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LIÊN ĐOÀN ĐIỀN KINH VIỆT NAM 

 

QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN 

GIẢI VÔ ĐỊCH ĐIỀN KINH TRẺ VÀ LỨA TUỔI TRẺ QUỐC GIA 2020 

 
I. QUY ĐỊNH CHUNG: 

Lễ khai mạc: 

Lễ khai mạc giải sẽ tiến hành từ 07.30 đến 08.00 ngày 08/10/2020. Đề nghị 

các đoàn cử VĐV, HLV của đơn vị mình có mặt dưới sân trước khán đài A vào hồi 

07.15 để chuẩn bị cho lễ khai mạc. 

 
Điểm danh VĐV: 

Chỉ có một khu vực điểm danh duy nhất đặt tại gần khu vực xuất phát 100m, 

các vận động viên bắt buộc phải có mặt điểm danh ở đây theo giờ đã quy định. Trọng 

tài sẽ điểm danh, kiểm tra số đeo và thẻ thi đấu. Vận động viên đến muộn, đeo sai 

số đeo hoặc không có thẻ hoặc thẻ sai về tên so với biên bản thi đấu sẽ không được 

thi đấu. Sau khi điểm danh xong, trọng tài sẽ dẫn VĐV về khu vực thi đấu, tại đây 

các vận động viên sẽ được kiểm tra lại thẻ. Vì vậy yêu cầu vận động viên luôn mang 

theo thẻ của mình. 

VĐV các nội dung 7 môn phối hợp và 8 môn phối hợp chỉ phải điểm danh 01 

lần cho nội dung thi đầu tiên của buổi thi đấu đó, ở các lần thi tiếp theo VĐV không 

cần điểm danh lại, mà đi thẳng ra khu vực thi đấu, có mặt trước giờ quy định tối 

thiểu là 15 phút. 

 

Thời gian điểm danh: 

Nội dung Thời gian điểm danh 

Khu vực điểm danh trước xuất phát 

Các nội dung chạy 30 phút 10 phút 

Các nội dung chạy Rào 35 phút 15 phút 

Các nội dung Nhảy, Ném 40 phút 30 phút 

Nội dung nhảy sào 60 phút 50 phút 
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Số đeo: 

Mỗi VĐV sẽ được phát 01 số đeo (đeo sau lưng). 

Các nội dung tiếp sức, mỗi thành viên của đội sẽ được phát thêm một số đeo 

có tên viết tắt của đội mình, số đeo này sẽ được đeo trước ngực. Số đeo bằng chữ số 

sẽ được đeo sau lưng. 

 

Khẳng định thi đấu: 

Tại cuộc họp chuyên môn kỹ thuật, các lãnh đội sẽ khẳng định thi đấu cho các 

VĐV của đơn vị mình ở từng nội dung thi đấu. 

 

Thời gian thực hiện hợp lệ: 

Số lượng VĐV Nhảy cao Nhảy sào Nội dung khác 

nhiều hơn 3 30 giây 1 phút 30 giây 

2 và 3 1,5 phút 2 phút 1 phút 

1 3 phút 5 phút  

Liên tiếp 2 phút 3 phút 2 phút 

 
Luật và thể thức thi đấu: 

- Áp dụng luật Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2010 và 

các điều luật bổ sung. 

- Một vận động viên chỉ được dự thi tối đa 02 nội dung (không kể tiếp sức). 

- Mỗi địa phương ở mỗi nội dung thi chỉ được cử tối đa 03 vận động viên. 

- Đủ 03 VĐV của 03 đơn vị trở lên ở 01 nội dung thì mới tổ chức thi nội dung 

đó. Đối với các nội dung không đủ 3 VĐV của 3 đơn vị trở lên thì sẽ ghép lên thi 

đấu ở lứa tuổi trên liền kề, trong trường hợp lứa tuổi trên liền kề không có nội dung 

đó thì sẽ không tổ chức nội dung thi đấu đó. 

- Ở mỗi nội dung tiếp sức, mỗi đơn vị được cử tối đa 01 đội tham gia. Trang 

phục thi đấu của đội tiếp sức phải là đồng phục (giống nhau cả quần và áo), và phải 

được trình diện và thông qua tại cuộc họp lãnh đội. (HLV có thể chụp và  gửi cho 

ban thư ký trước giờ họp Lãnh đội). 

- Ở các nội dung tiếp sức, các VĐV lứa tuổi nhỏ có thể lên thi đấu ở lứa tuổi lớn 

hơn, tuy nhiên chỉ được thi đấu duy nhất nội dung tiếp sức ở một lứa tuổi nhất định, 
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không được phép thi đấu tiếp sức ở nhiều lứa tuổi khác nhau. 

- Ở các nội dung tiếp sức hỗn hợp, mỗi đội sẽ thi đấu chính thức 2 VĐV nam 

+2 VĐV nữ. Việc sắp xếp thứ tự chạy của mỗi VĐV trong đội sẽ do HLV của đội 

tiếp sức đó quyết định. Trang phục thi đấu của đội tiếp sức hỗn hợp về kiểu dáng 

của nam và nữ có thể khác nhau, nhưng màu sắc phải giống nhau. 

- Việc khẳng định thứ tự chạy ở tất cả các nội dung tiếp sức sẽ được ghi trong 

danh sách khẳng định cuối cùng nộp cho bộ phận thư ký giải trước giờ xuất phát nội 

dung thi đó tối thiểu là 90 phút. 

- Vận động viên đã đăng ký thi đấu nhưng bỏ không điểm danh, không xuất phát 

hoặc có xuất phát nhưng cố tình bỏ cuộc (theo nhận định của tổ trưởng trọng tài) không 

về đích ở bất kỳ nội dung thi nào sẽ không được thi những nội dung tiếp theo. 

 

Tiếp sức: 

Đội chạy tiếp sức bắt buộc phải khẳng định tham gia thi đấu tại cuộc họp lãnh 

đội (có thể sử dụng bất kỳ VĐV nào có tên trong đăng ký chính thức với điều kiện 

cùng giới tính). Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 01 đội tiếp sức. 

Có thể sử dụng đội hình khác nhau ở vòng loại và vòng chung kết, Tuy nhiên 

phải đảm bảo có ít nhất 50% số VĐV đã thi ở vòng thi đấu trước đó. 

Trước giờ thi đấu nội dung tiếp sức 90 phút, HLV bắt buộc phải khẳng định 

đội hình chính thức (4 người ghi lần lượt theo đúng thứ tự chạy) bằng văn bản (Form 

khẳng định tiếp sức) gửi về tổ điểm danh (nếu không gửi đúng hạn sẽ bị coi như 

không thi đấu). Lưu ý thứ tự ghi trong đăng ký chính thức là thứ tự người chạy của 

mỗi đội, sau khi điểm danh nội dung tiếp sức, trọng tài sẽ dẫn VĐV ra thẳng khu 

vực thi đấu, đội nào thực hiện sai sẽ bị coi là phạm quy. 

Đội chạy tiếp sức phải mặc đồng phục (giống nhau cả quần và áo), nếu không 

đảm bảo yêu cầu sẽ bị loại. Trang phục của đội tiếp sức hỗn hợp về kiểu dáng có thể 

khác nhau giữa nam và nữ, nhưng về màu sắc phải tương đồng nhau (ví dụ: áo đỏ, 

quần xanh đối với cả 4 VĐV) 

Ở các nội dung chạy tiếp sức, VĐV chạy chặng 2, 3 và 4 phải tuân theo sự 

sắp xếp của trọng tài về vị trí nhận gậy, nếu vi phạm cả đội sẽ bị loại. 

Khi về đến đích, vận động viên phải cầm tín gậy trong tay, không được cố tình 

quăng hay ném tín gậy đi. 

Khoảng cách trao tín gậy hợp lệ ở các nội dung TS 4x100m, TSHH 4x100m 

là 30m, tuy nhiên VĐV nhận tín gậy phải xuất phát trong giới hạn 30m này, nếu 
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đứng ngoài hoặc dẫm vạch sẽ bị tính là phạm quy. Khoảng cách trao tín gậy hợp lệ 

ở các nội dung khác là 20m. 

 

Truất quyền thi đấu: 

Một vận động viên sẽ bị truất quyền thi đấu kể cả nội dung tiếp sức nếu vi 

phạm một trong các điều sau: 

- Vận động viên đã đăng ký tham dự một nội dung nào đó nhưng bỏ không 

tham gia 

- Vận động viên đã tham dự vòng loại nhưng không tham dự các vòng tiếp 

theo. 

- Vận động viên cố tình phạm quy hay bỏ cuộc, mà theo nhận định của tổ 

trưởng trọng tài đường chạy, vận động viên đó thi đấu không trung thực cố tình 

phạm quy hoặc không thật sự cố gắng. 

Trừ những trường hợp vận động viên có giấy xác nhận của bộ phận y tế do 

BTC giải chỉ định hoặc BTC đồng ý sau khi xem xét các lý do. 

 Lưu ý: 

Để tránh mắc những lỗi ở trên, các HLV cần phải khẳng định việc tham dự 

thi đấu của VĐV ở từng nội dung tại cuộc họp lãnh đội. Nếu VĐV chỉ thi đấu để lấy 

thành tích và đẳng cấp, thì có thể đăng ký cho VĐV đó đăng ký thi đấu kiểm tra, 

tránh trường hợp được vào vòng trong mà không thi đấu tiếp. 

 

Nội dung đi bộ: 

Khi VĐV thực hiện không đúng kỹ thuật, trọng tài sẽ nhắc nhở (bằng cách 

giơ thẻ báo lỗi gập gối hoặc bay trên không). Nếu tiếp tục vi phạm, VĐV sẽ bị bắt 

lỗi phạm quy (ghi phiếu đỏ) và dán trên bảng thông báo bắt lỗi PQ đi bộ. 

Chỉ có Tổng trọng tài hoặc tổ trưởng trọng tài đi bộ mới có quyền thông báo 

truất quyền thi đấu của VĐV phạm lỗi; hoặc truất quyền thi đấu ở 100m cuối của cự 

ly khi VĐV cố tình phạm lỗi (không cần biết là VĐV đã bị cảnh cáo bao nhiêu lần 

trước đó). 

Nếu VĐV bị 3 trọng tài ghi phiếu đỏ (bất kỳ lỗi nào, cong gối hay đi lướt) thì 

VĐV đó sẽ bị loại và dời khỏi cuộc đua. Nếu không thể thông báo cho VĐV về việc 

bị loại trong quá trình thi đấu, việc tuyên bố bị loại sẽ được thông báo càng sớm 

càng tốt cho VĐV đó ngay sau khi kết thúc thi đấu. 
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Công bố thành tích: 

Sau khi kết thúc mỗi nội dung thi đấu, BTC sẽ công bố thành tích trên loa và 

cập nhật liên tục trên bit.ly/kqtre2020. Kết quả cuối cùng sẽ được đóng quyển phát 

cho các đoàn. 

 

Phát thưởng: 

BTC sẽ phát thưởng huy chương cho VĐV theo đúng lịch đã ghi trong chương 

trình trao thưởng. Trước giờ trao thưởng nội dung đó 10 phút, các vận động viên tập 

trung về khán đài A, thông báo cho trọng tài phát thưởng biết sự có mặt của mình. 

Khi lên nhận huy chương vận động viên phải mặc trang phục và đi giày thể thao, 

nếu vi phạm sẽ bị huỷ bỏ kết quả. 

 

Khiếu nại: 

Chỉ có trưởng đoàn mới được phép làm đơn khiếu nại (theo mẫu có tại phòng 

thư ký) nộp BTC kèm theo lệ phí 1.000.000đ. Đơn khiếu nại được nộp tại phòng thư 

ký và BTC sẽ trả lời sau khi họp xem xét đơn khiếu lại. (đề nghị trưởng đoàn ghi rõ 

tên và số điện thoại). Sau 30 phút kể từ khi BTC công bố kết quả, mọi khiếu nại sẽ 

không có giá trị . 

 

II. QUY ĐỊNH RIÊNG CHO TỪNG LỨA TUỔI 

1. LỨA TUỔI (2001-2002) và (2003-2004) 

Các nội dung chạy 

Căn cứ vào số lượng vận động viên đăng ký ở từng nội dung thi, BTC sẽ 

chọn hạt giống (căn cứ vào thành tích của các VĐV đạt được trong năm 2019 đã 

được các đơn vị khai đúng trong đăng ký thi đấu) và xếp các VĐV vào các ô 

chạy, đợt chạy theo điều 166 của Luật điền kinh. Tại các vòng thi đấu tiếp theo, 

đầu tiên BTC sẽ căn cứ vào thứ hạng của VĐV ở từng đợt để lựa chọn VĐV vào 

vòng trong sau đó mới xét tới thành tích số VĐV còn lại. Số lượng VĐV được 

lấy vào từng vòng thi ở mỗi nội dung cụ thể như sau: 
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      - Lứa tuổi 2003- 2004: 

 

 

NỘI DUNG 

SỐ 

LƯỢNG 

VÒNG LOẠI CHUNG 

KẾT SỐ 

ĐỢT 

THỨ 

HẠNG 

THÀNH 

TÍCH 

100m nam 21 III 2 2 8 

200m nam 30 IV 1 4 8 

400m nam 23 III 2 2 8 

800m nam 42 V 1 3 8 

1500m nam 48 III 3 3 12 

110m rào nam 10 II 3 2 8 

400m rào nam 15 II 3 2 8 

100m nữ 14 II 3 2 8 

200m nữ 18 II 3 2 8 

400m nữ 14 II 3 2 8 

800m nữ 17 II 3 2 8 

1500m nữ 29 II 4 4 12 

100m rào nữ 5 CK   5 

400m rào nữ 4 CK   4 

 

      - Lứa tuổi 2001- 2002: 

 

 

NỘI DUNG 

SỐ 

LƯỢNG 

VÒNG LOẠI CHUNG 

KẾT SỐ ĐỢT THỨ 

HẠNG 

THÀNH 

TÍCH 

100m nam 15 II 3 2 8 

200m nam 17 III 2 2 8 

400m nam 16 II 3 2 8 

800m nam 21 II 3 2 8 
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1500m nam 16 CK   16 

110m rào nam 6 CK   6 

400m rào nam 7 CK   7 

100m nữ 12 II 3 2 8 

200m nữ 13 II 3 2 8 

400m nữ 9 CK   8 

800m nữ 9 CK   9 

1500m nữ 6 CK   6 

100m rào nữ 7 CK   7 

400m rào nữ 4 CK   4 

 

Sau khi thi vòng loại, các VĐV lọt vào chung kết sẽ được xếp ô chạy 

theo 3 nhóm: 

- Nhóm 1: gồm 2 VĐV tốt nhất được xếp vào ô chạy 4 và 5 

- Nhóm 2: gồm 2 VĐV tốt tiếp theo được xếp vào ô 3 và 6 

- Nhóm 3: gồm các VĐV còn lại được xếp vào ô chạy 1,2,7,8 

Nếu không có vòng loại, các VĐV thi chung kết luôn, và khi đó thứ tự ô 

chạy sẽ không có sự ưu tiên mà theo sự sắp xếp ngẫu nhiên của BTC. 

Mức xà: 

Nhảy cao: Lứa tuổi 2001 - 2002 

Nam Nữ 

Mức nhảy thử: 1.60m 1.80m 1.35m  1.55m 

Khởi điểm:  1.70m   1.45m 

Từ 1.70m- 1.90m nâng 5 cm Từ 1.45m- 1.65m nâng 5 cm 

Từ 1.90m- 1.99m nâng 3 cm Từ 1.65m- 1.74m nâng 3 cm 

Từ 1.99m trở lên nâng 2 cm Từ 1.74m trở lên nâng 2 cm  

Nhảy cao: Lứa tuổi 2003 - 2004 

Nam Nữ 

Mức nhảy thử: 1.40m 1.60m 1.25m  1.45m 

Khởi điểm:  1.50m   1.35m 
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Từ 1.60m- 1.80m nâng 5 cm Từ 1.35m- 1.55m nâng 5 cm 

Từ 1.80m- 1.89m nâng 3 cm Từ 1.55m- 1.64m nâng 3 cm 

Từ 1.89m trở lên nâng 2 cm Từ 1.64m trở lên nâng 2 cm 

Nhảy sào 

Nam Nữ 

Khởi điểm: 3.00m 2.20m 

Từ 3.00m- 3.60m nâng 20cm Từ 2.20m-2.80m nâng 20cm 

Từ 3.60m-4.20m nâng 10cm Từ 2.80m-3.20m nâng 10cm 

Từ 4.20m trở lên nâng 05cm Từ 3.20m trở lên nâng 05cm 

Các nội dung phối hợp : 

Nhảy cao 

Vận động viên có thể tự đăng ký mức khởi điểm nhảy của mình với trọng tài, 

mức nâng xà ở các nội dung phối hợp luôn là 3cm. 

Vận động viên 7 môn phối hợp và 8 môn phối hợp có thi đấu ở một nội dung 

nào đó, bị phạm quy không được tính điểm ở nội dung đó, nhưng vẫn được thi tiếp, 

được tính điểm tổng và xếp hạng chung cuộc. 

Vận động viên 7 môn phối hợp và 8 môn phối hợp bỏ không thi đấu ở bất kỳ 

nội dung nào sẽ không được thi nội dung tiếp theo và không được tính điểm chung 

cuộc. 

Nhảy xa và nhảy ba bước: 

Mỗi nội dung sẽ lấy 8 vđv vào chung kết. Sau 3 lần đấu loại đầu tiên sẽ chọn 

8 vđv có thành tích tốt nhất vào thi vòng chung kết. ở vòng chung kết, VĐV có thành 

tích thấp nhất vòng loại sẽ thi đầu tiên và lần lượt cho đến VĐV có thành tích tốt 

nhất thi cuối cùng. Thành tích xếp hạng chung cuộc được lấy ở cả 6 lần thực hiện. 

Nội dung nhảy ba bước lứa tuổi 2001-2002, nam nhảy ván 13m, nữ nhảy ván 11m. 

Nội dung nhảy ba bước lứa tuổi 2003-2004, nam nhảy ván 11m, nữ nhảy ván 09m. 

Các nội dung ném đẩy 

VĐV có thể sử dụng trang thiết bị dụng cụ (tạ, lao, đĩa, búa) riêng của mình, 

tuy nhiên các dụng cụ này phải được nộp cho BTC giải kiểm tra trước thời điểm diễn 

ra nội dung thi đấu đó tối thiểu là 24 tiếng (sau khi kiểm tra, sẽ được niêm phong và 

giữ trong kho của BTC). 

Các lần thực hiện sẽ được thực hiện lần lượt, không thực hiện liên tiếp và 

được đo thành tích ngay sau mỗi lần thực hiện. 
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2. LỨA TUỔI (2005-2006) và (2007-2008) 

- Lứa tuổi (2005-2006) 

 

NỘI DUNG 

SỐ 

LƯỢNG 

VÒNG LOẠI 
CHUNG 

KẾT SỐ 

ĐỢT 

THỨ 

HẠNG 

THÀNH 

TÍCH 

100m nam 25 III 0 8 8 

200m nam 32 IV 0 8 8 

400m nam 31 IV 0 8 8 

100m nữ 20 III 0 8 8 

200m nữ 26 IV 0 8 8 

400m nữ 22 III 0 8 8 

- Lứa tuổi (2007-2008) 

 

NỘI DUNG 

SỐ 

LƯỢNG 

VÒNG LOẠI 
CHUNG 

KẾT SỐ 

ĐỢT 

THỨ 

HẠNG 

THÀNH 

TÍCH 

60m nam 9    CK luôn 

300m nam 22 II   CK luôn 

60m nữ 22 IV  8 8 

300m nữ 34 III   CK luôn 

 

Thể thức lấy VĐV vào thi đấu vòng trong: 

Không chọn hạt giống => nên không lấy VĐV vào chung kết theo thứ hạng 

mà xếp thành tích của các VĐV từ trên xuống. 

Sẽ thi vòng loại các nội dung từ 400m trở xuống, ở vòng loại sẽ không lựa 

chọn hạt giống, các VĐV sẽ được xếp ô chạy, đợt chạy một cách ngẫu nhiên theo 

sắp xếp của BTC. Căn cứ vào thành tích thi đấu vòng loại, BTC sẽ chọn 8 VĐV 

có thành tích tốt nhất vào thi chung kết ở từng nội dung chạy từ 400m trở xuống 

và ở các nội dung nhảy, ném đẩy. 

Ở các nội dung chạy từ 400m trở xuống, nếu như đã có vòng đấu loại 

trước đó, các VĐV lọt vào chung kết sẽ được xếp ô chạy theo 3 nhóm: 

- Nhóm 1: gồm 2 VĐV tốt nhất được xếp vào ô chạy 4 và 5 

- Nhóm 2: gồm 2 VĐV tốt tiếp theo được xếp vào ô 3 và 6 
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- Nhóm 3: gồm các VĐV còn lại được xếp vào ô chạy 1,2,7,8 

Ở các nội dung từ 600m trở lên các VĐV sẽ xuất phát đồng hàng. 

TS 4x400m, TS 4x800m, TS hỗn hợp 4x400m sẽ xuất phát ở vạch xuất 

phát 800m, VĐV xuất phát đầu tiên sẽ chạy 100m đầu tiên theo ô riêng, sau đó 

nhập vào làn chung. Các VĐV tiếp theo phải tuân thủ theo sự sắp xếp của trọng 

tài, VĐV nào vi phạm sẽ bị coi là phạm quy và đội đó sẽ bị loại. 

Các VĐV phải xuất phát thấp bằng bàn đạp và ô riêng ở các nội dung 

sau: 60m, 100m, 200m, 400m, 100m rào, 110m rào, 400m rào và TS 4x100m 

Nội dung từ 400m trở xuống sẽ lấy 8 VĐV vào chung kết/ 1 nội dung. 

Chung kết luôn không đấu loại ở các nội dung 300m (lứa tuổi 2007-2008); 

từ 600m trở lên và các nội dung tiếp sức (lứa tuổi 2005-2006) 

 

Mức xà Nhảy cao 

Lứa tuổi (2005-2006) 

Nhảy cao Nữ Nhảy cao Nam 

Mức xà khởi điểm 1.20m Mức xà khởi điểm 1.40m 

Từ 1.20m - 1.40m 05 cm Từ 1.40m - 1.60m 05 cm 

Từ 1.40m - 1.52m 03 cm Từ 1.60m - 1.72m 03 cm 

Từ 1.52m trở lên 02 cm Từ 1.72m trở lên 02 cm 

 
Lứa tuổi (2007-2008): 

Nhảy cao Nữ Nhảy cao Nam 

Mức xà khởi điểm 1.10m Mức xà khởi điểm 1.40m 

Từ 1.10m - 1.35m 05 cm Từ 1.30m - 1.55m 05 cm 

Từ 1.35m - 1.50m 03 cm Từ 1.55m - 1.70m 03 cm 

Từ 1.50m trở lên 02 cm Từ 1.70m trở lên 02 cm 

BAN TỔ CHỨC 


