lệ này xem như không tham gia Giải. 

- Các trận đấu diễn ra đúng ngày, giờ quy định của BTC, đội nào đến trễ 

quá 15 phút, xem như đội đó bỏ cuộc. Trường hợp có sự cố đặc biệt, phải thông 

báo cho BTC biết trước trận đấu 15 phút để kịp thời xử lý. 

- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên (có tên trong danh sách đăng 

ký) mới có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi cho BTC trước hoặc sau trận đấu 15 

phút và nộp lệ phí 1.000.000đ (một triệu đồng); sau thời gian quy định trên, BTC 

không giải quyết. 

- Đội bị khiếu nại về nhân sự, khi được BTC yêu cầu, trong thời gian 30 

phút Trưởng đoàn phải trình đủ thủ tục hồ sơ theo quy định của Điều lệ Giải; nếu 

trong thời gian trên không có hồ sơ hoặc hồ sơ không hợp lệ thì bị truất quyền thi 

đấu. 
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- Nếu khiếu nại không đúng quy định hoặc không có căn cứ, BTC không 

hoàn lại lệ phí đã nộp và sẽ có hình thức xử lý thích hợp. 

- Các đội tham dự không được thay thế, bổ sung VĐV đã đăng ký (tính đến 

thời điểm họp bắt thăm). Các trận đấu ở vòng Bán kết, Chung kết không được 

khiếu nại về nhân sự. 

- Khi lịch thi đấu đã ban hành, đội bóng nào tự ý bỏ cuộc, BTC sẽ gửi 

thông báo về đơn vị chủ quản và đề nghị hình thức xử lý kỷ luật. 

VIII. QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

- Chỉ có BTC giải mới có quyền bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ bằng văn bản 

cụ thể khi cần thiết. 

- Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho nội dung 

Thông báo số 78-TB/HNDT, ngày 18/5/2020 của Ban Tổ chức Giải năm 2020. 

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Hội Nông dân tỉnh, số 208 đường Hùng Vương, 

thành phố Quảng Ngãi hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, số 105 

đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.  

Fax: 055. 3823593. Email: bantuyenhuanhndqn@gmail.com 

Điện thoại: 0255.3823593;  Fax: 055. 3823593;  0914751319: ông Đỗ 

Thanh Bình, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh; 0905030675: 

ông Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng nghiệp vụ thi đấu, Trung tâm huấn luyện 

và thi đấu Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi./. 
                                          

Nơi nhận:                                
- UBND tỉnh Quảng Ngãi (B/c);  

- Sở VHTT DL tỉnh;               

- Hội Nông dân tỉnh; (08 bản photo) 

- Thành viên BTC giải; 

- Hội Nông dân các huyện, thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm TT-VH-TT,  

các huyện, thị, thành phố;  

- Phòng Quản lý TDTT Sở; 

- Trung tâm HL và TĐ TDTT;  

- Lưu: VT, QLTDTT.   
        

 

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Trí 
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