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UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

 
Độc Lập -Tự Do- Hạnh Phúc 

 
Số:             Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2019 

      

 

ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng đá futsal tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở rộng năm 2019 

 

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA: 

- Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu năm 2019 tại Quyết định số 125/QĐ-SVHTT ngày 29/3/2019; 

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2020;  

- Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam (22/12/1944 – 22/12/2019); 

- Nhằm phát động phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn Bóng đá Futsal 

cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua giải để thắt chặt mối quan hệ 

thân hữu giữa các câu lạc bộ Futsal tạo điều kiện để huấn luyện viên, vận động 

viên học hỏi trao đổi kinh nghiệm kỹ chiến thuật, công tác huấn luyện, trình độ 

chuyên môn. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

1. Thời gian:  

- Thi đấu: từ ngày 19/11/2019 đến ngày 28/11/2019 (từ 16h00 – 22h00). 

- Họp chuyên môn, bốc thăm: 08h30 ngày 13/11/2019 tại Hội trường 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: số 

607 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thành 

phần: Ban Tổ chức, Trưởng đoàn, huấn luyện viên các đơn vị (thay thư mời). 

2. Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: 

số 607 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

III. ĐỐI TƯỢNG THI ĐẤU VÀ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ: 

1. Đối tượng thi đấu: 

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không vi phạm 

pháp luật, có tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe và từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 

2003 trở về trước). 
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- Các Vận động viên (VĐV) đang bị kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt 

Nam hoặc của các địa phương không được tham dự.    

- Mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố; các Câu lạc bộ, trường học, các Sở, 

Ban, ngành Công an, Quân đội, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh và các câu 

lạc bộ ngoài tỉnh đều được tham gia giải. 

2. Số lượng đăng ký: 

- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 Đội bóng tham dự. 

- Danh sách đăng ký gồm: 01 trưởng đoàn, 01 Huấn luyện viên trưởng, 01 

săn sóc viên, tối đa 12 VĐV. 

- Mỗi Vận động viên chỉ được quyền thi đấu cho 01 đơn vị. 

- Chỉ tổ chức thi đấu khi có ít nhất từ 16 câu lạc bộ đăng ký tham dự. 

IV. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU: 

1. Đăng ký chính thức: 

- Thời gian đăng ký: từ ngày ban hành Điều lệ đến hết ngày 12/11/2019. 

- Địa điểm đăng ký: Phòng TCTĐ và KTDV Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT tỉnh. Địa chỉ: số 607 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu, Email: phongtctdbrvt@gmail.com; các thông tin liên 

quan vui lòng liên hệ ông Phạm Hồng Thanh, điện thoại: 0846.22.11.78. 

2. Hồ sơ đăng ký tham dự gồm: 

- Công văn tham dự giải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị và cam kết các 

VĐV đủ sức khỏe để tham dự giải. 

- Danh sách đoàn gồm: Trưởng đoàn, huấn luyện viên, VĐV, săn sóc viên, 

có dán ảnh màu 3x4 đóng dấu giáp lai và phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị 

chủ quản theo mẫu của Ban tổ chức. 

V. NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM: 

1. Nội dung: Thi đấu 05 VĐV. 

1.1.Trang bị thi đấu đối với đội bóng: 

- Các đội bóng phải mang trang phục thi đấu 

- Các đội bóng phải chuẩn bị 02 bộ quần áo có màu khác nhau.  

- Mỗi VĐV của đội bóng chỉ mang 01 số áo nhất định trong suốt quá trình 

tham dự giải. 
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- Mỗi thủ môn phải có ít nhất 2 bộ quàn áo khác màu nhau mang cùng một 

số (khác màu trang phục của đội). 

1.2. Trang bị thi đấu đối với VĐV: 

- Phải có số áo, quần cố định suốt giải; phải có bảo hộ ống chân. 

- Trong trận đấu, cầu thủ Power – play (đá 05 người) phải mặc áo khác màu 

áo của các cầu thủ trên sân và đúng số áo đã đăng ký trong danh sách thi đấu.  

- Giày thi đấu: Sử dụng loại giày futsal chuyên dụng bằng vải hoặc da 

mềm đế cao su mềm hoặc chất liệu tương tự mới được sử dụng, không mang 

giầy có núm cao su bên dưới (dù là núm cao su nhỏ và mềm).   

2. Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng đội bóng đăng ký tham dự. Ban tổ 

chức sẽ quyết định thể thức thi đấu cho phù hợp. 

3. Cách tính điểm và xếp hạng:  

3.1.Trong bảng đấu vòng tròn cách tính điểm như sau: 

- Đội thắng: 3  điểm 

- Đội hoà:  1  điểm 

- Đội thua: 0  điểm 

- Xếp thứ hạng theo tổng số điểm của các đội đạt được. 

 Nếu có từ 02 đội bằng điểm nhau thì tính các chỉ số phụ theo thứ tự sau: 

+ Trận đấu đối kháng. 

+ Hiệu số bàn thắng/thua. 

+ Tổng số bàn thắng. 

+ Bốc thăm. 

 Nếu có từ 03 đội bằng điểm nhau trở lên thì tính các chỉ số phụ của những 

đội liên quan theo thứ tự sau: 

+ Hiệu số bàn thắng/thua. 

+ Tổng số bàn thắng. 

+ Đối kháng. 

+ Bốc thăm  

* Trong trường hợp chỉ có hai đội có các chỉ số trên bằng nhau và còn thi 

đấu trên sân thì sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 6m để xác định đội xếp trên.  



4 

 

3.2. Thi đấu loại trực tiếp: Nếu sau hai hiệp thi đấu chính thức có tỷ số 

hoà thì sẽ thi đá luân lưu 6m để xác định đội thắng. 

VI. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT: 

1. Khen Thưởng: Ban tổ chức sẽ trao: 

- Đội vô địch: Cúp + Huy chương (14 cái) + giấy chứng nhận + Tiền thưởng. 

- Đội hạng Nhì:  Huy chương (14 cái) + giấy chứng nhận + Tiền Thưởng. 

- Đội hạng Ba:  Huy chương (14 cái) + giấy chứng nhận + Tiền thưởng. 

- Giải khuyến khích: Cờ + Tiền thưởng. 

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Cờ + Tiền thưởng (Nếu trường hợp 

có từ hai cầu thủ trở lên ghi được số bàn thắng cao nhất bằng nhau, thì giải 

thưởng sẽ được chia đều cho các cầu thủ đó). 

- Thủ môn xất sắc nhất: Cờ + Tiền thưởng.  

2. Kỷ luật:   

2.1.  Đối với đội bóng: 

- Các đội bóng phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục, nếu 

trễ 15 phút so với giờ thi đấu chính thức mà không có lý do chính đáng thì xem 

như bỏ cuộc và bị xử thua với tỷ số 0 – 3. 

- Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu khi Ban tổ chức phát hiện 

sau trận đấu sẽ bị xử thua 0 – 3. 

- Đội bóng vi phạm những điều sau đây sẽ bị truất quyền thi đấu: 

+ Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài.  

+ Đội bóng bị truất quyền thi đấu giải ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu 

với đội bóng khác đều bị huỷ bỏ. 

2.2.  Đối với cầu thủ: 

- Bị 02 thẻ vàng thì phải nghỉ trận kế tiếp; 

- Bị thẻ đỏ trực tiếp thì phải nghỉ 02 trận; 

- Trong một trận đấu cầu thủ bị thẻ vàng, sau đó lại bị thẻ đỏ trực tiếp thì 

sẽ tính cầu thủ đó bị một thẻ vàng và một thẻ đỏ 

- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng: đánh nhau hoặc có hành vi khiếm 

nhã sẽ bị đình chỉ thi đấu suốt giải. Ban tổ chức có thông báo cụ thể với đội 

bóng (không được phép thay thế hoặc bổ sung cầu thủ khác). 
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- Bị 04 thẻ vàng; 01 thẻ đỏ và 02 thẻ vàng hoặc bị 02 thẻ đỏ thì phải nghỉ 

thi đấu hết giải.  

2.3.  Đối với Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác: 

- Huấn luyện viên và các thành viên đội bóng có hành vi khiếm nhã với 

trọng tài, móc nối hoặc dàn xếp tỉ số, hối lộ trọng tài thì bị đình chỉ làm nhiệm 

vụ và sẽ hủy bỏ kết quả trận đấu. 

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu thiếu 

tích cực, thiếu tinh thần cao thượng và trung thực sẽ bị Ban tổ chức ra quyết 

định đình chỉ chỉ đạo, gửi về đơn vị. 

* Những thành viên vi phạm các quy định của Ban tổ chức, Luật thi đấu, 

Điều lệ giải tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo các hình thức kỷ luật hiện hành và 

có văn bản thông báo gửi về đơn vị chủ quản. 

3. Khiếu nại:  

- Mọi trường hợp khiếu nại khác phải bằng văn bản và nộp lệ phí 

500.000đ. Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại: 

- Khiếu nại về nhân sự trước khi thi đấu trận đấu đầu tiên của đội bóng có 

Vận động viên đó. Khiếu nại về chuyên môn trong vòng 10 phút sau khi kết thúc 

trận đấu, sau 10 phút kể từ khi kết thúc trận đấu mọi khiếu nại đều không có giá 

trị, khiếu nại đúng sẽ được hoàn trả tiền.  

- Các quyết định của Ban tổ chức về các vấn đề khiếu nại mọi cá nhân, 

đơn vị có liên quan phải tuyệt đối chấp hành.   

VII. LUẬT THI ĐẤU VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:  

1. Luật: Áp dụng luật thi đấu Futsal của FIFA, quy chế bóng đá ngoài 

chuyên nghiệp và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản này do 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành. 

- Trọng tài điều hành giải do Ban tổ chức phân công và điều động. 

- Bóng thi đấu Futsal do Ban tổ chức cung cấp.  

- Mỗi trận đấu diễn ra trong 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa hai hiệp 

là 10 phút.  

- Bóng thi đấu: Bóng Động Lực 

2. Một số quy định khác: 

- Các đội phải cử người dự lễ khai mạc giải, nếu không có xem như bị loại 

khỏi giải. 
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- Các đội bóng đăng ký tham dự phải thi đấu hết giải, nếu đội nào bỏ cuộc 

không có lý do chính đáng thì Ban tổ chức sẽ có văn bản kỷ luật gửi về đơn vị 

chủ quản, mọi kết quả liên quan đến đội bóng bỏ cuộc đều bị hủy bỏ, và không 

được quyền tham dự ở mùa giải năm sau.  

- Khu vực kỹ thuật: Chỉ dành cho các thành viên trong danh sách đã đăng 

ký với Ban tổ chức gồm: Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, săn sóc viên và VĐV 

dự bị; đội bóng không chấp hành các qui định về khu vực kỹ thuật, căn cứ vào 

tình tiết sự việc, Ban tổ chức sẽ có hình thức xử lý phù hợp. 

- Các đơn vị về tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí ăn, ở, đi lại, trang 

thiết bị của đơn vị mình trong thời gian tham dự giải.  

- Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký. Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- Phòng VHTT các huyện, tx, tp;  

- Trung tâm VHTT-TT các huyện, tx, tp;  

- Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng tỉnh; 

- Các đơn vị, CLB tham dự;  

- Trung tâm HLTĐ TDTT tỉnh; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

GIÁM ĐỐC 
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Tên đơn vị …………………………………………………. 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ GIẢI BÓNG ĐÁ FUTSAL TỈNH BR-VT 

MỞ RỘNG NĂM 2019 

 

Trưởng đoàn: ………………………………ĐTDĐ…………………… 

Huấn luyện viện:……………………………ĐTDĐ…………………… 

Săn sóc viên: ……………………………………………………………. 

 

STT Ảnh (3 x 4) Họ và Tên STT Ảnh (3 x 4) Họ và Tên 

1 

 

 

… 

 Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

2 

 

 

… 

 Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần:  

3  Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

4 

 

 

… 

 Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

5  Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

6 

 

… 

 Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

7  Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

8 

 

… 

 Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

9  Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

10 

 

… 

 Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

11  Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

 

12 

 

 

 

… 

 Họ tên: 

Năm sinh: 

Số áo, quần: 

 

 

                                                                                      Xác nhận của thủ trưởng đơn vị  
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