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  UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
 

Số:          
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2019 

 

ĐIỀU LỆ 

Giải Billiards các câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 
 

 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA : 

- Thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức các hoạt 

động Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019; 

 - Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2020; 

- Thông qua giải để kiểm tra và đánh giá sự phát triển phong trào trên địa 

bàn tỉnh và qua kết quả thi đấu của giải, để tuyển chọn, bổ sung lực lượng vận 

động viên môn Billiards trong đền án nguồn nhân lực tỉnh, chuẩn bị lực lượng 

vận động viên tham gia thi đấu giải quốc gia; 

- Thắt chặt mối quan hệ thân hữu giữa các câu lạc bộ trong toàn tỉnh, tạo 

điều kiện để huấn luyện viên, vận động viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm  

về kỹ chiến thuật, công tác huấn luyện để nâng trình độ chuyên môn.  

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

1. Thời gian:  

-  Thi đấu: Từ ngày 24/08/2019 đến ngày 27/08/2019. 

-  Khai mạc giải: 8h00 ngày 24/08/2019. 

-  Họp chuyên môn, bốc thăm: lúc 8h30 ngày 20/08/2019 tại Hội trường 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (Số 100 Nguyễn An Ninh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu). Thành phần: Ban tổ chức, trưởng đoàn, 

huấn luyện viên các đơn vị (thay thư mời). 

2. Địa điểm thi đấu: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (Số 100 

Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu).   

III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ:   

1. Nội dung:  

1. Đơn nam Carom 3 băng Vòng loại thi đấu 20 điểm / 20 lượt cơ. Vòng 

Tứ kết trở đi thi đấu 30 điểm / 40 lượt cơ 

2. Đơn nam Carom 1 băng Thi đấu 50 điểm / 20 lượt cơ.  

3. Đơn nam   Pool 9- ball Đánh đến 5 

4. Đơn nam   Pool 10- ball Đánh đến 5 

5. Đơn nam Snooker 6 bi đỏ Đánh đến 3 
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2. Đối tượng tham dự:  

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không vi phạm pháp 

luật, có tư cách đạo đức tốt, đủ sức khỏe và trình độ chuyên môn theo quy định.  

- VĐV tham dự giải phải là người có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú 

(KT3) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với thời gian tạm trú là 12 tháng tính đến 

ngày khai mạc giải. 

- Mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố; các câu lạc bộ, trường học, đoàn thể; 

các sở, ngành, công an, quân đội, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh đều được 

cử 01 đội tham dự. 

3. Số lượng đăng ký:  

- Mỗi đơn vị được quyền đăng ký không quá 08 VĐV/01 nội dung. 

- Mỗi VĐV đăng ký không quá 02 nội dung. 

- Chỉ tổ chức thi đấu khi có từ 03 vận động viên của 03 đơn vị trở lên đăng 

ký thi đấu. 

- Các vận động viên bắt buộc dự lễ khai mạc giải, nếu không có xem như bị loại. 

IV. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU: 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ban hành điều lệ đến hết ngày 19/08/2019. 

- Địa điểm đăng ký: Phòng Tổ chức thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu TDTT tỉnh BR-VT (Số 100 đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An 

Ninh, TP. Vũng Tàu); Email: phongtctdbrvt@gmail.com. Mọi chi tiết xin liên hệ 

ông Phạm Hồng Thanh, điện thoại: 0846221178. 

- Hồ sơ đăng ký tham dự gồm: 

+ 01 đơn xin tham dự giải có xác nhận của đơn vị chủ quản. 

+ 01 danh sách đoàn VĐV tham dự giải  (yêu cầu ghi rõ nội dung thi đấu của VĐV). 

V. LUẬT VÀ HÌNH THỨC THI ĐẤU: 

 - Áp dụng Luật thi đấu Billiards & Snooker của Tổng cục Thể dục thể 

thao ban hành năm 2009. 

- Tùy theo số lượng VĐV đăng ký Ban tổ chức sẽ chọn và công bố thể thức thi 

đấu phù hợp trong buổi họp bốc thăm. 

VI. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT: 

1. Khen thưởng:  

- BTC sẽ trao huy chương, tiền thưởng và giấy chứng nhận cho các vận 

động viên đạt thứ hạng nhất, nhì và đồng hạng ba của các nội dung thi đấu. Cờ 

thưởng, giấy chứng nhận cho tay cơ xuất sắc nội dung Carom 01 băng và Carom 

03 băng.  

- Sở Văn hóa và Thể thao ủy quyền cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh cấp giấy chứng nhận huy chương cho các vận động viên đạt giải. 
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 2. Kỷ luật:  

- Nếu VĐV vi phạm luật, điều lệ tùy theo mức độ BTC sẽ có hình thức kỷ 

luật phù hợp và có văn bản thông báo về đơn vị. 

- Đối với những đoàn không thực hiện đúng hồ sơ đăng ký và thời gian quy 

định sẽ không được quyền tham dự.  

4. Khiếu nại: 

- Chỉ có Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại và 

phải bằng văn bản kèm theo lệ phí là 500.000đ, nếu khiếu nại đúng Ban tổ chức 

sẽ hoàn lại tiền. 

- Khiếu nại về nhân sự trước khi họp bốc thăm, khiếu nại về chuyên môn chậm 

nhất 10 phút sau khi kết thúc trận đấu đó và chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại. 

- Mọi cá nhân, tập thể, đơn vị có liên quan phải tuân thủ các quyết định của 

Ban tổ chức về những vấn đề khiếu nại. Quyết định của Ban tổ chức là quyết 

định cuối cùng. 

VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC: 

- Các đoàn tự túc toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của đoàn mình trong quá 

trình tham dự. 

- Trang phục VĐV: quần âu, áo sơ mi một màu dài tay và giầy da sẩm  màu. 

- Vận động viên phải có mặt trước 15 phút tại nơi thi đấu và theo lịch của 

BTC. Nếu sau ba lần điểm danh vận động viên không có mặt thì xem như bỏ 

cuộc. 

- Tất cả các VĐV phải dự lễ khai mạc giải. 

- Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ban hành. Chỉ có Ban tổ chức mới có 

quyền bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc Sở (c/đ);   
- Trung tâm  HL&TĐ TDTT tỉnh (t/h); 

- Trung tâm VHTTTT các huyện, TP, TX (t/g); 

- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (t/g); 

- Các đơn vị tham dự; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

GIÁM ĐỐC 
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