
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:           /KH-UBND Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022 

 
 

Thực hiện Công văn số 1195-CV/TU ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy 

Cao Bằng về Thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy; Thông báo kết 

luận của Thường trực Thành ủy Cao Bằng về Kế hoạch tổ chức "Tuần Văn hóa, 

Thể thao, Du lịch" chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố 

Cao Bằng;  

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng 

về việc Tổ chức “Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch” chào mừng Kỷ niệm 10 năm 

xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (2012 – 2022); 

Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng ban hành kế hoạch tổ chức Giải đua 

xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022, cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”; Kỷ 

niệm 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2022), 

Hướng tới kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (2012-

2022); 

- Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện Thể dục thể thao nói chung và phong 

trào tập luyện thể thao môn Xe đạp nói riêng trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho 

các vận động viên (VĐV) được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tạo sân chơi giải trí 

lành mạnh, góp phần phát triển con người toàn diện. 

2. Yêu cầu 

- Huy động đông đảo vận động viên đến tham dự. 

- Các đội tham dự phải tuyển chọn vận động viên tham gia giải đạt kết quả 

tốt nhất, đảm bảo an toàn trong suốt chặng đường đua. Chấp hành nghiêm Luật, 

Điều lệ và các quy định của Ban tổ chức. 

- Công tác tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế địa phương đảm bảo an 

toàn, tiết kiệm, hiệu quả.  

II. QUY MÔ, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Quy mô giải 
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- Tổ chức giải cấp Thành phố mở rộng, dự kiến khoảng 80 - 100 VĐV tham 

gia bao gồm: Các VĐV thuộc các đơn vị xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, các 

Câu lạc bộ xe đạp trên địa bàn Thành phố, các đơn vị do Ban tổ chức mời (sau đây 

gọi chung là đơn vị) có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Nội dung thi đấu: Thi đấu đồng đội và cá nhân 

- Nội dung Nam (Chia làm 02 nhóm tuổi): 

+ Nhóm I: Từ 16 đến 45 tuổi (Sinh từ năm 1977 đến 2006). 

+ Nhóm II: Từ 45 tuổi trở lên (Sinh năm 1977 trở về trước). 

- Nội dung Nữ (Không phân biệt lứa tuổi). 

3. Lộ trình 

a) Diễu hành: Sau khi kết thúc khai mạc các VĐV xuất phát tại đường 

Hoàng Đình Giong (Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh) theo xe chuyên dụng 

dẫn đường của Cảnh sát giao thông      đường Võ Nguyên Giáp (khu vực xuất 

phát). 

b) Thi đấu: 

- Sau khi kết thúc diễu hành các VĐV tập trung, xuất phát từ đầu đường Võ 

Nguyên Giáp, phường Sông Hiến. 

- Lộ trình thi đấu: Đường Võ Nguyên Giáp 

+ Nội dung Nam dưới 45 tuổi và trên 45 tuổi: 36km (03 vòng) 

+ Nội dung Nữ: 24km (02 vòng) 

- Về đích tại đầu đường Võ Nguyên Giáp, phường Sông Hiến. 

4. Thời gian và địa điểm 

- Họp chuyên môn: Thời gian 15h00’ ngày 19/8/2022 tại Phòng họp số 04, 

toà nhà UB2, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. 

- Khai mạc: Thời gian 07h15’, ngày 21/8/2022, tại Vườn hoa trung tâm 

thành phố Cao Bằng 

- Thi đấu: Đường Võ Nguyên Giáp, phường Sông Hiến, thành phố Cao 

Bằng. 

- Bế mạc: Vườn hoa Trung tâm Thành phố (Sau khi kết thúc các nội dung thi 

đầu). 

5. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết. (Có nội dung chi tiết đính 

kèm). 

6.  Đại biểu mời 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Trung tâm 

ĐT,TDTT&NT tỉnh. 
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- Đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn 

thể Thành phố; UBND các xã, phường. 

- Đại diện các đơn vị tài trợ. 

- Đại diện Lãnh đạo, vận động viên các đoàn tham gia giải. 

- Các cơ quan thông tấn, báo, đài truyền hình địa phương. 

7.  Chương trình khai mạc, bế mạc (có nội dung chi tiết đính kèm) 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Các đơn vị tham dự giải tự lo hoàn toàn kinh phí, phương tiện đi lại, ăn nghỉ 

trong thời gian thi đấu.  

Các VĐV tham gia đóng lệ phí thi đấu: 100.000VNĐ/01VĐV. 

Kinh phí tổ chức giải và giải thưởng sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

Thể thao năm 2022 của Trung tâm Văn hoá và Truyền thông Thành phố; nguồn 

kinh phí xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng; 

Chỉ đạo Trung tâm Đào tạo, Thi đấu thể thao và Nghệ thuật hỗ trợ về cơ sở 

vật chất, trọng tài trong công tác tổ chức Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở 

rộng năm 2022. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở 

rộng năm 2022, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các tổ giúp việc BTC, trọng tài 

điều hành Giải. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc Thành phố tham 

mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí 

phục vụ công tác tổ chức giải theo chương trình kế hoạch. 

- Ban hành Điều lệ để tổ chức Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng 

năm 2022 (Kèm theo kế hoạch này) 

- Tham mưu thành phần đại biểu, xây dựng nội dung Chương trình tổ chức 

Giải đua xe đạp Thành phố Cao Bằng năm 2022, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực 

hiện kế hoạch này. 

- Tham mưu thư mời các đơn vị tham gia Giải. 

- Chuẩn bị bài phát biểu Khai mạc và Bế mạc và các điều kiện cơ sở vật chất 

khác cho công tác tổ chức giải. 

- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá cho giải. 

2. Trung tâm Văn hoá và Truyền thông Thành phố.  
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- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin khảo sát đường đua, xây dựng 

phương án chi tiết tổ chức Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng năm 

2022. 

- Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, dự trù kinh 

phí, trang trí khánh tiết (Maket, pano, băng zôn, cổng hơi, cắm cờ Đảng, cờ Tổ 

Quốc, cờ hồng kỳ trên đường Võ Nguyên Giáp…), âm thanh phục vụ công tác tổ 

chức giải. 

- Đảm bảo công tác chuyên môn, văn nghệ chào mừng, liên hệ Trung tâm 

Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh, Thành đoàn hỗ trợ công tác trọng tài 

và các công tác khác;   

- Phối hợp với Công an Thành phố xây dựng phương án đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng 

mở rộng năm 2022.  

- Phối hợp với Trung tâm y tế Thành phố cử cán bộ y tế, xe cứu thương 

chuyên dụng và dụng cụ sơ, cấp cứu phục vụ giải. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên trước, trong và sau Giải đua 

xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022. 

- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá cho giải. 

- Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). 

3. Văn phòng HĐND - UBND Thành phố  

- Chủ trì tham mưu điều hành công tác tổ chức Giải, in ấn văn bản, chuyển 

phát giấy mời đến các thành phần tham dự.  

- Phân công nhân viên thực hiện công tác lễ tân; chuẩn bị khăn trải bàn, 

nước uống cho đại biểu tại địa điểm tổ chức Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng 

mở rộng năm 2022. 

- Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức Giải đua xe đạp 

thành phố Cao Bằng năm 2022. 

5. Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố bố trí xe ô tô 

chuyên chở vật dụng, cơ sở vật chất phục vụ chương trình khai mạc Giải đua xe 

đạp thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022. 

- Đảm bảo thông thoáng lòng, lề đường tại khu vực tổ chức chương trình 

khai mạc tại sân Vườn hoa trung tâm Thành phố và trên đường Võ Nguyên Giáp. 

- Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). 
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6. Ban Quản lý các Sự án sự nghiệp kinh tế và Dịch vụ công ích Thành 

phố 

Chỉ đạo đơn vị cung ứng dịch vụ công ích đảm bảo vệ sinh môi trường tại 

Vườn hoa trung tâm và lòng đường Võ Nguyên Giáp (Nơi tổ chức thi đấu). 

7. Trung tâm Y tế Thành phố 

- Chủ trì, phối hợp đảm trách công tác chăm sóc y tế. 

- Cử 05 cán bộ y tế, 01 xe cứu thương chuyên dụng và dụng cụ sơ, cấp cứu 

phục vụ giải. 

- Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). 

8. Công an Thành phố 

- Chủ trì xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông 

trước, trong và sau giải; thực hiện nhiệm vụ dẫn đường diễu hành và đường đua 

trong quá trình diễn ra Giải (01 ô tô và 04 xe mô tô dẫn đường) 

- Chủ trì bố trí phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự 

làm nhiệm vụ: Điều phối giao thông tại điểm xuất phát, đích, dọc theo đường đua, 

địa điểm khai mạc và bế mạc giải. 

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức Giải đua xe đạp 

thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022. 

- Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). 

9. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố 

Chủ động hỗ trợ công tác trọng tài và các công tác khác (10 trọng tài trên 

đường đua), liên hệ Tỉnh đoàn mượn 02 cổng hơi (đặt trên vạch xuất phát và vạch 

đích), cử 10 đoàn viên phục vụ công tác chuẩn bị trước giải, 10 đoàn viên phục vụ 

công tác tổ chức Lễ khai mạc. 

10. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh 

Tuyên truyền về giải đua xe đạp Thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022; 

thành lập Đoàn tham dự giải và đăng ký với UBND Thành phố. 

11. Ủy ban phường Hợp Giang 

- Chỉ đạo Tổ quản lý Vườn hoa Trung tâm tăng cường nhân sự đảm bảo an 

ninh trật tự, hướng dẫn đậu, đỗ các phương tiện giao thông đúng nơi quy định.  

- Bố trí nguồn điện phục vụ công tác tổ chức. Mở nhà vệ sinh công cộng 

phục vụ các lực lượng tham gia; hỗ trợ Trung tâm Văn hóa chuẩn bị bàn ghế đại 

biểu, cử 05 người hỗ trợ sắp xếp bàn ghế trước chương trình và dọn dẹp sau 

chương trình.  

12. Ủy ban nhân dân phường Sông Hiến, Đề Thám 
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- Tham gia thành viên BTC giải, phân công lực lượng công an, bảo vệ dân 

phố, dân quân hỗ trợ công tác an ninh trật tự đảm bảo sự an toàn cho giải theo địa 

bàn quản lý thuộc tuyến Đường Võ Nguyên Giáp. 

- Huy động Nhân dân ra cổ vũ các VĐV để đảm bảo sự thành công của giải. 

13. Ủy ban nhân dân 11 xã, phường và các CLB tham gia  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải Đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở 

rộng năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng 

toàn thể Nhân dân, huy động nhân dân đến cổ vũ cho giải. 

- Thành lập 01 đoàn đoàn Vận động viên tham gia Giải đua xe đạp thành 

phố Cao Bằng mở rộng năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tổ chức Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng 

mở rộng năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp 

triển khai thực hiện. Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ Bà Đỗ Thị Thu Trang - 

phòng Văn hóa & Thông tin Thành phố - SĐT. 0965.105.868./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Cao Bằng (để báo cáo); 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực Thành ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- UBND các huyện trong tỉnh (phối hợp t/h); 

- Trung tâm Đào tạo, Thi đấu thể thao và Nghệ thuật tỉnh; 

- Phòng VHTT các huyện trong tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa và TT các huyện trong tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố 

- Các CLB, nhóm sở thích xe đạp trên địa bàn tỉnh; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- UBND các phường, xã thuộc Thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng 7 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

I. MAKET SÂN KHẤU 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

GIẢI ĐUA XE ĐẠP 
THÀNH PHỐ CAO BẰNG MỞ RỘNG NĂM 2022 

 
KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP  

(25/8/1911 - 25/8/2022) 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

(25/9/2012 - 25/9/2022) 

 
Thành phố Cao Bằng, ngày 21 tháng 8 năm 2022 

 

 

 

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Khẩu hiệu tuyên truyền thường xuyên 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp (25/8/1911 - 25/8/2022)! 

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, vị Đại 

tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam ! 

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, 

Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ! 

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022) ! 

2. Khẩu hiệu về thể thao và giải đấu 

- Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ! 

- Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ! 

- Nhiệt liệt chào mừng đại biểu và các đoàn vận động viên đến dự Giải đua 

xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022 ! 

Logo tài trợ 
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CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC, BẾ MẠC 

Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng 7 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Chương trình khai mạc 

Từ 7h00’ - 7h15’ Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

Từ 7h15’ - 7h30’ Văn nghệ chào mừng Trung tâm VH & TT 

Từ 7h30’ - 7h40’ 

- Ổn định tổ chức 

- Chào cờ 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

Trung tâm VH & TT 

Từ 7h40’ - 7h50’ Phát biểu khai mạc Lãnh đạo UBND TP 

Từ 7h50’ - 7h55’ 
- Vận động viên hứa quyết tâm 

- Trọng tài tuyên thệ 
Trung tâm VH & TT 

Từ 7h55’ - 8h00’ 

Tặng hoa đơn vị tài trợ Lãnh đạo UBND TP 

Tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn 

vận động viên 
Lãnh đạo UBND TP 

Từ 8h00’ - 8h05’ Hướng dẫn chuyên môn thi đấu Trung tâm VH & TT 

Từ 8h05’ - 8h10’ 
Các đoàn VĐV di chuyển từ Vườn hoa 

Trung tâm TP ra địa điểm thi đầu 

- Trung tâm VH & TT 

- Các lực lượng: Cảnh sát 

dẫn đường, Trọng tài, y 

tế, phục vụ… Từ 8h20’-10h00’ Tổ chức thi đấu các nội dung 

Chương trình bế mạc 

Từ 10h15’-10h20’ 
Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới 

thiệu đại biểu 
Trung tâm VH&TT 

Từ 10h20’-10h45’ 
Công bố kết quả, trao giải thưởng các 

nội dung thi đấu 
Trung tâm VH&TT 

 Kết thúc chương trình  
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ĐIỀU LỆ 

Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     tháng 7 năm 2022  

của Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

- Họp chuyên môn: Thời gian 15h00 ngày 19/8/2022 tại Phòng họp số 04, 

toà nhà UB2, Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng. 

- Khai mạc: Thời gian 7h15’, ngày 21/8/2022, Sân Vườn hoa trung tâm 

thành phố Cao Bằng 

- Thi đấu: Sau khi kết thúc Lễ khai mạc, tại đường Võ Nguyên Giáp, phường 

Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 

- Bế mạc: Tại sân vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng, sau khi kết thúc 

chương trình thi đấu. 

II. LỘ TRÌNH 

a) Diễu hành: Sau khi kết thúc khai mạc các VĐV xuất phát tại đường 

Hoàng Đình Giong (Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh) theo xe chuyên dụng 

dẫn đường của Cảnh sát giao thông      đường Võ Nguyên Giáp (khu vực xuất 

phát). 

b) Thi đấu: 

- Sau khi kết thúc diễu hành các VĐV tập trung, xuất phát từ đầu đường Võ 

Nguyên Giáp, phường Sông Hiến. 

- Lộ trình thi đấu: Đường Võ Nguyên Giáp 

+ Nội dung Nam dưới 45 tuổi và trên 45 tuổi: 36km (03 vòng) 

+ Nội dung Nữ: 24km (02 vòng) 

- Về đích tại đầu đường Võ Nguyên Giáp, phường Sông Hiến. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI 

1. Đối tượng 

VĐV tham dự giải thuộc các đơn vị xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, các 

câu lạc bộ xe đạp trên địa bàn Thành phố, các đơn vị do Ban tổ chức mời (sau đây 

gọi chung là đơn vị) có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng. 

2. Điều kiện tham dự giải 

- Các đoàn VĐV đăng ký thi đấu theo đúng quy định. 

- VĐV tham gia thi đấu phải có đủ sức khỏe, được các đơn vị đăng ký bằng văn 

bản. 
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- Đảm bảo trang phục, bảo hộ cá nhân thi đấu xe đạp theo quy định. 

- Các đơn vị tham dự giải do Ban tổ chức mời. 

- Các đơn vị chuyển nhượng VĐV phải có văn bản ký đóng dấu. 

- VĐV chuyên nghiệp không được tham gia (Không thi đấu các giải trong hệ 

thống chuyên nghiệp từ 07 năm trở lên mới được tham gia thi đấu). 

IV. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

1. Thành phần hồ sơ gồm 

- Quyết định thành lập đoàn do cơ quan chủ quản ký tên đóng dấu. 

- Danh sách đăng ký VĐV có chữ ký và đóng dấu của lãnh đạo đơn vị (theo 

mẫu của BTC). 

- Các thành viên của mỗi đội tham dự phải có chứng minh nhân dân (hoặc 

Thẻ căn cước công dân) 

- Giấy khám sức khỏe hoặc bản cam kết sức khỏe VĐV (theo mẫu của 

BTC). 

- Các đơn vị tự mua bảo hiểm thân thể cho VĐV tham gia giải. 

- Văn bản chuyển nhượng VĐV (nếu có). 

2. Đăng ký thi đấu 

- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đoàn VĐV gồm có:  01 trưởng đoàn, 01 phó 

đoàn, huấn luyện viên, chăm sóc viên và các vận động viên. Không hạn chế số 

lượng Vận động viên tham gia thi đấu. 

- Nội dung đồng đội: mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 đội cho mỗi nhóm 

tuổi; mỗi đội tối thiểu 03 VĐV và tối đa không quá 05 VĐV. 

- Hồ sơ đăng ký gửi về Trung tâm Văn hoá và Truyền thông Thành phố. 

Điện thoại liên hệ ông Nguyễn Thanh Hà, số điện thoại: 0853391234 

V. NỘI DUNG, THỂ THỨC VÀ CÁCH TÍNH THÀNH TÍCH 

1. Nội dung thi đấu 

* Thi đấu đồng đội và cá nhân: 

- Nội dung nam (chia làm 02 nhóm tuổi): 

+ Nhóm I: từ 16 đến 45 tuổi (sinh năm 2006 - 1977). 

+ Nhóm II: từ 45 tuổi trở lên ( sinh năm 1977 trở về trước). 

- Nội dung nữ (không phân biệt lứa tuổi) 

* Lưu ý:  

- Mỗi nội dung cá nhân thi đấu phải có ít nhất 20 VĐV trở lên Ban tổ chức 

mới tổ chức thi đấu. 
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- Nội dung thi đấu đồng đội: phải có 04 đội đăng ký trở lên Ban tổ chức mới 

tổ chức thi đấu. 

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia thi đấu ở một nhóm tuổi (VĐV thi 

đấu nhóm tuổi trên có thể đăng ký thi đấu xuống nhóm tuổi dưới).  

2. Hình thức thi đấu 

- Căn cứ vào số lượng VĐV tham gia giải Ban tổ chức sẽ quyết định thời 

gian và thứ tự đua cho từng nhóm tuổi. 

- Các vận động viên bị sự cố kỹ thuật xem như bị loại.  

- Các vận động viên hay một nhóm vận động viên nào đó bị rơi lại phía sau 

đoàn đua và theo nhận định của trọng tài không thể nhập vào tốp cuối sẽ bị dừng 

thi đấu.  

- Các vận động viên tham dự phải trình giấy Chứng minh nhân dân, hoặc 

Thẻ căn cước tại khu vực điểm danh và ký tên.  

3. Cách tính thành tích 

-  Thành tích cá nhân: Là vị trí xếp hạng thực tế của VĐV trong thi đấu. 

-  Thành tích đồng đội: là số giờ của 03 vận động viên có thành tích tốt nhất 

của mỗi đội, đội nào có số giờ ít nhất sẽ được xếp hạng trên. Trường hợp hai hay 

nhiều đội đồng giờ thì căn cứ vào vận động viên có thành tích tốt nhất của mỗi đội 

để xác định thành tích. 

VI. LUẬT THI ĐẤU 

Áp dụng Luật xe đạp hiện hành (luật Đua xe đạp do Tổng cục thể dục thể thao 

năm 2007) 

VII. TRANG PHỤC, XE ĐẠP, SỐ ĐEO 

1. Trang phục: 

- Phải đồng nhất trong đội, sạch sẽ, gọn gàng; các VĐV phải đội mũ an toàn, 

trang bị các dụng cụ bảo hiểm khác theo quy định…  

2. Xe đua: Loại xe địa hình MTB (có giảm sóc trước, đường kính vành 26 - 29 

inch, lốp 1,95 inch trở lên). 

3. Số đeo: Do Ban tổ chức cấp thứ tự theo từng đội. Phải đeo số theo đúng 

hướng dẫn của Ban tổ chức và trọng tài (nếu VĐV đeo không đúng quy định, không 

nhìn thấy số trọng tài không xác định được khi về đích; trọng tài sẽ không xếp hạng).  

VIII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

Ban tổ chức trao: 

- Cúp và tiền thưởng cho nội dung cá nhân, đồng đội đạt giải nhất. 
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- Cờ và tiền thưởng cho nội dung cá nhân, đồng đội đạt giải nhì, giải ba. 

- Tiền thưởng cho các VĐV đạt giải khuyến khích (xếp hạng từ 4 đến 8) ở 

các nội dung thi đấu cá nhân. 

2. Kỷ luật 

- Ban tổ chức kiên quyết xử lý, loại bỏ những VĐV không đủ tiêu chuẩn thi 

đấu theo các quy định trong Điều lệ giải trước khi tiến hành thi đấu. 

- Tùy theo mức độ vi phạm, Ban tổ chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật 

đối với các VĐV, huấn luyện viên vi phạm Điều lệ giải và các quy định của Ban 

Tổ chức giải theo các hình thức từ: Nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền thi đấu hoặc 

huỷ bỏ thành tích thi đấu của VĐV đội đó. 

- Các hình thức kỷ luật sẽ được Ban tổ chức giải thông báo bằng văn bản gửi 

về các cơ quan, đơn vị có VĐV tham dự. 

3. Khiếu nại 

- Chỉ có Lãnh đội, Huấn luyện viên có đăng ký mới có quyền khiếu nại 

chậm nhất 20 phút sau khi kết thúc cuộc đua bằng văn bản ngắn gọn kèm theo lệ 

phí 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn) để Ban tổ chức giải quyết. 

- Khiếu nại đúng BTC sẽ hoàn trả lại tiền, nếu sai số tiền đó sẽ sung vào 

công quỹ của Ban Tổ chức để chi cho công tác tổ chức giải. 

- Sau khi đã có quyết định cuối cùng của Ban Tổ chức về giải quyết khiếu 

nại, các cá nhân, đơn vị phải tuyệt đối chấp hành. 

IX. KINH PHÍ 

Các đơn vị tham dự giải tự lo hoàn toàn kinh phí, phương tiện đi lại, ăn nghỉ 

trong thời gian thi đấu.  

Các VĐV tham gia đóng lệ phí thi đấu: 100.000VNĐ/01VĐV. 

Kinh phí tổ chức giải và giải thưởng sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

Thể thao năm 2022 của Trung tâm Văn hoá và Truyền thông Thành phố; nguồn 

kinh phí xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) 

 X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Các đơn vị tham dự giải phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ giải và tuân 

thủ mọi quyết định của Ban Tổ chức giải. Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền điều 

chỉnh, bổ sung Điều lệ giải khi cần thiết và thông báo bằng văn bản đến các đơn vị 

tham dự giải./. 
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