
 

      ĐIỀU LỆ 
          Giải  giao hữu Võ thuật cổ truyền tranh cúp “Bà Thu Bồn”        
    huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, năm 2019 
        (Sửa đổi) 

 Sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban tổ chức tại  cuộc họp ngày 
23 tháng 02 năm 2019, ý kiến đóng góp của BCH Hội VTCT tỉnh Quảng Nam và 
các đơn vị, Võ đường, CLB  trong toàn tỉnh, Điều lệ số 01/ĐL-BTC- Điều lệ Giải  
giao hữu Võ thuật cổ truyền tranh cúp “Bà Thu Bồn” huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam, năm 2019 được sửa đổi như sau: 

I.Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

 Góp phần làm phong phú các hoạt động tại lễ hội “Bà Thu Bồn“; thông 

qua giải động viên, khôi phục,  thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn Võ 

thuật cổ truyền trên địa bàn huyện Duy Xuyên, từng bước khôi phục lại dáng vóc 

của “làng võ“  Duy Xuyên... đồng thời, tạo điều kiện cho các Võ đường, CLB các 

đơn vị trong tỉnh...giao lưu, học tập kinh nghiệm; đồng thời kiểm tra, đánh giá 

công tác giảng dạy, huấn luyện ở các địa phương, CLB, Võ đường...  

1. Yêu cầu: 

-Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, dảm bảo công bằng, chính xác, an toàn, tiết 

kiệm, hiệu quả. 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, thân ái, học hỏi lẫn nhau, nhưng  các đơn vị 

tham gia giải chấp hành nghiêm túc điều lệ và các quy định của Ban tổ chức. 

II. Thời gian và địa điểm: 

1. Thời gian thi đấu:  Tối ngày 15/3/2019 và tối ngày 16/3/2019 

         (Thứ sáu và thứ bảy) 

2. Địa điểm thi đấu:    

Sân vận động xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam. 

( cách Nam Phước hơn 20km ). 

3. Chương trình cụ thể : 

* Ngày 15/3/2019. 

- Cân thử :   - 07h30‘ - 08h30‘ 

- Cân chính thức: - 08h30‘ - 09h30‘ 

       HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN 
     TỈNH QUẢNG NAM 

-PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN 
      HUYỆN DUY XUYÊN 

                    
              Số 02 /ĐL-BTC 
                 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2019 
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- Họp chuyên môn, bốc xăm xếp lịch vào lúc: 09h30‘  tại UBND xã Duy 
Tân, huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam. 

- Tập huấn trọng tài, giám định vào lúc 14h00 tại UBND xã Duy Tân, 
huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam. 

- Khai mạc giải : 19h00‘ ngày 15/3/2019. 

III. Đối tượng, điều kiện và thủ tục tham dự: 

1.Đối tượng:  

   - Mỗi CLB, Võ đường, đơn vị được mời, cử một đoàn gồm Trưởng 
đoàn, HLV, săn sóc viên và các VĐV theo qui định . 

  -Vận động viên thi đấu đối kháng chia làm 2 nhóm tuổi:  

* Nhóm tuổi trẻ: Tuổi từ 15-17 (Sinh từ năm  2004 – 2002). 

                 (Mỗi đơn vị đăng ký không quá 2 hạng cân) 

* Nhóm tuổi vô địch: Tuổi từ 18-35 (Sinh từ năm 2001 – 1984 ). 

   2. Điều kiện :  

- Công dân Viêt Nam, có tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, nắm rõ Luật 

thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam; 

- Vận động viên thi đấu phải là VĐV đang luyện tập tại các Võ đường, 
CLB, đơn vị trong tỉnh Quảng Nam, được cơ quan quản lý nhà nước về thể dục 
thể thao Huyện, Thị, Thành phố, các CLB, Võ đường giới thiệu; 

- VĐV đang luyện tập tại các trường năng khiếu trong tỉnh được thi đấu 
với điều kiện chưa có thành tích (VĐV tập luyện các trường ngoại tỉnh không 
được tham gia thi đấu).  

-Vân động viên đoạt huy chương tại các giải Đại hội TDTT cấp tỉnh không 

được thi đấu. 

- Bảo hiểm cho VĐV thi đấu: Các đơn vị tự mua bảo hiểm cho Võ sĩ hoặc 
có cam kết bằng văn bản với ban tổ chức về việc đảm bảo sức khỏe thi đấu cho 
các võ sĩ.  

3. Thủ tục đăng ký, kiểm tra hồ sơ: 

a) Hồ sơ :  

- Danh sách đăng ký thi đấu các nội dung có xác nhận của Lãnh đạo Trung 
tâm VH-TT các huyện, thị xã , thành phố hoặc CLB, Võ đường ký tên, đóng dấu.  

    - Giấy khám sức khỏe của từng cá nhân, tập thể do cơ quan y tế có thẩm 
quyền xác nhận và ghi rõ đủ sức khỏe tham gia thi đấu hoặc giấy cam kết của đơn 
vị. 

- Chứng minh nhân dân gốc (trường hợp bị mất hoặc làm lại phải có xác 
nhận của cơ quan có thẩm quyền). 
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- Mỗi VĐV, HLV, trưởng đoàn, phó đoàn, săn sóc viên nộp cho Ban tổ 
chức 02 ảnh thẻ 3x4cm để làm thẻ. 

Ghi chú : Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh có thêm bản photo để 
Hội võ thuật cổ truyền Quảng Nam, Ban tổ chức lưu hồ sơ. 

b) Các đoàn dự kiến mời tham gia thi đấu gồm :  

Các Võ đường, CLB ở các địa phương trong tỉnh và Trường Năng 
khiếu Nghiệp vụ TDTT của tỉnh. 

*Hạn cuối đăng ký danh sách ngày 05/3/2019 (sau thời gian trên địa 
phương, đơn vị, CLB, Võ đường nào không gửi đăng ký xem như không tham gia 
thi đấu);  

Mọi chi tiết xin liên hệ : 

- Võ sư cao cấp Phan Phước Hoài – UVThư ký - Phụ trách Văn phòng Hội 
Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam. 

( ĐT:: 01237859760  - Email: kysonvohiep@gmail.com ) 

- Võ sư Trương Văn Nguyên Vũ - Phó Chủ tịch, kiêm trưởng ban chuyên 
môn Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam  

( ĐT: 0985272490.  - Email : vutruongqs.tg@ gmail.com) 

     - Các địa phương, đơn vị, CLB, Võ đường làm thủ tục hồ sơ tại Văn phòng 
Hội VTCT tỉnh Quảng Nam từ 7h30‘ – 16h30‘ ngày 10/3/2019.   

 Địa chỉ : Lô C192 Trần Phú  nối dài, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam. 

IV. Tính chất và nội dung thi đấu: 

1. Tính chất:  Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 01 lần thua. 

2. Nội dung thi đấu:  

 Thi đấu đối kháng 

 Hạng cân thi đấu:  

 Các VĐV phải cân xác định trọng lượng trước khi bốc thăm, xếp lịch và 
được đăng ký chính thức tại cuộc họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu. 

     Mỗi địa phương, đơn vị, CLB, Võ đường được quyền đăng ký 01VĐV/ 
hạng cân/giới tính; 

   Nam:                                          Nữ: 
     1.Trên 42 kg đến 45 kg  1. Trên 42 kg đến 45 kg 

          2.Trên 45 kg đến 48 kg  2. Trên 45 kg đến 48 kg 
3.Trên 48 kg đến 51kg  3. Trên 48 kg đến 51 kg 
4.Trên 51 kg đến 54 kg  4. Trên 51 kg đến 54 kg 
5.Trên 54 kg đến 57 kg  5. Trên 54 kg đến 57 kg 
6.Trên 57 kg đến 60 kg  6. Hạng mở trên 57 kg. 

7.Trên 60 kg đến 64 kg;                     

     8.Hạng mở trên 64 kg.  
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       V. Luật thi đấu và kinh phí: 

1. Luật thi đấu : Thi đấu theo luật thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam do Liên 
đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam ban hành ngày 09 tháng 9 năm 2016. 

  2. Kinh phí : 

a) Ban tổ chức chi kinh phí tổ chức giải. 

b) Các địa phương, đơn vị tự túc kinh phí tham dự giải.   

VI.Cách tính thành tích và xếp hạng. 

a. Xếp hạng cá nhân: Căn cứ vào kết quả cá nhân đạt được. 

b. Xếp hạng Toàn đoàn:      

- Toàn đoàn tính theo thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng. Đoàn nào cao 
hơn thì xếp trên, nếu có 2 hay nhiều đơn vị có tổng sắp huy chương bằng nhau thì 
đoàn nào có huy chương vàng, bạc, đồng theo thứ tự ở nội dung Nữ cao hơn thì 
xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau thì tính tiếp vị trí xếp hạng 4,5,6 .... của tất cả các 
nội dung. 

         - Các địa phương phải tham gia từ 03 hạng cân Nam, 02 hạng cân Nữ mới 
tính giải toàn đoàn. 

VII. Khen thưởng, kỷ luật: 

         a). Khen thưởng: 

- Ban tổ chức trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng và tiền thưởng cho các VĐV 
đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung thi đấu; 

- BTC trao cờ và tiền thưởng cho các đơn vị đạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba                      
toàn đoàn. 

        b. Kỷ luật: 

 Ban Tổ chức phát hiện vi phạm nhân sự VĐV theo Điều lệ quy định sẽ xử lý 
loại VĐV đó ra khỏi giải, nếu đã nhận thưởng thì sẽ thu hồi giải thưởng và hủy 
kết quả đạt được. 

        c. Khiếu nại: 

- Nếu khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn trước khi bốc thăm, xếp lịch;  

- Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại, các khiếu nại phải bằng văn 
bản kèm theo lệ phí 500.000đ nộp cho BTC chậm nhất 30 phút sau khi sự việc 
xảy ra 

(nếu khiếu nại đúng Ban tổ chức sẽ gửi lại tiền). Các đoàn tuyệt đối tuân thủ theo 
quyết định cuối cùng của Ban tổ chức. 

    VIII. Những qui định khác 

- Vận động viên thi đấu đối kháng phải trang bị: Kuki, bịt răng, quần võ phục, 
áo cộc sát nách (theo đúng qui định). 

-Huấn luyện viên phải mặt trang phục thể thao và phải mang giày trong lúc 
nhắc nhở,chỉ đạo VĐV. 
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- Những VĐV thi đấu đối kháng thực hiện xe đài, bái tổ của võ cổ truyền. 

     - Khuyến khích các đơn vị khi lên võ đài có áo choàng võ phái,CLB. 

* BTC trang bị: Áo giáp, găng, mũ thi đấu; 

- Mỗi nội dung có từ 03 VĐV trở lên mới tổ chức thi đấu; 

- Nếu có 03 VĐV thì BTC chỉ trao 1 HCV, 1 HCB; 

- Nếu có 04 VĐV thì BTC trao 1HCV, 1HCB, 2HCĐ; 

- Riêng hạng cân mở nếu đăng ký mà không có đủ VĐV thi đấu thì không 
được tính vào nội dung xếp hạng toàn đoàn. 

IX. Điều khoản thi hành 

Ban tổ chức và các đoàn tham gia giải thi hành Điều lệ. Chỉ có Ban tổ chức 
mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông báo trước cho các đơn vị. Điều lệ 
này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VH-TT&DL: Báo cáo; 
- BTC giải; 
- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT các 
huyện, thị xã, thành phố; các Võ đường, 
CLB... 
- Lưu: VP 

                   TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN           

  
          CHỦ TỊCH HỘI VTCT     
 TỈNH QUẢNG NAM            

 Võ sư : Trần Hữu Ngữ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


