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1. Chỉ có VĐV thi đấu ở khu vực nào mới được phép vào khu vực thi đấu ở nội

dung đó.
2. VĐV có mặt trước giờ thi đấu tại khu vực thi đấu ít nhất là 15 phút để điểm

danh và làm thủ tục thi đấu.
3. VĐV sẽ bị loại khỏi cuộc thi nếu Trọng tài điểm danh lần thứ 3 mà không có
mặt. (Nếu VĐV bị trùng giờ thi đấu với nội dung khác phải báo trước với
Trọng tài điểm danh).
4. Các nội dung chạy 100m, 200m sẽ có thi đấu vòng loại để chọn vào vòng
bán kết, chung kết. (có 4 đường chạy)
5. VĐV về nhất của mỗi đợt chạy sẽ được chọn vào vòng sau.
6. Các nội chạy 800m nữ và 1500m nam không thi đấu vòng loại.
7. Lấy thành tích xếp hạng chung cuộc làm cơ sở để tính điểm đồng đội, toàn
đoàn.
8. Các nội dung đẩy tạ, nhảy xa sau 3 lần đấu loại đầu tiên sẽ chọn 8 VĐV có
thành tích cao nhất vào thực hiện 3 lần nữa ở vòng chung kết; Xếp hạng
được tính cho cả 6 lần thực hiện cho các VĐV vào chung kết.
9. Mức xà:
Nam
Nữ
Khởi điểm
1m30
1m00
Mức nâng xà mỗi lần là 5cm.
10. Nếu VĐV thi đấu 2 nội dung trùng giờ nhau sẽ được thi ưu tiên xin phép
trọng tài sắp xếp thi đấu ưu tiên.
11. Các VĐV khi khởi động không được làm ảnh hưởng đến các khu vực thi
đấu khác hoặc các VĐV khác trên đường chạy.
12. Mọi việc khiếu nại, bổ sung, thay đổi đều giải quyết tại Ban Tổ chức và
VĐV đó phải có tên trong danh sách đăng kí thi đấu. Đơn khiếu nại chỉ có
giá trị trong vòng 30 phút tính từ khi BTC công bố kết quả nội dung thi đó.
Chỉ có trưởng đoàn mới được phép làm đơn khiếu nại.
BAN TỔ CHỨC

