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ĐIỀU LỆ 

     Các nội dung thi và giao lưu tại Hội xuân Quý Mão năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND huyện 

Điện Biên Đông về tổ chức Hội xuân Quý Mão năm 2023; Quyết định số 

3243/QĐ-UBND, ngày 16/12/2022 của UBND huyện Điện Biên Đông về thành 

lập Ban tổ chức Hội xuân Quý Mão 2023. Ban Tổ chức ban hành Điều lệ, Thể lệ 

các nội dung thi đấu, biển diễn và giao lưu tại Hội xuân Quý Mão năm 2023 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy trong cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần 

tương thân, tương ái của dân tộc; tạo không khí đoàn kết, gắn bó quân dân giữa các 

đơn vị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đồng thời tạo khí thế vui tươi, phấn 

khởi chào đón năm mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

2. Yêu cầu: 

 Công tác tổ chức thực hiện hiệu quả, thu hút được đông đảo bà con nhân dân 

các dân tộc trên địa bàn huyện đón xem, các đơn vị xã, thị trấn tham gia 100%. 

Nguyên vật liệu đảm bảo sạch sẽ, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, các loại 

bánh tham gia thi đảm bảo đúng bản sắc văn hóa các dân tộc. 

 II. NỘI DUNG THI 

1. Hội đấu Bò truyền thống: 

1.1. Đối tượng tham dự: 

Là các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đang sinh sống, công tác, hoạt động 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Điện Biên Đông có Bò đủ điều kiện 

được đăng ký tham dự thi. Trường hợp các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ngoài 

huyện có Bò chọi tốt có nhu cầu tham dự thì phải được sự đồng ý của Ban tổ 

chức.  

1.2. Điều kiện tham dự:  

- Tiêu chuẩn Bò tham gia đấu: Bò đực từ 4 tuổi trở lên, ngoại hình to, cao, 

cân đối, khỏe mạnh, sừng tốt, chân móng khỏe, biểu hiện nhanh nhẹn, linh hoạt, 

không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT;  
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- Các chủ Bò: Phải có đơn đăng ký Bò tham dự theo quy định của BTC. 

1.3. Hồ sơ đăng ký tham dự: (Theo mẫu gửi kèm). 

* Thể thức đăng ký:  

- Các trận chính: Các Chủ Bò tự thỏa thuận, thống nhất với nhau về các 

cặp đấu của Bò mình sau đó tiến hành đăng ký với cán bộ văn hóa xã, thị trấn 

hoặc Ban Tổ chức theo cặp đối thủ; mỗi con đăng ký các trận chính không quá 

02 đối thủ; Trường hợp chủ Bò không tự sắp xếp được cặp đấu thì có ý kiến với 

BTC; nếu BTC bố trí, sắp xếp được cặp đấu thì chủ Bò mới tiến hành đăng ký.  

- Các trận bổ sung: Trong quá trình thi đấu nếu phát hiện đối thủ mới có 

khả năng thi đấu tốt thì các chủ Bò chủ động đăng ký trực tiếp với BTC tại sân 

thi đấu. Trận bổ sung sẽ thi đấu nếu còn thời gian tổ chức và thi đấu sau khi kết 

thúc các trận chính. 

* Thể thức thi đấu: 

- Quy định an toàn trong thi đấu: 

+ Trong quá trình 2 Bò thi đấu, chủ Bò, trọng tài, những người hộ tống và 

lực lượng bắt Bò phải vào khu vực an toàn do BTC quy định, trừ khi trọng tài 

cho phép chủ Bò vào đôn đốc Bò thi đấu. 

 + Khi đưa Bò vào sân thi đấu tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ, trọng tài, 

tổ bắt Bò, chủ Bò phải chuẩn bị các vật dụng khống chế Bò và đảm bảo an toàn 

cho bản thân, chốt cửa ra vào sân. 

+ Trong khi thi đấu nếu khán giả lấn sân, cổng hay nhảy vào sới chọi gây 

mất an toàn. Trọng tài có thể cho dừng trận đấu, yêu cầu lực lượng bảo vệ an 

ninh giải quyết khi nào giải tỏa xong mới được tiếp tục thi đấu.  

+ Khi có hiệu lệnh của Trọng tài bắt đầu thi đấu, kết thúc trận đấu hoặc 

dừng trận đấu thì chủ Bò cùng với đội bắt Bò nhanh chóng bắt Bò, đưa Bò về vị 

trí tập kết do BTC quy định. 

+ Tuyệt đối không được tự ý thỏa thuận cho Bò đấu ngoài sân thi đấu. 

- Quy định chuẩn bị đưa Bò vào đấu: 

+ Các đơn vị, chủ Bò đưa Bò từ hộ gia đình đến khu vực tập kết tại sới 

chọi theo quy định của BTC, phải tự trông giữ Bò đảm bảo an toàn. 

+ Bò được BTC đánh số vào 2 bên mông theo thứ tự từ 01 trở lên; các chủ 

Bò không được viết, kẻ vẽ và tự đánh số, dán số trên mình Bò, chủ Bò không 

được dùng bất cứ loại chất kích thích gì cho Bò, không được bôi hóa chất hay 

chất độc vào sừng Bò, nếu BTC phát hiện sẽ xử thua và truất quyền đấu của con 

Bò đó, nếu gây nguy hiểm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Quy định đưa Bò vào thi đấu: 

+ Bò thi đấu là con Bò đã được BTC kiểm tra đánh số vào mông Bò theo 

quy định.  
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+ Khi đến lượt đưa Bò vào thi đấu BTC sẽ thông báo lên loa, chủ Bò cùng 

người hộ tống dắt Bò vào sới chọi theo cổng đã quy định. 

+ Trước khi vào cổng trọng tài kiểm tra và lau sừng Bò, khi dắt Bò vào 

sân đến vạch xuất phát thì dừng lại chờ hiệu lệnh của trọng tài, khi có hiệu lệnh 

của trọng tài chủ Bò mới được thả Bò hoặc dẫn Bò ra đấu. 

- Quy định đối với chủ Bò trong khi đấu: 

+ Sau khi 2 Bò đã được đưa vào vị trí xuất phát khi có hiệu lệnh của trọng 

tài, chủ Bò phải tự chủ động tháo dây thừng một cách nhanh chóng, an toàn và 

cho 2 Bò thi đấu. 

+ Trong khi thi đấu chủ Bò phải tuyệt đối tuân theo hiệu lệnh của trọng 

tài. 

+ Nghiêm cấm các chủ Bò có hành động cản trở đến việc thi đấu của Bò 

ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Nếu chủ Bò vi phạm các điều sau đây trọng 

tài sẽ xử thua cuộc: 

(1) Khi Bò đang lao vào nhau chủ Bò có hành động giang tay, giang chân 

hoặc dùng thừng quất vào mặt Bò đang tấn công. 

(2) Không tuân thủ theo hiệu lệnh của trọng tài đang điều hành trận đấu. 

(3) Sau khi đã thông báo lên loa đến lượt thi đấu, quá 10 phút mà chủ Bò 

vẫn chưa đưa Bò vào sân. 

(4) Có hành động thiếu văn hóa, gây gổ đánh nhau với các chủ Bò khác. 

- Quy định Bò thắng trận, thua trận và cách tính Bò đạt giải: 

+ Bò thắng trận là con Bò đã hạ gục, làm mất khả năng thi đấu của con Bò 

đối phương hoặc đuổi con Bò đối phương chạy khoảng 20m trở lên. Con Bò 

thua trận là con Bò, bị hạ gục hoặc bị con Bò đối phương đánh đuổi chạy từ 20m 

trở lên hoặc ra khỏi sân. 

+ Thời gian thi đấu và ngắt giữa khoảng trống do trọng tài quyết định. 

+ Nếu 1 con Bò tham gia nhiều trận khác nhau thì sẽ lấy trận có điểm cao 

nhất để tính giải. 

+ Trong tình huống 2 con Bò vào sân không đấu, sau khi trọng tài cho 

phép chủ Bò vào thúc Bò thi đấu mà 2 con Bò vẫn không thi đấu thì trọng tài 

quyết định 1 hoặc cả 2 thua cuộc. 

+ Trường hợp nếu 2 con Bò đều bị chết hoặc đều bị chấn thương nặng 

không thể tiếp tục thi đấu trọng tài xử hòa. 

- Quy định Bò đạt giải: 

+ 01 Bò đạt giải nhất là con Bò thắng trận ở trận có thời gian thi đấu lâu 

nhất. 

+ 01 Bò đạt giải nhì là con Bò thua trận ở trận có thời gian lâu nhất. 



4 

 

   

+ 01 Bò đạt giải ba là con Bò thắng trận ở trận đấu có thời gian thi lâu thứ 

hai. 

* Giải thưởng:  

+ 01 Bò đạt giải nhất là con Bò thắng trận ở trận có thời gian thi đấu lâu 

nhất là 10.000.000 đồng + cờ của BTC. 

+ 01 Bò đạt giải nhì là con Bò thua trận ở trận có thời gian lâu nhất là 

8.000.000 đồng + cờ của BTC. 

+ 01 Bò đạt giải ba là con Bò thắng trận ở trận đấu có thời gian thi lâu thứ 

hai là 5.000.000 đồng + cờ của BTC. 

(Ban tổ chức hỗ trợ mỗi chủ bò tham gia Hội thi đấu bò cách trung tâm 

huyện trên 10 km là 1.000.000 đồng). 

2. Thi trình diễn trang phục truyền thống: 

- Đối tượng, điều kiện dự thi: Là công dân Việt Nam đang sinh sống và 

học tập trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có tuổi 15 - 25 tuổi, chưa xây dựng gia đình, 

có đủ sức khỏe, không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật có chiều 

cao từ 1m50 trở lên đối với nữ, 1m60 trở lên đối với nam, ngoại hình cân đối. 

Mỗi xã, thị trấn được đăng ký 01 thí sinh dự thi. Đối với thí sinh ngoài địa bàn 

huyện có nhu cầu đăng ký dự thi phải đăng ký trực tiếp với BTC. 

- Hình thức thi: Thi theo thứ tự bốc thăm từng thí sinh. 

- Nội dung thi: 

+ Thi trình diễn: 

- Các thí sinh sẽ trình diễn trang phục đã được lựa chọn theo đăng ký. 

Cách thức trình diễn, đi, đứng và thể hiện năng khiếu các thí sinh tự chuẩn bị 

(phần thi trình diễn các thí sinh được phép mời bạn diễn là nam giới mặc trang 

phục dân tộc của thí sinh tham gia dự thi để trình diễn theo cặp đôi). 

- Nhạc trình diễn, viết lời bình về trang phục, đọc lời bình các đội tự 

chuẩn bị (yêu cầu người đọc truyền cảm, lưu loát, đúng, phù hợp trang phục dự 

thi). 

+ Thi năng khiếu:  

Các thí sinh trình diễn phần thi năng khiếu, nhạc nền tự chuẩn bị cho phù 

hợp hoặc ghép nhạc với nhạc công trước khi trình diễn (phần thi năng khiếu thí 

sinh được phép kết hợp bạn diễn, phụ họa…) 

- Cách tính điểm: 

a) Thí sinh có khuôn mặt khả ái nhất (thân hình cân đối về chiều cao, cân 

nặng, khuôn mặt): tối đa 35 điểm. 

b) Trang phục đẹp, trang trí nhiều nét hoa văn kết hợp hài hoà giữa trang 

phục truyền thống và hiện đại: tối đa 25 điểm. 
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c) Phong cách trình diễn, biểu diễn duyên dáng kết hợp với bạn diễn, đạo 

cụ phụ họa hài hoà: tối đa 20 điểm. 

d) Thể hiện năng khiếu như: Ca, múa, nhạc, tấu, sáo, khèn lá... (ưu tiên kết 

hợp phụ họa) hay và đặc sắc, đúng chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất 

nước, con người Việt Nam... tối đa 15 điểm. 

e) Điểm lời bình: lời bình hay, truyền cảm, giới thiệu đầy đủ trang phục 

dự thi, giới thiệu qua về bản thân, sở thích, sở trường… tối đa 5 điểm. 

Lưu ý: Nếu điểm thấp hơn hoặc cao hơn của một giám khảo nào đó với 

các điểm trung bình chung có sự chênh lệch từ 5 điểm trở lên sẽ đưa kết quả 

điểm chấm của giám khảo đó về bằng điểm trung bình chung. 

- Giải thưởng:  

- 01 giải A: 2.000.000 đồng + cờ của BTC + giấy chứng nhận; 

- 01 giải B: Mỗi giải 1.500.000 đồng + cờ của BTC + giấy chứng nhận; 

- 01 giải C: Mỗi giải 1.000.000 đồng + cờ của BTC + giấy chứng nhận; 

- 03 giải khuyến khích mỗi giải 300.000 đồng + cờ của BTC. 

Lưu ý: Trong trường hợp có hai hay nhiều thí sinh có tổng điểm bằng nhau 

BTC sẽ ưu tiên điểm cho thí sinh mặc đúng trang phục dân tộc truyền thống và 

xếp theo thứ tự điểm tại điểm a, b, c, d, e  phần cách tính điểm. 

3. Thi biểu diễn Khèn Mông: 

- Đối tượng tham gia:  

+ Là các nghệ nhân, diễn viên, nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập, 

lao động và có hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện 

Biên Đông có đủ sức khỏe, không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp 

luật đều được tham gia Hội thi;   

+ Mỗi xã, thị trấn được đăng ký ít nhất 01 tiết mục tham gia biểu diễn (có 

thể múa Khèn đơn, múa Khèn đôi, hoặc tập thể). Trường hợp nhiều đội đăng ký 

Ban tổ chức sẽ xem xét quyết định.  

Các nghệ nhân, diễn viên tham gia thi phải tự chuẩn bị Khèn. 

Khuyến khích các tiết mục dự thi dàn dựng chương trình có thuyết minh, 

lời bình, phụ hoạ, tiểu cảnh … 

- Thời gian thi: 01 đêm, Khai mạc 19h30’ ngày 24/01/2022. Mỗi đội có 

tối đa không quá 10 phút biểu diễn, nếu quá thời gian Ban tổ chức sẽ trừ điểm.  

Nội dung các bài thi theo truyền thống của đồng bào dân tộc Mông và phù 

hợp với các hoạt động của Hội xuân Quý Mão năm 2023. 

Các nghệ nhân, diễn viên bắt buộc phải thổi đoạn kết của bài đầu tiên sau 

đó mới chuyển sang phần biểu diễn để kiểm tra âm thanh, hơi và kỹ thuật. 
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Sau 5 phút kể từ khi Ban Tổ chức thông báo, đơn vị tham gia thi diễn 

không có mặt để tiếp cận sân khấu được coi là bỏ thi. 

- Trang phục thi diễn:  

Các tiết mục tham gia biểu diễn bắt buộc mặc trang phục truyền thống của 

dân tộc. 

- Thang điểm, cách chấm điểm: 

 - Giám khảo chấm điểm độc lập, trên phiếu chấm in sẵn của Ban Tổ chức,  

thang điểm chuẩn là 25 điểm. 

 - Các tiêu chí chấm điểm: 

+ Trang phục truyền thống, đẹp, phù hợp: Tối đa 03 điểm; 

+ Vũ điệu đẹp, khó: Tối đa 11 điểm; 

+ Âm thanh khèn rõ ràng, đều, hay nội dung đúng chủ đề: Tối đa 11 điểm. 

Khuyến khích các tiết mục dự thi dàn dựng chương trình có lời bình, phụ 

hoạ, tiểu cảnh được cộng 01 điểm vào phần xếp loại chung. 

- Giải thưởng: 

- Giải Nhất: 01 giải trị giá 2.000.000 đồng + cờ của BTC;  

- Giải Nhì: 01 giải trị giá 1.500.000 đồng + cờ của BTC;  

- Giải Ba: 01 giải trị giá 1.000.000 đồng + cờ của BTC;  

- Giải khuyến khích: 03 giải trị giá 300.000 đồng. 

4. Thi giã bánh dày: 

- Đơn vị tham gia gồm các xã: Nong U, Keo Lôm, Pu Nhi, Xa Dung, Phì 

Nhừ, Háng Lìa, Tìa Dình, Pú Hồng, Phình Giàng.  

(Lưu ý: các xã khác có thể đăng ký tham gia, Ban tổ chức hỗ trợ mỗi xã 

tham gia 500.000 đồng để chuẩn bị nguyên liệu). 

- Số lượng VĐV mỗi đơn vị: Mỗi đội gồm 06 người tham gia (04 nam, 02 

nữ).  

- Trang phục: Mặc trang phục truyền thống dân tộc. 

- Dụng cụ: Các đơn vị tự chuẩn bị cối, chày giã bánh và các dụng cụ khác 

như mẹt, khay, đĩa... 

- Nguyên vật liệu: Mỗi đơn vị tự chuẩn bị gạo nếp đã đồ chín, lá dong và 

nguyên liệu khác (Các đội lưu ý đảm bảo số lượng gạo nếp đủ để đảm bảo số 

lượng bánh). 

- Trước khi thi số gạo nếp đã đồ chín phải được ủ nóng trong chõ đồ xôi 

hoặc vật dụng khác nhưng phải đảm bảo an toàn vệ sinh. 

- Thời gian: Thời gian thi 15 phút (giã bánh 7 phút, nặn bánh 8 phút). 
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Khi có hiệu lệnh còi lần 1, các đội giã bánh. Khi có hiệu lệnh còi lần 2 thì 

các đội nặn bánh. Khi có hiệu lệnh còi lần 3 thì kết thúc phần thi. Các đội vi 

phạm lệnh còi sẽ bị trừ điểm. Nếu quá thời gian 15 phút chưa xong phần thi của 

đội mình sẽ bị trừ 20 điểm. 

+ Thời gian được tính từ lúc bắt đầu giã đến lúc nặn xong bánh. Các 

đội giã xong nặn thành 10 chiếc bánh. Trong đó: có 09 chiếc có đường kính 

khoảng 15 cm, có lót lá dong xanh để chống dính bày chung quanh khay 

(mâm), 01 chiếc có đường kính 30 cm để vào giữa mâm để Ban giám khảo 

kiểm tra, chấm điểm. 

+ Đội nào xong trước thì báo cho Ban giám khảo để công nhận thời gian. 

* Giải thưởng: 

- 01 giải nhất: 2.000.000 đồng + cờ của BTC. 

- 01 giải nhì: 1.500.000 đồng + cờ của BTC. 

- 01giải ba:1.000.000đ đồng + cờ của BTC. 

- Cách tính điểm: Ban giám khảo chấm theo thang điểm 100, điểm lẻ tính 

đến 01 điểm: 

+ Chất lượng bánh: thơm, ngon, mịn, đảm bảo vệ sinh: tối đa 35 điểm. 

+ Vật dụng làm bánh (cối, chày, mẹt…) đảm bảo sạch sẽ: tối đa 30 điểm. 

+ Bày bánh lên khay (mâm) đẹp, có thẩm mỹ: tối đa 25 điểm. 

+ Trang phục: Mặc đúng trang phục dân tộc: tối đa 10 điểm. 

- Điểm của mỗi đội tham gia dự thi được tính tổng cộng điểm các thành 

viên Ban Giám khảo chấm. 

- Trường hợp các đội bằng điểm nhau thì so sánh điểm ở các thang điểm: 

Điểm chất lượng bánh => Điểm dụng cụ => Điểm trang trí => Điểm trang phục. 

Nếu tiếp tục bằng nhau thì bốc thăm. 

Lưu ý: Khi giã bánh không làm rơi vãi ra ngoài nếu để rơi ra ngoài BGK 

trừ điểm mỗi lần rơi 01 điểm, số bánh sau khi Ban giám khảo chấm điểm xong 

sẽ tặng cho đại biểu và du khách xem Hội thi. 

5. Gói Bánh Chưng: 

- Đơn vị tham gia: các xã: Mường Luân, Luân Giói, Chiềng Sơ, Thị Trấn, 

Na Son. 

(Lưu ý: các xã khác có thể đăng ký tham gia, Ban tổ chức hỗ trợ mỗi xã 

500.000 đồng để chuẩn bị nguyên liệu). 

- Số lượng VĐV mỗi đơn vị: Mỗi đội gồm 06 người tham gia (04 nam, 02 

nữ).  

- Trang phục: Mặc trang phục truyền thống dân tộc. 

- Dụng cụ: Các đơn vị tự chuẩn bị các dụng cụ như mẹt, khay, đĩa... 
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- Nguyên vật liệu: Mỗi đơn vị tự chuẩn bị gạo, lá dong, lạt, nhân bánh và 

nguyên liệu khác (Các đội lưu ý đảm bảo số lượng gạo nếp đủ để đảm bảo số 

lượng bánh). 

- Thời gian: Thời gian thi 15 phút  

Khi có hiệu lệnh còi lần 1, các đội chuẩn bị nguyên liệu để lên bàn, sẵn 

sàng gói bánh. Khi có hiệu lệnh còi lần 2 thì các đội gói bánh. Khi có hiệu lệnh 

còi lần 3 thì kết thúc phần thi. Các đội vi phạm lệnh còi sẽ bị trừ điểm. Nếu quá 

thời gian 15 phút chưa xong phần thi của đội mình sẽ bị trừ 20 điểm. 

+ Thời gian được tính từ lúc hiệu lệnh còi thứ 2. Các đội gói  thành 10 

chiếc bánh. Trong đó: có 05 chiếc bánh chưng vuông, 05 chiếc bánh chưng 

gù, sau đó bày lên bàn để Ban giám khảo kiểm tra, chấm điểm. 

+ Đội nào xong trước thì báo cho Ban giám khảo để công nhận thời gian. 

* Giải thưởng: 

- 01 giải nhất: 2.000.000 đồng. 

- 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 

- 01giải ba: 1.000.000 đồng. 

- Cách tính điểm: Ban giám khảo chấm theo thang điểm 100, điểm lẻ tính 

đến 01 điểm: 

+ Chất lượng bánh: đủ số lượng bánh vuông và bánh gù, đảm bảo vệ sinh: 

tối đa 35 điểm. 

+ Vật dụng làm bánh đảm bảo sạch sẽ: tối đa 30 điểm. 

+ Bày bánh lên khay (Mâm) đẹp, có thẩm mỹ: tối đa 25 điểm. 

+ Trang phục: Mặc đúng trang phục dân tộc: tối đa 10 điểm. 

- Điểm của mỗi đội tham gia dự thi được tính tổng cộng điểm các thành 

viên Ban Giám khảo chấm. 

- Trường hợp các đội bằng điểm nhau thì so sánh điểm ở các thang điểm: 

Điểm chất lượng bánh => Điểm dụng cụ => Điểm trang trí => Điểm trang phục. 

Nếu tiếp tục bằng nhau thì bốc thăm. 

III. NỘI DUNG GIAO LƯU 

1. Môn Tù Lu: 

- Đơn vị tham gia: Các xã, thị trấn. 

a) Nội dung: Gồm 01 nội dung (đôi Nam 2 VĐV). 

b) Tính chất: Đội 2 VĐV chính thức và 1 VĐV dự bị. Vận động viên dự bị 

được phép thay Vận động viên chính mọi lúc khi có sự đồng ý của trọng tài. 

* Số lần đánh ở mỗi cự ly: mỗi VĐV được đánh 03 lần ở mỗi cự ly.  

* Hình thức tính điểm:  



9 

 

   

+ Mỗi đội cử 02 VĐV đánh liền một lúc từ cự ly 3m, 6m, 9m.  

- Cự ly 3m = 3 điểm, cự ly 6m = 5 điểm, cự ly 9m = 8 điểm 

- Thể thức thi: VĐV đơn vị này đánh thì VĐV đơn vị kia quay Cù phục vụ 

và ngược lại. 

- Trong quá trình đánh, nếu cù bị rơi hoặc dây cù bị đứt, được phép nhặt 

cù lên hoặc thay dây (không tính 1 lần đánh). Trường hợp cù của người phục vụ 

quay ra ngoài phạm vi vòng tròn ở các cự ly, hoặc không đúng cự ly quy định 

của đợt đánh thì phải thực hiện lại lần đánh. 

- Trường hợp VĐV đã thực hiện động tác đánh cù nhưng cù mắc dây được 

phép đánh lại (không tính 1 lần đánh), nếu cù đã rời dây cuốn thì coi như 01 lần 

ra Cù. 

- Cù và dây: Do VĐV tự túc, không quy định trọng lượng, cù có đường kính 

thân từ 8-12cm, cù làm bằng gỗ hoặc bằng nhựa. Cù phải theo đúng hình dáng 

truyền thống của dân tộc, không được làm biến dạng. 

- Khi gọi VĐV vào thi đấu, nếu sau 5 phút không có mặt coi như bỏ cuộc. 

* Giải thưởng: 

- 01 giải nhất: 500.000 đồng. 

- 01 giải nhì: 300.000 đồng. 

- 01 giải ba: 200.00 đồng. 

2. Môn Tung còn: 

- Đơn vị tham gia: Các xã, thị trấn. 

a) Nội dung thi đấu: Gồm 01 đội (nam, nữ tùy chọn không phân biệt).  

b) Mỗi đội phải đăng ký đủ 4 người VĐV.  

-  Trình tự thi của một đội: Thi theo thứ tự bốc thăm, VĐV của đội dự thi 

đứng sau vạch giới hạn của sân. Sau khi VĐV tung thử 2 quả thì vào tung chính 

thức 5 quả/VĐV, lần lượt thi hết 4 VĐV. 

- Cách tính điểm:  

+ Mỗi quả còn tung trúng đích (chui qua vòng đích) được tính 10 điểm. 

Quả còn chui qua vòng đích là quả còn đã lọt hẳn qua vòng đích, kể cả khi dây 

tua của quả còn vẫn mắc ở vòng đích. 

- Thành tích của đội: Là tổng điểm của 4 VĐV trong đội, thành tích của 

mỗi VĐV là tổng điểm tung đã đạt. 

- Cách xếp hạng: Thứ hạng của các đội được xếp theo tổng điểm từ cao 

xuống thấp. Khi có các đội bằng điểm thì tung thêm để phân biệt thắng thua. 

- Tính chất thi đấu: Thi tranh giải đồng đội. 
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- Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể thao hoặc trang phục dân tộc 

(theo từng dân tộc). 

- Sân bãi, dụng cụ: 

+ Sân thi đấu: Hình chữ nhật rộng 10 m và chiều dài tối thiểu là 40m. Mặt 

sân bằng phẳng, cách cột đích 15m (tính từ điểm đứng của VĐV đến chân cột 

còn) về hai phía theo chiều dọc sân kẻ 2 vạch giới hạn để đứng tung (vạch rộng 

5cm). 

+ Cột đích: Cột hình tròn, có đường kính ở gốc không quá 20cm, chiều 

cao từ mặt sân đến đỉnh cột là 7m. 

+ Vòng đích: Đường kính trong của vòng tròn là 1m, vành của vòng đích 

có đường kính không quá 3cm. Vòng đích được viền bằng các tua giấy mầu và 

được đặt chính giữa đỉnh cột còn. 

+ Quả còn: Do các đội tự chuẩn bị (quả còn phải đúng theo hình dáng 

truyền thống), trọng lượng từ 200 - 250 gram. 

* Giải thưởng: 

- 01 giải nhất: 500.000 đồng. 

- 01 giải nhì: 300.000 đồng. 

- 01giải ba: 200.000 đồng 

3. Nhảy bao bố: 

 Tổ chức thi đấu 01 nội dung (đôi nam nữ phối hợp). 

- Sân bãi, dụng cụ: 

+ Cự ly thi đấu của mỗi VĐV: 30 m. 

+ Bao nhảy: Do BTC chuẩn bị. 

- Hình thức tổ chức: VĐV cho 2 chân vào trong bao, 2 tay cầm 2 mép bao, 

theo hiệu lệch trọng tài xuất phát. VĐV 01 xuất phát từ điểm A di chuyển 15m 

đến điểm B xong quay về vị trí ban đầu, sau khi VĐV 01 về đích thì VĐV 02 

tiếp tục xuất phát từ điểm A di chuyển 15m đến điểm B xong quay về vị trí ban 

đầu là kết thúc phần thi.  

- Một số quy định: 

+ VĐV chưa di chuyển đến điểm B đã quay trở lại (tính phạm quy). 

+ VĐV A chưa về đích mà VĐV B đã di chuyển (tính phạm quy). 

+ VĐV bị ngã được trợ giúp đứng dậy nhanh chóng tiếp tục phần thi của 

mình (không tính phạm quy). 

- Cách thức tổ chức: Tổ chức cho các VĐV của các đội thi với nhau. 

- Xác định thành tích: Đội nào ít thời gian hơn xếp trên, nếu số thời gian 

của các đội bằng nhau, thì các đội bốc thăm. 
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* Giải thưởng: 

- 01 giải nhất: 500.000 đồng. 

- 01 giải nhì: 300.000 đồng. 

- 01 giải ba: 200.000 đồng. 

4. Ném pao: 

- Đối tượng: Tất cả nam nữ các dân tộc đều được tham gia giao lưu. 

- Hình thức tổ chức: Người tham gia mặc trang phục dân tộc Mông, hoặc 

dân tộc khác, chia thành 02 hàng, nam một bên, nữ một bên, sau đó tung giao 

lưu. Quả Pao do Ban tổ chức chuẩn bị. 

IV. QUY ĐỊNH KHÁC: 

- Trong quá trình tổ chức Hội thi nếu có vấn đề mới phát sinh, BTC sẽ 

thống nhất các trưởng đoàn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực 

tế. 

- Các đơn vị đăng ký tham gia thi đấu, biểu diễn tại Hội xuân Quý Mão 

2023 gửi danh sách đăng ký về Ban tổ chức qua Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thanh - Truyền hình trước ngày 05/01/2023. Chi tiết liên hệ qua số điện thoại: 

0818876755 (Đ/c Chuyên) hoặc qua số: 0362237515 (Đ/c Tuân). 

- Ban giám khảo căn cứ Điều lệ và những quy định sửa đổi, bổ sung của 

BTC để thống nhất chấm điểm, đánh giá các đội tham gia dự thi. 

Trên đây là Điều lệ Các nội dung thi và giao lưu tại Hội xuân Quý Mão 

năm 2023 của BTC Hội xuân Quý Mão 2023 huyện Điện Biên Đông./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BTC; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. BTC. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

  

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 Nguyễn Văn Tăng 
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ĐƠN VỊ:……………………..... 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

………………, ngày     tháng      năm 2022 

 

MẪU ĐĂNG KÝ 

Giao lưu, biểu diễn,  thi đấu Thể thao  

Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão năm 2023 

(Kèm theo Điều lệ số..../ĐL-BTC ngày......tháng…..năm……  

của Ban Tổ Chức Hội Xuân Quý Mão năm 2023) 

 

 

Kính gửi:……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

     Căn cứ Điều lệ số..../ĐL-BTC ngày……tháng……năm …….của Ban Tổ 

Chức về việc tổ chức các nội dung thi và giao lưu tại Hội xuân Quý Mão năm 

2023. 

Đơn vị…………………………………….. đăng ký danh sách đoàn VĐV, 

diễn viên tham dự giải như sau:  

    Trưởng đoàn:………………………………………………….. 

    Huấn luyện viên:……………………………………………… 

    Phục vụ:……………………………………………………….. 

 

TT Họ và Tên Môn Nội dung thi đấu Ghi chú 

1     
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2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
 

Đơn vị xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức giải về sức khoẻ 

cũng như nhân sự của các diễn viên, VĐV trong đoàn. 

Điện thoại liên hệ:……………………………….......... 
 

XÁC NHẬN UBND ……… 

(ký tên, đóng dấu) 

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

        Điện Biên Đông, ngày  ….. tháng ….. năm 2022 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN 

 

 

STT Họ và tên VĐV Ghi chú 

 

1  VD: giã bánh 

 

2   

 

3   

 

4  
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