ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ TRÌ
Nà Chì, ngày 25 tháng 02 năm 2018
KẾ HOẠCH
Tổ chức giải bóng đá nam; bóng chuyền nữ chào mừng kỷ niệm 87 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tạo sự giao lưu, đoàn kết giữa các chi đoàn.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường sức khỏe cho học sinh.
- Giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm.
2. Yêu Cầu:
- Mỗi chi đoàn tự nguyện đăng ký tham gia là 1 đội.
- Mỗi đội thi đấu gửi danh sách, kèm cam kết giữ đoàn kết, không đánh nhau, có
chữ kí của các thành viên trong đội và GVCN.
- Tuyệt đối tuân thủ các quyết định của trọng tài.
- Các lớp tham gia bóng đá, phải có sự chuẩn bị, tập luyện tốt, phải thể hiện
tinh thần đoàn kết, trung thực trong thi đấu và đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh
xảy ra tai nạn.
- Mỗi đội tự trang bị trang phục thi đấu (không dùng giầy có đinh nhọn, dễ gây
thương tích).
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng:
- Bóng đá nam: Mỗi lớp 1 đội nam: 7 cầu thủ (Dự bị: Không quá 5 cầu thủ ).
- Bóng chuyền nữ: Mỗi lớp 1 đội nữ: 6 cầu thủ (Dự bị: Không quá 3 cầu thủ)
2. Thời gian:
- Bốc thăm chia bảng, phổ biến điều lệ giải, cam kết:
9h05 ngày 05/03/2018
- Khai mạc 14h00 ngày 12/03/2018
- Thời gian thi đấu: 14h30 – 17h00 từ ngày 12/03/2018 đến 26/03/2018.
3. Địa điểm thi đấu:
- Sân bóng trường
III. ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU GIẢI:
1. Điều lệ:
- Bóng đá nam: Áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người của Ủy ban thể dục thể
thao (Quyết định số : 492/QĐ-UBTDTT, ban hành ngày 13/04/2001).
- Bóng chuyền nữ: Áp dụng luật thi đấu bóng chuyền người của Ủy ban thể dục thể
thao (Quyết định số : Số: 09/QĐ-UBTDTT-TT.II, ban hành ngày 03/01/2002).
- Thi đấu loại trực tiếp.

2. Cơ cấu giải:
* Bóng đá nam:
- Giải nhất: 1 giải : 500.000đ
- Giải nhì: 1 giải : 300.000đ
- Giải ba: 1 giải : 200.000đ
* Bóng chuyền nữ:
- Giải nhất: 1 giải : 500.000đ
- Giải nhì: 1 giải : 300.000đ
- Giải ba: 1 giải : 200.000đ
IV.TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH GIẢI:
1.Ban Tổ Chức:
1. Đ/c Lê Quang Thức
2. Đ/c Hoàng Văn Quỳnh
3. Đ/c Nguyễn Hữu Toàn
4. Đ/c Vũ Văn Quyết
5. Đ/c Tạ Tiến Dũng
6. Đ/c Hoàng Đình Đông
7. Đ/c Hoàng Xuân Bảy
8. Đ/c Nguyễn Văn Hoan
9. Đ/c Nguyễn Văn Bảo
10. Đ/c Tô Trần Hưng

-Trưởng ban
-Phó ban
-Thư ký
-Ủy viên
-Ủy viên
-Ủy viên
-Ủy viên
-Ủy viên
-Ủy viên
-Ủy viên

2. Tổ chức thực hiện:
- GVCN, ban cán sự lớp triển khai, thực hiện kế hoạch.
- Ban tổ chức theo dõi, điều hành trong suốt quá trình tổ chức giải.
Trên đây là kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam; bóng chuyền nữ chào
mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đề nghị các tập
thể, cá nhân nghiêm túc triên khai, thực hiện đạt hiệu quả.
CHI BỘ
Trần Nhật Khánh
( Đã duyệt)

T.M BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Hồng Dân
( Đã ký)

