
Mã Nội 

dung 

thi

Môn Cấp học Nam/nữ
Thể thức thi 

đấu
Nội dung Tên nội dung Ghi chú

1 Điền kinh Tiểu học nữ 
chạy tiếp sức 

4 x 50m 
đồng đội 

Điền kinh chạy tiếp sức 4 x 50m đồng đội nữ Tiểu 

học

2 Điền kinh Tiểu học nữ chạy 60m cá nhân Điền kinh chạy 60m cá nhân nữ Tiểu học

3 Điền kinh Tiểu học nữ bật xa tại chỗ cá nhân Điền kinh bật xa tại chỗ cá nhân nữ Tiểu học

4 Điền kinh Tiểu học nam 
chạy tiếp sức 

4 x 50m 
đồng đội 

Điền kinh chạy tiếp sức 4 x 50m đồng đội nam Tiểu 

học

5 Điền kinh Tiểu học nam chạy 60m cá nhân Điền kinh chạy 60m cá nhân nam Tiểu học

6 Điền kinh Tiểu học nam bật xa tại chỗ cá nhân Điền kinh bật xa tại chỗ cá nhân nam Tiểu học

7 Bóng đá Tiểu học nam 5 - 5 người đồng đội Bóng đá 5 - 5 người đồng đội nam Tiểu học

8 Bóng bàn Tiểu học nữ đồng đội Bóng bàn đồng đội nữ Tiểu học Không thi đấu

9 Bóng bàn Tiểu học nữ đơn Bóng bàn đơn nữ Tiểu học Không thi đấu

10 Bóng bàn Tiểu học nữ đôi Bóng bàn đôi nữ Tiểu học Không thi đấu

11 Bóng bàn Tiểu học nam-nữ đôi Bóng bàn đôi nam-nữ Tiểu học Không thi đấu

12 Bóng bàn Tiểu học nam đồng đội Bóng bàn đồng đội nam Tiểu học

13 Bóng bàn Tiểu học nam đơn Bóng bàn đơn nam Tiểu học

14 Bóng bàn Tiểu học nam đôi Bóng bàn đôi nam Tiểu học

15 Đá cầu Tiểu học nữ đơn Đá cầu đơn nữ Tiểu học

16 Đá cầu Tiểu học nữ đôi Đá cầu đôi nữ Tiểu học

17 Đá cầu Tiểu học nam-nữ đôi Đá cầu đôi nam-nữ Tiểu học

18 Đá cầu Tiểu học nam đơn Đá cầu đơn nam Tiểu học

19 Đá cầu Tiểu học nam đôi Đá cầu đôi nam Tiểu học

20 Cờ vua Tiểu học nữ 
cờ nhanh 10-

11 tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ nhanh 10-11 tuổi đồng đội nữ Tiểu học

21 Cờ vua Tiểu học nữ 
cờ nhanh 10-

11 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ nhanh 10-11 tuổi cá nhân nữ Tiểu học

22 Cờ vua Tiểu học nam 
cờ nhanh 10-

11 tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ nhanh 10-11 tuổi đồng đội nam Tiểu học

23 Cờ vua Tiểu học nam 
cờ nhanh 10-

11 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ nhanh 10-11 tuổi cá nhân nam Tiểu học

24 Cờ vua Tiểu học nữ 
cờ tiêu chuẩn 

10-11 tuổi 
đồng đội 

Cờ vua cờ tiêu chuẩn 10-11 tuổi đồng đội nữ Tiểu 

học

25 Cờ vua Tiểu học nữ 
cờ tiêu chuẩn 

10-11 tuổi 
cá nhân 

Cờ vua cờ tiêu chuẩn 10-11 tuổi cá nhân nữ Tiểu 

học

26 Cờ vua Tiểu học nam 
cờ tiêu chuẩn 

10-11 tuổi 
đồng đội 

Cờ vua cờ tiêu chuẩn 10-11 tuổi đồng đội nam Tiểu 

học

27 Cờ vua Tiểu học nam 
cờ tiêu chuẩn 

10-11 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ tiêu chuẩn 10-11 tuổi cá nhân Tiểu học

28 Cờ vua Tiểu học nữ 
cờ nhanh 6-9 

tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ nhanh 6-9 tuổi đồng đội nữ Tiểu học

29 Cờ vua Tiểu học nữ 
cờ nhanh 6-9 

tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ nhanh 6-9 tuổi cá nhân nữ Tiểu học

30 Cờ vua Tiểu học nam 
cờ nhanh 6-9 

tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ nhanh 6-9 tuổi đồng đội nam Tiểu học

31 Cờ vua Tiểu học nam 
cờ nhanh 6-9 

tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ nhanh 6-9 tuổi cá nhân nam Tiểu học

32 Cờ vua Tiểu học nữ 
cờ tiêu chuẩn 

6-9 tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ tiêu chuẩn 6-9 tuổi đồng đội nữ Tiểu học

33 Cờ vua Tiểu học nữ 
cờ tiêu chuẩn 

6-9 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ tiêu chuẩn 6-9 tuổi cá nhân nữ Tiểu học

34 Cờ vua Tiểu học nam 
cờ tiêu chuẩn 

6-9 tuổi 
đồng đội 

Cờ vua cờ tiêu chuẩn 6-9 tuổi đồng đội nam Tiểu 

học

35 Cờ vua Tiểu học nam 
cờ tiêu chuẩn 

6-9 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ tiêu chuẩn 6-9 tuổi cá nhân nam Tiểu học

36 Điền kinh THCS nữ nhảy xa cá nhân Điền kinh nhảy xa cá nhân nữ THCS

37 Điền kinh THCS nữ nhảy cao cá nhân Điền kinh nhảy cao cá nhân nữ THCS

38 Điền kinh THCS nữ 
chạy tiếp sức 

4 x 100m 
đồng đội 

Điền kinh chạy tiếp sức 4 x 100m đồng đội nữ 

THCS

39 Điền kinh THCS nữ chạy 800m cá nhân Điền kinh chạy 800mcá nhân nữ THCS

40 Điền kinh THCS nữ chạy 400m cá nhân Điền kinh chạy 400m cá nhân nữ THCS

41 Điền kinh THCS nữ chạy 200m cá nhân Điền kinh chạy 200m cá nhân nữ THCS

42 Điền kinh THCS nữ chạy 100m cá nhân Điền kinh chạy 100m cá nhân nữ THCS

43 Điền kinh THCS nam nhảy xa cá nhân Điền kinh nhảy xa cá nhân nam THCS

44 Điền kinh THCS nam nhảy cao cá nhân Điền kinh nhảy cao cá nhân nam THCS
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dung 
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Thể thức thi 

đấu
Nội dung Tên nội dung Ghi chú

45 Điền kinh THCS
2 nam, 2 

nữ 

chạy tiếp sức 

4 x 100m 

hỗn hợp 

đồng đội 
Điền kinh chạy tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp đồng đội 

2 nam, 2 nữ THCS

46 Điền kinh THCS nam 
chạy tiếp sức 

4 x 100m 
đồng đội 

Điền kinh chạy tiếp sức 4 x 100m đồng đội nam 

THCS

47 Điền kinh THCS nam chạy 1.500m cá nhân Điền kinh chạy 1.500mcá nhân nam THCS

48 Điền kinh THCS nam chạy 400m cá nhân Điền kinh chạy 400m cá nhân nam THCS

49 Điền kinh THCS nam chạy 200m cá nhân Điền kinh chạy 200m cá nhân nam THCS

50 Điền kinh THCS nam chạy 100m cá nhân Điền kinh chạy 100m cá nhân nam THCS

51 Bóng đá THCS nam 5 - 5 người đồng đội Bóng đá 5 - 5 ngườiđồng đội nam THCS

52 Bóng chuyền THCS nữ đồng đội Bóng chuyền đồng đội nữ THCS Không thi đấu

53 Bóng chuyền THCS nam đồng đội Bóng chuyền đồng đội nam THCS Không thi đấu

54 Bóng bàn THCS nữ đồng đội Bóng bàn đồng đội nữ THCS Không thi đấu

55 Bóng bàn THCS nam đồng đội Bóng bàn đồng đội nam THCS Không thi đấu

56 Bóng bàn THCS nữ 14-15 tuổi đơn Bóng bàn 14-15 tuổi đơn nữ THCS Không thi đấu

57 Bóng bàn THCS nữ 14-15 tuổi đôi Bóng bàn 14-15 tuổi đôi nữ THCS Không thi đấu

58 Bóng bàn THCS nam-nữ 14-15 tuổi đôi Bóng bàn 14-15 tuổi đôi nam-nữ THCS Không thi đấu

59 Bóng bàn THCS nam 14-15 tuổi đơn Bóng bàn 14-15 tuổi đơn nam THCS

60 Bóng bàn THCS nam 14-15 tuổi đôi Bóng bàn 14-15 tuổi đôi nam THCS Không thi đấu

61 Bóng bàn THCS nữ 12-13 tuổi đơn Bóng bàn 12-13 tuổi đơn nữ THCS Không thi đấu

62 Bóng bàn THCS nữ 12-13 tuổi đôi Bóng bàn 12-13 tuổi đôi nữ THCS Không thi đấu

63 Bóng bàn THCS nam-nữ 12-13 tuổi đôi Bóng bàn 12-13 tuổi đôi nam-nữ THCS Không thi đấu

64 Bóng bàn THCS nam 12-13 tuổi đơn Bóng bàn 12-13 tuổi đơn nam THCS

65 Bóng bàn THCS nam 12-13 tuổi đôi Bóng bàn 12-13 tuổi đôi nam THCS Không thi đấu

66 Cầu lông THCS nữ 14-15 tuổi đồng đội Cầu lông 14-15 tuổi đồng đội nữ THCS Không thi đấu

67 Cầu lông THCS nam 14-15 tuổi đồng đội Cầu lông 14-15 tuổi đồng đội nam THCS Không thi đấu

68 Cầu lông THCS nữ 14-15 tuổi đơn Cầu lông 14-15 tuổi đơn nữ THCS

69 Cầu lông THCS nữ 14-15 tuổi đôi Cầu lông 14-15 tuổi đôi nữ THCS

70 Cầu lông THCS nam-nữ 14-15 tuổi đôi Cầu lông 14-15 tuổi đôi nam-nữ THCS

71 Cầu lông THCS nam 14-15 tuổi đơn Cầu lông 14-15 tuổi đơn nam THCS

72 Cầu lông THCS nam 14-15 tuổi đôi Cầu lông 14-15 tuổi đôi nam THCS

73 Cầu lông THCS nữ 12-13 tuổi đồng đội Cầu lông 12-13 tuổi đồng đội nữ THCS Không thi đấu

74 Cầu lông THCS nam 12-13 tuổi đồng đội Cầu lông 12-13 tuổi đồng đội nam THCS Không thi đấu

75 Cầu lông THCS nữ 12-13 tuổi đơn Cầu lông 12-13 tuổi đơn nữ THCS

76 Cầu lông THCS nữ 12-13 tuổi đôi Cầu lông 12-13 tuổi đôi nữ THCS Không thi đấu

77 Cầu lông THCS nam-nữ 12-13 tuổi đôi Cầu lông 12-13 tuổi đôi nam-nữ THCS Không thi đấu

78 Cầu lông THCS nam 12-13 tuổi đơn Cầu lông 12-13 tuổi đơn nam THCS Không thi đấu

79 Cầu lông THCS nam 12-13 tuổi đôi Cầu lông 12-13 tuổi đôi nam THCS Không thi đấu

80 Đá cầu THCS nữ đồng đội Đá cầu đồng đội nữ THCS

81 Đá cầu THCS nữ đơn Đá cầu đơn nữ THCS

82 Đá cầu THCS nữ đôi Đá cầu đôi nữ THCS

83 Đá cầu THCS nam-nữ đôi Đá cầu đôi nam-nữ THCS

84 Đá cầu THCS nam đồng đội Đá cầu đồng đội nam THCS

85 Đá cầu THCS nam đơn Đá cầu đơn nam THCS

86 Đá cầu THCS nam đôi Đá cầu đôi nam THCS

87 Cờ vua THCS nữ 
cờ nhanh 14-

15 tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ nhanh 14-15 tuổi đồng đội nữ THCS

Không thi đấu

88 Cờ vua THCS nữ 
cờ nhanh 14-

15 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ nhanh 14-15 tuổi cá nhân nữ THCS

89 Cờ vua THCS nam 
cờ nhanh 14-

15 tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ nhanh 14-15 tuổi đồng đội nam THCS

Không thi đấu

90 Cờ vua THCS nam 
cờ nhanh 14-

15 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ nhanh 14-15 tuổi cá nhân nam THCS

91 Cờ vua THCS nữ 
cờ tiêu chuẩn 

14-15 tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ tiêu chuẩn 14-15 tuổi đồng đội nữ THCS

Không thi đấu

92 Cờ vua THCS nữ 
cờ tiêu chuẩn 

14-15 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ tiêu chuẩn 14-15 tuổi cá nhân nữ THCS

93 Cờ vua THCS nam 
cờ tiêu chuẩn 

14-15 tuổi 
đồng đội 

Cờ vua cờ tiêu chuẩn 14-15 tuổi đồng đội nam 

THCS
Không thi đấu

94 Cờ vua THCS nam 
cờ tiêu chuẩn 

14-15 tuổi 
cá nhân 

Cờ vua cờ tiêu chuẩn 14-15 tuổi cá nhân nam 

THCS

95 Cờ vua THCS nữ 
cờ nhanh 12-

13 tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ nhanh 12-13 tuổi đồng đội nữ THCS

Không thi đấu

96 Cờ vua THCS nữ 
cờ nhanh 12-

13 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ nhanh 12-13 tuổi cá nhân nữ THCS

97 Cờ vua THCS nam 
cờ nhanh 12-

13 tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ nhanh 12-13 tuổi đồng đội nam THCS



Mã Nội 

dung 

thi

Môn Cấp học Nam/nữ
Thể thức thi 

đấu
Nội dung Tên nội dung Ghi chú

98 Cờ vua THCS nam 
cờ nhanh 12-

13 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ nhanh 12-13 tuổi cá nhân nam THCS

99 Cờ vua THCS nữ 
cờ tiêu chuẩn 

12-13 tuổi 
đồng đội Cờ vua cờ tiêu chuẩn 12-13 tuổi đồng đội nữ THCS

100 Cờ vua THCS nữ 
cờ tiêu chuẩn 

12-13 tuổi 
cá nhân Cờ vua cờ tiêu chuẩn 12-13 tuổi cá nhân nữ THCS

101 Cờ vua THCS nam 
cờ tiêu chuẩn 

12-13 tuổi 
đồng đội 

Cờ vua cờ tiêu chuẩn 12-13 tuổi đồng đội nam 

THCS

102 Cờ vua THCS nam 
cờ tiêu chuẩn 

12-13 tuổi 
cá nhân 

Cờ vua cờ tiêu chuẩn 12-13 tuổi cá nhân nam 

THCS

103 Đẩy gậy THCS nữ 
trên 47 đến 

50kg 
cá nhân Đẩy gậy trên 47 đến 50kg cá nhân nữ THCS

104 Đẩy gậy THCS nữ 
trên 44 đến 

47kg 
cá nhân Đẩy gậy trên 44 đến 47kg cá nhân nữ THCS

105 Đẩy gậy THCS nữ 
trên 41 đến 

44kg 
cá nhân Đẩy gậy trên 41 đến 44kg cá nhân nữ THCS

106 Đẩy gậy THCS nữ 
trên 38 đến 

41kg 
cá nhân Đẩy gậy trên 38 đến 41kg cá nhân nữ THCS

107 Đẩy gậy THCS nữ 
trên 35 đến 

38kg 
cá nhân Đẩy gậy trên 35 đến 38kg cá nhân nữ THCS

108 Đẩy gậy THCS nữ đến 35kg cá nhân Đẩy gậy đến 35kg cá nhân nữ THCS

109 Đẩy gậy THCS nam 
trên 53 đến 

56kg 
cá nhân Đẩy gậy trên 53 đến 56kg cá nhân nam THCS

110 Đẩy gậy THCS nam 
trên 50 đến 

53kg 
cá nhân Đẩy gậy trên 50 đến 53kg cá nhân nam THCS

111 Đẩy gậy THCS nam 
trên 47 đến 

50kg 
cá nhân Đẩy gậy trên 47 đến 50kg cá nhân nam THCS

112 Đẩy gậy THCS nam 
trên 44 đến 

47kg 
cá nhân Đẩy gậy trên 44 đến 47kg cá nhân nam THCS

113 Đẩy gậy THCS nam 
trên 41 đến 

44kg 
cá nhân Đẩy gậy trên 41 đến 44kg cá nhân nam THCS

114 Đẩy gậy THCS nam đến 41kg cá nhân Đẩy gậy đến 41kg cá nhân nam THCS

115 Karatedo THCS
nữ đến 

56kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nữ đến 56kg THCS

Không thi đấu

116 Karatedo THCS
nữ đến 

52kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nữ đến 52kg THCS

Không thi đấu

117 Karatedo THCS
nữ đến 

48kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nữ đến 48kg THCS

Không thi đấu

118 Karatedo THCS
nữ đến 

44kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nữ đến 44kg THCS

Không thi đấu

119 Karatedo THCS
nữ đến 

40kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nữ đến 40kg THCS

Không thi đấu

120 Karatedo THCS
nữ đến 

36kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nữ đến 36kg THCS

Không thi đấu

121 Karatedo THCS
nam đến 

65kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nam đến 65kg THCS

Không thi đấu

122 Karatedo THCS
nam đến 

60kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nam đến 60kg THCS

Không thi đấu

123 Karatedo THCS
nam đến 

55kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nam đến 55kg THCS

Không thi đấu

124 Karatedo THCS
nam đến 

50kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nam đến 50kg THCS

Không thi đấu

125 Karatedo THCS
nam đến 

45kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nam đến 45kg THCS

Không thi đấu

126 Karatedo THCS
nam đến 

40kg 
Kumite cá nhân Karatedo Kumite cá nhân nam đến 40kg THCS

Không thi đấu

127 Karatedo THCS nữ Kumite đồng đội Karatedo Kumite đồng đội nữ THCS Không thi đấu

128 Karatedo THCS nam Kumite đồng đội Karatedo Kumite đồng đội nam THCS Không thi đấu

129 Karatedo THCS
nữ 

3VĐV 
Kata đồng đội Karatedo Kata đồng đội nữ 3VĐV THCS

Không thi đấu

130 Karatedo THCS nữ Kata cá nhân Karatedo Kata cá nhân nữ THCS Không thi đấu

131 Karatedo THCS
nam 

3VĐV 
Kata đồng đội Karatedo Kata đồng đội nam 3VĐV THCS

Không thi đấu

132 Karatedo THCS nam Kata cá nhân Karatedo Kata cá nhân nam THCS Không thi đấu

133 Taekwondo THCS nam-nữ 
quyền tiêu 

chuẩn 
đôi Taekwondo quyền tiêu chuẩn đôi nam-nữ THCS

Không thi đấu

134 Taekwondo THCS nam 
quyền tiêu 

chuẩn 
đồng đội Taekwondo quyền tiêu chuẩn đồng đội nam THCS

Không thi đấu

135 Taekwondo THCS nam 
quyền tiêu 

chuẩn 
cá nhân Taekwondo quyền tiêu chuẩn cá nhân nam THCS

Không thi đấu

136 Taekwondo THCS nữ 
quyền tiêu 

chuẩn 
đồng đội Taekwondo quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ THCS

Không thi đấu

137 Taekwondo THCS nữ 
quyền tiêu 

chuẩn 
cá nhân Taekwondo quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ THCS

Không thi đấu

138 Taekwondo THCS nữ 
dưới 59kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 59kg  đối kháng cá nhân nữ 

THCS Không thi đấu

139 Taekwondo THCS nữ 
dưới 55kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 55kg  đối kháng cá nhân nữ 

THCS Không thi đấu

140 Taekwondo THCS nữ 
dưới 51kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 51kg  đối kháng cá nhân nữ 

THCS Không thi đấu



Mã Nội 

dung 

thi

Môn Cấp học Nam/nữ
Thể thức thi 

đấu
Nội dung Tên nội dung Ghi chú

141 Taekwondo THCS nữ 
dưới 47kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 47kg  đối kháng cá nhân nữ 

THCS Không thi đấu

142 Taekwondo THCS nữ 
dưới 44kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 44kg  đối kháng cá nhân nữ 

THCS Không thi đấu

143 Taekwondo THCS nữ 
dưới 41kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 41kg  đối kháng cá nhân nữ 

THCS Không thi đấu

144 Taekwondo THCS nữ 
dưới 37kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 37kg  đối kháng cá nhân nữ 

THCS Không thi đấu

145 Taekwondo THCS nữ 
dưới 33kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 33kg  đối kháng cá nhân nữ 

THCS Không thi đấu

146 Taekwondo THCS nữ 
dưới 29kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 29kg  đối kháng cá nhân nữ 

THCS Không thi đấu

147 Taekwondo THCS nam 
dưới 65kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 65kg  đối kháng cá nhân nam 

THCS Không thi đấu

148 Taekwondo THCS nam 
dưới 61kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 61kg  đối kháng cá nhân nam 

THCS Không thi đấu

149 Taekwondo THCS nam 
dưới 57kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 57kg  đối kháng cá nhân nam 

THCS Không thi đấu

150 Taekwondo THCS nam 
dưới 53kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 53kg  đối kháng cá nhân nam 

THCS Không thi đấu

151 Taekwondo THCS nam 
dưới 49kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 49kg  đối kháng cá nhân nam 

THCS Không thi đấu

152 Taekwondo THCS nam 
dưới 45kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 45kg  đối kháng cá nhân nam 

THCS Không thi đấu

153 Taekwondo THCS nam 
dưới 41kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 41kg  đối kháng cá nhân nam 

THCS Không thi đấu

154 Taekwondo THCS nam 
dưới 37kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 37kg  đối kháng cá nhân nam 

THCS Không thi đấu

155 Taekwondo THCS nam 
dưới 33kg  

đối kháng 
cá nhân 

Taekwondo dưới 33kg  đối kháng cá nhân nam 

THCS Không thi đấu

156 Kéo co THCS
nam nữ 

phối hợp 
đồng đội Kéo co đồng đội nam nữ phối hợp THCS

157 Kéo co THCS nữ đồng đội Kéo co đồng đội nữ THCS

158 Kéo co THCS nam đồng đội Kéo co đồng đội nam THCS

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NỘI DUNG THI ĐẤU

TT Môn Tiểu học THCS THPT Cộng Ghi chú

1 Điền kinh 6               15         -                  21                     1

2 Bóng đá 1               1           -                  2                       2

3 Bóng chuyền -                2           -                  2                       Không đủ điều kiện thi đấu

4 Bóng bàn 7               12         -                  19                     4

5 Cầu lông -                14         -                  14                     5

6 Đá cầu 5               7           -                  12                     6

7 Cờ vua 16             16         -                  32                     7

8 Đẩy gậy -                12         -                  12                     8

9 Karatedo -                18         -                  18                     Không đủ điều kiện thi đấu

10 Taekwondo -                23         -                  23                     Không đủ điều kiện thi đấu

11 Kéo co -                3           -                  3                       11

CỘNG 35             123       -                  158                   


