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KẾ HOẠCH 

Tổ chức giải bóng chuyền Nữ, năm học 2021 -2022 

 
PHẦN I:  

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Nhằm chào mừng 65 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam 

(15/10/1956 - 15/10/2021), và đánh giá công tác GDTC trong nhà trường. 

-  Nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên 

tập luyện và thi đấu thể thao trong trường học, nâng cao thể lực và phát triển toàn 

diện nhân cách cho học sinh. 

2. Yêu cầu: 

- Mỗi lớp thành lập một đội dự tuyển để tập luyện và tham gia giải, tuyển 

chọn, đề cử học sinh tham gia đúng đối tượng theo quy định của giải. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THI ĐẤU: 

1. Đơn vị dự thi:  

Mỗi lớp chọn ra một đội bóng thi đấu, một học sinh chỉ thi đấu cho một đội 

bóng của lớp mình. 

2.  Học sinh dự thi:  

- Học sinh hiện đang theo học tại các lớp trong trường THPT Bắc Trà My, 

có sức khỏe tốt đủ điều kiện tham gia thi đấu.  

- Học sinh tham gia thi đấu học lực xếp loại trung bình, hạnh kiểm xếp loại 

khá trở lên của năm học trước. 

- Tất cả những cầu thủ thi đấu phải là những người đã mua bảo hiểm y tế và 

bảo hiểm tai nạn theo quy định. 

3. Những quy định khác: 

- Trang phục thi đấu phải thông nhất toàn đội. Áo thể dục, dày, quần đùi, 

mỗi VĐV phải mang một số áo suốt giải. (Nếu đồng phục thì phải đồng bộ cả đội, 

chỉ VĐV Lipero mới khác màu của đội mình).  

- Lãnh đạo đội phải là GVCN và chịu trách nhiệm hoàn  toàn về nhân sự 

của đội bóng mình. 

- Mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa là 12 VĐV( 06 VĐVchính thức và 06 

học sinh dự bị). Giáo viên chủ nhiệm làm trưởng đoàn, kiêm huấn luyện viên. 

- Danh sách đăng ký theo mẫu. 

4. Thể thức thi đấu và khen thưởng: 

- Thi đấu loại trực tiếp cho mỗi  khối lớp 10,11,12. 

- Chọn 03 đội Nhất của 03 khối lớp đánh vòng tròn chọn Nhất, Nhì, ba toàn 

trường. 

- Chọn 03 đội  nhì của 03 khối lớp 10,11,12 trao 03 giải Khuyến khích. 

 



III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM : 

1. Thời gian:  

 - Thi đấu:  Tổ chức vào các ngày chiều thứ 2, chiều thứ 7 và Chủ nhật. 

 từ thứ 2 (4/10/2021 cho đến kết thúc giải) 

- Thời gian bốc thăm: Ngày thứ Bảy (2/10/2021) GVCN  tại Văn phòng 

Hội đồng trường. Do thầy Lê Văn Viện phụ trách. 

- Các lớp nộp danh sách thi đấu cho thầy: Kiều Kim Dưỡng, Lê Văn Viện, 

Hồ Văn Giáo, trước ngày (2/10/2021). 

2. Địa điểm thi đấu: Tại SÂN THỂ DỤC của trường THPT Bắc Trà 

My. 

3. Khai mạc: 

- Khai mạc vào lúc 13h00 ngày 04/10/2020 tại Hội trường trường THPT 

Bắc Trà My. 

- Thành phần tham dự: 

+ Mời BTC giải bóng chuyền Nữ trường THPT Bắc Trà My. 

+ Mời Tổ Trọng tài giải bóng chuyền Nữ trường THPT Bắc Trà My. 

+ Các đội bóng mời đại diện các đội bóng là GVCN và Đội trưởng đội 

bóng chuyền nữ lớp mình. 

PHẦN II: 

LUẬT THI ĐẤU 

Áp dụng luật thi đấu bóng chuyền  của UBTDTT ban hành mới nhất và dựa 

trên cơ sở của kế hoạch này. (Có điều lệ thi đấu của Tổ Thể dục- QPAN soạn 

thảokèm theo) 

PHẦN III:   

KHIẾU NẠI – KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 

I. KHIẾU NẠI 

1. Khiếu nại về kỷ thuật: 

- Chỉ có GVCN hay lớp trưởng mới có quyền khiếu nại với BTC hoặc  

trọng tài khi có sự cố xảy ra. Các khiếu nại về kỷ thuật và luật do trọng tài xử lý 

tại chổ. Ban trọng tài phải xử lý trước khi trận đấu kết thúc, mọi cá nhân và thành 

viên liên quan phải phục tùng theo quyết định của trọng tài, nếu thấy chưa thỏa 

đáng thì có quyền khiếu nại về BTC giải. 

2. Khiếu nại về nhân sự: 

- Phải báo cáo với BTC trước và sau khi trận đấu bắt đầu được 10 phút, 

trường hợp chưa giải quyết ngay thì BTC lưu giữ khiếu nại và thông báo cho lãnh 

đội trước trận đấu tiếp theo, khi khiếu nại về nhân sự phải nộp lệ phí 200.000đ 

(Hai trăm ngàn đồng), nếu xác minh đúng thì đơn vị bị khiếu nại có trách nhiệm 

hoàn trả lại số tiền trên. 

II. KHEN THƯỞNG: 

- Tặng giấy khen và tiền thưởng cho đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba Và 3 đội đạt 

Khuyến khích. 

III. KỶ LUẬT: 

- Bất cứ cá nhân hay đội bóng nào vi phạm điều lệ và quy định của BTC 

tùy mức độ vi pham sẽ bị kỷ luật, phê bình, truất quyền thi đấu, cảnh cao trước cờ, 

hạ hạnh kiểm. Hủy bỏ thành tích thi đấu… 

- Nếu phát hiện về gian lận VĐV sẽ xử thua trận đó (25 - 0, 25 - 0). 



- Nếu học sinh vi phạm về hành vi đạo đức, nói thao tục, nói thề sẽ bị truất 

quyền thi đấu và BGH xử lý kỷ luật.  
* Lưu ý: - Thi đấu mỗi hiệp 25 điểm cách biệt 02 điểm, nghỉ giữa hai hiệp là 10 phút. 

   - Trước lúc thi đấu đội nào không có mặt sau 05 phút coi như bỏ cuộc.  

 

 Trên đây là kế hoạch và những quy định, nội dung thi đấu giải bóng 

chuyền Nam  trường THPT Bắc Trà My năm học 2021 – 2022, đề nghị GVCN các 

khối lớp đôn đốc, nhắc nhở học sinh lớp mình nghiêm túc thực hiện. (Nếu việc 

phòng dịch Covid-19 tốt. Được lãnh đạo sở GDĐT và địa phương cho phép) 

 

Nơi nhận:                             P. HIỆU TRƯỞNG                                                                 
- BGH (để biết) 

- GVCN ( thực hiện) 

-Tổ TD-GDQP (thực hiện) 

-Lưu VT. [H11-1.7-02] 

      

 

 

     Phạm Ngọc Hùng 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VĐV 
Tham gia giải bóng chuyền Nam năm học 2021 -2022 

 

Lớp……… 

 

TT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Số áo Ghi chú 

1     

2     
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9     
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11     

12     
 Bắc Trà My, Ngày ….tháng 9 năm 2021 

                Giáo viên chủ nhiệm 

 


