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ĐIỀU LỆ
I. ĐIỀU LỆ KỸ THUẬT

1. Tên của giải: Giải bóng đá truyền thống Trường Đại học Dân lập
Hải Phòng
2. Đối tượng tham dự:
Sinh viên các khoa trong trường Đại học Dân Lập Hải Phòng: Khoa xây
dựng, Quản trị, Văn hoá Du lịch, Môi trường, Ngoại ngữ, Điện - Điện tử, Kiến
trúc, Công nghệ thông tin,
3. Tiêu chuẩn cầu thủ:
Những cầu thủ sau đây được tham dự giải:
3.1 Là sinh viên đang học trong trường ĐHDLHP. Đủ sức khoẻ để thi
đấu bóng đá.
3.2 Đang học theo đúng khoa, ngành trong trường khi đăng ký theo đội.
3.3 Không trong thời gian bị kỷ luật của Nhà trường, Khoa và của Bộ
môn GDTC.
4. Đăng ký thi đấu:
4.1 Thời gian: Kết thúc vào ngày 14/9/2014
4.2 Số lượng các đội tham dự giải đăng ký tối đa 20 cầu thủ
4.3 Hồ sơ:
- Danh sách phải có đầy đủ: Họ, tên, ngày, tháng năm sinh, mã sinh
viên, lớp, khoa và xác nhận của Khoa, Ban CTSV hoặc Bí thư liên chi
- Các đội bóng có thể thay thế hoặc bổ sung cầu thủ trong
khoảng thời gian từ khi nộp đăng ký cho đến hết ngày 15/9/2014.
- Danh sách đăng ký phải có số áo cầu thủ để BTC in danh sách thi
đấu phục vụ cho Giải .

4.4 Khi đi thi đấu các cầu thủ phải xuất trình thẻ sinh viên (không có thẻ
sinh viên sẽ không được thi đấu).
4.5. Tất cả hồ sơ đăng ký phải được gửi đến Bộ môn GDTC đúng thời
hạn quy định theo địa chỉ: Bộ môn GDTC- Khu nhà tập đa năng- Khách sạn sinh
viên Đại học Dân Lập Hải Phòng, hoặc liên hệ số điện thoại: Thầy Ngô Quốc
Hưng: 0913.071.263
4.6. Mỗi đội tham dự đóng góp kinh phí hỗ trợ cho Ban tổ chức:
500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).
4.7. Các lớp trong Khoa được phép thành lập đội bóng . Điều này thông
báo cho Bí thư liên chi hoặc Đại diện Ban CTSV – người chịu trách nhiệm quản
lý sinh viên khi tham gia thi đấu thể thao biết để khi Bí thư liên chi hoặc Cán bộ
Ban CTSV ký vào danh sách tham gia thi đấu.
4.8. Các đội bóng khác nếu muốn thành lập đội để thi đấu, điều đầu tiên
các cầu thủ phải học trong cùng Khoa, tuyệt đối không được lấy thêm từ các
Khoa khác.
4.9. Trong trường hợp Khoa đó không mời tham gia thì có thể thi đấu
cho đội Khoa khác ( Thi đấu cho những khoa có ít sinh viên). Nếu có sự tranh
chấp cầu thủ của Khoa mà cầu thủ đó không thi đấu cho Khoa thì BTC sẽ không
cho cầu thủ đó thi đấu tại giải.
5. Trang phục tham dự giải:
5.1 Các đội tự lo trang phục thi đấu
5.2 Trang phục của tất cả các cầu thủ phải được in số. Cầu thủ đã đăng
ký số phải mang số áo đó cho đến hết giải.
5.3 Trong mỗi trận đấu các đội phải mặc trang phục như đã đăng ký. Nếu
có sự trùng nhau, đội chủ nhà (Đội có mã số đứng trước) được ưu tiên mặc trang
phục chính. Đội còn lại sẽ phải điều chỉnh về trang phục.
II. PHƯƠNG PHÁP THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM:
1. Phương thức thi đấu:
- BTC sẽ căn cứ vào số đội đăng ký để thống thất thể thức thi đấu với các
đội vào lễ bốc thăm chia bảng để đá vòng bảng.

- Hai đội thua tranh giải ba ( không đá hiệp phụ . Nếu sau hai hiệp vẫn
hoà sẽ thi đá luân lưu 11m để phân thắng bại.
Trận chung kết theo thể thức loại trực tiếp không hoà. Sau 60' trận đấu
hoà, hai đội sẽ thi đấu 2 hiệp phụ mỗi hiệp 10' (không tính luật bàn thắng vàng),
nếu vẫn hoà sẽ thi đấu đá luân lưu 11m.
- Nếu có từ 5 đội thi đấu trở xuống sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính
điểm, đội nào điểm cao là đội vô địch.
2.Cách tính điểm, xếp hạng khi thi đấu vòng tròn:
- Đội thắng: 3 điểm
- Đội hoà: 1 điểm
- Đội thua: 0 điểm
- Tính tổng số điểm của các đội đạt được xếp thứ hạng trong bảng hoặc
nhóm.
2.1 Nếu có từ 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 của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.
- Tổng số bàn thắng.
- Đội nào chỉ có số cao hơn sẽ xếp trên.
- Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:
1. Thời gian: Dự kiến từ thứ 5 ngày 18/9/2014
Đăng ký thi đấu gửi về Bộ môn, GDTC trước ngày 14/9/2014.
Họp với các Bí thư Liên chi, Cán bộ quản lý ngành, Đội trưởng: 17h00
thứ 4 ngày 17/9/2014 tại Bộ môn GDTC, tại cuộc họp BTC sẽ thông báo chương
trình thi đấu và bốc thăm chia bảng vòng loại.
2. Địa điểm thi đấu: Tại sân vận động trường Đại học DLHP
IV. LUẬT THI ĐẤU, QUY ĐỊNH KHÁC.
1. Luật thi đấu:

- Thi đấu sân lớn. Theo luật của Fifa do Uỷ ban TDTT ban hành năm
2012 và các điều bổ sung luật mới Fifa.
- Áp dụng "quy định về công tác tổ chức thi đấu bóng đá đối với các giải
ngoài hệ thống bóng đá chuyên nghiệp". Do liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban
hành 15/1/2004.
- Trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, nghỉ giữa hai hiệp 10 phút. Các
trận đấu loại trực tiếp sau khi kết thúc 2 hiệp thi đấu chính thức mà vẫn hòa hai
đội sẽ thi đá luân lưu 11m để phân thắng bại. Riêng trận Chung kết nếu sau hai
hiệp vẫn hoà sẽ thi đấu 2 hiệp phụ mỗi hiệp 10' (không tính luật bàn thắng
vàng), nếu vẫn hoà sẽ thi đấu đá luân lưu 11m.
- Trong trận đấu mỗi đội bóng có 9 cầu thủ thi đấu chính thức trên sân.
Mỗi đội được phép thay thế tối đa 4 cầu thủ trong trận đấu.
- VĐV bị 2 thẻ vàng bằng 1 thẻ đỏ phải nghỉ 1 trận thi đấu sau đó. Thẻ
vàng bị phạt tiền 30.000đ.
- VĐV bị thẻ đỏ trực tiếp phải nghỉ ít nhất 2 trận đấu tiếp theo trở lên tuỳ
theo mức độ vi phạm và bị phạt tiền 60.000đ.
- Tiền thẻ nộp về cho BTC ngay sau trận đấu.
- Bóng thi đấu: Bóng số 5 do BTC cung cấp.
- Thi đấu bằng giày bata có núm cao su chống trơn hoặc giày dùng cho
sân cỏ nhân tạo.
- Bí thư Liên chi của các Khoa và Cán bộ quản lý ngành phải chịu trách
nhiệm về mọi mặt của đội bóng trong suốt giải. BTC chỉ làm việc về chuyên
môn với Bí thư liên chi và Cán bộ quản lý ngành.
- Trong quá trình bốc thăm chia bảng, BTC sẽ thống nhất các đội chịu
trách nhiệm kê bàn ghế.
- BTC chịu trách nhiệm về sân bãi.
2. Kỷ luật.
- Đội bóng gian lận cầu thủ sẽ bị xử thua 0-3.
- Cầu thủ đánh nhau tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hoặc đưa ra
Hội đồng kỷ luật của nhà trường.

- Sau trận đấu nếu đánh nhau ngoài trường do những xích mích trong sân
bóng, BTC sẽ loại đội bóng đó ra khỏi giải, mọi kết quả thi đấu của các đội
trong bảng thi đấu đó sẽ bị hủy. Đội bóng đánh nhau sẽ bị đưa ra Hội đồng kỷ
luật của nhà trường.
- Cầu thủ, đội bóng vi phạm sẽ không được tham gia các giải do Khoa,
Nhà trường tổ chức những năm tiếp theo tuỳ theo tính chất vi phạm.
3. Khiếu nại.
3.1. Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận
đấu về bàn thắng hay không bàn thắng, về việt vị hay không việt vị, phạt đền
hay không phạt đền.
3.2. Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác (ngoài mục 3.1) phải bằng văn
bản và gửi tới BTC giải chậm nhất là 15p sau khi kết thúc trận đấu.
3.3. Các khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, BTC sẽ
xem xét và có hình thức xử lý đối với đội bóng khiếu nại.
3.4. Đội bóng khiếu nại nộp cho BTC 300.000đ để xác minh, nếu đúng
sự thật sẽ được hoàn trả.
V. QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH
1. Ban tổ chức chi
1.1 Giải thưởng
1.1.1 Đội nhất: Cúp và giải thưởng: 2.000.000đ
1.1.2 Đội nhì: giải thưởng: 1.500.000đ
1.1.3 Đội ba: giải thưởng: 1.000.000đ
1.1.4 Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: 200.000đ
1.1.5 Thủ môn xuất sắc: 200.000đ
(Trường hợp có nhiều cá nhân xuất sắc, giải thưởng sẽ chia đều)
2. Kinh phí các đội bóng: Các đội bóng tự lo kinh phí nước uống, bồi
dưỡng cho các cầu thủ, động viên, hỗ trợ cầu thủ khi có chấn thương xảy ra.
BTC sẽ lo kinh phí tổ chức giải, bóng thi đấu, kẻ sân, giải thưởng và các
chi phí khác
VI. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC GIẢI.

Gồm các thành viên có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Tiến Độ: Bí thư đoàn trường - Trưởng ban.
2. Ông Ngô Quốc Hưng: Tổng thư ký Hội thể thao - Phó Trưởng ban.
3. Bùi Bá Ngọc – Ban CTSV - Uỷ viên
4. Bí thư các Liên chi – Uỷ viên
VII. QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Chỉ có BTC mới có quyền sửa đổi và bổ sung. Điều lệ này bằng các
thông báo cụ thể./.
BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

Trưởng ban

Nơi gửi:
- Đoàn TN, Hội SV
- Bộ môn GDTC
- Ban công tác sinh viên
- Bí thư các liên chi
- Hội thể thao trường

Nguyễn Tiến Độ

Phụ lục 1:
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