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KẾ HOẠCH
Tổ chức giải bóng chuyền hơi truyền thống lần thứ 6
Năm học 2021 - 2022
Thực hiện hướng dẫn số 73/HD-CĐN ngày 05 tháng 10 năm 2021về việc tổ
chức các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Căn cứ kế hoạch số 219?KH- THPTNQ ngày 10 tháng 9 năm 2021 về việc phát
động phong trào thi đua đợt 1 năm học 2021 – 2022.
Căn cứ kế hoạch hoạt động của BCH Công đoàn trường THPT Ngô Quyền
năm học 2021-2022.
BCH Công đoàn lập kế hoạch tổ chức giải “Bóng chuyền hơi ” dành cho tất cả
CBGV- CNV nữ của nhà trường.
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Hưởng ứng các hoạt động của đợt thi đua thứ nhất.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại” tăng cường rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, CNV nhà trường để nâng cao
sức khỏe, phát triển thể chất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021).
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí của đội
ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.
2. Yêu cầu:
- Tất cả các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, lập kế hoạch tập luyện, tuyển chọn
vận động viên và thành lập đội tuyển tham dự giải.
- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ, hướng dẫn tổ chức giải và các quy
định của Ban tổ chức.
II. Đối tƣợng:
Là cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ nhà trường.
III. Thời gian:
- Các tổ tuyển chọn đội tuyển gửi danh sách đăng ký dự thi lên Ban tổ chức
chậm nhất 10h sáng, ngày 12/10 (cho đ/c Hoàng Viết Khôi).
- Họp ban tổ chức, trọng tài và các đội trưởng chiều ngày 12/10/2020.
- Thời gian:
* Khai mạc: 14h00, thứ Năm, ngày 14/10/2021
* Thi đấu:
+ Vòng loại: 14h30 phút, thứ Năm, ngày 14/10/2021

+ Chung kết: 14h30 phút, thứ Bảy, ngày 16/10/2021
IV. Thể lệ và Hình thức tổ chức:
* Hình thức:
+ Mỗi tổ cử 01 đội nữ (ít nhất là 5 cầu thủ).
+ 6 đội bốc thăm chia thành 02 bảng, đấu vòng tròn tính điểm, (chon 2 đội
Nhất, Nhì năm trước làm 02 hạt giống).
+ Chọn hai đội Nhất, Nhì các bảng vào thi đấu đấu chéo (Nhất A gặp Nhì B;
Nhất B gặp Nhì A).
+ Hai đội thắng bán kết vào đấu chung kết, hai đội thua sẽ đồng giải Ba, các
đội còn lại đạt giải Khuyến khích.
* Luật thi đấu: Áp dụng Luật Bóng chuyền hơi hiện hành.
- Trường hợp có hai đội bằng điểm, đội thắng ở trận đối kháng trực tiếp sẽ xếp trên.
- Nếu có từ 03 đội trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của các trận đấu
giữa các đội bằng điểm nhau theo thứ tự ưu tiên:
+ Hiệu số: Tổng hiệp thắng và tổng hiệp thua. Đội có số điểm cao hơn xếp trên.
+ Tỷ số: Tổng quả thắng/tổng quả thua. Đội có chỉ số cao hơn xếp trên.
+ Nếu vẫn bằng nhau, bốc thăm.
V. Thành lập Ban tổ chức giải
1. Ban tổ chức
- Ông Phan Vũ Hào
- Hiệu trưởng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Tuyên
- Phó CT phụ trách Công đoàn - Phó ban
- Ông Hoàng Viết Khôi
- Tổ trưởng tổ Thể dục - Ngoại ngữ - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Kế toán nhà trường - Ủy viên
- Các đồng chí UV BCH Công đoàn
- Ủy viên
2. Tổ trọng tài
- Ông Hoàng Viết Khôi
– GV Thể dục - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Quang Thụ – GV Thể dục - Ủy viên (đại diện trọng tài tuyên thệ)
- Ông Đào Văn Hoàng
– GV Thể dục - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hùng – GV Thể dục - Ủy viên
3. Tổ cơ sở vật chất
- Ông Ma Đình Thư - phó Tổ trưởng tổ Hành chính - Tổ trưởng
- Ông Ma Hải Trung - phó BT Đoàn - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hùng - GV Thể dục - ủy viên
- Ông Đào Văn Hoàng - GV Thể dục - Ủy viên
* Nhiệm vụ:
- Cùng với lớp lao động chuẩn bị cơ sở vật chất: Bục phát biểu, loa đài, phông,
ghế ngồi cho các đại biểu, bàn ghế trọng tài.
- Điều hành và chỉ đạo thu dọn sau khi kết thúc các buổi thi đấu.
4. Điều hành chƣơng trình
- Ông Nguyễn Mạnh Tuyên
- Thay mặt trọng tài tuyên thệ: Ông Nguyễn Quang Thụ.
- Thay mặt VĐV tuyên thệ: VĐV Nguyễn Thị Hiền - tổ Ngữ Văn.

VI. Cơ cấu giải thƣởng:
* Giải thƣởng:
- Giải nhất: 1 x 500.000
= 500.000đ
- Giải nhì: 1 x 400.000
= 400.000đ
- Giải ba: 2 x 300.000
= 600.000đ
- Giải khuyến khích: 2 x 200.000
= 400.000đ
- Giải phong cách: 1 x 100.000
= 100.000đ
- Giải cầu thủ chơi hay nhất 1 x 100.000
= 100.000đ
- Giải dành cho người cao tuổi nhất: 1 x 100.000 = 100.000đ
Tổng kinh phí giải thưởng là: 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng)
Nguồn chi:
- Nhà trường chi khen thưởng.
- BCH Công đoàn chi : Bồi dưỡng trọng tài, Ban tổ chức, bóng tập luyện, bóng
thi đấu, kẻ sân (có bảng kê chi tiết kèm theo).
VII. Khen thƣởng - kỷ luật
1. Khen thƣởng:
- Ban tổ chức khen thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba,khuyến khích, giải
đội có phong cách và cầu thủ chơi hay nhất.
- Cộng điểm thi đua cho tập thể các tổ chuyên môn theo quy định (thứ hạng
nhất, nhì, ba, khuyến khích).
2. Kỷ luật:
Ban tổ chức có hình thức kỷ luật với các đội không chấp hành điều lệ giải, tùy
theo mức độ vi phạm.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ. Đề nghị các tổ công
đoàn, các cầu thủ hưởng ứng và tham gia tích cực để giải thi đầu thành công tốt đẹp.
Nơi nhận:
- Cấp ủy (b/c)
- Ban tổ chức (t/h)
- Kế toán trường, CĐ (t/h)
- Lưu : VT
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