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Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022 
     

 

ĐIỀU LỆ 

Giải Bơi cứu đuối Thanh thiếu nhi toàn quốc 

“Đường đua xanh” năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 

giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ 

em giai đoạn 2021-2030; Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ 

em, Quyết định số 3246/QĐ-BVHTTDL ngày 14/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ 

em giai đoạn 2021-2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể 

dục thể thao phối hợp với Hội Đồng đội Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao 

thành phố Hải Phòng, Công ty TNHH Nestle Việt Nam và các đơn vị liên quan 

tổ chức giải Bơi cứu đuối Thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 

2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Nhằm phát triển phong trào tập luyện bơi, lặn, các kỹ năng an toàn, kỹ 

năng phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi và cộng đồng; 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội 

trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; 

- Tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi, các vận động viên, cán bộ, giáo viên, 

hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ được giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về 

kỹ năng cứu đuối và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; 

- Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng vận động viên đạt thành tích xuất sắc 

có năng khiếu môn bơi cho địa phương và quốc gia. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức thi đấu đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo điều 

kiện thuận lợi để thu hút đông đảo các đơn vị, địa phương tham dự; 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao;Chấp hành 

nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ, các quy định của Ban Tổ chức giải; 

- Các đơn vị cử vận động viên tham dự giải đúng nhóm tuổi, đối tượng; 

Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với các thành viên của đơn vị  

trong thời gian tham gia thi đấu. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ  DỰ THI VÀ QUY ĐỊNH NHÓM TUỔI 

1. Đối tượng dự thi  
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- Là Thanh thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt tại các Cung thiếu nhi, Nhà 

Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi, Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn 

hóa, các Câu lạc bộ bơi lội phong trào các tỉnh/thành, ngành được ngành thể dục 

thể thao, ngành giáo dục và đào tạo, tỉnh/thành đoàn hoặc đơn vị chủ quản xác 

nhận là thành viên tập luyện thường xuyên, có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và sức 

khỏe được đăng ký tham dự giải. 

- Cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước 

(gọi chung là Hướng dẫn viên) đang công tác, tập luyện tại các câu lạc bộ, các 

cơ sở hoạt động thể thao dưới nước, khu vui chơi giải trí dưới nước tại các 

tỉnh/thành, ngành được đơn vị chủ quản xác nhận có tiêu chuẩn về chuyên môn và  

sức khoẻ được đăng ký tham dự giải.  

2.  Đối tượng không được tham dự thi đấu:  

- Thanh thiếu nhi, hướng dẫn viên là vận động viên đang được đào tạo tại 

các trung tâm đào tạo vận động viên, các trường năng khiếu thể dục thể thao của 

tỉnh, thành phố, quốc gia; vận động viên bơi đạt đẳng cấp (cấp 1 trở lên); đạt 

huy chương Vàng, Bạc và Đồng tại các giải Bơi trong hệ thống thi đấu thể thao 

thành tích cao do Tổng cục Thể dục thể thao và Hiệp hội Thể thao dưới nước 

Việt Nam tổ chức từ năm 2019 trở lại đây.  

- Các vận động viên tham dự có tiền sử bệnh tim mạch, thần kinh; 

- Các vận động viên đã bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.  

3. Đơn vị dự thi:  

Mỗi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Tỉnh/thành Đoàn hoặc Sở, ban, ngành, các tổ chức doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn, Câu lạc bộ thể thao dưới nước tại các Cung thiếu nhi, 

Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi, Nhà Văn hóa, Trung tâm 

Văn hóa các tỉnh, thành, ngành được đơn vị chủ quản xác nhận là một đơn vị 

đăng ký dự thi. 

4. Quy định nhóm tuổi thi đấu: 

- Nhóm I: từ 6 đến 8 tuổi (sinh năm 2016 đến 2014). 

- Nhóm II: từ 9 đến 11 tuổi (sinh năm 2013 đến 2011). 

- Nhóm III: từ 12 đến 13 tuổi (sinh năm 2010 đến 2009). 

- Nhóm IV: từ 14 đến 15 tuổi (sinh năm 2008 đến 2007). 

- Nhóm V: từ 16 đến 17 tuổi (sinh năm 2006 đến 2005). 

- Nhóm VI: Hướng dẫn viên, từ 18 trở lên (sinh năm 2004). 

III. NỘI DUNG, THỂ THỨC, LUẬT THI ĐẤU VÀ XẾP HẠNG 

1. Nội dung thi đấu: 

1. Nhóm tuổi 6 đến 8:  

- Nội dung thi cá nhân: Bơi tự do: 50m, 100m; Bơi ếch: 50m, 100m (dành 

cho nam và nữ); 

-  Nội dung thi tiếp sức: 4 x 50m tự do phối hợp nam - nữ (02 nam; 02 nữ); 
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2. Nhóm tuổi 9 đến 11:  

- Nội dung cá nhân: Bơi tự do 50m, 100; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m 

(dành cho nam và nữ). 

- Nội dung thi tiếp sức: 4 x 50m tự do phối hợp nam - nữ (02 nam; 02 nữ). 

3. Nhóm tuổi 12-13:  

- Nội dung thi cá nhân: Bơi tự do 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; 

Bơi ngửa: 50m; 100m (dành cho nam và nữ); 

- Nội dung thi tiếp sức: 4 x 50m tự do (dành cho nam và nữ). 

4. Nhóm tuổi 14-15:  

- Nội dung thi cá nhân: Bơi tự do 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; 

Bơi ngửa: 50m; 100m (dành cho nam và nữ); 

- Nội dung thi tiếp sức: 4 x 50m tự do (dành cho nam và nữ). 

5. Nhóm tuổi 16-17:  

- Nội dung thi cá nhân: Bơi tự do: 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 

100m, 200m; Bơi ngửa: 50m, 100m; Bơi và dìu người bị nạn 50m (25m bơi tự do, 

25m dìu người bị nạn), dành cho nam và nữ. 

- Nội dung thi tiếp sức: 4 x 50m tự do (dành cho nam và nữ). 

6. Hướng dẫn viên (từ 18 tuổi trở lên):  

- Nội dung thi cá nhân: Bơi tự do 50m; Bơi ếch 50m; Bơi ngửa 50m; Lặn 

ếch 50m (thở tối đa 5 lần); Bơi và dìu người bị nạn 50m (25m bơi tự do, 25m 

dìu người bị nạn), dành cho Nam và nữ.  

- Nội dung thi tiếp sức: 4 x 50m tự do phối hợp nam- nữ hướng dẫn viên (02 

nam-02 nữ). 

7. Tiếp sức phối hợp Hướng dẫn viên và các nhóm tuổi: 

- Tiếp sức 4 x 50m tự do nam phối hợp (01 hướng dẫn viên nam + 03 vận 

động viên nam nhóm tuổi 3,4,5); 

- Tiếp sức 4 x 50m tự do nữ phối hợp (01 hướng dẫn viên nữ + 03 vận động 

viên nữ nhóm tuổi 3,4,5); 

* Ghi chú:  

- Các nội dung thi đấu nếu có dưới 03 VĐV của 03 đơn vị hoặc dưới 03 đội 

tiếp sức, Ban Tổ chức sẽ xem xét và quyết định hình thức thi đấu và trao giải tại 

cuộc họp Trưởng đoàn sau khi đã thông qua ý kiến của các đoàn. 

- Đối với nội dung bơi cứu đuối (dìu người bị nạn hoặc người nộm) các vận 

động viên thi đấu và người bị nạn phải mặc thêm áo phông do Ban tổ chức cấp. 

- Người bị nạn khi được dìu không được đá chân trườn sấp hoặc đạp chân 

ếch). Nếu vi phạm bị nhắc nhở lần 2 coi như bị phạm qui. Người bị nạn do đơn 

vi dự thi tự bố trí người có chiều cao không thấp hơn 1m40. 

2. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa là 02 VĐV và 01 đội tiếp sức tham 

gia thi đấu ở mỗi nội dung thi; 

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tối đa 02 nội dung thi cá nhân và các nội 

dung thi tiếp sức.  
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3. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Bơi hiện hành của Tổng cục Thể dục thể 

thao ban hành năm 2015. 

4. Thể thức: Tổ chức thi đấu các cự ly cá nhân, tiếp sức và dìu người bị nạn 

theo các nhóm tuổi quy định, tính thời gian trực tiếp để xếp thứ hạng vận động viên 

đạt thành tích. 

5. Xếp hạng: Bao gồm xếp hạng cá nhân, tiếp sức và xếp hàng toàn đoàn. 

-  Xếp hạng cá nhân: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba cho mỗi nội dung thi. 

-  Xếp hạng tiếp sức: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cho mỗi nội dung thi 

- Xếp hạng toàn đoàn: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì và 02 giải Ba tính theo 

tổng điểm của các nội dung thi. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổng số huy 

chương theo thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng của đơn vị đạt được. 

Cách tính điểm xếp hạng toàn đoàn: Xếp hạng 1 = 11 điểm; xếp hạng 2 = 

09 điểm; xếp hạng 3 = 08 điểm; xếp hạng 4 = 07 điểm; xếp hạng 5 = 06 điểm; 

xếp hạng 6 = 05 điểm; xếp hạng 7 = 04 điểm; xếp hạng 8 = 03 điểm; xếp hạng 9 

= 02 điểm; xếp hạng 10 = 01 điểm. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỦ TỤC 

ĐĂNG KÝ 

1. Thời gian: Từ ngày 24/7/2022 đến 30/7/2022. 

2. Địa điểm: Tại bể bơi Bến Bính, số 01 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng. 

3. Nội dung chương trình thi đấu: 

- Ngày 24/7/2022: 9h00-16h00 đón tiếp các đoàn, kiểm tra hồ sơ nhân sự; 

- Ngày 25/7/2022: 8h30 Ban Tổ chức gặp mặt các trưởng đoàn, huấn luyện 

viên, 9h00 họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu; 

- Ngày 26/7/2022: 8h00 Khai mạc giải và tổ chức các trò chơi tìm hiểu kiến 

thức, kỹ năng phòng, chống đuôi nước, thi đấu các nội dung theo lịch chuyên 

môn của Ban Tổ chức. Thi đấu các nội dung theo Điều lệ từ ngày 26-30/7/2022. 

4. Thời hạn, thủ tục đăng ký và hồ sơ VĐV: 

4.1. Thời hạn đăng ký: 

- Đăng ký sơ bộ: Trước ngày 05/7/2022 theo mẫu số 01, 02, 03, 04 

- Đăng ký chính thức: Trước ngày 15/7/2022 bản Scan có chữ ký, đóng dấu 

đỏ theo mẫu số 02, 03, 04 (theo dấu bưu điện). 

4.2. Thủ tục đăng ký: Đăng ký sơ bộ và chính thức xin gửi về Vụ Thể dục 

thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà 

Nội, liên hệ Ông Lê Văn Quảng, ĐT: 0912179086; Hiệp hội Thể thao dưới nước 

Việt Nam: Ông Nguyễn Trọng Toàn, ĐT. 0904240610, Ông Đỗ Tiến Dũng, ĐT. 

0983494394. 

4.3. Hồ sơ thi đấu: Vận động viên tham dự phải có đầy đủ hồ sơ bao gồm: 

- Giấy khai sinh đối với vận động viên chưa đủ tuổi làm chứng minh thư 

hoặc thẻ CCCD (bản chính hoặc bản sao công chứng theo quy định). 

- Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ CCCD) bản chính. 

- Hộ khẩu thường trú (bản pho to công chứng); 
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- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp đảm bảo đủ sức 

khỏe tham gia thi đấu thể thao theo quy định, có giá trị 30 ngày kể từ khi cấp 

đến ngày tổ chức giải. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC  

1. Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với đơn vị đăng cai và nhà tài trợ 

Cty TNHH Nestle Việt Nam đảm nhiệm kinh phí tổ chức.  

2. Các đơn vị cử đoàn vận động viên tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí 

trong suốt thời gian diễn ra giải thi đấu. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng: 

1.1. Tổng cục Thể dục thể thao:  

- Tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự, cờ đơn vị đăng cai, Cờ toàn 

đoàn, huy chương Tổng cục TDTT, phần thưởng của Nhà tài trợ cho các vận 

động viên đạt thành tích các nội dung thi đấu tại giải. 

- Giải cá nhân: Trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng và phần thưởng cho các 

vận động viên đạt giải nhất, nhì và đồng giải ba các nội dung thi đấu. 

- Giải tiếp sức: Trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng và phần thưởng các nội 

dung thi tiếp sức các đội đạt giải nhất, nhì và đồng giải ba các nội dung thi đấu. 

- Giải toàn đoàn: Tặng cờ, phần thưởng cho 01 đoàn Nhất, 01 đoàn Nhì, 02 

đoàn Ba và 6 giải khuyến khích cho các đoàn xếp hạng từ thứ 5 đến thứ 10 (tính 

theo số lượng huy chương các đoàn đạt được tại giải thi đấu). 

- Tặng phần thưởng các vận động viên tham gia kỹ năng cứu đuối. 

1.2. Hội Đồng đội Trung ương: 

- Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, các đơn vị liên quan tổ chức giải 

Bơi cứu đuối Thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2022 đạt hiệu 

quả, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức giải, Chương trình 

bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em trên các trang mạng truyền thông của 

Hội Đồng đội Trung ương và Trung ương đoàn. 

- Tham mưu Ban Bí thư Trung ương đoàn tặng Bằng khen của Ban chấp 

hành Trung ương đoàn cho các vận động viên đạt giải Nhất các nội dung thi cá 

nhân cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. 

2. Kỷ luật: Cán bộ, trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên có biểu 

hiện vi phạm Luật bơi, Điều lệ thi đấu và các quy định của giải, tuỳ theo mức 

độ, tính chất, Ban Tổ chức sẽ thi hành kỷ luật từ cảnh cáo, xoá bỏ thành tích đến 

truất quyền thi đấu của vận động viên tại giải và gửi thông báo về đơn vị, địa 

phương. 

3. Khiếu nại: Mọi trường hợp khiếu nại phải bằng văn bản, do trưởng đoàn 

hoặc Huấn luyện viên trưởng ký gửi cho Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức 

giải, cụ thể như sau:  

- Khiếu nại về nhân sự gửi về Ban Tổ chức trong cuộc họp chuyên môn sau 

khi Ban Tổ chức và ban chuyên môn công bố danh sách vận động viên thi đấu 

chính thức) chậm nhất là 30 phút. 
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- Khiếu nại về kết quả thi đấu gửi cho ban thư ký trọng tài tổng hợp sau khi 

công bố kết quả thi đấu ở cự ly đó không quá 15 phút. 

VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Cấp thẻ thi đấu: Ban Tổ chức cấp thẻ thi đấu cho các vận động viên, 

huấn luyện viên, cán bộ tham dự giải, mỗi vận động viên, huấn luyện viên, cán 

bộ mang theo 02 ảnh mầu 3x4cm để làm thẻ, ảnh chụp năm 2022. 

2. Các đoàn tham dự giải tự túc kinh phí ăn, ở, đi lại trong thời gian tổ chức 

giải. Địa phương đăng cai sẽ gửi thông báo dự kiến mức ăn, ở, đi lại, các sinh 

hoạt khác để các đơn vị được biết và có điều kiện chuẩn bị. 

3. Vận động viên phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để Ban Tổ chức, tổ 

trọng tài kiểm tra đối chiếu với thẻ đăng ký thi đấu, nếu quá thời gian quy định 

trên coi như bỏ cuộc. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng Ban Tổ chức Giải Bơi cứu đuối Thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường 

đua xanh” năm 2022, các địa phương, đơn vị liên quan và các thành viên tham dự 

giải chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.  

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phát sinh ngoài quy định của 

Điều lệ thì Trưởng Ban Tổ chức là người quyết định và báo cáo kết quả về Tổng 

cục Thể dục thể thao theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL(để báo cáo); 

- Phó Tổng cục trưởng Phụ trách(để báo cáo);; 

- Ban Bí thư TW Đoàn TNCS HCM (để báo cáo); 

- Bộ Lao động TBXH; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Đài Truyền hình Việt Nam; 

- UBND các tỉnh/thành;  

- Hội Đồng đội TW; 

- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH; 

- Vụ GDTC, Bộ GDĐT; 

- Ủy ban OLP Việt Nam; 

- Các tỉnh/thành Đoàn; 

- Trung tâm Hướng dẫn Thiếu nhi TW; 

- Sở: VHTTDL, VHTT các tỉnh/thành;; 

- Sở: LĐTBXH. GDĐT các tỉnh/thành; 

- Các Vụ, đơn vị liên quan thuộc TCTDTT; 

- Hiệp hội Thể thao dưới nước VN; 

- Công ty TNHH Netsle Việt Nam; 

- Lưu: VT, TCTDTT, Q.150. 
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 
 
 

 
 

Nguyễn Hồng Minh 
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