GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
LẦN XIII - 2018

HCA FOOTBALL CUP 2018

ĐIỀU LỆ GIẢI
-------oo0oo------1. MỤC ĐÍCH:
-

-

-

Hội Tin Học TP.HCM (Hochiminh city Computer Association - HCA) được thành lập vào
năm 1988, là một trong những hiệp hội về ngành CNTT-TT được thành lập sớm nhất trong
cả nước, vừa có tính chất hội nghề nghiệp vừa có tính chất hiệp hội doanh nghiệp. Tính đến
nay, HCA đã quy tụ được 1227 hội viên cá nhân và hơn 300 hội viên doanh nghiệp là những
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT trong cả nước. Nhằm tạo sân chơi thể dục
thể thao rèn luyện sức khoẻ, đồng thời tạo điều kiện để Hội viên HCA và các đơn vị hoạt
động trong lĩnh vực CNTT-TT tăng cường giao lưu, Hội Tin học TP.HCM đã tổ chức Giải
bóng đá trong nhà truyền thống hàng năm có tên gọi là: HCA FUTSAL CUP.
Giải Bóng đá Hội Tin học TP.HCM đã được tổ chức rất thành công liên tục từ năm 2006
đến nay và được đông đảo hội viên, doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. HCA
FOOTBALL CUP là Giải bóng đá duy nhất của ngành CNTT-TT được Liên đoàn
Bóng đá TP.HCM công nhận và bảo trợ; là Giải đấu uy tín và chất lượng do Liên đoàn
Trọng tài TP.HCM điều hành mỗi trận đấu.
Giải Bóng đá Hội Tin học TP.HCM lần thứ XIII năm 2018 với tên gọi Giải HCA
FOOTBALL OPEN CUP 2018 (Giải bóng đá 5 người) dự kiến có 40 đội bóng là Hội viên
HCA, đối tác, doanh nghiệp, tổ chức, giảng viên, báo đài tham gia tranh tài.

2. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA:
Các đội bóng không chuyên của Hội viên HCA, tổ chức, báo đài, doanh nghiệp, giảng viên hoạt
động trong lĩnh vực CNTT-TT, Viễn thông, Khoa CNTT của các Trường Đại học, trung tâm
CNTT.
3. THỂ THỨC THI ĐẤU
3.1 VÒNG ĐẤU BẢNG:
HCA FUTSAL CUP (Giải bóng đá nữ ( 5 người) thi đấu sân trong nhà)
-

Dự kiến 8 đội.

-

Các đội tham gia bốc thăm ngẫu nhiên chia vào 2 bảng đấu A và B. Mỗi bảng 4 đội, thi
đấu vòng tròn một lượt.

- 2 đội hạng Nhất - Nhì mỗi bảng sẽ vào Bán kết.
HCA OUTDOOR FUTSAL CUP (Giải bóng đá nam ( 5 người) thi đấu trên sân cỏ nhân tạo)
-

Dự kiến 32 đội.

-

Các đội tham gia bốc thăm ngẫu nhiên chia vào 8 bảng đấu A, B, C, D, E, F, G, H. Mỗi
bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt.

- Seri A: 2 đội hạng Nhất - Nhì mỗi bảng sẽ vào vòng 16 đội Seri A.
- Seri B: 2 đội hạng Ba - Tư mỗi bảng sẽ vào vòng 16 đội Seri B.
*** Thể thức thi đấu có thể thay đổi tùy thuộc vào số đội thi đấu cuối cùng.
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Nguyên tắc xếp hạng trong bảng thi đấu:
• Tính điểm: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm.
• Thứ hạng trong bảng thi đấu được sắp xếp căn cứ vào tổng số điểm của mỗi đội đạt được.
Đội có điểm lớn hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
• Nếu có từ 02 đội trở lên đồng điểm thì xét kết quả của các trận đấu giữa các đội đồng điểm
đó với nhau, xét theo thứ tự:
1. Số điểm mỗi đội đạt được của các trận đấu giữa các đội đồng điểm đó với nhau.
2. Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua của các trận đấu giữa các đội đồng
điểm đó với nhau.
3. Tổng số bàn thắng của các trận đấu giữa các đội đồng điểm đó với nhau.
• Nếu vẫn bằng nhau thì xét toàn bộ kết quả kết quả các trận đấu trong bảng theo thứ tự:
1. Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua
2. Tổng số bàn thắng
3. Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau thì bốc thăm để xác định thứ hạng.
3.2 VÒNG ĐẤU LOẠI TRỰC TIẾP, TỨ KẾT, BÁN KẾT, CHUNG KẾT:
- Các đội vào vòng đấu loại trực tiếp, Tứ kết, Bán kết sẽ thi đấu loại trực tiếp một lượt, sau
hai hiệp thi đấu chính thức nếu hòa nhau hai đội thi đá luân lưu 6m (luân lƣu 3 quả) để
phân định thắng thua. Riêng trận chung kết nếu sau hai hiệp thi đấu chính thức tỉ số hoà
sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ (mỗi hiệp 05 phút không nghĩ giải lao, không tính bàn
thắng vàng); nếu sau hai hiệp phụ tỉ số vẫn hoà thì thi đá luân lƣu 6m (luân lƣu 3 quả)
để xác định đội Vô địch.
- Sau khi kết thúc trận đấu, đại diện các đội bóng mới ký vào biên bản trận đấu. BTC sẽ căn
cứ vào biên bản này sẽ tính các chỉ số để làm khen thưởng cũng như kỷ luật. Do vậy các đội
cần đọc kỹ nội dung biên bản (cầu thủ ghi bàn, thẻ vàng, thẻ đỏ, tỉ số trận đấu …) trước khi
ký để tránh các khiếu nại về sau. Ngoài ra, BTC sẽ theo dõi tình hình kỷ luật của đội thông
qua sổ kỷ luật, nhằm tránh tình trạng mất cân xứng thông tin giữa BTC và đội bóng, đội
trưởng mỗi đội có quyền xem Sổ để đối chiếu trước và sau trận đấu.
4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM (dự kiến):
-

Thời gian: Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 03/06/2018.
Địa điểm: TPHCM

5. TRỌNG TÀI:
Tổ trọng tài do Liên Đoàn Trọng tài TP.HCM đảm trách.
6. NGUYÊN TẮC BỐC THĂM:
BTC sẽ tổ chức một buổi họp bốc thăm chia bảng ngẫu nhiên trước khi giải đấu bắt đầu. Thời gian,
địa điểm và cách thức bốc thăm sẽ được BTC thông báo trực tiếp đến các đội bóng tham dự trước ít
nhất 3 ngày. Các đội được yêu cầu phải cử đại diện tham gia buổi họp bốc thăm này.
7. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG:
•

Giải Vô địch: Cúp vô địch + Huy chương vàng + Cờ lưu niệm + Tiền thưởng

•
•
•
•

Giải Nhì: Huy chương bạc + Cờ lưu niệm + Tiền thưởng
Giải Ba: Huy chương đồng + Cờ lưu niệm + Tiền thưởng
Giải Phong cách: Cờ lưu niệm + Tiền thưởng
Giải Cổ động viên Ấn tƣợng nhất: Cờ lưu niệm + Tiền thưởng
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•
•

Cầu thủ xuất sắc: Tiền thưởng + Cờ lưu niệm
Thủ môn xuất sắc: Tiền thưởng + Cờ lưu niệm

•

Vua phá lƣới: Tiền thưởng + Cờ lưu niệm

QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TÍNH GIẢI:
1. Phong cách: Chỉ xét cho các đội vào đến vòng tứ kết (8 đội)
- Đội thắng được cộng 3 điểm
- Đội hòa được cộng 2 điểm
- Đội thua được cộng 1 điểm
- 1 thẻ vàng bị trừ 1 điểm
- 1 thẻ đỏ gián tiếp bị trừ 3 điểm
- 1 thẻ đỏ trực tiếp bị trừ 5 điểm
Đội đạt điểm cao nhất sẽ đƣợc nhận giải phong cách. Nếu có nhiều đội đồng điểm thì ưu tiên
đội có thứ hạng cao hơn.
* Đội bỏ cuộc, đội bị kỷ luật, đội bị xử thua 0-3 không được xét Giải phong cách.
2. Cầu thủ xuất sắc:
- Là cầu thủ có thành tích xuất sắc trong thi đấu, là trụ cột có phong độ cao ảnh hưởng lớn
đến thành tích của đội bóng.
ết quả đánh giá dựa vào thống kê đánh giá của giám sát trận đấu và trọng tài điều khiển
trận đấu. Mỗi trận đấu sẽ có 1 người trong nhóm Thư ký BTC làm Giám sát viên để ghi
nhận vào Biên bản giám sát trận đấu để ghi nhận tình hình, tỷ số trận đấu và chọn 1 cầu
thủ xuất sắc nhất theo đánh giá chủ quan của Giám sát ở góc độ người xem; góc độ
chuyên môn, trọng tài cũng sẽ có một bầu chọn tương tự (chọn 1 cầu thủ xuất sắc nhất).
.
3. Thủ môn xuất sắc:
- Chỉ xét những thủ môn của các đội vào đến vòng bán kết (4 đội).
-

Số bàn bị lọt lưới ít nhất. Số bàn được dựa trên hệ số: số bàn lọt lưới/ số trận.
Nếu số bàn bằng nhau thì chia đều giải thưởng.

4. Vua Phá lƣới:
- Vua phá lưới là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất giải.
- Trường hợp có 2 cầu thủ cùng số bàn thắng như nhau thì chia đều giải thưởng.
8. KỶ LUẬT:
 Đội bóng phải tập trung trước giờ thi đấu chính thức theo lịch thi đấu của BTC giải 30 phút
để làm thủ tục thi đấu, đội bóng tập trung trễ 15 phút so với lịch thi đấu thì bị xử thua 0-3
trận đấu đó. Trƣờng hợp đội bóng cố tình đi trễ hoặc bỏ cuộc ở vòng Bảng nhằm cho
đội bóng đơn vị mình hoặc đơn vị khác có lợi trong việc xếp hạng với các đội bóng còn
lại, thì BTC sẽ xem xét xử thua 0 - 3 trận đấu đó và trừ 3 điểm; nếu ở vòng đấu loại
trực tiếp thì bị xử thua 0 - 3 và đội gặp đội đó đƣơng nhiên đƣợc thi đấu tiếp.
 Tiền phạt thẻ vàng, thẻ đỏ, bỏ cuộc được qui định như sau:
o Thẻ vàng: 50.000 đồng/thẻ
o Thẻ Đỏ gián tiếp: 150.000 đồng/thẻ
o Thẻ Đỏ trực tiếp: 200.000 đồng/thẻ
o Bỏ cuộc: 500.000 đồng/đội
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Ngoài ra:
-

-

-

Cầu thủ bị thẻ đỏ gián tiếp sẽ nghỉ thi đấu 1 trận liền kề. Cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp sẽ nghỉ 2
trận liền kề. Trong trường hợp nếu xét thấy hành vi bạo lực, thô bạo với cầu thủ đối phương
hay với bất kỳ thành viên nào trong BTC, BTC sẽ xem xét loại đội bóng khỏi giải và/hoặc
các mức kỷ luật nặng hơn.
hi xảy ra khiếu kiện thì khiếu kiện hợp lệ là khiếu kiện phải được dùng bằng văn bản theo
mẫu BTC cung cấp tại sân và phải nộp ngay trong vòng 60 phút sau khi kết thúc trận đấu
cho BTC/Tổ trọng tài; đóng lệ phí 500.000đ.
Trong trường hợp đội bỏ cuộc nửa chừng không có lý do chính đáng thì sẽ không được tham
gia giải các năm sau đồng thời xử phạt 500.000đ/đội như đã nêu ở trên.
Ban Tổ chức có quyền cao nhất quyết định xử lý kỷ luật tất cả các vi phạm điều lệ giải và
các qui định của BTC đối với các thành viên tham gia giải. Quyết định của Ban tổ chức là
quyết định cuối cùng.

9. TRANG PHỤC VÀ BÓNG THI ĐẤU:
1. Các đội tự trang bị trang phục thi đấu gồm áo, quần đồng phục và giày thi đấu (giày thi đấu
phải là giày chuyên dùng cho Futsal hoặc giày đế bằng). Mỗi đội nên có 2 bộ trang phục thi
đấu có số áo giống nhau (nếu trên quần của cầu thủ có số thì số này phải trùng với số của
áo). Các cầu thủ không được trang bị đầy đủ trang phục thi đấu sẽ không được phép vào sân
thi đấu.
2. Bóng thi đấu (theo chuẩn Futsal/Sân cỏ mini) do BTC cung cấp.
3. Trong suốt quá trình diễn ra giải, cầu thủ các đội phải giữ nguyên số áo như đã đăng ký với
BTC. Cầu thủ vi phạm sẽ không được thi đấu. Nếu đội bóng có sự xáo trộn về áo đấu mà
thành phần cầu thủ mang đúng số áo dưới 5 người, BTC sẽ hủy trận đấu và tuyên bố thua
cuộc 0-3 (hoặc tỉ số thua tại thời điểm phát hiện nếu hiệu số đó lớn hơn hoặc bằng 3) đối với
đội vi phạm. Lỗi cố tình vi phạm để được xử thua sẽ chịu hình thức kỷ luật như đã nêu ở
điều 8 (Trƣờng hợp đội bóng cố tình đi trễ hoặc bỏ cuộc…).
10. LỆ PHÍ THAM GIA:
A. HCA FUTSAL CUP
- Lệ phí tham gia:
o Đối với Hội viên Hội Tin Học TP. HCM: 6.000.000 đ/đội
o Đối với đơn vị ngoài Hội Tin Học TP. HCM: 7.000.000 đ/đội
B. HCA OUTDOOR FUTSAL CUP
- Lệ phí tham gia:
o Đối với Hội viên Hội Tin Học TP. HCM: 5.000.000 đ/đội
o Đối với đơn vị ngoài Hội Tin Học TP. HCM: 6.000.000 đ/đội
- Phí dự phòng: 500.000đ/độ . Kết thúc giải Ban tổ chức sẽ hoàn trả lại cho các đội (hoặc truy thu
thêm) sau khi trừ số tiền vi phạm kỷ luật
11. HẬU CẦN:
-

-

BTC chuẩn bị y tế sơ cứu cho vận động viên tham gia giải, mỗi sân thi đấu đều có 1 nhân
viên y tế của BTC. Nếu trường hợp chấn thương nặng phải chuyển bệnh viện, BTC sẽ hỗ trợ
một phần chi phí điều trị cùng với đơn vị.
BTC chuẩn bị nước uống cho các đội bóng và đảm bảo an ninh trong thời gian giải diễn ra.
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12. ĐĂNG KÝ:
-

-

-

Mỗi đơn vị/doanh nghiệp có thể đăng ký tham dự 2 đội. Mỗi cầu thủ chỉ được phép đăng ký
thi đấu duy nhất ở 1 đội.
Chỉ NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC (Có Sổ Bảo hiểm Xã hội trước ngày 01/01/2018 và HĐ
lao động chính thức có thời hạn chấm dứt sau ngày 30/12/2018)) của đơn vị/ doanh nghiệp
mới được tham gia đội bóng.
Danh sách đăng ký tối đa là 16 cầu thủ. Một tuần trước khi thi đấu phải điều chỉnh chốt
danh sách xuống còn tối đa 14 cầu thủ.
Đóng lệ phí tham gia và lệ phí dự phòng.
Đơn vị của đội bóng chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký vận động viên.
hông được đăng ký vận động viên đã từng tham gia giải VĐQG-Chuyên Nghiệp, Hạng
Nhất QG, Cúp QG, Hạng Nhì QG (sân cỏ 11 người), dù dưới bất kỳ hình thức nào.
hông được đăng ký vận động viên đã từng tham gia các giải Futsal Châu Á, Đông Nam Á,
Toàn quốc, vô địch TP.HCM, giải Futsal các đội mạnh TP. HCM mở rộng, dù dưới bất kỳ
hình thức nào.
Trong trường hợp cầu thủ chuyên nghiệp đã không còn thi đấu chuyên nghiệp với thời hạn
từ 2012 trở về trước (căn cứ trên dữ liệu từ LĐBĐ TP. HCM) được phép tham dự giải.
Về việc xác định cầu thủ chuyên nghiệp, BTC sẽ căn cứ vào các chứng cứ khiếu nại để xử
lý các trường hợp khiếu kiện vi phạm liên quan đến vấn đề này.

13. HỒ SƠ THAM DỰ
1. Bản cam kết của thủ trưởng được điền đầy đủ thông tin có dán ảnh (đóng dấu giáp lai lên
ảnh; file đính kèm)
2. Mỗi đội bóng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến từng cầu thủ tham dự, bao gồm:
 Bản photo giấy CMND có đóng dấu của công ty/ đơn vị.
 Bản photo giấy thẻ BHYT (BHYT đăng ký trước ngày 01/01/2018) có đóng dấu của
công ty/ đơn vị.
Nếu đội bóng nào thiếu hay không hợp lệ 1 trong 3 yêu cầu trên, dù chỉ 1 cầu thủ thì hồ sơ đăng
ký của đội bóng đấy coi như không hợp lệ, phải lập tức thay đổi, bổ sung ngay cho BTC.
***Mỗi đội cần hoàn tất sớm nhất có thể:
 Đóng lệ phí tham gia giải.
 Bản cam kết danh dự về tính hợp lệ về thành phần tham dự giải, được điền đầy đủ thông tin
có dán ảnh cầu thủ, có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp (đóng dấu
giáp lai lên ảnh).
***Lƣu ý:
 Các đội phải hoàn tất hồ sơ đăng ký trước ngày 10/04/2018. Mọi bổ sung, thay đổi cầu thủ,
số áo… phải được báo cho BTC và hoàn tất hồ sơ (bổ sung) trước ngày 15/04/2018. Danh
sách (có hình cầu thủ) sẽ được upload lên website của Hội.
 Các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan đến đội
bóng, đến thành viên đội bóng trong vòng 1 ngày kể từ khi có thông báo yêu cầu từ BTC để
phục vụ cho việc xử lý khiếu nại, khiếu kiện liên quan. Mọi chậm trễ, hay không hợp tác BTC sẽ xử thua kiện đối với đội bóng liên quan.
 Các đội bóng phải tham dự Lễ khai mạc Giải Bóng đá Hội Tin học TPHCM lần thứ
XII năm 2018 với ít nhất một nửa số lƣợng thành viên của Đội với trang phục và giầy
thi đấu theo quy định.
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14. ĐIỀU KHOẢN DANH DỰ:
 Nhằm đảm bảo tính phong trào của giải, các đơn vị cam kết không đưa những cầu thủ không
đúng thành phần quy định ở điều 12 vào thi đấu.
 Các đội bóng và tất cả các cầu thủ/ vận động viên cam kết thi đấu trung thực và tinh thần
fairplay, hữu nghị và đoàn kết.
 Các đơn vị tham khảo danh sách thi đấu trên website của Hội (www.hca.org.vn) và được
quyền khiếu nại nếu phát hiện có cầu thủ chuyên nghiệp hoặc không phải Nhân Viên Chính
Thức của DN trong danh sách này trước và trong thời gian giải diễn ra.
15. KHIẾU KIỆN:
Ban tổ chức chỉ có quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trong thời gian chuẩn bị và diễn ra giải từ ngày
khai mạc giải đến ngày bế mạc giải. Mọi tranh chấp, kiện tụng phải trong thời gian nêu trên. Ngoài
thời gian này, BTC không giải quyết.
Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp trong thời gian diễn ra giải:
A. Trƣờng hợp khiếu nại trọng tài bắt ép, xử không đúng trong trận đấu:
BTC không can thiệp vào quyết định của tổ trọng tài về phạt đền, không phạt đền, thẻ phạt
ngay tại hiện trường. hiếu kiện sẽ được BTC họp xử lý sau khi nhận được giải trình từ các
bên nhằm rút kinh nghiệm trên tinh thần fair-play.
B. Trƣờng hợp khiếu kiện đội đối phƣơng:
a. Có cầu thủ chuyên nghiệp:
 hiếu kiện hợp lệ là khiếu kiện được thực hiện tại sân thi đấu (trong vòng 60 phút)
sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài cất lên, mẫu khiếu kiện sẽ được BTC phát
và đội khiếu kiện phải đóng tiền ngay với mức phí: 500,000đ/một cầu thủ. Đội khiếu
kiện phải cung cấp thông tin cụ thể (theo mẫu) trong đơn khiếu nại, BTC chỉ căn cứ
vào thông tin trên tờ khiếu kiện để xử lý.
 Nếu BTC xác minh khiếu kiện là đúng (bên bị kiện không đưa ra được bằng chứng
chống lại thuyết phục) thì BTC sẽ trả lại lệ phí cho bên đi kiện, phạt bên thua kiện
mức phí 500,000đ/một cầu thủ. Đội có cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu sẽ bị xử
thua 0 – 3 và bị trừ 3 điểm nếu đang thi đấu ở vòng Bảng, nếu là vòng đấu loại
trực tiếp thì sẽ bị loại, đội còn lại đƣợc xử thắng 3 – 0 và đi tiếp vào vòng trong.
b. Cầu thủ thi đấu không phải là nhân viên của công ty:
 BTC sẽ tiến hành xác minh bằng cách yêu cầu các đơn vị/ doanh nghiệp đưa ra các
giấy tờ bản chính để chứng minh tính xác thực của hồ sơ. Các hoạt động mang tính
chất pháp lý khác có thể được thực hiện nhằm đảm bảo điều lệ của giải được tuân
thủ nghiêm túc.
 hiếu kiện hợp lệ là khiếu kiện được thực hiện tại sân thi đấu (trong vòng 60 phút)
sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài cất lên, mẫu khiến kiện sẽ được BTC phát
và đội khiếu kiện phải đóng tiền ngay với mức phí: 500,000đ/một cầu thủ. Đội khiếu
kiện phải cung cấp thông tin cụ thể (theo mẫu) trong đơn khiếu nại, BTC chỉ căn cứ
vào thông tin trên tờ khiếu kiện để xử lý.
 Nếu BTC xác minh đối tƣợng liên quan đến khiếu kiện không phải là nhân viên
chính thức của công ty (bên bị kiện không đưa ra được bằng chứng chống lại thuyết
phục) thì BTC sẽ trả lại lệ phí cho bên đi kiện, phạt bên thua kiện mức phí:
500,000đ/một cầu thủ đồng thời huỷ kết quả trận đấu đó. Đội bóng có cầu thủ
không phải là nhân viên chính thức của công ty sẽ bị xử thua 0 – 3 và bị trừ 3
điểm nếu đang thi đấu ở vòng Bảng, nếu là vòng đấu loại trực tiếp thì sẽ bị loại,
đội còn lại đƣợc xử thắng 3 – 0 và đi tiếp vào vòng trong.
BTC không nhận khiếu kiện sau 60 phút khi trận đấu kết thúc. Khi có Khiếu kiện
trong thời gian thi đấu, trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra và BTC sẽ giải quyết khiếu kiện
sau khi trận đấu kết thúc. Quyết định của Trƣởng Ban tổ chức là quyết định cuối
cùng, các bên liên quan có trách nhiệm thực thi đúng với quyết định này.
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16. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:
-

Trường hợp bất khả kháng phải hoãn trận đấu: cúp điện đột xuất (quá 30 phút), có xảy ra
xung đột, tai nạn trong trận đấu… Nếu sự việc xảy ra trong hiệp 1, sẽ hủy kết quả trận đấu.
BTC sẽ hoãn lại và thông báo cho các đội thi đấu lại vào ngày gần nhất có thể. Nếu sự việc
xảy ra trong hiệp 2 trong trường hợp trận đấu diễn ra 35 phút hoặc trận đấu không ảnh
hưởng đến kết quả các đội trong bảng thì kết quả trận đấu sẽ được công nhận.

-

Các đội tự chịu trách nhiệm khi đội mình có cầu thủ đeo mắt kiếng.

-

Nếu áo đấu 2 đội trùng nhau, đội nào đứng bóng trước sẽ được giữ áo đấu, đội còn lại sẽ
phải thay đổi.

-

Khu vực thay cầu thủ dự bị của mỗi đội bóng: thay cầu thủ dự bị vào sân trên đường biên
dọc phần sân của mỗi đội tại khu vực đặt bàn trọng tài.

- Thủ môn:
+ Bàn thắng không được công nhận khi quả ném phát bóng gián tiếp hoặc trực tiếp đi vào cầu
môn mà không chạm vào cầu thủ nào.
+ Thủ môn không đƣợc nhận bóng từ đồng đội chuyền về khi thủ môn đứng bên phần sân
nhà và bóng chƣa chạm cầu thủ đội bạn. Nếu vi phạm thì đội bóng đối phương sẽ được
hưởng quả phạt gián tiếp.
17. QUY ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ:
Chỉ duy nhất BTC có quyền thay đổi, bổ sung, điều chỉnh Điều lệ trong suốt thời gian giải diễn ra
và sẽ có thông báo cụ thể cho các đội bằng văn bản./.
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
Trưởng Ban

VŨ ANH TUẤN
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