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THÔNG BÁO
Giải bóng đá Nam - Nữ khoa Du Lịch lần thứ ba
Theo kế hoạch hoạt động của Liên chi Đoàn Du Lịch, năm 2020. Từ ngày
03/10/2020 đến 11/10/2020. Liên chi Đoàn khoa Du Lịch tổ chức giải bóng đá
Nam - Nữ sinh viên lần thứ 3.
Nay ban tổ chức xin thông báo một số thể lệ và quy định liên quan tới giải
bóng đá Nam - Nữ khoa Du Lịch tới toàn thể các đội tham gia thi đấu và các bạn
sinh viên như sau:
1. Thời gian, địa điểm và lịch thi đấu:
1.1. Thời gian: Từ ngày 03/10/2020 đến ngày 11/10/2020 (Tổ chức vào các
ngày thứ Bảy và chủ Nhật trong khoảng thời gian trên)
- Thời gian thi đấu mỗi trận:
+ Nam: 50 phút (25 phút một hiệp)
+ Nữ: 40 phút (20 phút một hiệp)
+ Nghỉ giữa hiệp: 10 phút
1.2. Địa điểm thi đấu:
- Ngày 03 – 04/10/2020: Sân bóng trường ĐHCNTT&TT
- Ngày 10 – 11/10/2020: Sân X10 ĐHNLTN
1.3.Lịch thi đấu: Ban tổ chức sẽ tiến hành cho các đội bốc thăm, chia bảng và
xắp xếp lịch thi đấu phù hợp.
- Do điều kiện sân bãi, nên mỗi ngày BTC sẽ tiến hành 8 trận đấu (sáng 4 trận,
chiều 4 trận), tiến hành đồng thời cả nội dung của Nam và Nữ trên hai sân

+ Trận I: Từ 7h30  8h30
+ Trận II: Từ 8h40  9h40
+ Trận III: Từ 13h30  14h30
+ Trận IV: Từ 14h40  15h40
- Các đội phải có mặt đầy đủ và đúng giờ để hoàn tất mọi thủ tục trước khi thi
đấu. Trong trường hợp, nếu đội nào đến muộn, hoặc không đủ quân số thi đấu,
sau 15 phút so với lịch thì đấu, thì đội đó sẽ bị xử thua với tỉ số 0 - 3.
1.3. Thể thức thi đấu
1.3.1. Nam
- Bảng A: DLK16; QTK17A; DLK17
- Bảng B: QTK16; LQQTK17B&QTK18; LQQTK16B&DLK18
BTC tiến hành bốc thăm chia bảng, sau đó đá vòng tròn tính điểm trong mỗi
bảng đã chia. Hai đội nhất bảng và hai đội nhì bảng sẽ lọt vào vòng bán kết.
Cách tính điểm cụ thể như sau:
+ Đội thắng được 03 điểm
+ Đội thua được 0 điểm
+ Hai đội hòa nhau được 1 điểm cho mỗi đội.
+ Trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau. Ban tổ chức sẽ áp dụng cách tính
hiệu số bàn thắng bàn thua (tính số bàn thắng trước, bàn thua sau)
+ Nếu hai đội bằng nhau về số điểm, hiệu số bàn thắng bàn thua, thì sẽ tính thêm
chỉ số là số thẻ vàng và đỏ mà mỗi đội phải nhận.
+ Nếu trong trận bán kết, tranh giải ba, hai đội hòa nhau. BTC không tiến hành
phân định thắng thua bằng đá hiệp phụ, mà phân định bằng cách đá luân lưu 7m
(mỗi đội 5 lượt)
+ Nếu trong trận chung kết, hai đội hòa nhau. BTC sẽ tiến hành phân định thắng
thua bằng cách đá luân lưu 7m (mỗi đội 5 lượt)

1.3.2. Nữ
- Bảng A: QTK17A; DLK16; QTK17B
- Bảng B: QTK16; QTK18; CLCK18
- Bảng C: DLK17; LQQTK16B&DLK18; DLK15
- BTC tiến hành bốc thăm chia bảng, sau đó đá vòng tròn tính điểm trong mỗi
bảng đã chia. Ba đội nhất bảng và một đội nhì có số điểm cao nhất trong ba
bảng sẽ lọt vào vòng bán kết. Các trận bán kết sẽ được chia cặp sau khi bốc
thăm.
- Cách tính điểm cụ thể như sau:
+ Đội thắng được 03 điểm
+ Đội thua được 0 điểm
+ Hai đội hòa nhau được 1 điểm cho mỗi đội.
+ Trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau. Ban tổ chức sẽ áp dụng cách tính
hiệu số bàn thắng bàn thua (tính số bàn thắng trước, bàn thua sau)
+ Nếu hai đội bằng nhau về số điểm, hiệu số bàn thắng bàn thua, thì sẽ tính thêm
chỉ số là số thẻ vàng và đỏ mà mỗi đội phải nhận.
+ Nếu trong trận bán kết, tranh giải ba, hai đội hòa nhau. BTC không tiến hành
phân định thắng thua bằng đá hiệp phụ, mà phân định bằng cách đá luân lưu 7m
(mỗi đội 5 lượt)
+ Nếu trong trận chung kết, hai đội hòa nhau. BTC sẽ tiến hành phân định thắng
thua bằng cách đá luân lưu 7m (mỗi đội 5 lượt)
2. Điều luật khi tham gia giải:
- Áp dụng một số điều luật của tổ chức bóng đá thế giới (FIFA) ban hành với
mỗi đội là 05 người. Trừ một số nội dung như quy định 3 giây khi đá biên, thay
người tối đa là 7 người. Riêng với các đội nữ, được ưu tiên thay ra rồi có thể
thay trở lại thi đấu.

2.1.Trang phục:
Mỗi đội chọn cho mình một trang phục riêng khi thi đấu, trước khi tham gia phải
đăng ký màu trang phục cho BTC. Các đội phải chuẩn bị đầy đủ trang phục
trước khi thi đấu, nghiêm cấm đá chân không, không dùng giày có đế cứng, cao,
sắc nhọn, có thể gây thương tích cho cầu thủ đội bạn (có thể cả đội nhà). Chỉ cho
phép các cầu thủ sử dụng giày đế mềm, áp dụng cho sân cỏ nhân tạo.
2.2. Điều Luật:
- Trong khi thi đấu, các cầu thủ phải hoàn toàn tuân theo hiệu lệnh của trọng tài
chính và tổ trọng tài. Nghiêm cấm các hành vi văng tục, chửi bậy, và những
hành động thiếu văn hóa khi tham gia thi đấu.
- Đặc biệt, nghiêm cấm các hành vi gây gổ, đánh nhau khi tham gia giải. Nếu
cầu thủ nào, đội nào, chi đoàn nào vi phạm thì sẽ bị xử thua ngay lập tức, và
chịu mọi trách nhiệm trước khoa và nhà trường (Kỷ Luật, Đuổi học…)
- Trong khi tham gia thi đấu, mỗi đội có quyền thay tối đa 7 cầu thủ. Với các đội
nam, những cầu thủ nào đã thay ra rồi thì không được phép thay vào thi đấu nữa.
Riêng với các đội nữ, được ưu tiên thay ra rồi có thể thay trở lại thi đấu.
- Các cầu thủ thi đấu phải có tên, số áo, trong danh sách đăng ký với BTC.
Nghiêm cấm việc sử dụng các cầu thủ không thuộc khoa Du Lịch và trường
ĐHKH. Nếu đội nào vi phạm, sẽ bị đình chỉ không cho tiếp tục tham gia giải
nữa.
- Quy định phạt thẻ:
+ Thẻ vàng: 70.000 đồng (nộp ngay lệ phí phạt cho BTC)
+ Thẻ Đỏ: 100.000 đồng và bị đuổi khỏi trận đấu (nộp ngay lệ phí phạt cho
BTC)
+ Cầu thủ nào bị phạt 2 thẻ Vàng trong một trận đấu, sẽ tương đương với 1 thẻ
Đỏ và bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.
3. Kinh phí:

- Do quy định của quy chế chi tiêu nội bộ, nên BTC chỉ hỗ trợ cho giải đấu một
khoản kinh phí nhất định. Số kinh phí còn lại phải do các chi đoàn đóng góp
thêm. Mức kinh phí đóng góp đối với mỗi đội là 600.000VNĐ (sáu trăm ngàn
đồng).
- Toàn bộ chi phí cho trang phục, nước uống… do đội đó và chi đoàn đó tự túc.
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