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Căn cứ Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục 

thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 

2022; Quyết định số 4740/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 về việc điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Định tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022; 

Ban Tổ chức Đại hội ban hành Điều lệ Giải Bóng đá Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022 với những nội dung cụ thể sau đây: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 

19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 – 02/9/2022);   

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

gương Bác Hồ vĩ đại”. Nhằm phát triển phong trào bóng đá tỉnh nhà, tăng cường 

mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị, địa phương trong tỉnh, góp phần 

phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho quần chúng nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Các đơn vị tham gia thi đấu chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và 

các quy định của Ban Tổ chức giải. Thi đấu trung thực, nêu cao tinh thần đoàn 

kết, học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ. 

- Các thành viên tham dự giải thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K của Bộ Y 

tế, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác an ninh trật tự, an 

toàn tuyệt đối cho các trận đấu trong suốt quá trình tổ chức giải. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian thi đấu 
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* Dự kiến từ ngày 16/8/2022 đến ngày 30/8/2022: 

- Vòng loại từ ngày 16/8 – 25/8/2022; 

+ Thời gian thi đấu vòng loại tại thị xã An Nhơn: từ ngày 16/8/2022 đến 

24/8/2022; 

+ Thời gian thi đấu vòng loại tại huyện Tây Sơn: từ ngày 17/8/2022 đến 

25/8/2022; 

- Bán kết: ngày 28/8/2022; 

- Tranh Hạng ba và Chung kết ngày 30/8/2022. 

- Thời gian họp chuyên môn vòng loại, bốc thăm, xếp lịch thi đấu vào lúc 

9 giờ 00 ngày 10/8/2022; họp chuyên môn các trận Bán kết, Tranh Hạng ba và 

Chung kết vào lúc 9 giờ 00 ngày 27/8/2022 tại phòng họp Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu tỉnh (Sân vận động Quy Nhơn); 

 2. Địa điểm thi đấu 

- Các trận thi đấu Vòng loại tổ chức tại Sân vận động huyện Tây Sơn và 

Sân vận động thị xã An Nhơn. 

- Các trận thi đấu Bán kết, Tranh Hạng ba và Chung kết được tổ chức tại 

Sân vận động Quy Nhơn. 

III. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1. Đối tƣợng 

Tham dự giải gồm: 11 huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Trường Đại học Quy Nhơn, 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Mỗi đơn vị thành lập một 

đoàn tham dự giải, thành phần gồm: Tối đa 07 quan chức (Trưởng đoàn, Huấn 

luyện viên, Cán bộ chuyên môn, Bác sỹ, Săn sóc viên) và 22 Vận động viên. 

2. Điều kiện 

- Vận động viên tham dự giải phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2006 trở về trước); có đủ điều kiện 

về chuyên môn, sức khỏe theo quy định của Điều lệ Đại hội; 

- Vận động viên đăng ký thi đấu cho huyện, thị xã, thành phố phải có hộ 

khẩu thường trú tại địa phương đó tối thiểu từ 12 tháng tính đến ngày đăng ký thi 

đấu; 

- Vận động viên đăng ký thi đấu cho lực lượng vũ trang phải là cán bộ, 

chiến sỹ của đơn vị và có xác nhận của thủ trưởng đơn vị; 

- Vận động viên đăng ký thi đấu cho các trường đại học, cao đẳng phải là 

cán bộ, giáo viên, giảng viên, sinh viên hệ chính quy đang học tập và công tác 

tại trường và có xác nhận của Lãnh đạo nhà trường; 



3 

 

 

- Các vận động viên đang tập trung và hưởng chế độ đào tạo tại Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, 

Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện thể thao các tỉnh, thành, 

ngành, vận động viên có đăng ký danh sách thi đấu tại các giải bóng đá chuyên 

nghiệp, ngoài chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia từ năm 2020 đến nay 

không được đăng ký tham dự giải này với tư cách vận động viên. 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

- Danh sách đoàn tham dự giải (theo mẫu của Ban Tổ chức) có xác nhận 

của đơn vị chủ quản; 

- Vận động viên tham dự giải nộp bản sao công chứng Sổ Hộ khẩu, 

Chứng minh nhân nhân (hoặc Căn cước công dân), thẻ quân nhân, thẻ công an, 

thẻ sinh viên (đối với lực lượng vũ trang, sinh viên) và 02 ảnh (3x4) mới nhất 

ghi thông tin họ và tên, năm sinh, đơn vị để làm thẻ thi đấu; 

- Bản xác nhận miễn trừ trách nhiệm sức khỏe của Vận động viên (theo 

mẫu của Ban Tổ chức) và Giấy xác nhận kết quả âm tính xét nghiệm test nhanh 

SARS-CoV2 có hiệu lực đối với toàn bộ thành viên đoàn tham dự giải. 

* Lưu ý: Khi tham dự giải các vận động viên phải mang theo chứng minh 

nhân dân gốc và hộ khẩu gốc để Ban Tổ chức đối chiếu kiểm tra khi có khiếu 

nại. 

Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Phòng Quản lý Thể dục thể thao – Sở Văn 

hóa và Thể thao trước ngày 05/8/2022, số 183 Lê Hồng Phong, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Liên hệ Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục 

thể thao. Số điện thoại: 0256.3813522, 0975635563. 

V. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG 

1. Thể thức thi đấu 

Tùy theo số lượng đội tham gia, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi 

đấu, quy định mã số trong cuộc họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu 

2. Cách tính điểm, xếp hạng 

- Thi đấu vòng tròn một lượt: cách tính điểm như sau: Thắng: 3 điểm, 

Hòa: 1 điểm, Thua: 0 điểm; 

- Xếp hạng theo tổng số điểm của mỗi đội đạt được. 

+ Nếu có (02) hai đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của 

các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: Tổng số điểm, Hiệu số bàn 

thắng trừ bàn thua, Tổng số bàn thắng; (đội nào có chỉ số cao hơn thì xếp trên). 

+ Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ 

các trận đấu trong bảng theo thứ tự: Hiệu số bàn thắng trừ bàn thua, Tổng số bàn 

thắng (đội nào có chỉ số cao hơn thì xếp trên). 
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+ Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét đến điểm tính chỉ số fair 

play (tổng số thẻ vàng, thẻ đỏ đội đó nhận khi kết thúc vòng bảng), cách tính cụ 

thể như sau: 1 thẻ vàng tính 1 điểm, 2 thẻ vàng cùng một trận đấu tính 3 điểm, 1 

thẻ đỏ trực tiếp tính 3 điểm, 1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp tính 4 điểm (Đội 

nhận ít điểm hơn xếp trên). 

+ Nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên. 

VI. LUẬT, TRỌNG TÀI, BÓNG VÀ TRANG PHỤC THI ĐẤU      

1. Luật 

Áp dụng luật thi đấu FIFA do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành và 

những bổ sung mới nhất đến  năm 2022; 

- Thời gian quy định cho mỗi trận đấu là 80 phút, mỗi hiệp 40 phút, nghỉ 

giữa hai hiệp 15 phút. Tùy diễn biến thời tiết Ban Tổ chức sẽ thông báo cho các 

đội tham gia thi đấu việc có áp dụng “Cooling break” trong trận đấu (thời điểm 

thực hiện “Cooling break” vào khoảng phút thứ 20 và phút thứ 60 của trận 

đấu). 

- Các trận Thi đấu Bán kết, Tranh Hạng ba và Chung kết sau thời gian thi 

đấu chính thức 80 phút, nếu hai đội hòa nhau, tiến hành đá phạt luân lưu 11m để 

xác định thắng, thua; 

- Trong khi thi đấu giải, cầu thủ bị phạt 2 thẻ vàng trong một trận đấu 

hoặc 2 thẻ vàng ở 2 trận khác nhau thì phải nghỉ thi đấu ở trận tiếp theo, cầu thủ 

bị thẻ đỏ trực tiếp nghỉ 2 trận tiếp theo; Các trận thi đấu vòng bán kết sẽ không 

tính thẻ phạt ở vòng loại trừ khi nhận thẻ đỏ trực tiếp;  

- Mỗi trận đấu, mỗi đội được quyền thay 05 vận động viên không kể vị trí. 

2. Trọng tài 

Do Ban tổ chức điều động, phân công. 

3. Bóng Thi đấu 

Bóng Động lực UHV 1.02D. 

3. Trang phục thi đấu 

Mỗi đội tham gia thi đấu phải có (02) hai bộ trang phục thi đấu khác màu 

gồm (áo, quần, bít tất) và đăng ký với Ban Tổ chức giải theo mẫu đăng ký. 

VII. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

 1. Khen thƣởng 

- Ban Tổ chức trao Cúp huy chương, tiền thưởng cho đội Vô địch; trao Cờ, 

huy chương, tiền thưởng các đội xếp hạng Nhì và Ba;  

- Tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. 

 2. Kỷ luật 
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Đội bóng nào vi phạm quy chế, điều lệ thi đấu, gian lận vận động viên sẽ 

bị thi hành kỷ luật theo quy định tùy theo mức độ vi phạm và thông báo về đơn 

vị, địa phương chủ quản; 

- Đội bóng gian lận hồ sơ, nhân sự, không chấp hành quyết định của 

Trọng tài, tự ý dừng trận đấu (quá 15 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục 

được thì coi như bỏ cuộc và bị loại khỏi giải; 

- Trường hợp đội bóng bị xử loại ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu 

(nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ; 

3. Khiếu nại 

- Các trường hợp khiếu nại phải bằng văn bản có chữ ký của Trưởng 

đoàn, Huấn luyện viên và nộp cho Ban Tổ chức chậm nhất 15 phút khi trận đấu 

kết thúc và lệ phí 1.000.000đ (Một triệu đồng) cho một trường hợp khiếu nại. 

- Tùy theo từng trường hợp, Ban Tổ chức sẽ giải quyết tại chỗ hoặc sẽ xác 

minh và gửi thông báo kết quả bằng văn bản đến các bên liên quan trong thời 

gian sớm nhất. 

- Trường hợp khiếu nại đúng, Ban Tổ chức sẽ hoàn trả lại lệ phí; khiếu nại 

sai thì số tiền lệ phí khiếu nại được Ban Tổ chức bổ sung vào chi phí tổ chức và 

kết luận của Ban Tổ chức giải là kết luận cuối cùng. 

- Các đội bóng không được khiếu nại về các quyết định của Trọng tài như: 

Phạt đền; không phạt đền, việt vị, không việt vị, công nhận bàn thắng; hay 

không công nhận bàn thắng… 

VIII. KINH PHÍ 

- Ban Tổ chức chi kinh phí tổ chức và giải thưởng; 

- Hỗ trợ kinh phí các sân đăng cai: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) cho công 

tác tuyên truyền và tổ chức các trận đấu; 

- Các địa phương, đơn vị tham dự giải tự túc kinh phí tập luyện, thi đấu, 

ăn, ở, đi lại cho Đoàn. 

IX. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Các đoàn tham dự khai mạc, bế mạc giải và nhận giải thưởng phải mặc 

trang phục thể thao;  

2. Trước mỗi trận đấu trọng tài tiến hành kiểm tra thẻ vận động viên tham 

gia giải theo quy định của Ban Tổ chức; 

3. Đối với các sân đăng cai 

- Đảm bảo các trang thiết bị, cơ sở vật chất tổ chức thi đấu; 

- Ban Tổ chức sân đăng cai phải tổ chức cuộc họp kỹ thuật vào lúc 15h30 

ngày 15/8/2022 để chuẩn bị cho Lễ Khai mạc và các trận thi đấu vòng bảng với 

đầy đủ các thành phần như sau: Ban Tổ chức giải; Ban Tổ chức địa phương; 
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Trưởng đoàn, Huấn luyện viên các đội bóng; giám sát trọng tài; đại diện lực 

lượng an ninh; đại diện bộ phận y tế. 

 X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Trong quá trình tổ chức giải, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ, chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền quyết định và thông báo bằng văn 

bản đến các đơn vị, thành viên tham dự giải. 

 

 
Nơi nhận: 
- Trưởng Ban Tổ chức (báo cáo); 

- Thành viên BTC; 

- CA tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐ 

Biên phòng, Trường ĐH Quy Nhơn, 

Trường CĐ KTCN Quy Nhơn; 

- Phòng VH và TT, Trung tâm VHTTTT 

các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm HLTĐTT, TT.VTCT, VP Sở, 

Phòng TCKH Sở VH và TT; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Bùi Trung Hiếu 
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Đơn vị …………………. …   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

………………………………   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

          
                                                                     

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
 

Giải Bóng đá Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Định  

lần thứ IX năm 2022 

 Trưởng đoàn:  …………………….………………………………………. 

Huấn luyện viên:  …………………………………………..……………. 

Cán bộ chuyên môn (Trợ lý): ……..………………………………………. 

Bác sỹ (săn sóc viên):……………………………………………………… 

 

TT HỌ & TÊN 
Ngày tháng 

năm sinh  
Số áo Hộ khẩu thƣờng trú Ghi chú 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

           Trang phục thi đấu 

TRANG PHỤC  MÀU ÁO, QUẦN BỘ 1 MÀU ÁO, QUẦN BỘ 2 

Cầu thủ Thủ môn Cầu thủ Thủ môn 

Áo     

Quần     

 Chúng tôi xin cam đoan những vận động viên trên được đăng ký đúng 

theo quy định của Điều lệ giải và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có điều gì 

sai trái. 

                      ………….., Ngày      tháng      năm 2022 

                          Thủ trƣởng đơn vị 
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