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ĐIỀU LỆ
Giải Bóng đá trong chương trình Đại hội
Thể dục thể thao huyện Quảng Điền lần thứ VI, năm 2017 - 2018
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2017 của UBND huyện
Quảng Điền về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cơ sở lần thứ V, năm 2017 và
Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện lần thứ VI, năm 2017 – 2018;
Căn cứ kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện về
việc tổ chức giải bóng đá trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện
Quảng Điền lần thứ VI, năm 2017-2018.
Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Quảng Điền ban hành Điều
lệ giải Bóng đá trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Quảng Điền
lần thứ VI, năm 2017 - 2018, cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Nội dung thi đấu:
- Nội dung thi đấu: Thi đấu Bóng đá nam 11 người.
- Tính chất: Thi đấu tranh giải đồng đội.
2. Đối tượng tham gia:
- Các xã, thị trấn thành lập 01 đội bóng đá Nam tham gia thi đấu, thành
phần bao gồm: đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn (làm Trưởng đoàn), Ban
Công an, công chức Văn hoá - Xã hội và 19 vận động viên tham gia thi đấu; các
vận động viên tham gia thi đấu phải có hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn
(nơi đăng ký tham gia giải) từ 03 tháng trở lên.
- Vận động viên tham gia thi đấu phải từ 16 tuổi trở lên, có xác nhận đảm
bảo sức khỏe của Trạm y tế xã, thị trấn, hoặc các cơ sở y tế có thẩm quyền.
- Các xã, thị trấn tham gia lập danh sách các vận động viên đăng ký thi
đấu (có dán ảnh 3x4cm). Vận động viên đăng ký tham gia thi đấu phải có giấy
CMND hoặc giấy tùy thân khác có ảnh và sổ hộ khẩu (bản photocopy có công
chứng) gửi về BTC giải qua Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện
trước ngày 20/7/2017.
3. Thể thức thi đấu:
3.1. Vòng loại: Ban tổ chức bốc thăm chia thành 04 bảng A, B, C, D, cụ
thể như sau:
+ Bảng A, B, C mỗi bảng có 03 đội bóng; các đội bóng trong cùng một
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bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra đội nhất bảng vào vòng bán
kết;
+ Bảng D có 02 đội bóng, thi đấu loại trực tiếp chọn đội thắng vào vòng
bán kết.
3.2. Vòng bán kết: Ban tổ chức chọn 04 đội bóng nhất bảng A gặp nhất
bảng B và nhất bảng C gặp nhất bảng D, thi đấu loại trực tiếp 01 lần và chọn đội
thắng vào vòng chung kết; 02 đội thua sẽ cùng hạng ba.
3.3. Vòng chung kết: Chọn 02 đội thắng ở vòng bán kết vào đá trận
chung kết để chọn ra đội vô địch (Nhất).
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
1. Thời gian:
- Thời gian thi đấu (07 ngày), gồm: ngày 29, 30/7/2017; ngày 1, 2, 4, 6,
7/8/2017.
- Thời gian khai mạc: Vào lúc 13 giờ 30, ngày 29/7/2017 (Thứ Bảy).
- Buổi họp công tác chuyên môn, kiểm tra nhân sự, rút thăm phân bảng,
xếp lịch thi đấu: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 20/7/2017, tại Nhà Văn hóa huyện (số
33 Nguyễn Vịnh). Thành phần dự họp: Đại diện Ban tổ chức giải và đại diện
UBND các xã, thị trấn.
2. Địa điểm thi đấu:
Khai mạc và thi đấu tại sân bóng đá của Nhà thi đấu và tập luyện Thể dục
thể thao huyện (số 164 Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa).
III. LUẬT THI ĐẤU VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU
1. Luật thi đấu:
Áp dụng Luật tổ chức thi đấu bóng đá 11 người do Tổng cục Thể dục thể
thao ban hành.
2. Thể thức thi đấu:
- Vòng loại chia bảng để các đội bóng tham gia thi đấu vòng tròn tính
điểm. Trong một trận thi đấu, đội thắng 03 điểm, đội hòa 01 điểm, đội thua 0
điểm; trong một bảng có nhiều đội bằng điểm thì tính theo các chỉ số phụ sau:
Hiệu số bàn thắng - bàn thua; bàn thắng nhiều; bốc thăm. Ban tổ chức chọn ra
04 đội bóng có thành tích cao ở vòng loại để tham gia thi đấu vòng bán kết,
chung kết. Vòng bán kết, chung kết tham gia thi đấu loại trực tiếp.
- Thời gian thi đấu một trận là 80 phút, chia thành 02 hiệp; trong trường
hợp hòa 80 phút ở vòng bán kết, chung kết, Ban tổ chức giải tổ chức đá luân lưu
11 mét để phân thắng thua.
- Mỗi trận đấu thay không quá 05 vận động viên.
IV. QUY ĐỊNH CHUNG
- Ban tổ chức tính điểm vào thành tích Đại hội Thể dục thể thao huyện lần
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thứ VI, năm 2017-2018, cụ thể như sau:
1. Điểm cộng: Đội bóng giải nhất cộng 20 điểm; Đội bóng giải nhì cộng 12
điểm; Đội bóng giải ba cộng 08 điểm, Đội bóng có tham gia cộng 04 điểm.
2. Điểm trừ: Thẻ vàng trừ 01 điểm, thẻ đỏ trừ 02 điểm, đăng ký vận động
viên thi đấu không hợp lệ trừ 02 điểm/01 vận động viên vi phạm. Lưu ý: tổng
điểm trừ không quá 10 điểm).
3. Trong quá trình thi đấu, chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại với
Ban tổ chức giải. Sau khi Ban tổ chức giải quyết khiếu nại xong, đội bóng nào
cố ý không chấp hành, kéo thêm thời gian quá 05 phút thì Ban tổ chức quyết
định thắng cuộc cho đội bạn. Khi Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thì các
khiếu nại không còn hợp lệ.
4. Mỗi đội bóng đăng ký 02 màu áo, trong trường hợp trùng màu áo thì
Ban tổ chức cho rút thăm để chọn màu áo.
5. Các vận động viên thi đấu phải đăng ký số áo trong suốt quá trình thi
đấu để Ban tổ chức theo dõi và điều hành.
V. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Khen thưởng:
- Ban tổ chức giải tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia; tặng cờ và
tiền thưởng, huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các đội bóng đạt thứ hạng Nhất,
Nhì, Ba (Riêng đội đạt giải nhất được trao cúp luân lưu). Ban tổ chức giải trao
tiền thưởng cho vận động viên và thủ môn xuất sắc nhất giải.
2. Kỷ luật:
Ban Tổ chức, Trọng tài sẽ có hình thức kỷ luật, tùy theo mức độ đối với
các tập thể, cá nhân VĐV khi vi phạm Điều lệ, Luật Bóng đá và các quy định
của Ban Tổ chức giải.
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng trong quá trình tổ chức
giải Bóng đá trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Quảng Điền
lần thứ VI, năm 2017-2018 và chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền sửa đổi
khi thấy cần thiết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện; (báo cáo)
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo phòng VH&TT;
- Ban GĐ Trung tâm VHTT-Thể thao;
- Các thành viên BTC giải;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔ CHỨC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

TRƯỞNG PHÒNG VH&TT
Nguyễn Ánh Cầu
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