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THÔNG T ư
Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn 
nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định so Ỉ06/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định điêu kiện kỉnh doanh hoạt động thế thao;

Căn cứ Nghị định sổ 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cẩu to chức của Bộ 
Vần hoá, Thê thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

Bộ trưởng Bộ Văn hoả, Thê thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định 
vê cơ sở vật chât, trang thiêt bị và tập huân nhân viên chuyên môn đoi với môn 
Leo núi thê thao.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thồng tư này quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện và thi đấu môn Leo núi 
thể thao.

2. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tập luyện và thi đấu thể 
thao thành tích cao môn Leo núi thế thao được thực hiện theo quy định tại Điều 
43 Luật Thể dục, thể thao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
r ,

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức tập luyện, thi đấu 
và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Leo núi thế thao bao gồm leo núi nhân tạo và leo núi tự nhiên.

2. Leo dẫn đường (Lead) là hình thức leo có sử dụng dây bảo vệ, người 
leo mang theo dây từ dưới, vừa leo lên cao vừa móc dây vào các chốt bảo vệ 
được lăp cố định sẵn trên tuyến leo.

3. Leo với dây neo sẵn (Top-Rope) là hình thức leo có sử dụng dây bảo vệ 
được cố định sẵn từ trên đỉnh tuyến leo.
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4. Leo khối đá (Bouldering) là hình thức leo theo các tuyến leo ngắn, 
không sử dụng dây bảo vệ mà sử dụng các tấm đệm bảo hộ dưới đất.

Điều 4. Cơ sở vật chất tập luyện và thi đấu đối với leo núi nhân tạo

1. Tường leo

a) Tường leo đối với leo dẫn đường và leo với dây neo sẵn:

- Bảo đảm chiều cao ít nhất 4,5m khi tổ chức tập luyện;

- Bảo đảm chiều cao ít nhất 8m khi tổ chức giải thi đấu cấp tỉnh, thành 
phố, câu lạc bộ;

- Bảo đảm chiều cao ít nhất 12m khi tổ chức giải thi đấu quốc gia.

b) Tường leo đối với leo khối đá:

- Chiều cao không vượt quá 4,5m và có đệm bảo hộ dưới đất;

- Đối với tường leo độ cao từ 3m trở xuống: Đệm bảo hộ dưới đất dày ít 
nhất 12cm và có tính đàn hồi;

- Đối với tưòng leo độ cao từ 3m đến 4,5m: Đệm bảo hộ dưới đất dày ít 
nhất 20cm và có tính đàn hồi.

2. Mấu bám trên tường lổo bảo đảm không bị lỏng hoặc xoay vặn và theo 
tiêu chuấn của Liên đoàn Leo núi quốc tế.

3. Khung kết cấu tường leo bảo đảm chịu được tải trọng của toàn bộ 
tường leo và lực tác động của người leo.

4. Có bảng nội quy quy định về giờ tập luyện, trang phục tập luyện và 
biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện và thi đấu.

5. Có khu vực vệ sinh, thay đồ, nơi đế đồ dùng cá nhân cho người tập.

Điều 5. Cơ sở vật chất tập luyện và thi đấu đối với Leo núi tự nhiên

1. Vách leo
r

a) Vách leo đối với leo dẫn đường và leo với dây neo sẵn:

Các tuyến leo được cố định sẵn trên vách leo, các chốt an toàn được lắp 
đặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và đảm bảo tiêu chuấn của Liên đoàn 
Leo núi Quốc tế.

b) Vách leo đối với leo khối đá:

- Bảo đảm chiều cao không vượt quá 4,5m và có đệm bảo hộ dưới đất 
được đặt trên địa hình bằng phang;

- Đối với độ cao từ 3m trở xuống: đệm bảo hộ dưới đất dày ít nhất 12cm 
và có tính đàn hồi;

- Đối với độ cao từ 3m đến 4,5m: đệm bảo hộ dưới đất dày ít nhất 20cm 
và có tính đàn hồi.
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3. Có bảng nội quy theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư này và 
bảng chỉ dẫn được đặt ở những vị trí dễ nhận biết trong khu vực leo. Nội dung 
bảng chỉ dẫn quy định về bản đồ khu vực leo, vạch giới hạn khu vực leo, số điện 
thoại của người có trách nhiệm quản lý leo và cách thức liên lạc khi cần thiết.

Điều 6. Trang thiết bị tập luyện và thi đấu

1. Có giầy leo núi chuyên dụng, dây leo núi, đai bảo hiểm, móc leo, thiết 
bị hãm, móc khóa carabiner, mũ bảo hiểm chuyên dụng, túi phấn, dây phụ trợ 
tùy theo loại hình leo núi. Các thiết bị leo núi phải đảm bảo tiêu chuẩn của Liên 
đoàn leo núi quốc tế.

2. Bảo đảm thông tin liên lạc giữa người tập leo núi, người hướng dẫn tập 
luyện với bộ phận điều hành tại địa điếm tập luyện, thi đấu và cơ sở y tế.

Điều 7. Mật độ tập luyện, hướng dẫn tập luyện và cứu hộ

1. Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 15 người trong 
01 giờ học.

2. Có nhân viên cứu hộ thường trực, bảo đảm 15 người tập có 01 nhân 
viên cứu hộ.

Điều 8. Tập huấn nhân viên chuyên môn
•

1. Tổng cục Thể dục thể thao, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về leo núi thể 
thao cấp quốc gia hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể 
thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn 
cho người hướng dẫn tập luyện, nhân viên cứu hộ môn Leo núi thể thao.

2. Tong cục Thế dục thế thao có trách nhiệm xây dựng nội dung, chương 
trình và thòi gian tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện, nhân 
viên cúu hộ môn Leo núi thể thao trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quyết định.

3. Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện, 
nhân viên cứurhộ môn Leo núi thế thao do cơ quan tố chức tập huấn cấp. Mau 
giấy chứng nhận được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Tống cục Thế dục the thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện Thông tư này.

2. Cơ quan thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra, xử lý 
theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân khi tổ chức tập luyện và thi đấu môn 
Leo núi thế thao vi phạm các quy định tại Thông tư này.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ưong có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
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Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan 
tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu,

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phô trục thuộc Trung ưong;
- Cơ quan Trung ương của các Tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật; cổng  thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị ừực thuộc Tổng cục TDTT;
- Sỏ' VHTT, Sỏ' VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia;
- Lưu: VT, TỞĐTTí20j,Ch(380).

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, CO' quan ngang Bộ, CO' quan thuộc Chính phủ;

r


