UBND HUYỆN BẢO YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BTC ĐẠI HỘI TDTT NĂM 2021

Số: 745 /TB-BTC

Bảo Yên, ngày29

tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Thời gian, địa điểm họp tổ trọng tài, trưởng đoàn, các môn thi đấu và trưng tập
lực lượng tham gia Bế mạc Đại hội TDTT huyện Bảo Yên lần thứ IX, năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND huyện Bảo
Yên về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Bảo Yên lần thứ IX, năm
2021và tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022.
Căn cứ Điều lệ số 170/ĐL-BTC ngày 02/6/2021 của Ban tổ chức Đại hội
TDTT huyện về việc ban hành Điều lệ Đại hội thể dục thể thao huyện Bảo Yên lần
thứ IX năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số: 293/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện
Bảo Yên về việc tổ chức và Phương án thi đấu các môn Đại hội thể dục thể thao
huyện Bảo Yên lần thứ IX, năm 2021.
BTC thông báo thời gian, địa điểm họp tổ trọng tài, trưởng đoàn, các môn
thi đấu tại Đại hội TDTT và trưng tập lực lượng tham gia Bế mạc Đại hội TDTT
huyện Bảo lần thứ IX năm 2021.
I. Thời gian, địa điểm họp tổ trọng tài, trưởng đoàn
1. Họp, tập huấn trọng tài
- Thời gian: 8h ngày 02/12/2021.
- Địa điểm: Nhà văn hóa huyện.
- Thành phần: Phó BTC, Tiểu ban chuyên môn, tổ trọng tài.
2. Họp trưởng đoàn
- Thời gian: 9h ngày 02/12/2021.
- Địa điểm: Nhà văn hóa huyện.
- Thành phần: Phó ban tổ chức, Tổ trưởng tổ trọng tài, thư ký, trưởng đoàn
các đoàn VĐV các cụm, xã, thị trấn, trường học, khối cơ quan đơn vị.
II. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT huyện
Bảo Yên lần thứ IX, năm 2021
1. Thời gian tổ chức các môn thi đấu: Từ ngày 06/ 12/2021 đến hết ngày
10/12/2021 (gồm thời gian tổ chức thi đấu các môn trước và tại Đại hội).
2. Thời gian, địa điểm khai mạc Đại hội: 7h30 ngày 08/12/2021 tại Sân
vận động huyện.
3. Thời gian, địa điểm bế mạc Đại hội: 15h30 ngày 10/12/2021 tại Nhà
văn hóa huyện.
- Lực lượng tham gia Bế mạc gồm:

+ 100 học sinh trường THPT số 1 Bảo Yên.
+ 50 học sinh trường THCS số 1 Phố Ràng.
+ Các đội đạt giải nhất, nhì, ba của các môn tập thể và các nội dung đạt giải
chiều ngày 10/12.
+ Các Đoàn VĐV đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.
III. Thời gian, địa điểm tổ chức thi đấu các môn tại Đại hội TDTT:
1. Môn Bóng đá nam 11 người
TT
1

Ngày
Từ ngày
06 đến
10/12/
2021

Địa điểm
Sân Vận động huyện

Nội dung, lịch thi đấu
Theo lịch thi đấu của tổ trưởng
tổ trọng tài môn Bóng đá

2. Môn Bóng Chuyền hơi (đội nam, đội nữ)
TT
1

Ngày
Từ ngày
06 đến
10/12/
2021

Địa điểm

Nội dung, lịch thi đấu

Theo lịch thi đấu của tổ trưởng
Sân trước cửa nhà thi đấu
tổ trọng tài môn Bóng chuyền
huyện
hơi

3. Môn Kéo co + Môn Đá cầu
TT
1

2

Nội dung, lịch thi đấu
Môn
Theo lịch thi đấu của tổ
Sân bê tông phía cuối
Kéo co Từ ngày
trưởng tổ trọng tài môn
Sân Vân động Huyện
Kéo co
06 đến
Môn Đá 10/12/
Theo lịch thi đấu của tổ
Nhà thi đấu trường
cầu
2021
trưởng tổ trọng tài môn
THCS số 2 Phố Ràng
Đá cầu
Ngày

Địa điểm

4. Môn Điền kinh
TT
1

2

Ngày
Từ ngày
08 đến
10/12/
2021

Địa điểm

Nội dung, lịch thi đấu
Các cự ly chạy - Theo lịch thi đấu
Đường chạy Tân Dương
của tổ trưởng tổ trọng tài môn
Điền kinh
Nội dung nhảy xa- Theo lịch thi
Trường THCS số 1 Phố
đấu của tổ trưởng tổ trọng tài môn
Ràng
Điền kinh

5. Môn Cầu lông
TT

Ngày

Địa điểm

Nội dung, lịch thi đấu

1

TT
1

Từ ngày
08 đến Nhà thi đấu Liên Đoàn lao động
10/12/ Huyện
2021
6. Môn Bòng Bàn
Ngày
Địa điểm
Từ ngày
08 đến Nhà thi đấu Phòng tài chính kế
10/12/ hoạch cũ
2021

Theo lịch thi đấu của tổ
trưởng tổ trọng tài môn Cầu
lông
Nội dung, lịch thi đấu
Theo lịch thi đấu của tổ
trưởng tổ trọng tài môn Bóng
bàn

6. Môn Cờ Vua
TT
1

Ngày
Địa điểm
Từ ngày
08 đến
Tiền sảnh nhà Văn hóa Huyện
10/12/
2021

Nội dung, lịch thi đấu
Theo lịch thi đấu của tổ
trưởng tổ trọng tài môn Cờ
Vua

7. Môn Bắn Nỏ
TT
1

Ngày
Từ ngày
08 đến
10/12/
2021

Địa điểm

Nội dung, lịch thi đấu

Theo lịch thi đấu của tổ
Sân cánh gà bên trái Nhà văn hóa
trưởng tổ trọng tài môn Bắn
huyện
nỏ

8. Môn Đẩy gậy
TT
1

Ngày
Từ ngày
08 đến
10/12/
2021

Địa điểm

Nội dung, lịch thi đấu

Theo lịch thi đấu của tổ
Sân cánh gà bên phải Nhà văn hóa
trưởng tổ trọng tài môn Đẩy
huyện
gậy

10. Môn Taekwodo
TT
1

Ngày
Từ ngày
08 đến
10/12/
2021

Địa điểm

Nội dung, lịch thi đấu

Nhà thi đấu Huyện

Theo lịch thi đấu của tổ
trưởng tổ trọng tài môn
Taekwondo

Trên đây là thông báo thời gian, địa điểm họp tổ trọng tài, trưởng đoàn, các
môn thi đấu tại Đại hội TDTT và trưng tập lực lượng tham gia Bế mạc Đại hội

TDTT huyện Bảo Yên lần thứ IX. Ban tổ chức đề nghị các cụm xã thị trấn, các cơ
quan đơn vị , trường học và tổ trọng tài căn cứ thực hiện./.
Nơi nhận:

- Ban Tổ chức;
- Tổ Trọng tài;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các trường THPT;
- Trường PTDTNT THCS&THPT;
- Các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TTVH.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Anh Dũng

