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ĐIỀU LỆ MÔN BƠI 

HỘI THAO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM LẦN THỨ X NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-HHVN ngày 30  tháng 8 năm 2022 của 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam) 

 

1. Nội dung thi đấu 

- Các nội dung thi đấu bao gồm:  

+ Bơi tiếp sức tự do phối hợp nam - nữ 4 x 50m (02 nam, 02 nữ) 

+ Bơi tự do cá nhân nam cự ly 100, nữ cự ly 50m 

- Nội dung Bơi tự do cá nhân tổ chức thi đấu theo 2 nhóm tuổi: 

+ Nhóm 1: 40 tuổi trở xuống (sinh năm 1982 trở lại đây) 

+ Nhóm 2: 41 tuổi trở lên (sinh năm 1981 trở về trước) 

2. Điều kiện đăng ký và thể thức thi đấu 

2.1. Điều kiện đăng ký 

Mỗi đơn vị được cử số lượng vận động viên (VĐV) tham dự như sau: 

- Bơi tiếp sức tự do phối hợp nam - nữ 4 x 50m: 02 đội 

- Bơi tự do cá nhân ở mỗi nhóm tuổi như sau: 

+ Bơi tự do cá nhân nam cự ly 100m: 04 VĐV 

+ Bơi tự do cá nhân nữ cự ly 50m: 02 VĐV 

Một VĐV có thể đăng ký tham gia thi đấu ở cả 2 nội dung. VĐV nhóm tuổi trên có 
thể đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi dưới. VĐV ở nhóm tuổi dưới không được đăng ký thi 
đấu ở nhóm tuổi trên. 

- Các đơn vị đăng ký theo mẫu và gửi về Ban Nghiệp vụ Công đoàn Tổng công ty - 
Tầng 19, Tòa nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội hoặc email: 
phuongnguyenhanghai68@gmail.com (SĐT: 0963836777) trước ngày 12/9/2022. 

2.2. Thể thức thi đấu 

Tùy theo số lượng các đơn vị đăng ký tham gia, Ban Tổ chức Hội thao sẽ cùng Tổ 
Trọng tài quyết định cụ thể về thể thức thi đấu tại lễ bốc thăm cho phù hợp. 

3. Luật thi đấu và một số quy định cụ thể 

- Áp dụng Luật thi đấu môn Bơi và các quy định tại Điều lệ giải của Ban Tổ chức 
Hội thao. 

- Trọng tài sẽ tính thời gian trực tiếp để xếp thứ hạng VĐV đạt thành tích. 

4. Cách tính điểm và xếp hạng 

Căn cứ vào thể thức thi đấu, Ban Tổ chức Hội thao và Tổ Trọng tài sẽ quyết định 
cách tính điểm và xếp hạng. 
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5. Khen thưởng 

- Ban Tổ chức Hội thao trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các nội dung đồng đội và cá 
nhân. 

- Trường hợp một nội dung có 3 đơn vị tham gia thi đấu sẽ chỉ trao giải Nhất, Nhì, 
không trao giải Ba nhưng vẫn tính vào giải toàn đoàn của đoàn VĐV đó. 

- Trường hợp một nội dung có 3 đội của 2 đơn vị tham gia thi đấu sẽ chỉ trao giải 
Nhất, Nhì, không trao giải Ba và không tính vào giải toàn đoàn của đoàn VĐV đó. 

6. Một số quy định khác 

- Danh sách đăng ký không được viết tay, không được tẩy xóa và thực hiện theo 
mẫu quy định ban hành kèm theo Điều lệ này. 

- Tất cả các VĐV tham gia thi đấu phải mang theo Căn cước công dân để kiểm tra, 
đối chiếu với danh sách đăng ký khi có khiếu nại. 

- Trang phục thi đấu: VĐV phải mặc đồ bơi, không được mặc quần áo thông 
thường (nam: quần bơi, nữ: áo bơi 1 mảnh hoặc 2 mảnh).  

- Các VĐV phải tuân thủ nghiêm các nội quy, quy định tại bể bơi nơi thi đấu. 

- Các đội phải có mặt trước thời gian thi đấu 15 phút để thực hiện công tác kiểm tra 
nhân sự trước trận đấu. Đội nào đến sau thời gian thi đấu 5 phút hoặc cố ý tự dừng trận 
đấu quá 5 phút khi không có hiệu lệnh của trọng tài xem như tự ý bỏ cuộc và sẽ bị xóa 
bỏ thành tích toàn giải. Ban Tổ chức Hội thao sẽ xem xét và có những hình thức kỷ luật 
thích đáng đối với những đội vi phạm quy định này. 

- Trường hợp phát hiện gian lận VĐV, sẽ bị xử thua trận đấu đó, bị xóa thành tích 
của các trận đấu trước và loại khỏi giải đấu. 

- Trường hợp đặc biệt có thay đổi VĐV sau ngày 12/9/2022, đơn vị phải có văn 
bản đề nghị thay đổi và được Giám đốc (Tổng giám đốc) và Chủ tịch Công đoàn đơn vị 
ký xác nhận. Thời hạn thay đổi đăng ký cuối cùng trước ngày 20 tháng 9 năm 2022. 

- Các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, phổ biến cho đoàn VĐV của mình thực 
hiện nghiêm túc các quy định trong Luật, Điều lệ chung, Điều lệ môn thi đấu, góp phần 
đảm bảo cho Hội thao thành công tốt đẹp. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bất hợp lý đề nghị kịp thời phản ánh 
về Ban Tổ chức Hội thao (qua Ban Nghiệp vụ Công đoàn Tổng công ty) để nghiên cứu 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.      
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TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC HỘI THAO 

LẦN THỨ X NĂM 2022 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG VIÊN  

MÔN BƠI 

ĐƠN VỊ: ……………………………………………………………………..…………………………………………………… 

STT HỌ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH SỐ ÁO GHI CHÚ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Huấn luyện viên: ……………………….. Số điện thoại: …………………….. 

Đội trưởng: …………………….……….. Số điện thoại: …………………….. 

(Ghi chú: Trường hợp VĐV tham gia thi đấu 2 môn thì gạch chân tên VĐV đó) 
 

……, ngày          tháng         năm 2022 
GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 


