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ĐIỀU LỆ
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ - NĂM 2014
A.ĐIỀU LỆ KĨ THUẬT
1. Mục đích: Nhân kỉ niệm 17 năm thành lập trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
(24/9/1997 - 24/9/2014, Kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2014 và kỷ niệm
32 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/20114.

Đoàn thanh niên phối hợp với

Hội thể thao trường Đại học Dân lập và Công Đoàn, tổ chức giải bóng đá nữ nhằm
tạo được sân chơi cho nữ giới trên tinh thần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học
hỏi lẫn nhau.
2. Thành lập Ban tổ chức
1. Ông Nguyễn Tiến Độ - Bí thư Đoàn trường – Trưởng BTC
2. Ông Ngô Quốc Hưng - Tổng thư ký Hội thể thao – Phó ban - Phụ
trách công tác chuyên môn - Trọng tài.
3. Ông Bùi Bá Ngọc – Phụ trách công tác tổ chức, khai mạc, bế mạc và
khánh tiết.
4. Bí thư các liên chi - ủy viên
1. Thành lập đội bóng
Gồm các đội bóng như sau theo thứ:
 Bắt buộc:
- Mỗi liên chi một đội đại diện cho liên chi của Khoa, ngành.
- Ngoài ra các lớp, các CLB có thể đăng ký thành lập đội
- CB-GV-NV thành lập một đội.
2. Quy định về đăng ký:
Mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 16 cầu thủ, danh sách đăng ký phải ghi
rõ: Họ tên, năm sinh, lớp, khoa, có xác nhận của Bí thư liên chi và gửi về cho
BTC trước ngày bốc thăm chia bảng.
Đăng ký nộp về cho BTC trước ngày 8/10/2014.(Liên hệ Thầy Ngô Quốc
Hưng - PCN Bộ môn GDTC - ĐT: 0913071263)
Đối với sinh viên: khi thi đấu phải xuất trình thẻ sinh viên để kiểm tra nhân
sự. Mỗi trận đấu gồm hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa 2 hiệp 10 phút( trên

sân mỗi đội được phép tối đa có 6 cầu thủ thi đấu ). Mỗi đội bóng được quyền
đăng ký tối đa cầu thủ dự bị và được phép thay thế tối đa các cầu thủ đã đăng
ký không kể số lần và thời gian. Cầu thủ thay ra phải ra sân đúng vị trí khu vực
thay người. Phải báo BTC để kiểm tra nhân sự.
- Những điều luật cần lưu ý: Cầu thủ bị hai thẻ vàng = 1 thẻ đỏ, hoặc bị
phạt thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải rời sân 2 phút không được thi đấu tại thời điểm đó.
Nếu đội đang bị dẫn bàn sẽ được bổ sung cầu thủ ngay.
- Giao bóng đá trực tiếp vào cầu môn tính bàn thắng
- Phát bóng (ném) thẳng vào cầu môn đối phương không công nhận bàn
thắng.
- Bóng thi đấu: Bóng loại 1 số 4 ( Do BTC cung cấp )
- Sân thi đấu: Tại sân cỏ nhân tạo
5. Thời gian tổ chức:
5.1. Bốc thăm chia bảng
- Vào hồi 17h thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2014 – Địa điểm tại phòng Bộ
môn GDTC – Khu Liên hợp thể thao – Khách sạn sinh viên – Trường Đại học Dân
lập Hải Phòng ( Thông báo này thay cho giấy mời)
5.2. Khai mạc.
- Khai mạc vào 16h - Chủ nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014
- Lịch thi đấu cụ thể sẽ căn cứ vào lễ bốc thăm chia bảng và số đội tham dự
giải.
B. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH
Giải thưởng:
Giải nhất: 2.000.000 đ; Giải nhì: 1.500.000 đ; Giải 3: 1.000.000 đ; Thủ môn xuất
sắc: 200.000 đ; Vua phá lưới: 200.000 đ; Hoa khôi của giải: 200.000đ
C. QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:
Chỉ có BTC mới có quyền bổ sung điều lệ này bằng các thông báo cụ thể.
T/M. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tiến Độ
BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

