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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi, bổ sung Điều lệ môn Billiards, Bóng đá nam và Golf 

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022 

 

 Căn cứ Quyết định s  474/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022; Quyết định s  27/QĐ- VHTTD  ngày 

17/01/2022 của    Văn h a  Thể thao và Du lịch về việc ban hành  ịch hoạt động 

thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận năm 2022 và Thông báo s  1661/TB-BTC ngày 

12/7/2022 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 về 

việc thay đổi thời gian khai mạc  bế mạc và chương trình thi đấu các môn thể thao 

tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022; 

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022 

thông báo thay đổi Điều lệ môn Billiards, B ng đá nam và Golf tại Đại hội Thể 

dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022 cụ thể như sau: 

1. Môn Billiards 

1.1. Thời gian 

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 05/8/2022. 

- Họp chuyên môn và b c thăm xếp lịch thi đấu: Vào lúc 08 giờ 30 phút  

ngày 09/8/2022  tại phòng họp Trung tâm Đào tạo  Huấn luyện và Thi đấu Thể dục 

thể thao tỉnh  s  28 đường Nguyễn Tất Thành  phường Hưng  ong  thành ph  

Phan Thiết  tỉnh Bình Thuận. 

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 16/8 đến ngày 18/8/2022  tại Câu lạc bộ 

Billiards 86  uxury  s  39 đại lộ  ê Duẩn  phường Phú Tài  thành ph  Phan Thiết  

tỉnh Bình Thuận. 

1.2. Thay đổi điều lệ 

- Nội dung tổ chức: Chỉ tổ chức một nội dung là Carom 3 băng  với thể thức 

loại trực tiếp một lần thua với cách tính điểm như sau: 

+ Từ vòng loại đến tứ kết: Thi đấu 25 điểm/30 lượt cơ; 

+ Các trận bán kết  tranh huy chương đồng và tranh huy chương vàng: Thi 

đấu 30 điểm/40 lượt cơ. 

2. Môn Bóng đá nam 

 2.1. Thời gian  

 - Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 31/7/2022.  

 - Vòng loại 
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 + Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10/8/2022, tại phòng họp 

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, s  28 đường 

Nguyễn Tất Thành  phường Hưng  ong  thành ph  Phan Thiết.  

 + Thời gian thi đấu: Từ ngày 13/8 đến ngày 21/8/2022.  

 + Địa điểm thi đấu: Sân vận động huyện Hàm Thuận Bắc  đường 8/4, khu 

ph  Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.    

 - Vòng chung kết 

 + Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/8/2022, tại phòng họp 

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, s  28 đường 

Nguyễn Tất Thành  phường Hưng  ong  thành ph  Phan Thiết.  

 + Thời gian thi đấu: Từ ngày 29/8 đến ngày 31/8/2022.  

+ Địa điểm thi đấu:  ân vận động Phan Thiết  đường Hải Thượng  ãn Ông  

phường Phú Trinh  thành ph  Phan Thiết. 

2.2. Thay đổi, bổ sung điều lệ 

- Trong mỗi trận đấu  các đội được quyền thay t i đa 05 cầu thủ trong t i đa 

03 lần thay (không tính lần thay người giữa hai hiệp đấu). 

 - Để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ và chất lượng chuyên môn của giải 

đấu  Ban Tổ chức giải sẽ áp dụng quy định “nghỉ giữa hiệp đấu” (hay còn gọi là 

“cooling break”)  cụ thể như sau: 

 + Thời gian áp dụng: Tại trận đấu diễn ra trong khung giờ thi đấu 13h30  

13h45 và 15h00. 

 + Thời điểm thực hiện “cooling break” tại mỗi trận đấu: Vào khoảng thời 

điểm phút thứ 25 và phút thứ 65 của trận đấu. 

 * Cách thức thực hiện: 

 - Căn cứ tình hình thời tiết thực tế khi diễn ra trận đấu  trọng tài sẽ là người 

quyết định c  thực hiện “cooling break” hay không. 

 - Trường hợp thực hiện: Tại các thời điểm như đã quy định   trên  khi b ng 

ngoài cuộc  trọng tài sẽ cho tạm dừng trận đấu trong khoảng thời gian t i đa 3 phút 

để cầu thủ hai đội tạm nghỉ  bổ sung nước. 

 - Cầu thủ thi đấu và các thành viên liên quan phải tuân thủ quyết định  ký 

hiệu của trọng tài trong việc thực hiện “cooling break”  đặc biệt thời điểm tạm 

dừng và thời điểm bắt đầu lại trận đấu. 

3. Môn Golf 

3.1. Thời gian và địa điểm thi đấu 

a. Thời gian 

- Đăng ký chính thức đến ngày 22/8/2022. 

- Họp chuyên môn: 16g00  ngày 26/8/2022  tại Trung tâm Đào tạo  Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh  s  28  đường Nguyễn Tất Thành  phường 

Hưng  ong  thành ph  Phan Thiết. 
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- Phát b ng đồng loạt lúc 11h  thứ 7  ngày 27/8/2022.  

b. Địa điểm thi đấu: Sân Golf NovaWorld.  

3. 2. Hình thức tổ chức: Ban Tổ chức sẽ tổ chức giải đấu cho 02 hệ (Đại 

hội và m  rộng) trong cùng thời gian: Tổ chức thi đấu giải Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 và thi đấu giải Golf hệ m  rộng. 

3.3. Đối tượng tham gia 

a. Các golfers tham gia thi đấu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 

2022 (tại khoản 2  Điều 3  Điều lệ các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022).  

b. Các golfers tham gia thi đấu hệ m  rộng là công chức  viên chức  doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.  

3.4. Nội dung và thể thức thi đấu 

a. Nội dung thi đấu: Thi đấu nội dung cá nhân nam  nữ; đồng đội (nam  nữ 

thi đấu chung).  

b. Thể thức thi đấu 

 - Thi đấu hệ Đại hội 

+ Thi đấu đồng đội: Thi đấu chung cả Nam và Nữ. Mỗi đơn vị  địa phương 

phải c  đủ golfers thi đấu cho 03 bảng (mỗi bảng từ 02 golfers).  

+ Căn cứ vào s  lượng golfers đăng ký tham dự Ban Tổ chức chia: Bảng A 

(handicap 0-16  cắt -3)  Bảng B (handicap 17-26  cắt -3)  Bảng C (handicap 27 tr  

lên). 

 - Thi đấu hệ mở rộng 

 + Căn cứ vào s  lượng golfers đăng ký tham dự Ban Tổ chức chia: Bảng A 

(handicap 0-16  cắt -3)  Bảng B (handicap 17-26  cắt -3)  Bảng C (handicap 27 tr  

lên)  

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 thông báo 

tới các đơn vị  địa phương được biết và thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Các thành viên BTC Đại hội TDTT tỉnh;  

- Các S   ban ngành  đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ 

trang cấp tỉnh;  

- Các  iên đoàn, Hiệp hội, Hội, CLB thể thao tỉnh;  

- Phòng Quản lý TDTT – S  VHTTDL ;  

- Trung tâm ĐTH TĐ TDTT tỉnh;  

- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành ph ; 

- Các Trường Đại học  Cao đẳng, Trung cấp trong tỉnh;  

-  ưu: VT   VHTTD .  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Bùi Thế Nhân 
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