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PHỤ LỤC 1 

Điều lệ giải bóng đá mini nam chào mừng Tháng thanh niên năm 2019 

(Kèm theo Thông báo số 06-TB/ĐTN, ngày  19 tháng 02 năm 2019 của Ban 

Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ) 

---------- 

1. Qui định chung 

1.1. Vận động viên 

- Vận động viên thi đấu phải là Đoàn viên thanh niên ở các Chi đoàn trực 

thuộc Đoàn Trường và chỉ được đăng ký tham gia thi đấu cho một đội bóng duy 

nhất trong suốt thời gian tổ chức giải. 

- Mỗi đội bóng đăng ký tối đa 10 vận động viên (danh sách đăng ký theo 

mẫu của Ban Tổ chức giải) và 01 Đội bóng là cán bộ, giáo viên.  

- Thay người: Khi VĐV trong sân bước ra khỏi sân, thì vận động viên khác 

mới được vào sân (thay VĐV ở vị trí nửa sân). 

- VĐV phải mang giầy ba ta khi thi đấu (không được mang dày móng). 

1.2. Trang phục thi đấu 

- Vận động viên chỉ được phép mang giày bata (giày vải), giày chuyên 

dùng cho sân bóng đá mini cỏ nhân tạo (đế cao su đinh mủ) khi thi đấu. 

- Vận động viên khi thi đấu phải mang tất (vớ). 

- Áo quần thi đấu do mỗi đội tự trang bị với tiêu chuẩn: Đồng phục (màu 

áo trùng nhau trừ màu áo của thủ môn) và số áo khác nhau.  

- Trong lúc thi đấu VĐV không được mang đồ trang sức (đồng hồ, nhẫn, 

vòng,...) và không được mang mắt kính. 

2. Nội dung thi đấu 

2.1. Luật thi đấu 

- Áp dụng luật bóng đá 05 người do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban 

hành.  

- Thời gian trận đấu: 20 phút x 2 hiệp = 40 phút, nghỉ giữa 2 hiệp 05 phút. 



2.2. Phương thức thi đấu: chia bảng thi đấu, thi đấu theo vòng tròn một 

lượt chọn hai đội nhất bảng và nhì bảng đi tiếp vào vòng trong. 

3. Khen thưởng 

- Giải Nhất:  Cờ + Tiền thưởng: 300.000 đồng 

- Giải Nhì: Cờ + Tiền thưởng: 200.000 đồng 

- Giải Ba: Cờ + Tiền thưởng: 100.000 đồng 

- Giải Vua phá lưới: 200.000 đồng 

4. Kỷ luật 

- Nghiêm cấm VĐV sử dụng chất kích thích (rượu, bia,....) trước và trong 

khi thi đấu, nếu BTC hay trọng tài phát hiện VĐV nào vi phạm sẽ không cho 

tham dự trận đấu ngày hôm đó. 

- Nếu đội bóng vi phạm về đăng ký VĐV qui định tại Điều lệ sẽ bị truất 

quyền thi đấu suốt giải và các kết quả với đội bị kỷ luật sẽ hủy bỏ. 

- VĐV hoặc cổ động viên nào hành hung trọng tài, đội bạn hoặc hành hung 

các thành viên có liên quan đến giải ở trước, trong và sau trận đấu thì ngoài việc 

vi phạm bị xử lý theo pháp luật, đội bóng sẽ bị xử thua và bị truất quyền thi đấu 

toàn giải và đề nghị mức kỷ luật tiếp theo. 

- Đội bóng tự ý dừng trận đấu hoặc tự ý bỏ cuộc không chấp hành quyết 

định của trọng tài làm trận đấu không tiếp tục được thì đội bóng đó coi như bỏ 

cuộc, bị loại khỏi giải. 

- Nếu quá thời gian bắt đầu thi đấu 10 phút mà đội bóng nào không đủ 5 

VĐV thì trọng tài và BTC lập biên bản trận đấu đó và xử đội bóng đó thua 0 - 3. 

- Nếu đội bóng hoặc cá nhân có lối chơi thô bạo mà BTC hay trọng tài nhắc 

nhở nhiều lần (2 lần trở lên) thì đội bóng và cá nhân đó không được dự giải đấu 

hoặc tùy theo mức độ mà BTC và trọng tài lập biên bản đề nghị với Chi đoàn có 

hình thức kỷ luật tiếp theo. 

- Mỗi đội tham gia đóng góp 100.000 đồng. 

- Tiền phạt thẻ: 

+ Thẻ vàng: 20.000đ/thẻ.  

+ Thẻ đỏ (2 thẻ vàng): 50.000đ/thẻ. 

+ Thẻ đỏ trực tiếp: 60.000đ/thẻ. 

Ghi chú: nộp tiền phạt thẻ cho Ban Tổ chức giải sau khi kết thúc trận đấu, 

tiền phạt được sử dụng để tổ chức giải bóng đá mini nam. 

4. Các điều khoản khác 



- Đội khiếu nại phải có văn bản gửi cho BTC, ghi rõ cụ thể trường hợp 

khiếu nại.  

- Đội khiếu nại phải tự xác minh, có chứng cứ rõ ràng để BTC giải có cơ 

sở xử lý trong thời gian 01 tiếng (tính từ sau khi trận đấu có khiếu nại kết thúc), 

thời gian khiếu nại không được ảnh hưởng đến lịch thi đấu của giải. 

- Đội bóng bị loại khỏi giải sẽ bị xóa bỏ toàn bộ thành tích thi đấu và không 

tính kết quả các trận đấu của các đội khác với đội này. 

- Trường hợp đội thắng trận bán kết bị loại vì vi phạm điều lệ giải thì đội 

thua sẽ vào tranh chung kết với đội thắng còn lại. 

- BTC có quyền quyết định mọi vấn đề phát sinh diễn ra trên sân và trong 

suốt quá trình diễn ra giải. 

5. Thời gian đăng ký 

Các đội bóng tham gia giải bóng đá gửi danh sách về Ban tổ chức – Đ/c 

Huỳnh Ngọc Đoàn; Đ/c Trần Mười Bốn trước ngày 01/3/2019 (thứ sáu). Đội 

nào không gửi danh sách sẽ không được tham gia./. 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM CHÀO MỪNG 26/3 

Stt Họ và tên Đơn vị/ Lớp 
Liên hệ 

1 
  Đội trưởng/ Số điện 

thoại:……. 

2 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

… 
 

 

  

 
 

 

  

 


