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TP. Bắc Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức thi môn Cờ vua cấp thành phố
năm học 2021-2022.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS thành phố Bắc Giang
Căn cứ Quyết định 99/QĐ-GD&ĐT ngày 22/10/2021 của Trưởng phòng
GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ giải thể thao học sinh thành phố Bắc Giang
năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT tổ chức thi Cờ vua cấp thành phố năm học
2021- 2022, cụ thể như sau:
1. Nội dung thi:
- TH: Thi đấu theo 2 độ tuổi: 6-9 tuổi; 10-11 tuổi.
- THCS: Thi đấu theo 2 độ tuổi: 12-13 tuổi; 14-15 tuổi.
Chú ý: Học sinh, vận động viên (VĐV) thể thao do Trung tâm Huấn luyện
và Thi đấu TDTT tỉnh quản lý về chuyên môn thể dục thể thao (đang tập trung tại
Trung tâm hoặc các lớp năng khiếu ở cơ sở, cả các học sinh đang học văn hóa tại
các cơ sở do ngành Giáo dục quản lý) đều không được đăng ký thi đấu cho các
trường TH, THCS (kể cả các môn không chuyên sâu).
2. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký Ban Tổ chức sẽ
quyết định hình thức thi đấu vào buổi họp chuyên môn.
3. Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị ở mỗi độ tuổi được đăng ký 01 VĐV Nam
và 01 VĐV Nữ.
4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Cờ vua hiện hành của Tổng cục Thể
dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có thể điều chỉnh cho phù hợp
với thực tiễn, thống nhất trong phiên họp chuyên môn).
5. Cách tính điểm và xếp hạng, giải thưởng: Theo Điều lệ Hội khỏe Phù
Đổng thành phố năm học 2021-2022.
6. Thời gian, địa điểm thi đấu
Thời gian: từ 7 giờ 30 phút ngày 30/10/2021 (Thứ Bảy).
Địa điểm: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
7. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Bản đăng ký tham dự giải ghi rõ họ, tên trưởng đoàn, HLV, VĐV (riêng
VĐV phải ghi rõ ngày tháng năm sinh, dân tộc, tên trường lớp, nội dung thi).
Đăng ký lập theo từng nhóm lứa tuổi, Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có
thẩm quyền xác nhận có đủ sức khoẻ tham gia nội dung học sinh dự thi, hoặc cán
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bộ y tế của nhà trường khám, xác nhận đủ sức khoẻ thi đấu, Hiệu trưởng đơn vị
xác nhận ký tên, đóng dấu (các mẫu này đã gửi các trường).
- Học bạ (bản chính): Trang 1 (phải dán ảnh kể cả cấp tiểu học, có dấu giáp
lai giữa ảnh với học bạ, có trích ngang: họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp,
trường...); trang ghi kết quả học tập, rèn luyện năm học 2020-2021 của học sinh
phải có xác nhận, đóng dấu của hiệu trưởng nhà trường.
- Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) theo đúng quy định của Nhà nước.
Chú ý:
- Phiếu đăng ký dự thi dùng làm thẻ VĐV (phải in trên giấy bìa màu-cứng,
kích thước bằng ½ khổ giấy A4), trước khi thi đấu VĐV xuất trình với trọng tài
để kiểm tra nhân sự, kết thúc các nội dung thi đấu phải nộp lại cho trọng tài để
trọng tài nộp Ban Tổ chức.
- Các đơn vị gửi danh sách đăng ký (gửi bằng bản excell) theo mẫu gửi kèm
Công văn này trước 16h30 ngày 26/10/2021 theo địa chỉ:
nqminh.bg@bacgiang.eud.vn cho đồng chí Nguyễn Quốc Minh, chuyên viên
Phòng GD&ĐT
8. Họp đoàn và nhận hồ sơ: 14h00 ngày 29/10/2021 tại Phòng Hội đồng
Trường TH Võ Thị Sáu GD&ĐT (Thành phần họp gồm trưởng đoàn, giám sát,
HLV và trọng tài, bộ phận phục vụ).
Ghi chú:
- Mỗi trường mang 02 bộ cờ vua theo tiêu chuẩn thi đấu về Trường TH Võ
Thị Sáu khi tham gia họp đoàn (29/10/2021- Thứ Sáu).
- Giao đồng chí Bùi Thị Như Mỹ -Giáo viên Trường THCS Trần Nguyên
Hãn kiểm tra tiêu chuẩn bàn cờ và bàn giao cho Trường TH Võ Thị Sáu.
9. Khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật
- Chỉ có Trưởng đoàn, HLV mới có quyền khiếu nại. Khi khiếu nại phải
bằng văn bản gửi cho Ban trọng tài (BTT) cuộc thi khi xảy ra sự cố. Các khiếu
nại về kỹ thuật, luật do BTT cuộc thi xử lý giải quyết tại chỗ.
- BTT cuộc thi phải kiểm tra, giải quyết trước khi trận đấu kết thúc. Mọi cá
nhân, đơn vị có liên quan phải phục tùng quyết định của BTT, nếu chưa thấy thoả
đáng có quyền khiếu nại lên BTC.
10. Khiếu nại về nhân sự: Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại và
phải bằng văn bản kèm theo 500.000đ (nếu khiếu nại đúng BTT sẽ gửi lại số tiền
trên) gửi cho BTC cuộc thi. Trường hợp chưa giải quyết được ngay BTC sẽ bảo
lưu để thẩm tra xử lý sau và thông báo kết quả cho đương sự có khiếu nại.
11. Kỷ luật
- Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm qui định của BTC tuỳ theo mức độ vi
phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo,
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quyền trọng tài, huỷ bỏ thành tích của cá nhân vi phạm và của đồng đội có cá nhân
vi phạm tham gia và thông báo trước toàn ngành.
- Khiếu nại sai sự thật sẽ bị cảnh cáo và đơn vị có đơn tố cáo sai sự thật sẽ
bị trừ 40 điểm trong tổng số điểm HKPĐ của đơn vị đó.
- Nếu đơn vị nào có vận động viên vi phạm Điều lệ Ban tổ chức sẽ kiến
nghị Phòng GD&ĐT không xếp loại thi đua trong năm học 2021 - 2022 và có
hình thức xử lý kỷ luật đối với Lãnh đạo phụ trách đơn vị có vi phạm theo tinh
thần của Chỉ thị số15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Trên đây là nội dung tổ chức thi Cờ vua cấp thành phố năm học 2021-2022,
Phòng GD&ĐT yêu cầu các nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/hiện);
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- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Phái

