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 ĐIỀU LỆ  
GIẢI BÓNG ĐÁ MINI TRUYỀN THỐNG 15/10  

LẦN THỨ XVII, NĂM 2019 

------------------- 
 

Căn cứ Kế hoạch số 65-KH/ĐTN, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan VÀ Doanh nghiệp “về việc tổ chức Giải bóng 

đá mini truyền thống 15/10 lần thứ XVII, năm 2019; Chào mừng Đại hội Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024”. 

Căn cứ Quyết định số 116-QĐ/ĐTN, ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp “về việc thành lập Ban Tổ 

chức Giải bóng đá mini truyền thống 15/10 lần thứ XVII, năm 2019”; 

 Để Giải bóng đá mini diễn ra đảm bảo tính công bằng và khách quan, Ban 

Tổ chức Giải ban hành Điều lệ giải cụ thể như sau: 

 1. Đối tƣợng và số lƣợng tham gia 

 - Đối tượng: Cán bộ đoàn và đoàn viên (không quá 38 tuổi) đang sinh hoạt 

đoàn tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh.  

- Số lượng đội tham dự: Dự kiến từ 32 đến 37 đội (chia làm 08 bảng). Mỗi 

đội không quá 12 vận động viên (không tính Trưởng đoàn và Huấn luyện viên). 

*Lưu ý:  

+ Các đơn vị có từ 5 đoàn viên nam có thể mời đoàn viên Công đoàn tại đơn 

vị tham gia để thành lập một đội (đoàn viên Công đoàn độ tuổi không quá 42 tuổi). 

+ Đơn vị có dưới 5 đoàn viên nam được phép liên quân với các đơn vị trong 

hệ thống Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhưng không quá 03 đơn 

vị.(Các đơn vị liên quân không được mời đoàn viên Công đoàn tham gia). 

+ Các trường hợp còn lại nếu không đảm bảo các yêu cầu theo quy định 

chung của giải các đơn vị phải có văn bản về Thường trực Đoàn Khối các cơ quan 

và Doanh nghiệp xin ý kiến. 

* Hồ sơ đăng ký tham gia giải gồm 

- Danh sách đội bóng, có dán ảnh (3 x 4cm) của các vận động viên (phía 

dưới hình ghi họ và tên, năm sinh, số áo); Danh sách có phân công Trưởng đoàn, 

Huấn luyện viên; có xác nhận của cấp ủy và phải được ép nhựa (theo mẫu gửi 

kèm).  
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- Trưởng đoàn tổng hợp một trong các giấy tờ có liên quan của các thành 

viên để đối chiếu lúc thi đấu (trong trường hợp có khiếu nại về nhân sự tham gia 

Giải), gồm: Thẻ đoàn viên, Sổ đoàn viên, Thẻ công chức, Thẻ công đoàn viên,... 

2. Thể thức thi đấu 

- Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng đội tham gia sẽ tiến hành cho bốc thăm 

xếp lịch thi đấu. 

- Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt trong bảng, chọn đội 

nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng 1/16; 8 đội thắng vòng 1/16 vào vòng tứ kết, 4 

đội thắng vòng tứ kết vào vòng bán kết, 02 đội thắng vòng bán kết, tranh hạng 

nhất, 02 đội thua vòng bán kết tranh hạng ba. 

3. Cách tính điểm, xếp hạng ở vòng loại 

3.1. Cách tính điểm: 

- Thắng: 3 điểm;  - Hòa: 1 điểm;  - Thua: 0 điểm 

- Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp hạng trong bảng. 

3.2. Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết sẽ tính kết quả của 

các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: 

- Tổng số điểm. 

- Hiệu của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua. 

- Tổng số bàn thắng. 

* Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. 

3.3. Trường hợp vẫn bằng nhau sẽ tiếp tục xét các chỉ số của tất cả các trận 

đấu trong bảng theo thứ tự: 

- Hiệu của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua. 

- Tổng số bàn thắng. 

* Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên, nếu vẫn bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm. 

- 16 đội bóng xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ được vào thi đấu vòng tiếp theo. 

- Ở các trận thuộc vòng đấu loại trực tiếp (1/16, tứ kết, bán kết, chung kết) 

nếu hòa nhau sau hai hiệp thi đấu chính thức, sẽ tiến hành thi đá luân lưu 6m để 

phân thắng thua.  

4. Trang phục thi đấu 

- Trang phục thi đấu bóng đá. 

- Áo phải có số sau lưng; quần phải có số trùng với số áo. 

- Giày bata chuyên dùng cho thi đấu bóng đá 05 người (không sử dụng giày 

móng ngắn và nẹp ốp chân). 
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- Cầu thủ nào không mang giày sẽ không được thi đấu; các cầu thủ thi đấu 

không được đeo đồng hồ, nhẫn, dây chuyền, mắt kính và các đồ dùng khác. 

5. Khen thƣởng – Kỷ luật 

5.1. Khen thưởng: 01 đội hạng nhất, 01 đội hạng nhì, 01 đội hạng ba, 05 

giải khuyến khích và 01 giải vận động viên ghi nhiều bàn (trường hợp có 02 hay 

nhiều cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, thì phần thưởng chia đều). 

5.2. Kỷ luật: 

- Cầu thủ bị phạt 02 thẻ vàng sẽ nghỉ trận đấu tiếp theo. Thẻ đỏ trực tiếp sẽ 

nghỉ 02 trận kế tiếp và tùy theo mức độ vi phạm có thể cấm thi đấu hết giải hoặc 

có hình thức kỷ luật về sau. 

- Đội đến trễ 10 phút xem như bỏ cuộc. 

- Đội bỏ cuộc 01 trận đấu sẽ bị loại khỏi giải. 

- Đội vắng không có lý do trong Lễ khai mạc, Ban Tổ chức sẽ xem xét loại 

khỏi giải. 

- Đội vi phạm về nhân sự không đúng theo Điều lệ quy định sẽ bị xử thua 0 

– 3 ở trận đấu đó.  

6. Thời gian và địa điểm thi đấu 

- Khai mạc vào lúc 07h30’, ngày 5/10/2019 (thứ bảy). 

- Bế mạc và trao giải: dự kiến vào lúc 15h00’, ngày 12/10/2019 (Thứ bảy).  

- Địa điểm thi đấu: Sân Bóng đá Trung Ngọc, TP Trà Vinh. 

* Một số quy định: 

- Thời gian đăng ký tham gia Giải đến hết ngày 25/9/2019.  

- Họp bốc thăm và xếp lịch thi đấu vào lúc 15h00’, ngày 02/10/2019, tại Hội 

trường Đảng ủy Khối các cơ quanvà Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.. 

- Tất cả thành viên các đội bóng phải mặc trang phục thi đấu tham dự Lễ 

khai mạc (nếu vắng phải cử người dự thay để đảm bảo số lượng). 

7. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật hiện hành môn Bóng đá 05 người do Liên đoàn bóng đá Việt 

Nam ban hành. 

- Thời gian trận đấu 40 phút; mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa hai hiệp là xen kẽ 

trận đấu kế tiếp. 

- Các đội bóng phải đăng ký màu áo thi đấu trong ngày nộp danh sách. 

- Bóng thi đấu: bóng số 4. 

- Không hạn chế số lượng cầu thủ thay thế, cầu thủ thay ra vẫn được thay 

vào tiếp tục thi đấu. 
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- Trong suốt quá trình thi đấu các cầu thủ phải mang một số áo cố định. 

- Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên phải đăng ký danh sách cầu thủ thi đấu 

trước trận đấu 10 phút.  

8. Các quy định khác 

- Ban Tổ chức chỉ nhận khiếu nại bằng văn bản sau trận đấu kết thúc 15 phút của 

Trưởng đoàn. Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức 

giải sẽ xem xét và có hình thức xử lý đối với đội khiếu nại hoặc loại khỏi giải. 

- Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu 

(trường hợp khiếu nại, chỉ sau trận đấu 15 phút và gửi bằng văn bản). 

- Đội nào tự ý ngưng trận đấu quá 05 phút sẽ bị xử thua trong trận đấu đó. 

- Phong cách thi đấu phải trên tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn 

nhau, thể hiện tư cách, tác phong gương mẫu của người cán bộ, đoàn viên khối 

công chức, viên chức tỉnh Trà vinh. 

- Chỉ có Ban Tổ chức giải mới có quyền bổ sung Điều lệ này bằng các thông 

báo cụ thể.  

Trên đây là Điều lệ Giải bóng đá mini truyền thống 15/10 lần thứ XVII,  

năm 2019. Đề nghị các đơn vị tham gia triển khai thực hiện tốt./. 

 
Nơi nhận: 
-  Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Đ/c Trương Thanh Long, PBT Đảng ủy Khối CCQ & 

DN (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 
- TT Đảng ủy KCCQ &DN (để b/c); 

- BTV Đảng ủy KCCQ &DN (để b/c); 

- Các đ/c BTV ĐKCCQ (n/biết); 

- Thành viên BTC Giải (n/biết); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/h); 

- Lưu VP. 

TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

 
(đã ký) 

 

 

 

Phạm Viết Thạch 

(Bí thư Đoàn Khối các cơ quan  

và Doanh nghiệp) 

 

 
 


