BAN TỔ CHỨC
GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN
4 VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG MỞ RỘNG
CÚP VIETINBANK LẦN THỨ III NĂM 2014
***

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014

THỂ LỆ THI ĐẤU
giải bóng đá thanh niên 4 Văn phòng Trung ương mở rộng
Cúp VietinBank lần thứ III năm 2014
____________________
1. TÊN CHÍNH THỨC CỦA GIẢI
Giải bóng đá thanh niên 4 Văn phòng Trung ương mở rộng
Cúp VietinBank lần thứ III năm 2014
2. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
(1) Đoàn TN Văn phòng Trung ương Đảng,
(2) Đoàn TN Văn phòng Chủ tịch nước,
(3) Đoàn TN Văn phòng Quốc hội,
(4) Đoàn TN Văn phòng Chính phủ,
(5) Đoàn TN Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank),
(6) Đoàn TN Đoàn Khối cơ quan Trung ương Đoàn,
(7) Đoàn TN Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao,
(8) Đoàn TN Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật.
3. ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).
4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
4.1 Thời gian: từ ngày 05-7-2014 đến 02-8-2014.
4.2 Địa điểm: Sân bóng đá Đại học Y Hà Nội
(Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội)
5. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Đoàn viên thanh niên hiện là cán bộ, công chức đang làm việc tại 8 cơ
quan nêu trên.
- Khuyến khích lãnh đạo Cơ quan, cán bộ, công chức của 8 cơ quan tham gia
thi đấu, cổ vũ giải.
6. THỂ THỨC THI ĐẤU
- Áp dụng Luật thi đấu Bóng đá mini 7 người và các quy định trong thể lệ giải.
- Thể thức thi đấu : 08 đội chia làm 2 bảng:
* Vòng loại : Thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng thứ nhất và đứng
thứ hai mỗi bảng vào vòng bán kết.
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* Vòng bán kết :
+ Bán kết 1 : Nhất bảng A - Nhì bảng B
+ Bán kết 2 : Nhất bảng B - Nhì bảng A
* Tranh giải Ba và trận Chung kết :
+ Hai đội thua ở vòng bán kết gặp nhau tranh giải Ba.
+ Hai đội thắng vòng bán kết gặp nhau tranh giải Vô địch.
- Cách thức tính điểm :
+ Tính điểm : Thắng: 3, hòa: 1, thua: 0
+ Trong trường hợp các đội đồng điểm sẽ căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau :
→ Hiệu số bàn thắng - thua
→ Tổng số bàn thắng
→ Đối đầu trực tiếp
→ Số thẻ vàng (1 thẻ đỏ tính như 2 thẻ vàng)
→ Tổng số thẻ đỏ
- Thời gian thi đấu :
+ Vòng loại : mỗi trận đá hai hiệp, mỗi hiệp 30 phút, giữa hai hiệp nghỉ 10 phút.
+ Từ vòng bán kết nếu trận đấu có kết quả hoà trong hai hiệp chính, trận đấu
sẽ được giải quyết bằng loạt đá luân lưu 6 mét.
7. QUY ĐỊNH VỀ TRỌNG TÀI VÀ ĐỘI BÓNG
7.1. Trọng tài
- Mỗi trận đấu chỉ có 01 trọng tài chính (không có trọng tài biên).
- Trận đấu tranh giải 3 và trận chung kết có 01 trọng tài chính và có 01 trọng
tài biên.
- Sau mỗi trận đấu, trọng tài và đội trưởng hai đội phải ký vào biên bản kết
quả trận đấu theo mẫu do Ban Tổ chức cung cấp.
7.2. Đội bóng
- Các đội tham gia giải được đăng ký từ 15 đến 20 cầu thủ (kể cả dự bị)
Danh sách về Ban Tổ chức giải (qua đồng chí Phùng Quang Thắng- Đoàn Thanh
niên Văn phòng Trung ương Đảng; số 1A, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội) SĐT:
0974.718.456) trước 17h00 ngày 01/7/2014 (thứ Ba).
- Danh sách đang ký phải ghi rõ: tên đội bóng, tên đội trưởng, họ và tên,
năm sinh của các cầu thủ, ảnh thẻ của các cầu thủ dán trên 01 bảng ảnh tổng hợp các
cầu thủ, mỗi ảnh có đóng dấu giáp lai của Đoàn Thanh niên và có xác nhận của Đảng
ủy cơ quan (kèm theo công văn của Đoàn thanh niên cơ quan).
7.3. Cầu thủ
- Mỗi cầu thủ cần có sự đảm bảo về sức khoẻ (cam kết của cá nhân, cũng
như đội bóng).
- Cầu thủ là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác
tại cơ quan, đơn vị có đội bóng tham gia Giải.
7.4. Trang phục thi đấu
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- Các đội tham dự thi đấu phải có 01 bộ quần áo thi đấu và đăng ký màu áo
trong buổi họp bốc thăm (Ban tổ chức cung cấp mỗi cầu thủ 01 bộ quần áo thi đấu
có in số, tên đội bóng và logo VietinBank).
- Áo cầu thủ phải có số và các cầu thủ trong đội phải có số áo khác nhau.
Màu áo của cầu thủ 2 đội phải khác màu nhau và khác màu với trọng tài.
- Thủ môn được quyền mặc quần dài và thủ môn phải mặc áo có màu dễ
dàng phân biệt với các cầu thủ khác và trọng tài.
- Số áo của từng cầu thủ sẽ giữ nguyên trong suốt quá trình tham gia Giải.
7.5. Đăng ký danh sách thi đấu
- Trước mỗi trận đấu 10 phút, đội trưởng đăng kí danh sách 7 cầu thủ thi đấu
chính thức cho Ban Tổ chức (Nếu trước khi bắt đầu trận đấu có gì thay đổi cần báo
cho giám sát trận đấu biết).
- Nếu 1 đội xảy ra vấn đề sai phạm, gian lận trái với quy định của Ban Tổ
chức sẽ bị phạt thua với tỷ số 0 - 3. Nếu 2 đội cùng sai phạm thì huỷ kết quả trận
đấu và xử thua cả hai đội.
- Tự ý bỏ dở trận đấu sẽ bị phạt thua với tỷ số 0 - 3, nếu tỷ số hiện thời đội
bỏ cuộc đang bị thua với tỷ số cao hơn 0 - 3 thì giữ nguyên tỷ số.
- Các đội tham dự thi đấu phải có mặt đúng thời gian quy định, nếu đến trễ quá
10 phút so với lịch thi đấu xem như bỏ cuộc, đội đi trễ hoặc bỏ cuộc bị xử thua 0 - 3.
8. LUẬT THI ĐẤU
- Đội hình thi đấu chính thức là 7 người, kể cả thủ môn.
- Trận đấu có 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, nghỉ giữa hai hiệp 10 phút. Ngay
trước khi kết thúc mỗi hiệp đấu, nếu một đội bóng được hưởng quả phạt đền thì
hiệp đấu đó phải được kéo dài đủ để thực hiện xong quả phạt đó.
- Trường hợp cần phân định thắng thua bằng thi đá luân lưu 6m thì thực hiện
như sau: Đội trưởng đăng ký 5 cầu thủ đá loạt penalty đầu, nếu sau loạt đá vẫn
hoà thì lần lượt đá đến hết 7 cầu thủ đang thi đấu trên sân. Trường hợp kết quả
vẫn hoà thì Đội trưởng sẽ chỉ định người đá tiếp (phải là một trong những cầu thủ
đang thi đấu trên sân).
- Mỗi trận được thay người không giới hạn. Việc thay người chỉ được thực
hiện khi đội trưởng báo cho giám sát trận đấu, được trọng tài cho phép và khi
bóng dừng. Vận động viên được thay vào phải nằm trong danh sách vận động
viên đăng ký từ ban đầu.
- Không bắt việt vị.
- Thủ môn không được bắt bóng bằng tay khi cầu thủ đội nhà dùng chân đá
bóng về.
- Những quả đá phạt đều là các quả phạt trực tiếp, điều kiện để thực hiện quả
đá phạt là đội bị phạt phải đứng cách xa quả phạt 3m kể cả trong khu vực phạt đền.
- Phạt góc đá thẳng vào cầu môn được công nhận là bàn thắng hợp lệ. Đá
biên vào thẳng cầu môn không được công nhận bàn thắng.
- Một cầu thủ bị phạt 02 thẻ vàng trong cùng trận đấu (bị tính là thẻ đỏ gián
tiếp) hoặc thẻ đỏ trực sẽ bị truất quyền thi đấu trong thời gian còn lại , đội có cầu
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thủ bị truất quyền thi đấu sẽ đá thiếu người trong vòng 10 phút sau đó sẽ được bổ
xung cầu thủ.
- Cầu thủ chỉ được sử dụng giày vải, giầy đế đinh nhựa, đế đinh cao su
không được sử dụng các loại giày thi đấu có đế đinh sắt.
9. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT - KHIẾU NẠI
9.1. Khen thưởng :
Ban tổ chức giải sẽ trao cúp, hoa và giải thưởng cho đội vô địch; trao hoa,
quà và giải thưởng cho các đội nhì, ba, tư và khuyến khích.
9.2. Kỷ luật :
Những hành vi của cầu thủ trái với những quy định của Thể lệ; thiếu tôn
trọng Ban tổ chức, trọng tài, cổ động viên đều bị xử lý kỷ luật từ phê bình cảnh cáo
đến truất quyền thi đấu, huỷ bỏ trận đấu.
9.3. Khiếu nại :
- Chỉ có trưởng đoàn hoặc đội trưởng mới có quyền khiếu nại. Khiếu nại
phải bằng văn bản gửi Ban tổ chức khi phát hiện vi phạm Thể lệ.
- Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật do trọng tài giải quyết ngay
trong trận đấu.
- Ban Tổ chức không xử lý các tình huống do lỗi nhận định của trọng tài,
mọi trường hợp khiếu nại về lỗi nhận định chỉ là cơ sở để Ban Tổ chức làm việc
với trọng tài, kết quả trận đấu không thay đổi.
10. QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO
- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ quá trình
diễn ra Giải.
- Đoàn Thanh niên từng cơ quan có đội tuyển tham dự Giải cử 01 trưởng
đoàn và 01 thành viên tham gia bộ phận giúp việc cho Ban Tổ chức; chịu trách
nhiệm tổ chức, quản lý đội tuyển của đơn vị mình và tạo mọi điều kiện thuận lợi để
các vận động viên được tham dự đúng kế hoạch và chấp hành tốt các quy định
khác của thể lệ Giải.

Nơi nhận:
- Các đơn vị tổ chức giải,
- Ban Tổ chức giải, bộ phận giúp việc,
- Trưởng đoàn, Đội trưởng các đội bóng,
- Lưu Văn phòng Đoàn VPTW Đảng.

BÍ THƯ ĐOÀN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
Kiêm
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Đã ký)
Nguyễn Văn Tùng
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