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THỂ LỆ PHẦN THI “KHỎE” - THI KÉO CO
Ban Tổ chức cuộc thi “Khéo - Khỏe chào xuân” năm 2019 kính gửi các đơn vị thể
lệ phần thi “Khỏe” - thi kéo co, nội dung cụ thể như sau:
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích:
- Thiết thực kỉ niệm ngày 8 - 3.
- Tạo điều kiện để công đoàn viên và đoàn viên thanh niên các đơn vị giao lưu, thắt
chặt tình đoàn kết và rèn luyện sức khoẻ bản thân.
2. Yêu cầu:
- Đoàn kết, học hỏi lẫn nhau. Phát huy tinh thần cao thượng trong thể thao.
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thi đấu.
II. ĐIỀU LỆ
1. Đội hình thi đấu chính thức là 10 người/đội (5 nam, 5 nữ; đối với các đơn vị có
HS,SV bắt buộc có 50% là cán bộ, 50% là HS,SV), dự bị (02 nam và 02 nữ).
- Đối với đơn vị không đủ nam, BTC chấp nhận lấy nữ thay thế và được phép bổ sung
theo nguyên tắc: thiếu 1 nam thì thay bằng 2 nữ, thiếu 2 nam thì thay bằng 3 nữ, nhưng
bắt buộc phải có 03 nam.
- Đối với đơn vị không có nam, thì cho phép có 13 vận động viên nữ.
2. Vận động viên tham gia theo đúng danh sách đã đăng ký với BTC. Trong trường
hợp vận động viên bị chấn thương sẽ được thay bằng vận động viên dự bị. Đội vi phạm
về nhân sự sẽ bị xử thua.
3. Hình thức thi đấu: bốc thăm thứ tự thi đấu loại trực tiếp, mỗi đội thi đấu 3 hiệp, đội
thắng 2 hiệp sẽ vào tiếp vòng trong, sau mỗi hiệp kéo các đội được nghỉ giải lao 01 phút
giữa các hiệp.
4. Các vận động viên chịu sự điều hành trực tiếp của BTC giải.
5. Vận động viên phải mặc đồng phục thi đấu, sử dụng giày thể thao (không đi chân
đất, giầy da), có thể đeo găng tay (nếu cần).

6. Chủ tịch Công đoàn, Bí thư cơ sở đoàn trực thuộc là lãnh đội và chịu trách nhiệm
trước BTC về hành vi, ứng xử của đội mình trong suốt quá trình thi đấu.
7. Sau 5 phút được BTC gọi thi đấu mà không có mặt thì đội sẽ bị xử thua.
III. KHIẾU NẠI:
Chỉ có đội trưởng mới được quyền khiếu nại với BTC.
-

Mọi thông tin về cuộc thi xin liên hệ:
+ Văn phòng Công đoàn hoặc đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó Chủ tịch

Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường, ĐT: 0912.598.119).
+ Văn phòng Đoàn Thanh niên hoặc đồng chí Đào Thị Sen (UV BTV Đoàn
trường, Trưởng Ban Nữ công Đoàn Trường, ĐT: 0987.666.074).
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