ĐIỀU LỆ
Giải Bóng đá Đoàn Thanh niên khối cơ quan, các trường THPT
và Trung tâm GDTX năm 2017
------1. Đối tượng tham gia:
- Mỗi đơn vị Đoàn Thanh niên khối cơ quan, các trường THPT và Trung tâm
GDTX trong huyện được cử một đoàn gồm có: Trưởng đoàn, HLV và một đội
Bóng đá mi ni 7 người là Đoàn viên Thanh niên (gồm CB-CNVC, giáo viên và học
sinh ) do đơn vị trực tiếp quản lý.
- Đối với các Trường THPT và Trung tâm GDTX trên sân thi đấu 7 VĐV
phải có 03 VĐV là CB-CNVC, giáo viên và chỉ có 04 đoàn viên thanh niên là học
sinh trong sân thi đấu.
- Cầu thủ là CB-CNVC, giáo viên phải có thời gian công tác tại đơn vị ít
nhất từ ngày 01/01/2017 đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc thẻ bảo hiểm y
tế, có hợp đồng lao động, bảng lương... để xác định.
- Cầu thủ là học sinh các trường học căn cứ thẻ học sinh và giấy chứng nhận
vào lớp 10 để xác định.
2. Thể thức thi đấu:
- Thi đấu theo Luật bóng đá 7 người hiện hành (Quyết định số 492/QĐUBTDTT ngày 13/4/2001 của Uỷ Ban TDTT về việc ban hành Luật bóng đá 7
người): 6 cầu thủ, 1 thủ môn, 5-7 dự bị.
- Mỗi trận đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 25 phút, nghỉ sau hiệp thứ nhất 10 phút.
- Vòng 1: Căn cứ số đội tham gia, các đội bốc thăm chia bảng đấu xoay vòng
tính điểm (đội thắng được 03 điểm, hòa mỗi đội được 01 điểm, thua 0 điểm).
Trường hợp khi kết thúc vòng 1 mà có 02 đội có số điểm bằng nhau thì xét
trên các yếu tố: kết quả đối đầu giữa 02 đội, đội nào thắng sẽ đi tiếp vòng sau.
Trường hợp hòa sẽ xét hiệu số bàn thắng, thua (đội nào có hiệu số bàn thắng cao
hơn là đội thắng cuộc), trường hợp khi xét mà vẫn trùng nhau thi tổ chức bốc thăm
để chọn đội thắng.
- Vòng 2, Vòng 3, Vòng 4: đấu loại trực tiếp 1 lần thắng; nếu thi đấu 2 hiệp
chính không phân định được đội thắng, thua sẽ thi đấu sút luân lưu Penatie để phân
định thắng thua.

2

3. Một số quy định:
- 04 đội nhất, nhì, ba, khuyến khích của mùa giải năm 2016 được chia làm 04
đội hạt giống năm 2017 bằng hình thức bốc thăm; các đội bóng còn lại sẽ bốc thăm
sau để xác định bảng thi đấu của đội mình.
- Mỗi trận đấu, đội bóng được phép đăng ký tối đa 7 cầu thủ dự bị.
- Trong một trận đấu, đội bóng được phép thay thế 7 lượt không kể vị trí và
thời gian. (Đối với các cầu thủ là CB, CNVC sau 10 phút ra sân sẽ được trở lại
tiếp tục thi đấu. Đối với các cầu thủ là học sinh đã thay ra không được phép
trở lại sân thi đấu nữa).
- Trong lúc thi đấu, đội bóng nào muốn thay người phải thông qua BTC giải
bóng và được sự đồng ý của trọng tài chính.
- Trận đấu phải dừng ngay khi có đội bóng không còn đủ 4 cầu thủ.
- Cầu thủ bị truất quyền thi đấu sau khi trận đấu đã bắt đầu thì không được
quyền thay vào vị trí cầu thủ dự bị.
- Giày thi đấu: Sử dụng giày bata vải đế mềm hoặc giày đặc chủng thi đấu
trên sân cỏ nhân tạo.
- Trang phục: Các đội phải mặc đồng phục; trong 1 đội mỗi cầu thủ có 1 số
áo riêng và không được thay đổi số áo đã đăng ký.
- Thủ môn phải mặc áo khác màu với các cầu thủ khác, với trọng tài và thủ
môn đội bạn. Cầu thủ của 2 đội phải mặc áo khác màu nhau và khác màu trọng tài.
Nếu trùng áo thì hai đội bốc thăm thay đổi
- Cầu thủ không được mang bất kỳ vật gì có thể gây nguy hiểm cho cầu thủ
khác.
- Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ sẽ bị đuổi ra khỏi sân và không được vào sân tiếp tục
thi đấu, sau 10 phút sẽ được thay bằng cầu thủ khác.
- Cầu thủ nhận hai thẻ vàng liên tiếp 1 trận hoặc 1 thẻ đỏ, BTC căn cứ vào
mức độ vi phạm để đưa ra hình thức bị cấm thi đấu 1 trận kế tiếp hoặc cả giải đấu.
- Danh sách đăng ký phải cố định, trừ các trường hợp VĐV bị chấn thương
sẽ được thay đổi bằng 1 VĐV khác. Đội nào vi phạm về nhân sự sẽ bị xử thua.
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- Trễ giờ 15 phút sẽ bị xử thua. Đội trưởng có mặt tại bàn thư ký trước khi
trận đấu diễn ra 15 phút để làm thủ tục; khi làm thủ tục, yêu cầu mỗi cầu thủ phải
xuất trình thẻ VĐV.
* Về đá phạt:
- Các cầu thủ đá biên vào thẳng khung thành mà không chạm vào cầu thủ
nào thì bàn thắng không được công nhận.
- Thủ môn bắt bóng ngoài vòng cấm sẽ bị phạt gián tiếp.
- Thủ môn bắt bóng khi cầu thủ của đội mình đá biên về sẽ bị phạt gián tiếp
trên vạch của vòng cấm địa gần nơi phạm lỗi nhất.
- Hàng chắn đá phạt, đá biên tối thiểu cách điểm đá phạt, đá biên là 5m.
- Bóng ngoài cuộc (bóng chết) thủ môn không được ném mà phải đặt bóng
trong khu vực cấm địa để phát bóng. Bóng có thể sang sân đối phương nếu vào
khung thành mà không chạm vào cầu thủ nào thì bàn thắng không được công nhận.
4. Lịch thi đấu, địa điểm thi đấu:
- Lịch thi đấu: Từ 22/8/2017 đến 02/9/2017 (Khai mạc giải 15h00 ngày 22/8,
chung kết sáng 02/9/2017). Cụ thể:
+ Thi đấu vòng loại vào 15h00 chiều các ngày: 22, 23, 24, 25/8/2017.
+ Thi đấu bàn kết vào 08h00 sáng ngày 29/8/2017.
+ Thi đấu chung kết vào 08h00 sáng ngày 02/9/2017.
- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện.
- Lưu ý: Căn cứ vào lịch thi đấu của BTC, các đơn vị chủ động báo cáo cấp
ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thời gian để các VĐV tham gia giải
đấu đạt hiệu quả cao nhất.
5. Thủ tục đăng ký:
- Mỗi Đoàn cơ sở thành lập 01 đội bóng tham gia gồm: 01 Trưởng đoàn, 01
HLV, 01 cán bộ y tế, 12 - 14 VĐV.
- Hồ sơ đăng ký gồm có:
+ Danh sách VĐV ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh; màu áo, lớp, có xác
nhận của lãnh đạo cơ quan, hiệu trưởng nhà trường nơi đội bóng tham gia;
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+ Mỗi VĐV nộp 01 ảnh 3x4 (hoặc 4x6) phía sau ảnh ghi rõ họ, tên, năm
sinh.
+ Cầu thủ là CB-CNVC, giáo viên nộp chứng minh thư nhân dân bản chính,
sổ bảo hiểm xã hội hoặc thẻ bảo hiểm y tế.
+ Cầu thủ là học sinh nộp thẻ học sinh và giấy chứng nhận vào lớp 10 để xác
định.
6. Kỷ luật:
- Chỉ có đội trưởng mới được khiếu nại về kỹ thuật trên sân với trọng tài.
Khiếu nại về nhân sự nộp đơn sau trận đấu chậm nhất 5 phút, do trưởng đoàn ký
tên chịu trách nhiệm về nội dung. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng.
- Các tập thể, cá nhân sai phạm, tuỳ mức độ BTC sẽ xử lý kỷ luật.
7. Kinh phí:
- Kinh phí tổ chức và giải thưởng: do Ban Tổ chức giải đảm nhiệm;
- Kinh phí tham gia của đội: do các đơn vị tự đảm nhiệm.
8. Khen thưởng:
BTC trao cờ và giải thưởng cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba, 01 KK.
BAN TỔ CHỨC

