
      

 

ĐIỀU LỆ GIẢI ĐIỀN KINH SINH VIÊN 

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 

 

I. Mục đích và yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Để thiết thực chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 

20/11/2017. Góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức 

khoẻ, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, sôi nổi cho sinh viên theo học tại 

trường Đại học Thủ Dầu Một, tạo sân chơi lành mạnh - bổ ích, góp phần xây 

dựng đời sống văn hóa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. 

2. Yêu cầu: 

Mỗi vận động viên tham gia giải phải hiểu Điều lệ giải, nghiêm chỉnh 

chấp hành Luật môn điền kinh và các quy định của Ban tổ chức. Thi đấu trên 

tinh thần thể thao cao thượng,  mang tính chất giáo dục, đồng thời phải đảm bảo 

an toàn tuyệt đối. 

II. Đối tượng dự giải: 

Sinh viên hệ chính quy Nam và Nữ đang học tại trường Đại học Thủ Dầu 

Một (không giới hạn số lượng đăng ký ở mỗi lớp, 01 vận động viên chỉ đăng ký 

tham gia 01 nội dung). 

III. Nội dung thi đấu: 

- Nữ: 

Chạy 60m 

Chạy tiếp sức 4x100m 

Chạy 800m  

- Nam:  

Chạy 100 m 

Chạy tiếp sức 4x100m 

Chạy 1500m  

Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng vận động viên (VĐV) đăng ký thi đấu ở 

từng nội dung để định ra số đợt chạy. 

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức: 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bình Dương, ngày      tháng    năm 2017 



1. Thời gian: 

- Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký tham gia giải điền kinh nộp danh 

sách VĐV thi đấu về Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 20/10/2017 đến hết 

ngày 31/10/2017 hoặc gửi qua email: hoantd@tdmu.edu.vn.  

- Thời gian thi đấu: 07 giờ 00 ngày 05/11 và ngày 12/11/2017. 

2. Địa điểm : 

 Sân trường Đại học Thủ Dầu Một (phía sau Thư viện Trường). 

V. Thể thức thi đấu - trang phục: 

1. Thể thức thi dấu:  

Chia thành từng đợt chạy theo danh sách đăng ký ở từng cự ly thi đấu. 

Nội dung Nữ chạy trước. Tính thời gian theo thành tích cá nhân. Sau khi nhóm 

VĐV Nữ thi xong đến nhóm VĐV Nam thi. 

2. Luật thi đấu: Áp dụng luật điền kinh của do Tổng cục Thể dục thể thao 

ban hành. 

3. Trang phục: VĐV phải mặc quần áo, giày thi đấu thể thao lịch sự. 

VI. Khen thưởng và kỷ luật: 

1. Khen thưởng:  

- Nội dung Nữ: trao 01giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba, 01 khuyến 

khích ở mỗi nội dung thi đấu. 

- Nội dung Nam: trao 01giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba, khuyến khích 

ở mỗi nội dung thi đấu. 

2. Kỷ luật:  

Ban tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật nếu có vi phạm về điều lệ. Các đơn vị, 

cá nhân nếu bị phát hiện có sai phạm, hành vi tiêu cự sẽ tùy vào mức độ: nhắc 

nhở, cảnh cáo, tước quyền thi đấu, tước kết quả thi đấu. 

 

 TM. BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


