
HỘI SINH VIÊN NAM 

BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH 

 

          ***           Thái Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2015 

Số: 32-KH/HSV-YDTB  
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội thi kéo co chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trƣờng 

Đại học Y Dƣợc Thái Bình khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2018 

 
Thực kế hoạch số 31-KH/HSV-YDTB ngày 29/9/2015 về việc tổ chức các 

hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược 

Thái Bình khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2018; Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường tổ 

chức “Hội thi kéo co cấp trường” cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái 

Bình khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2018. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt; phong trào văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên và học sinh, sinh viên toàn trường. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần giao lưu học hỏi giữa các chi 

Hội, hội viên, sinh viên trong toàn trường, thi đua thực hiện thắng lợi việc rèn 

luyện “Sinh viên 5 tốt”. 

- Yêu cầu tổ chức hội thi đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Đối tƣợng tham gia 

- Các chi Hội trong toàn trường đăng ký tham gia hội thi. 

- Mỗi chi Hội đăng ký tối đa 01 đội thi đấu. 

2. Quy định chung 

- Các vận động viên tham dự Hội thi trên tinh thần thể thao: “Đoàn kết - 

Trung thực - Cao thượng”. Trong quá trình thi đấu, nếu phát hiện vận động viên 

không đúng đối tượng tham gia thì Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả thi đấu của đội 

có vận động viên vi phạm. 

- Mọi thắc mắc, kiến nghị của vận động viên phải được phản ánh với 

Trưởng đoàn. Ban Tổ chức chỉ giải quyết các kiến nghị khi có ý kiến chính thức 

của Trưởng đoàn. 

- Các đơn vị tham gia Hội thi cử thêm tối thiểu 10 cổ động viên tham dự cổ 

động trong quá trình diễn ra Hội thi. 

2.3. Luật chơi 

- Mỗi đội đăng ký 10 vận động viên gồm 5 nam, 5 nữ, xếp xen kẽ khi thi 

đấu. 

- Các đội chia thành các cặp thi đấu loại trực tiếp, đội thắng cuộc sẽ vào 

vòng tiếp theo. 

- Dây dài 15 m, được đánh dấu vị trí trung tâm và vị trí phân định thắng thua 

- Thực hiện theo hiệu lệnh của trọng tài. 



- Khoảng không mỗi đội là 0,5 m. 

- Khi bắt đầu một lần kéo, dây sẽ được căng ra với điểm đánh dấu dây ở 

giữa trùng với đoạn thẳng được đánh dấu ở giữa khu vực thi đấu. 

- Một đội được công nhận thắng cuộc khi điểm đánh dấu trên phần dây của 

đối phương được kéo chệch khỏi đoạn thẳng ở giữa được đánh dấu trên mặt sân. 

2.4. Trang phục 

- Khuyến khích các đội mặc quần áo đồng nhất theo từng đội tham dự. 

- Trang phục cần thoải mái, không được mặc trang phục Y tế tham gia thi đấu. 

2.5. Những điều phạm quy 

- Thực hiện trước hiệu lệnh. 

- Quá số lượng người chơi. 

- Bỏ cuộc. 

- Buộc nút hay quấn dây quanh tay hay cơ thể bất kỳ thành viên nào của 

đội, cuộn dây thành một vòng. 

- Đứng, ngồi hoặc đè lên dây. 

(Các đội phạm qui sẽ bị xử thua và không được khiếu nại gì thêm) 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Thời gian đăng ký thi đấu: Từ ngày 08/10/2015 - 13/10/2015. 

- Thời gian chính thức diễn ra Hội thi:  Từ 1 h - 18h, ngày 15 và 16/10/2015 

3.2. Địa điểm 

- Sân kéo co số 1: Bên phải Đại Giảng đường. 

- Sân kéo co số 2: Mặt bên trái nhà 9 tầng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. BCH Hội Sinh viên 

- Thành lập các Ban của Hội thi. 

- Ban Tổ chức Hội thi xây dựng kế hoạch và lập dự trù kinh phí tổ chức. 

- Tiếp nhận danh sách đăng ký tham gia của các lớp đăng ký tham gia Hội thi. 

- Ban hành Điều lệ, mời trọng tài và tổ chức họp bốc thăm. 

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội thi. 

2. Các chi Hội trực thuộc 

- Sau khi nhận được công văn cụ thể có trách nhiệm đăng ký tham gia, tổ 

chức tập luyện và chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, con người để góp phần 

vào thành công chung của Hội thi. 

- Vận động sinh viên tham gia theo đúng kế hoạch. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

- Giải nhất: 500.000đ + Giấy chứng nhận tham gia Hội thi.  

- Giải nhì : 300.000đ + Giấy chứng nhận tham gia Hội thi. 

- Giải ba: 200.000đ + Giấy chứng nhận tham gia Hội thi. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi kéo co chào mừng Đại hội đại biểu 

Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 

2018. Ban thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị bộ phận văn phòng, các tiểu ban 



có nhiệm vụ trong chương trình triển khai thực hiện để Hội thi diễn ra thành 

công tốt đẹp./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ Đoàn Trường; 

- Các Chi hội; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƢ KÝ 

HSV ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÁI BÌNH 

CHỦ TỊCH 
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Vũ Đình Lƣợng 

 

 
 

  

 


