ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TỈNH CÀ MAU
NHÀ THIẾU NHI
***
BTC GIẢI BÓNG ĐÁ 1/6

Cà Mau, ngày 14 tháng 5 năm 2018

ĐIỀU LỆ
Giải Bóng đá Thiếu nhi truyền thống 1/6
Lần thứ XX - năm 2018
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ
Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018;
Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” và chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức giải Bóng đá Thiếu nhi truyền thống 1/6
lần thứ XX - năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác hồ vĩ đại”; thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018.
- Thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng đá trong thể thao học đường của
địa phương ngày càng nâng cao, nhất là lứa tuổi thiếu nhi. Tạo sân chơi lành mạnh
cho các em trong dịp hè, trên cơ sở đó phát hiện và bồi dưỡng những mầm non tài
năng bóng đá kế thừa cho địa phương trong thời gian tới.
2. Yêu cầu
- Các đội bóng chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ giải và các quy định
của Ban Tổ chức.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối các trận đấu, nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn
kết - Trung thực - Cao thượng”.
- Tạo không khí đua tranh lành mạnh. Mỗi trận đấu là một ngày vui của các
cầu thủ và người xem; Có tác dụng giáo dục về tính trung thực, cao thượng, ý thức
kỷ luật, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ và học tập lẫn nhau; Kiên quyết loại trừ những
biểu hiện không lành mạnh trong thể thao, đặc biệt quan tâm đến việc đăng ký cầu
thủ đúng độ tuổi.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
1. Các đơn vị xã, phường, huyện, thị trấn và các trường Tiểu học trên địa bàn
thành phố Cà Mau có thành lập đội bóng đều được đăng ký tham dự giải; gửi danh
sách đăng ký tham gia về Ban Tổ chức giải; căn cứ vào số lượng các đội đăng ký
tham dự Ban Tổ chức sẽ lựa chọn thể thức thi đấu cho phù hợp.
2. Thành phần đội Bóng: 01 trưởng đoàn, 02 huấn luyện viên, 01 Y, Bác sĩ và
12 vận động viên.
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3. Tiêu chuẩn cầu thủ: Các vận động viên sinh từ ngày 01/01/2007 trở về sau;
có đạo đức tác phong tốt và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cà Mau; chiều cao không
quá 143 cm. Ban Tổ chức sẽ kiểm tra nếu chiều cao vượt quá quy định thì vận động
viên đó sẽ bị loại khỏi giải kể cả không vượt tuổi quy định.
4. Kiểm tra tuổi cầu thủ:
- Bản photo giấy khai sinh bản chính, được đăng ký năm cầu thủ sinh ra; Nếu
là đăng ký muộn hoặc đăng ký lại - phải có dấu xác nhận. Ban Tổ chức gửi kèm
mẫu giấy khai sinh không hợp lệ và hợp lệ - cầu thủ bị coi là chưa đủ tiêu chuẩn thi
đấu cả trong trường hợp Ban Tổ chức xác định Giấy khai sinh không hợp lệ.
- Bản photo hộ khẩu có công chứng.
- Ngoài ra, Ban Tổ chức giải sẽ áp dụng một số biện pháp về nghiệp vụ để
phát hiện những vi phạm trong đăng ký vận động viên trong trường hợp cần thiết.
5. Xác nhận của bác sĩ có đầy đủ sức khỏe tham dự thi đấu bóng đá (có thể
xác nhận một lần vào danh sách chung của đội).
III. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ
1. Danh sách đăng ký đội tham dự giải của các đơn vị; đăng ký về phòng
Phương pháp Công tác Đội Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau trước ngày 22/5/2017.
2. Hồ sơ đăng ký
- Bản cam kết của Ban chấp hành đoàn các xã, phường, huyện, thị trấn về
việc khai đúng độ tuổi VĐV, chấp hành đúng điều lệ giải.
- Trong sổ thi đấu được Ban Tổ chức phát, mỗi đội bóng phải ghi rõ họ tên,
năm sinh, chiều cao, cân nặng, chức danh trong đội, số áo cố định của từng cầu thủ
trong suốt giải, dán ảnh cỡ 3x4 mới nhất của cầu thủ (có đóng dấu giáp lai của cơ
quan chủ quản), được cơ quan chủ quản xác nhận cho từng thành viên vào 02 cuốn
sổ thi đấu (BTC sẽ gửi sổ thi đấu cho các đội).
- Mỗi đội chỉ được đăng ký 12 VĐV trong đó 10 VĐV chính thức và 02
VĐV dự phòng.
- Số áo cầu thủ từ số 2 đến 11, số áo thủ môn 1 và 12.
- Photo bản khai sinh chính được đăng ký năm cầu thủ sinh ra; nếu là đăng ký
chậm hay đăng ký lại phải có dấu xác nhận. Trong trường hợp bản khai sinh chính
bị mất, có thể sử dụng bản sao, nhưng phải là bản sao vào đúng năm cầu thủ sinh ra.
- Bản photo hộ khẩu có công chứng.
- Sơ yếu lý lịch của cầu thủ (theo mẫu của Ban Tổ chức).
- 02 tấm ảnh (10 x 15) của toàn đội để dán vào sổ thi đấu.
- Khi đi thi đấu, các đội phải mang theo giấy khai sinh gốc để Ban Tổ chức
giải đối chiếu.
- Hồ sơ các đội phải lập thành 02 bộ: 01 bộ gửi về Ban Tổ chức; 01 bộ đội
giữ để xuất trình trong quá trình thi đấu.
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3. Ban Tổ chức thành lập Ban kiểm tra hồ sơ và độ tuổi cầu thủ.
4. Giấy khám sức khỏe cho VĐV (của cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp) hoặc
giấy cam kết đảm bảo đầy đủ sức khỏe để thi đấu bóng đá có xác nhận của đơn vị
hoặc cơ quan chủ quản. (BTC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến
vấn đề sức khoẻ khi thi đấu đối với cầu thủ).
5. Sau khi đã gửi danh sách đăng ký VĐV dự giải, các đội không được quyền
bổ sung, sửa đổi danh sách VĐV đã đăng ký.
6. Trong quá trình diễn ra giải, các đội bóng không được quyền thay thế và
bổ sung cầu thủ.
7. Các đội phải tự mua bảo hiểm cho VĐV trong suốt quá trình tham gia giải,
BTC chỉ chịu trách nhiệm về y tế tại sân thi đấu.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐĂNG KÝ
1. Thời gian
- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ban hành điều lệ giải đến hết ngày 22/5/2018;
Thời gian kiểm tra hồ sơ thi đấu và kiểm tra nhân sự vận động viên ngày 25/5/2018;
Địa điểm nhận hồ sơ và kiểm tra nhân sự tại phòng Phương pháp Công tác Đội Nhà
Thiếu nhi tỉnh Cà Mau - Điện thoại: 0290. 3550901.
- Thời gian họp bốc thăm, xếp lịch: Lúc 14h00 ngày 25/5/2018 tại Phòng họp
Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.
- Thời gian khai mạc: Vào lúc 7h00 ngày 30/5/2018.
- Thời gian thi đấu: Từ ngày 30/5/2018 đến ngày 31/5/2018.
- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.
2. Thể thức thi đấu
Tùy số lượng các đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ đưa ra thể thức tổ
chức thi đấu.
3. Cách tính điểm
3.1. Thang điểm (Thi đấu vòng tròn 01 lượt ở bảng): Thắng: 03 điểm; Hòa:
01 điểm; Thua: 0 điểm.
3.2. Xếp hạng vòng Bảng; Căn cứ vào tổng số điểm của các đội đạt được.
Nếu có 02 hay nhiều đội bằng điểm thi trước hết xét chỉ số phụ của các trận đấu
giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:
- Kết quả trận gặp nhau (Đối đầu);
- Hiệu số: Tổng bàn thắng/Tổng bàn thua;
- Tổng số bàn thắng;
Nếu vẫn bằng nhau thì sẽ bốc thăm.
3.3. Các trận bán kết, chung kết: Nếu hòa sau 2 hiệp chính thì sẽ thi đá luân
lưu để xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ).
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V. GIÁM SÁT VÀ TRỌNG TÀI
- Giám sát do Ban Tổ chức giải phân công.
- Trọng tài do Ban Tổ chức giải điều động.
VI. LUẬT THI ĐẤU VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
1. Giải bóng đá thiếu nhi thi đấu theo luật bóng đá 5 người của FIFA do Nhà
xuất bản thể dục thể thao xuất bản.
- Sân thi đấu có thể là sân cỏ tự nhiên hoặc sân cỏ nhân tạo, có cầu môn chiều
cao 2m x chiều rộng 3m.
- Mỗi trận đấu có 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, không trừ thời gian bóng ngoài
cuộc, nghỉ giữa 02 hiệp là 10 phút.
2. Bóng thi đấu: Bóng số 4 (bóng nẩy), do Ban Tổ chức giải cung cấp trong
suốt quá trình thi đấu.
3. Giầy thi đấu: Có thể dùng giầy bata hoặc giầy gai (chuyên dùng thi đấu sân
cỏ nhân tạo), nhất thiết phải có bọc ống chân theo đúng luật.
4. Quần áo thi đấu: Mỗi đội bóng phải trang bị 02 bộ đồ khác màu nhau.
Trong mỗi trận đấu các đội phải mặc trang phục chính của mình. Nếu có sự trùng
nhau, đội có mã số ưu tiên (đứng trước) được ưu tiên mặc trang phục chính.
VII. QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH
1. Các đội tham dự giải tự túc toàn bộ chi phí ăn, nghỉ và đi lại…
2. Ban Tổ chức chi các giải thưởng:
- Tập thể:
+ Đội hạng nhất: Cúp + cờ + tiền thưởng.
+ Đội hạng nhì: Cờ + tiền thưởng.
+ Đội hạng ba (đồng hạng 02 đội): Cờ + tiền thưởng.
- Cá nhân:
+ Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải (nếu nhiều cầu thủ có số bàn
thắng nhiều nhất bằng nhau thì tiền thưởng được chia và nhận bằng nhau).
+ Thủ môn xuất sắc nhất giải.
Giải thưởng do Ban Tổ chức giải quy định.
VIII. KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI
1. Kỷ luật
Ban Tổ chức giải xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm của tất cả các
thành viên tham dự giải trong suốt quá trình giải diễn ra.
1.1. Đối với cầu thủ
- Cầu thủ nhận đủ 02 thẻ vàng (trong 1 hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu ở
trận kế tiếp, cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ thi đấu ở 02 trận kế tiếp.
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- Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng: đánh nhau, có hành vi khiếm nhã,
phi thể thao… sẽ bị đình chỉ thi đấu đến hết giải (Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể,
đội bóng có cầu thủ vi phạm sẽ không được quyền thay thế cầu thủ khác).
1.2. Đối với Trưởng đoàn, lãnh đạo đội, huấn luyện viên: Nếu Trưởng đoàn,
lãnh đạo đội, huấn luyện viên, chỉ đạo viên của đội bóng có những biểu hiện tiêu
cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm nhã đối với Ban Tổ
chức giải, Giám sát, Trọng tài, đội bóng đối phương… sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ
một trận cho đến hết giải, ngoài ra Ban Tổ chức còn có hình thức kỷ luật khác.
1.3. Đối với đội bóng: Đội có mặt tại sân chậm hơn 10 phút so với giờ thi đấu
(theo lịch thi đấu) sẽ bị xử thua 0 - 3. Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào sân thi
đấu sẽ bị xử thua 0 - 3.
1.4. Trường hợp bị loại khỏi giải: Hồ sơ cầu thủ không đúng với quy định của
điều lệ giải. Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu
(quá 05 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc và bị loại
khỏi giải. Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng bảng toàn bộ kết quả
thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ. Trường hợp đội
bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng là đội đang hoặc sẽ thi
đấu với đội bị kỷ luật.
2. Quy định về khiếu nại
- Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu
về: Bàn thắng hay không bàn thắng; phạt đền hay không phạt đền.
- Chỉ có Trưởng đoàn, HLV trong danh sách đăng ký mới được quyền khiếu
nại với BTC. Nếu khiếu nại về nhân sự thì phải bằng văn bản trước khi trận đấu bắt
đầu 15 phút và nộp lệ phí 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn) BTC sẽ hoàn trả
lại cho đội bóng nếu khiếu nại đúng; nếu khiếu nại trong trận đấu và sau trận đấu
BTC sẽ không giải quyết đơn.
- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức
giải sẽ xem xét và có thể có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại và đội Bóng
đó bị mất lệ phí khiếu nại.
IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Mọi bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ do Ban Tổ chức giải quyết định và
thông báo bằng văn bản.
Điều lệ giải Bóng đá Thiếu nhi truyền thống 1/6 lần thứ XX - năm 2018 có
hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
- BTV Tỉnh đoàn Cà Mau (b/c);
- BLĐ ngành phối hợp;
- Nhà Thiếu nhi; HĐĐ các huyện, TP;
- Các xã, phường đoàn;

Huỳnh Chí Dũng
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