
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO  

 
Số:         /ĐL-TCTDTT                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội,  ngày        tháng        năm 2021 

            
 

ĐIỀU LỆ 

Tổ chức giải Cờ tƣớng trung cao tuổi toàn quốc 

lần thứ VIII năm 2021 

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp 

với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức giải Cờ tướng trung cao tuổi 

toàn quốc lần thứ VIII năm 2021. 

 I.   Mục đích, yêu cầu    

1. Mục đích:           

- Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  

- Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; Chào mừng ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 

và thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam". 

          - Tạo sân chơi và động viên cổ vũ phong trào tập luyện môn Cờ tướng cho 

các đối tượng người trung, cao tuổi trên toàn quốc. Thông qua tập luyện và thi đấu 

nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, sảng khoái tinh thần và tình đoàn kết thân ái giữa 

các vận động viên môn Cờ tướng người trung, cao tuổi trên toàn quốc. 

2. Yêu cầu: Tổ chức giải an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo quy định của Bộ Y tế. 

II. Đối tƣợng tham dự 

Là vận động viên thuộc các Câu lạc bộ Cờ tướng người cao tuổi các tỉnh, 

thành, ngành, quận, huyện được ngành Thể dục thể thao hoặc đơn vị chủ quản xác 

nhận là thành viên đang tập luyện thường xuyên tại cơ sở, có đủ tiêu chuẩn về 

chuyên môn và sức khoẻ được đăng ký tham gia thi đấu.  

III. Thời gian và địa điểm   

1. Thời gian: từ ngày 10/10 đến ngày 16/10/2021. 

2. Địa điểm: tại nhà Luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Địa 

chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Nội dung chương trình: 
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- Ngày 10/10/2021, từ 9h00 Ban Tổ chức tiếp đón các đoàn tham dự, 

kiểm tra hồ sơ, cấp thẻ thi đấu, tại nhà Luyện tập và thi đấu thể dục thể thao 

tỉnh Phú Thọ. 

- Ngày 11/10/2021: 

+ 10h00 họp Trưởng đoàn, chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu; 

+ 14h00 tập huấn trọng tài tại nhà Luyện tập và thi đấu thể dục thể thao 

tỉnh Phú Thọ. 

- Ngày 12-16/10/2021:  

+ Khai mạc giải và thi đấu các nội dung tại nhà Luyện tập và thi đấu thể 

dục thể thao tỉnh Phú Thọ. 

IV. Nội dung thi đấu 

Giải được tổ chức thi đấu 04 nội dung theo nhóm tuổi quy định, như sau: 

- Cá nhân nam, cá nhân nữ các nhóm tuổi. 

- Đồng đội nam, đồng đội nữ các nhóm tuổi.  

- Các nhóm tuổi quy định: 

+ Nhóm 1: từ 40- 50 tuổi (sinh năm 1981-1971) 

+ Nhóm 2: từ 51- 60 tuổi (sinh năm 1970- 1961) 

+ Nhóm 3: từ 61- 70 tuổi (sinh năm 1960-1951) 

+ Nhóm 4: từ 71 tuổi trở lên (sinh năm 1950 trở về trước)  

- Các vận động viên thi đấu theo đúng nhóm tuổi quy định (vận động viên 

ở nhóm tuổi cao có thể đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi thấp liền kề). 

- Trường hợp các vận động viên nữ không đủ số lượng sẽ tổ chức thi đấu 

chung cho các nhóm tuổi. 

V. Đăng ký tham dự  

1. Các Câu lạc bộ Cờ tướng người cao tuổi các tỉnh, thành, ngành, quận, 

huyện được cử 01 đoàn gồm Trưởng đoàn, huấn luyện viên, cán bộ, vận động 

viên tranh giải cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ ở các nhóm tuổi quy định. 

1.1. Các vận động viên tham dự thi đấu phải có hồ sơ như sau: 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, có giá trị 30 

ngày kể từ khi cấp đến ngày tổ chức giải (có dán ảnh vận động viên và đóng dấu 

giáp lai) hoặc bản cam kết cá nhân về tình trạng sức khỏe của mình (mẫu kèm 
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theo) những vận động viên có biểu hiện nghi vấn về tình trạng sức khỏe, Ban tổ 

chức sẽ đề nghị kiểm tra lại sức khỏe trước khi thi đấu (lệ phí kiểm tra sức khỏe 

do vận động viên hoặc câu lạc bộ thanh toán); 

- 02 ảnh mầu 3x4cm chụp trong năm 2021 (để Ban Tổ chức làm thẻ thi 

đấu tại giải) 

1.2.  Những vận động viên đã được Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cấp thẻ 

(còn giá trị) mang theo thẻ để Ban Tổ chức kiểm tra, kèm theo giấy khám sức 

khỏe hoặc bản cam kết về tình trạng sức khỏe của mình và 02 ảnh mầu 3x4cm. 

2. Các đơn vị gửi đăng ký tham dự sơ bộ bằng văn bản (theo mẫu) trước ngày 

15/9/2021 và đăng ký chính thức gửi trước ngày 25/9/2021 về địa chỉ:  

          - Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần 

Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 0944327768; email: hoatdttqc@yhaoo.com.vn 

  - Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, fax (024) 

38232471; DĐ: 0904118290, 02462923131; Email: ldctvn2017@gmail.com 

Ban tổ chức sẽ không nhận hồ sơ thi đấu chính thức khi các đoàn gửi đăng 

ký muộn so với thời gian quy định trên. 

VI. Luật thi đấu 

Theo Luật thi đấu Cờ tướng hiện hành do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam 

ban hành. 

VII. Thể thức thi đấu và xếp hạng 

1. Thể thức thi đấu: thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng 

đội nữ theo các nhóm tuổi quy định. 

Thời gian cho một ván đấu là 30 phút cho một đấu thủ, 60 phút cho hai 

đấu thủ; vận động viên sau khi hoàn thành nước đi tự bấm đồng hồ của mình. 

2. Bốc thăm theo hệ Thụy Sĩ: căn cứ vào số lượng vận động viên tham dự 

Ban Tổ chức sẽ quyết định 7, 9 hoặc 11 ván đấu. 

3. Xếp hạng: 

- Xếp hạng cá nhân: lần lượt theo điểm số, hệ số Bucholz, số ván thắng, 

số ván đi sau thắng, ván đối kháng giữa 2 đấu thủ và màu quân ván đó nếu hòa 

vận động viên cầm quân đi sau được xếp trên. 

- Xếp hạng đồng đội: căn cứ vào tổng thứ hạng của 03 vận động viên có 

thứ hạng cao nhất của 01 đơn vị; đơn vị có tổng thứ hạng nhỏ hơn được xếp 

trên. Trường hợp tổng thứ hạng bằng nhau đơn vị có vận động viên xếp thứ 

hạng nhỏ hơn được xếp trên. 

mailto:hoatdttqc@yhaoo.com.vn
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VIII. Khen thƣởng và kỷ luật 

1. Khen thƣởng  

1.1.  Tổng cục Thể dục thể thao 

- Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự, cờ đơn vị đăng cai tổ chức giải. 

- Trao huy chương vàng, bạc, đồng cho cá nhân, đồng đội đạt thành tích 

nhất, nhì, đồng hạng ba các nội dung thi đấu. 

1.2.  Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tặng thưởng cờ, kèm tiền 

thưởng cho 5 đoàn đạt thành tích xuất sắc tại giải (tính theo số huy chương vàng, 

bạc, đồng đạt được). 

1.3 Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam trao phần thưởng cho các vận động 

viên đạt huy chương vàng, bạc, đồng nội dung cá nhân. 

1.4. Tạp chí Người cao tuổi trao Cúp cho các đội đạt hạng nhất các nhóm 

tuổi. 

2. Kỷ Luật: Cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên vi phạm Luật, Điều 

lệ thi đấu, tuỳ theo mức độ, Ban tổ chức sẽ thi hành kỷ luật từ cảnh cáo, xoá bỏ 

thành tích đến truất quyền thi đấu. 

IX. Khiếu nại 

Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên kiêm trưởng đoàn mới có quyền khiếu 

nại, khiếu nại phải bằng văn bản cụ thể như sau: 

- Khiếu nại về nhân sự gửi về Ban Tổ chức trong cuộc họp chuyên môn (sau 

khi Ban Tổ chức và ban chuyên môn công bố danh sách vận động viên thi đấu 

chính thức) chậm nhất là 15 phút.  

- Khiếu nại về kết quả thi đấu gửi cho Ban thư ký tổng hợp sau khi công 

bố kết quả thi đấu ở nội dung đó không quá 15 phút. 

X. Kinh phí tổ chức 

- Ban Tổ chức chi kinh phí tổ chức giải. 

- Các đoàn tham dự giải chi kinh phí ăn, ở, đi lại, kiểm tra sức khoẻ, mua bảo 

hiểm trong thời gian diễn ra giải và các chi phí sinh hoạt khác theo quy định. 

XI. Những quy định khác 

1. Các huấn luyện viên và vận động viên khi vào khu vực thi đấu phải có 

trang phục lịch sự, đeo thẻ thi đấu do Ban Tổ chức cấp (không mặc quần đùi và 

đi dép lê). 
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2. Các đoàn tham dự giải phải mua bảo hiểm cho vận động viên của đoàn 

mình trong thời gian thi đấu, vận động viên chưa mua bảo hiểm tại địa phương 

sẽ mua tại nơi tổ chức thi đấu (dự kiến mức mua bảo hiểm là 50.000đ/người). 

3. Vận động viên phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để Ban Tổ chức 

kiểm tra đối chiếu với thẻ đăng ký thi đấu, nếu quá thời gian quy định trên coi 

như bỏ cuộc. 

 XIII. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phát sinh ngoài quy định 

của Điều lệ này thì Trưởng Ban Tổ chức là người quyết định và báo cáo kết quả 

về Tổng cục Thể dục thể thao. 

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký. Chỉ có Tổng cục Thể dục Thể thao 

mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ khi cần thiết./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- TW hội NCT Việt Nam; 

- Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam; 

- Tạp chí Người cao tuổi; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh; 

- Hội NCT các tỉnh; 

- Lưu: VT, Vụ TDTTQC, Hoa(100). 

 TL. TỔNG CỤC TRƢỞNG 

 VỤ TRƢỞNG VỤ THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG 

 
 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Anh 
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  ĐƠN VỊ 

................................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                                               ..........................., ngày         tháng      năm 2021 
 
 

(Mẫu)                                        ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải Cờ tƣớng trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VIII năm 2021 
 (Ban hành kèm theo Điều lệ số           /ĐL-TCTDTT ngày      tháng      năm 2021 

 của Tổng cục Thể dục thể thao) 

 
Kính gửi :  ........................................................................................................  
                                            

Căn cứ Điều lệ giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VIII năm 2021  

số: …………/ĐL-TCTDTT ngày …../……./2021 của Tổng cục Thể dục Thể thao.  

Đơn vị ..........................đăng ký đoàn VĐV tham dự thi đấu, danh sách cụ thể như sau: 

Trưởng đoàn:…………………………………………..…Điện thoại:……………….. 

Huấn luyện viên trưởng:………………………………….Điện thoại:.………………. 

Cán bộ đoàn…………………………………..………..……………………………….. 

 

STT Họ và tên 

Giới tính 

(đánh dấu x) 
Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

 

 

Nội dung thi đấu 

Nam Nữ 

1   x  G 

2  x   U 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ghi chú: G =thi đấu bảng nữ và U = thi đấu bảng nam 

 

                                                                                    THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                       (Ký tên, đóng dấu) 
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  ĐƠN VỊ 

................................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                                               ..........................., ngày         tháng      năm 2021 

 
 
 

(Mẫu)                              BẢN CAM KẾT CÁ NHÂN 

Về tình trạng sức khỏe tham gia thi đấu 

 tại Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VIII năm 2021 

 

Kính gửi :  Ban tổ chức Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2021 

                                            

Tên tôi là : ...........................................................................            Giới tính: .......................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................. 

Nơi ĐKHK thường trú: .......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

Căn cứ Điều lệ giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VIII năm 

2021 của Tổng cục Thể dục Thể thao, tôi xin cam kết:  

1. Hiện tại tôi có đủ sức khỏe tham gia thi đấu tại Giải Cờ tướng trung 

cao tuổi toàn quốc lần thứ VIII năm 2021 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ từ ngày …… 

đến ngày …… tháng …… năm 2021.  

2. Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo 

quy định của Bộ Y tế và Ban tổ chức giải. 

3. Tôi tự nguyện tham gia thi đấu, trong thời gian diễn ra Giải nếu có vấn 

đề gì về sức khỏe tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản, 

Ban tổ chức Giải và trước pháp luật. 

 

                                                              ...............,Ngày...... tháng ....... năm 2021 

 Xác nhận của đơn vị chủ quản                                      Ngƣời cam kết  

   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                           (Ký, ghi rõ họ tên)                   

 

 

 

 

 

 

 


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-07-27T17:04:32+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Nguyễn Ngọc Anh<nnanh@tdtt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-27T18:08:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-27T18:08:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-27T18:08:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-27T18:11:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-28T07:29:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-28T07:29:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-28T07:30:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




