TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
Ban Tổ chức các hoạt động VHTT Chào
mừng 29 năm thành lập
Tổng công ty
--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2017

THỂ LỆ
GIẢI BÓNG ĐÁ VINACONEX NĂM 2017
I. TÊN GIẢI: Giải bóng đá VINACONEX CUP 2017
II. MỤC ĐÍCH:
- Nhằm tạo mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa các đơn vị trong toàn Tổng công ty nhân kỷ
niệm 29 năm ngày Thành lập Tổng công ty.
- Phát động phong trào bóng đá trong doanh nghiệp.
- Tạo “sân chơi” thường niên cho cán bộ công nhân viên của các đơn vị nhằm góp phần
xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
III. CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TỔ CHỨC GIẢI:
1. Đơn vị sáng lập và đồng tổ chức giải
- Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty VINACONEX;
- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty VINACONEX
2. Đơn vị tài trợ:
- Các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Tổng công ty
3. Đơn vị hỗ trợ công tác chuyên môn và trọng tài:
- Liên đoàn Bóng đá Hà Nội
IV. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
1. Quy định chung dành cho các đội bóng tham gia giải:
- Giải dành cho đội bóng gồm các Cán bộ công nhân viên của các đơn vị thành viên
VINACONEX.
- Một doanh nghiệp chỉ đăng ký 01 (một) đội bóng tham gia Giải Doanh nghiệp không đủ
quân số, có thể liên quân với nhau để thành lập đội bóng (phải được ban tổ chức thông
qua).
- Doanh nghiệp và cá nhân vận động viên phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo về sức khoẻ
của mình trong suốt quá trình tham gia thi đấu.
- Cầu thủ tham dự giải phải là cán bộ công nhân viên đã công tác tại đơn vị ít nhất từ đầu
năm 2017, đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc thẻ bảo hiểm y tế, có hợp đồng lao
động, bảng lương...
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V. THỂ LỆ THI ĐẤU:
- Có 15 đội tham gia, được chia thành 4 bảng A, B, C, D.
Thể thức 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.
- Nếu có từ 02 đội trở lên đồng điểm thì thứ hạng các đội sẽ tính như sau:
* Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua của các trận đấu giữa các đội
đồng điểm đó với nhau.
* Nếu hiệu số bằng nhau thì xét đến tổng số bàn thắng của các trận đấu giữa các đội
đồng điểm đó với nhau.
* Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau thì bốc thăm để xác định thứ hạng.
Vòng loại:
- Thi đấu vòng tròn, chọn đội nhất bảng, nhì bảng của 4 bảng A, B, C, D vào vòng tứ kết.
- Các trận đấu tứ kết, bán kết và chung kết : 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.
Vòng Tứ kết:
Nhất A - Nhì C

(1)

Nhất B - Nhì D

(2)

Nhất C - Nhì A

(3)

Nhất D - Nhì B

(4)

Vòng Bán kết:
Thắng 1 – Thắng 2

(5)

Thắng 3 – Thắng 4

(6)

Chung kết:
Thắng 5 – Thắng 6 (Hai hội thắng tranh Huy chương Vàng)
Hai đội thua bán kết đồng giải Ba.
VI. LUẬT THI ĐẤU:
- Áp dụng luật thi đấu bóng đá mini 7 người (6 cầu thủ + 1 thủ môn).
- Giày thi đấu: Sử dụng giày bata vải đế mềm, giày chuyên thi đấu futsal, giày đặc chủng thi
đấu trên sân cỏ nhân tạo.
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- Các cầu thủ không được thay đổi số áo đã đăng ký.
- Thay người tối đa mỗi trận đấu của các đội tham gia là 5 người, người thay ra không
được phép thay vào sân thi đấu.
- Bóng sử dụng trong các trận đấu: sử dụng bóng Động Lực đạt tiêu chuẩn thi đấu.
- Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu có 2 hiệp, thời gian thi đấu mỗi hiệp là 25 phút. Giữa 2
hiệp nghỉ giải lao 10 phút. Trong trường hợp, hai đội hoà nhau trong 2 hiệp thi đấu thì sẽ
tiến hành sút luân lưu (từ vòng Tứ kết).
- Mỗi trận đấu sẽ có 02 trọng tài gồm 01 trọng tài chính và 01 trọng tài biên điều khiển và 01
giám sát trọng tài.
VII. KHEN THƯỞNG & KỶ LUẬT:
- Các đội bóng phải có mặt đúng thời gian quy định của Ban tổ chức (trước thời gian thi đấu
15 phút để làm thủ tục đăng ký thi đấu). Đối với đội bóng đi trễ bị xử thua 0-3, nếu bằng
điểm với các đội khác trong bảng ở vòng đấu loại, thì đội này sẽ xếp vị trí thấp nhất trong
nhóm bằng điểm và các đội bằng điểm còn lại sẽ xét theo quy định các đội đồng điểm
(không bao gồm đội xử thua 0-3).
- Các cầu thủ thi đấu trên tinh thần hữu nghị và thể thao, nếu xảy ra sự cố mâu thuẫn, khiêu
khích đánh nhau sẽ bị LOẠI KHỎI GIẢI và sự việc sẽ đưa ra Hội đồng kỷ luật của Ban tổ
chức xem xét và đưa ra quyết định về việc có đồng ý cho phép tham dự giải trong các kỳ
kế tiếp .
- Nếu cầu thủ trên sân phạm lỗi bị phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ phải đóng tiền phạt và ký nhận
ngay sau mỗi trận đấu. Nếu không chấp hành cầu thủ đó không được thi đấu trận kế tiếp.
- Tiền phạt:

- Thẻ vàng : 50.000 đồng

- Thẻ đỏ

: 200.000 đồng

- Cầu thủ bị phạt 2 thẻ vàng trong 1 trận hoặc 1 thẻ đỏ sẽ bị tước quyền thi đấu trận kế tiếp.
- Mọi thắc mắc, khiếu nại, các đội bóng sau trận đấu có thể khiếu nại bằng văn bản lên Ban
Tổ chức.
- Đội khiếu nại phải tự xác minh, có chứng cứ rõ ràng để Ban Tổ chức giải xử lý. Ban Tổ
chức có quyền từ chối xử lý trong trường hợp đội khiếu nại không cung cấp bằng chứng
cụ thể. Ban Tổ chức sẽ cử người cùng đi xác minh nếu nhận được yêu cầu.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian:
- Bốc thăm:

Ngày 22/8/2017

- Khai mạc:

Dự kiến ngày 30/8/2017

- Thời gian thi đấu:

từ 15h30 – 17h30 các ngày từ thứ 3 và thứ 6 hàng tuần

- Bế mạc

Dự kiến 22/9/2017
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2. Địa điểm thi đấu: Ban Tổ chức sẽ quyết định sử dụng sân cỏ nhân tạo trong khu vực nội
thành Hà Nội
3. Ban Chỉ đạo:
Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty
4. Ban Tổ chức:
- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Xuân Thùy – Chánh Văn phòng Công đoàn, Phó Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Quốc Huy – Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Trưởng Ban
- Thành viên Ban tổ chức trực tiếp điều hành Giải: gồm các thành viên theo quyết định của
Tổng công ty.
5. Công tác Trọng tài và Giám sát trận đấu bóng:
- Mỗi trận đấu vòng loại có ít nhất 1 trọng tài điều khiển trận đấu
- Mỗi trận đấu có ít nhất 1 giám sát trận đấu bóng
- Quyền của trọng tài:
*

Điều hành các trận đấu theo đúng luật và điều lệ giải

*

Báo cáo và đề xuất hình thức kỉ luật nặng hơn đối với cầu thủ vi phạm nghiêm
trọng luật và điều lệ giải.

- Quyền của Giám sát trận đấu bóng:
*

Giám sát các trận đấu theo đúng luật và điều lệ giải

*

Báo cáo và đề xuất hình thức kỉ luật nặng hơn đối với cầu thủ vi phạm nghiêm
trọng luật và điều lệ giải.

- Trách nhiệm của trọng tài:
*

Có mặt tại sân trước mỗi trận đấu 15 phút để chuẩn bị những công việc chuyên
môn.

*

Điều khiển trận đấu khách quan và chính xác.

*

Báo cáo Ban Tổ chức giải bằng văn bản khi trận đấu có sự cố xảy ra.

- Trách nhiệm của Giám sát trận đấu bóng:
*

Có mặt tại sân trước mỗi trận đấu 15 phút để chuẩn bị những công việc chuyên
môn.

*

Giám sát trận đấu khách quan và chính xác.

*

Báo cáo Ban Tổ chức giải bằng văn bản khi trận đấu có sự cố xảy ra.

6. Đội bóng và cầu thủ:
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- Mỗi đội có tối đa 20 cầu thủ bao gồm 1 Huấn luyện viên và 1 lãnh đạo đội
- Cầu thủ và Lãnh đạo đội: (theo điều IV – Đối tượng tham dự Giải)
6.1 Quyền:
- Được tham gia thi đấu theo danh sách đã đăng ký hợp lệ
- Có ý kiến với đại diện đội bóng về khiếu nại, các quyết định của trọng tài và Ban Tổ chức
nhưng phải chấp hành các quyết định của trọng tài, cầu thủ không được bỏ ra sân hoặc tự
ý dừng trận đấu.
6.2 Trách nhiệm:
- Đến trước giờ thi đấu 15 phút. Chậm 10 phút so với lịch thi đấu sẽ bị xử thua 0-3.
- Tôn trọng Thể lệ giải, luật thi đấu và chấp hành các quyết định trên sân của trọng tài.
7. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng:
Các đơn vị khi đăng ký danh sách đội bóng phải đăng ký huấn luyện viên trưởng của đội
bóng.
7.1 Quyền:
- Là đại diện duy nhất của đội bóng để liên hệ mọi vấn đề với Ban Tổ chức giải.
- Trước trận đấu làm thủ tục đăng ký danh sách cầu thủ tham gia thi đấu.
- Được tham gia thi đấu nếu Huấn luyện viên đội bóng thuộc đối tượng tham dự giải.
(Không được tham gia thi đấu nếu không thuộc đối tượng tham dự giải)
7.2 Trách nhiệm:
- Cung cấp cho Ban Tổ chức hình ảnh, danh sách chính xác và thông tin về đội bóng theo
quy định của Ban Tổ chức.
- Phổ biến và nhắc nhở các thành viên trong đội chấp hành điều lệ và các thông báo từ Ban
Tổ chức.
IX. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:
Khen thưởng:
- Cờ lưu niệm cho tất cả các đội tham dự.
Giải thưởng:
- Gồm giải nhất, nhì, đồng giải ba, giải phong cách.
- Các giải cá nhân và tiền thưởng do Ban Tổ chức quyết đinh.
Kỷ luật:
- Các hình thức kỷ luật:
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- Thẻ vàng, thẻ đỏ; Huỷ kết quả trận đấu; Xử thua trận đấu; Huỷ tư cách tham gia giải và
huỷ toàn bộ kết quả của các trận đấu trước đó.
- Trong trường hợp có đội bóng bị loại khỏi giải ở vòng thi đấu bảng thì xóa bỏ thành tích
của đội bóng đó từ đầu Giải.
- Để đảm bảo tính thống nhất của một Giải thi đấu phong trào, mọi quyết định của BTC dựa
trên ý kiến tham khảo của các bên có liên quan là quyết định cuối cùng.
X. QUY ĐỊNH KHÁC:
- Thời hạn nộp danh sách đội bóng trước ngày 26/8/2017 cho Ban tổ chức. Đơn vị nào nộp
muộn sau thời hạn trên mà không có lý do sẽ bị loại khỏi Giải.
- Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị đăng ký đội bóng tham
gia Giải cam kết đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đăng ký nhân
sự và sức khỏe các Vận động viên của đội bóng trong suốt quá trình tham gia thi đấu.
Trường hợp Ban Tổ chức phát hiện hồ sơ đăng ký nhân sự không tuân thủ quy định Điều
lệ Giải thì bị huỷ kết quả trận đấu; Xử thua trận đấu; Huỷ tư cách tham gia giải và huỷ toàn
bộ kết quả của các trận đấu trước đó.
- Trong quá trình diễn ra giải, Ban Tổ chức có thể thay đổi điều lệ giải bằng những Thông
báo. Các văn bản khiếu nại phải được gửi đến Ban Tổ chức trong vòng 24 giờ kể từ khi
trận đấu kết thúc. Ban Tổ chức chỉ xem xét giải quyết khiếu nại theo văn bản.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Cường
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