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                 ĐIỀU LỆ 

            GIẢI BÓNG ĐÁ NĂNG KHIẾU LỨA TUỔI 10, 12 & 14 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 

 

1- MỤC ĐÍCH-YÊU CẤU: 
1.1-Mục đích: 

- Tạo điều kiện để thiếu niên học sinh tham gia tập luyện và thi đấu bóng đá. 

- Thông qua thi đấu giải phát hiện và tuyển chọn các em có năng khiếu bóng đá bổ sung 

vào lực lượng các tuyến năng khiếu TP.HCM. 

- Thông qua thi đấu để tuyển chọn thành lập đội tuyển các lứa tuổi TP.HCM để tham dự 

các giải bóng đá trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. 

1.2-Yêu cầu: 

- Các đội bóng tham dự giải tuyệt đối chấp hành Điều lệ và quy định của BTC Giải. 

- Bảo đảm các yêu cầu chuyên môn, sức khỏe, an toàn tuyệt đối trong quá trình tham gia 

giải. 

2- ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN: 

2. 1 - Đối tượng: 

Mỗi Quận, Huyện cử một đội bóng tham dự Giải. 

2.1.1. Đối với lứa tuổi 10 và 12 ngoài mỗi Quận, Huyện tham gia 01 đội, các đơn vị là 

thành viên của Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh (HFF) được phép đăng ký 

tham gia 01 đội. 

2.1.2. Đối với lứa tuổi 14 mỗi Quận, Huyện tham gia 01 đội. 

2.2 –Tiêu chuẩn cầu thủ: những cầu thủ sau đây được đăng ký tham dự Giải 

2.2.1. Lứa tuổi 10:  Không quá 10 tuổi và không dưới 9 tuổi: sinh năm 2010 và 2011. 

2.2.2. Lứa tuổi 12:  Không quá 12 tuổi và không dưới 11 tuổi sinh năm 2008 và 2009. 

2.2.3. Lứa tuổi 14:  Không quá 14 tuổi và không dưới 13 tuổi: sinh năm 2006 và 2007. 

* Mỗi cầu thủ chỉ được đăng ký thi đấu cho một đội năng khiếu Quận - Huyện (có hợp 

đồng cụ thể giữa Quận - Huyện với cầu thủ hoặc có danh sách cầu thủ mà Quận, Huyện 

đã gởi báo cáo cho Bộ môn Bóng đá Sở Văn hoá & Thể thao TP.HCM). 

* Cầu thủ phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại TP.HCM có thời gian tạm 

trú trước 01 năm tính đến ngày Khai mạc Giải (khi có khiếu nại về nhân sự phải trình 

cho ban tổ chức bản chính) 

*  Cầu thủ phải mua bảo hiểm tai nạn trong thời gian thi đấu Giải. 

*  Cầu thủ phải có giấy khám sức khỏe do Bệnh viện cấp Quận Huyện cho từng cầu thủ, 

giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 06 tháng trở lại tính đến ngày Bế mạc Giải.   
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* Trong trường hợp có sự tranh chấp cầu thủ giữa các Quận - Huyện với nhau. Ban tổ 

chức Giải sẽ căn cứ vào các văn bản hợp đồng cuả Trung tâm TDTT Quận – Huyện để xử 

lý. 

* Các cầu thủ năng khiếu của Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất được trả về thi đấu 

cho Quận - Huyện đã cung cấp cầu thủ trước đây, nếu được sự chấp thuận cho phép của 

Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất. 

* Các cầu thủ đang có hợp đồng và có nhận chế độ của các Trung tâm/CLB đào tạo bóng 

đá các Tỉnh – Thành – Ngành trên cả nước không được tham gia Giải.  

2.3- Thời gian và địa điểm thi đấu : 

- Hạn chót các đơn vị đăng ký tham dự Giải: 16g00 thứ sáu 22/05/2020.  

- Hạn chót các đơn vị gửi đơn xin đăng cai (03 lứa tuổi) 16g00 thứ sáu 22/05/2020. 

2.3.1.Lứa tuổi 10: 

- Hoàn tất hồ sơ & đăng ký danh sách cầu thủ sơ bộ tham gia thi đấu cho BTC 20 cầu 

thủ và 05 quan chức (gồm có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên trưởng và 03 quan chức đội 

bóng): Hạn chót lúc 16g00 thứ sáu 12/06/2020. 

- Họp lãnh đội bốc thăm xếp lịch thi đấu: Thứ năm, lúc 14g30 ngày 18/06/2020 tại Liên 

đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, số 138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10.  

- Các đội bóng đăng ký danh sách chính thức cho BTC Giải: 12 cầu thủ (trong danh 

sách đăng ký sơ bộ) và 05 quan chức: Hạn chót lúc 16g00 thứ sáu, ngày 03/07/2020. 

+ Khai mạc Giải : Thứ năm ngày 09/07/2020. 

+ Địa điểm thi đấu: Các sân đăng cai. 

2.3.2.Lứa tuổi 12: 

- Hoàn tất hồ sơ & đăng ký danh sách cầu thủ sơ bộ tham gia thi đấu cho BTC là 25 cầu 

thủ và 05 quan chức (gồm có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên trưởng và 03 quan chức đội 

bóng): Hạn chót lúc 16g00 thứ sáu 26/06/2020. 

- Họp lãnh đội bốc thăm xếp lịch thi đấu: Thứ năm 14g30 ngày 02/07/2020 tại Liên 

đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, số 138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10.  

- Các đội bóng đăng ký danh sách chính thức cho BTC là 20 cầu thủ (trong danh sách 

đăng ký sơ bộ) và 05 quan chức: Hạn chót lúc 16g00 thứ sáu 17/07/2020. 

+ Khai mạc Giải: Thứ năm ngày 23/07/2020. 

+ Địa điểm thi đấu: Các sân đăng cai. (Trong thời gian tổ chức Giải, các sân không đảm 

bảo duy trì mặt sân cỏ tốt, BTC có quyền thay đổi sân thi đấu, nếu cần thiết). 

2.3.3. Lứa tuổi 14: 

-  Hoàn tất hồ sơ & đăng ký danh sách cầu thủ sơ bộ tham gia thi đấu cho BTC là 25 

cầu thủ và 05 quan chức (gồm có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên trưởng và 03 quan chức 

đội bóng), Hạn chót lúc 16g00 thứ sáu 10/07/2020. 

-  Họp lãnh đội bốc thăm xếp lịch thi đấu: Thứ năm 14g30 ngày 16/07/2020 tại Liên 

đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, số 138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10.  

- Các đội bóng đăng ký danh sách chính thức cho BTC là 20 cầu thủ (trong danh sách 

đăng ký sơ bộ) và 05 quan chức: Hạn chót lúc 16g00 thứ sáu 31/07/2020. 

+ Khai mạc Giải : Thứ năm ngày 06/08/2020. 
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+ Địa điểm thi đấu: Các sân đăng cai. (Trong thời gian tổ chức Giải, các sân không đảm 

bảo duy trì mặt sân cỏ tốt, BTC có quyền thay đổi sân thi đấu, nếu cần thiết). 

2.4- Hồ sơ đăng ký: bao gồm: 

2.4.1  Danh sách Quan chức và cầu thủ (gửi Email): Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số 

áo (đối với cầu thủ), có chữ ký xác nhận của lãnh đạo đội bóng (ký tên & đóng dấu). 

2.4.2  Đơn xác nhận tham gia giải (theo mẫu liên đoàn). 

2.4.3 Nộp 02 sổ đăng ký (HFF cấp) và được ký tên - đóng dấu của lãnh đạo đội bóng, 

đóng dấu giáp lai vào hình đăng ký thi đấu của Huấn Luyện viên và của từng cầu thủ. 

2.4.4 Giấy khám sức khỏe của cầu thủ do Bệnh viện Quận Huyện xác nhận đủ sức khỏe 

tham gia thi đấu bóng đá, thời gian khám sức khỏe không quá 06 tháng tính đến ngày bế 

mạc Giải. (Lưu ý: học sinh có tiền sử về bệnh tim mạch, hô hấp... thì không được tham 

gia thi đấu). Đội bóng phải có bảo hiểm tai nạn cho từng cầu thủ (không có không đuợc 

thi đấu) 

2.4.5  Địa chỉ Email, số điện thoại, số Fax của lãnh đạo đội bóng. 

2.4.6  Tất cả hồ sơ đều được gửi về Phòng tổ chức thi đấu - Liên đoàn Bóng đá Thành 

phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: khán đài B sân vận động Thống Nhất, cổng C8, số 138 Đào 

Duy Từ, Phường 6, Quận 10, ĐT: 8532088/89 Ext 108, hoặc ĐTDĐ: 0937.324455 gặp 

anh Nguyễn Lê Minh Hòang. Fax: 39575042–38553942,  Email: 

minhhoang852107@yahoo.com , Website: www.hff.vn 

2.5-Trang phục:  

2.5.1. Lứa tuổi 10: Các đội bóng đăng ký màu trang phục thi đấu chính và phụ (02 bộ 

quần áo khác màu nhau), mang giày vải bata, hoặc mang giày sân cỏ nhân tạo (không 

được mang giày đinh), phải có bọc ống quyển mới được thi đấu. 

2.5.2. Lứa tuổi 12: Các đội bóng đăng ký màu trang phục thi đấu chính và phụ (02 bộ 

khác màu nhau), mang giày vải bata, hoặc mang giày sân cỏ nhân tạo hoặc mang giày 

đinh móng cao su (không được mang giày đinh móng nhôm, móng sắt), phải có bọc ống 

quyển mới được thi đấu. 

2.5.3. Lứa tuổi 14: Các đội bóng đăng ký màu trang phục thi đấu chính và phụ (02 bộ 

quần áo khác màu nhau), mang giày đinh móng cao su (không được mang giày đinh 

móng nhôm, móng sắt) hoặc giày thi đấu sân cỏ nhân tạo (không được mang giày vải 

bata), phải có bọc ống quyển mới được thi đấu. 

2.5.4. Trang phục của tất cả các cầu thủ phải có số áo, sử dụng kiểu số thông dụng, dễ 

đọc, có màu sắc tương phản với màu sắc của trang phục.  

2.5.5. Các cầu thủ dự bị ngồi trong khu vực kỷ thuật của đội nhà phải mặc áo Bib. 

 

3- PHƯƠNG THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM, XẾP HẠNG: 
3.1.  Phương thức thi đấu: tùy theo số lượng đội tham gia giải BTC sẽ có phương thức 

thi đấu thích hợp. 

- Chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm xếp hạng. Chọn các đội có thứ hạng 
cao vào thi đấu vòng trực tiếp. 
- Các trận đấu thi đấu loại trực tiếp, nếu sau 02 hiệp thi đấu chính thức, trận đấu có tỷ 
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số hòa, hai đội sẽ thi đấu phạt đền luân lưu (không thi đấu hiệp phụ), lứa tuổi 10 thi 
đấu phạt đền luân lưu theo luật Futsal (03 quả …).  
3.2. Cách tính điểm xếp hạng:  

3.2 Cách tính điểm xếp hạng thi đấu vòng tròn 1 lượt:  
  Thắng  = 3 điểm; Hoà = 1 điểm;   Thua  = 0 điểm 

 Đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ xếp hạng trên. 
3.2.1 Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, vị trí của các đội này được xác định theo 
thứ tự sau: trước hết tính kết quả giữa các đội đồng điểm với nhau theo thứ tự: 

* Số điểm: đội bóng giành được trong bảng từ những trận đấu giữa các đội liên 
quan.   

* Hiệu số của số bàn thắng trừ số bàn thua: đội bóng giành được trong bảng từ 
những trận đấu giữa các đội liên quan.   

* Tổng số bàn thắng: đội bóng giành được trong bảng từ những trận đấu giữa 
các đội liên quan.   
3.2.2 Nếu trong trường hợp đã áp dụng điều khoản 3.2.1 mà vẫn còn các đội ngang 
nhau về thứ hạng, thì điều khoản 3.2.1 sẽ được áp dụng lần nữa chỉ riêng đối với các 
đội liên quan. 
3.2.3 Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận 
đấu trong bảng theo thứ tự: 
  -  Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua. 
           - Tổng số bàn thắng. 
  - Thi đấu luân lưu, nếu 02 đội liên quan đang thi đấu trên sân.     

3.2.4 Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, BTC tiếp tục xét số điểm được tính trên tổng 
số thẻ vàng và thẻ đỏ của đội bóng đó nhận khi kết thúc vòng loại bảng. Cách tính 
cụ thể như sau: 

- 01 thẻ vàng tính một (1) điểm. 
     - 01 thẻ đỏ (do nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng một trận đấu) tính ba (3) 
điểm.   
    - 01 thẻ đỏ trực tiếp tính ba (3) điểm. 
    - 01 thẻ vàng và 01 thẻ đỏ trực tiếp trong cùng một trận đấu tính bốn (4) 
điểm. 

Đội bóng nhận ít điểm hơn sẽ được xếp trên. 
3.2.5 Nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên.. 
 
4-LUẬT THI ĐẤU, KỶ LUẬT VÀ CÁC QUI ĐỊNH KHÁC: 

4.1- Luật thi đấu lứa tuổi 10:  

4.1.1. Áp dụng luật thi đấu Futsal FIFA do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành. Thi 

đấu phạt đền luân lưu 6m áp dụng 3 quả … 

4.1.2. Thời gian trận đấu gồm 02 hiệp: mỗi hiệp 20 phút (giờ thông thường), thời gian 

nghỉ giữa 02 hiệp không quá 10 phút. 

4.1.3. Đội bóng không có đủ số lượng cầu thủ (tối thiểu) ra sân (ít hơn 3 cầu thủ trên sân) 

hoặc không có đủ 03 cầu thủ có mặt thi đấu khi bắt đầu trận đấu theo lịch của BTC Giải 

(trừ trường hợp bất khả kháng được BTC Giải chấp thuận) sẽ bị xử thua đội bóng đối 

phương với tỉ số 0 – 3. 
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4.2- Luật thi đấu lứa tuổi 12: 

4.2.1 Áp dụng luật thi đấu Bóng đá của FIFA và các văn bản bổ sung, sửa đổi do Liên 

đoàn bóng đá Việt Nam ban hành. 

4.2.2. Nhưng để phù hợp với lứa tuổi và đảm bảo chuyên môn, điều lệ qui định kích 

thước sân thi đấu như sau: 

- Đường biên dọc: 60m – 70m. 

- Đường biên ngang: 40m – 50m. 

- Cầu môn: cao 2,10m, ngang: 6m 

- Vòng tròn giữa sân có bán kính 6m  

- Khu cầu môn: từ điểm cách cột dọc 4,50m trên đường biên ngang của mỗi phần sân, kẻ 

vào phía trong 2 đọan thẳng song song, vuông góc với đường biên ngang và có độ dài 

4,50m, kẻ đường nối liền hai đầu đọan thẳng đó. 

- Khu phạt đền: từ điểm cách cột dọc 13,50m trên đường biên ngang của mỗi phần sân, 

kẻ vào phía trong 2 đọan thẳng song song, vuông góc với đường biên ngang và có độ dài 

13,50m, kẻ đường nối liền hai đầu đoạn thẳng đó. 

- Điểm phạt đền: cách điểm giữa đường biên ngang 9m. Từ điểm phạt đền làm tâm kẻ 

cung tròn ở ngoài khu phạt đền có bán kinh 6m để xác định vị trí đứng của các cầu thủ 

khi thực hiện quả phạt 9m. 

4.2.3. Thời gian trận đấu gồm 02 hiệp: mỗi hiệp 30 phút, thời gian nghỉ giữa 02 hiệp 

không quá 10 phút. 

4.2.4. Trong mỗi trận đấu đội bóng được quyền đăng ký tối đa 20 cầu thủ (09 chính thức 

và 11 dự bị) mỗi trận đấu chỉ được thay thế tối đa 06 cầu thủ. 

4.2.5. Đội bóng không có đủ  số lượng cầu thủ (tối thiểu) ra sân (ít hơn 06 cầu thủ trên 

sân) hoặc không có đủ 06 cầu thủ có mặt thi đấu khi bắt đầu trận đấu theo lịch của BTC 

Giải (trừ trường hợp bất khả kháng được BTC Giải chấp thuận) sẽ bị xử thua đội bóng 

đối phương với tỉ số 0 – 3. 

4.3- Luật thi đấu lứa tuổi 14: 

4.3.1 Áp dụng luật thi đấu của FIFA và các văn bản bổ sung, sửa đổi do Liên đoàn bóng 

đá Việt Nam ban hành. 

4.3.2 Thời gian trận đấu gồm 02 hiệp: mỗi hiệp 35 phút, thời gian nghỉ giữa 02 hiệp 

không quá 10 phút. 

4.3.3 Trong mỗi trận đấu đội bóng được quyền đăng ký tối đa 20 cầu thủ (11 chính thức 

và 09 dự bị) mỗi trận đấu chỉ được thay thế tối đa 06 cầu thủ. 

4.3.4  Đội bóng không có đủ số lượng cầu thủ  (tối thiểu) ra sân (ít hơn 07 cầu thủ trên 

sân) hoặc không có đủ 07 cầu thủ có mặt thi đấu khi bắt đầu trận đấu theo Lịch của BTC 

Giải (trừ trường hợp bất khả kháng được BTC Giải chấp thuận) sẽ bị xử thua đội bóng 

đối phương với tỉ số 0 – 3. 

4.4-Kỷ luật : 

4.4.1 Áp dụng văn bản: “Quy chế Bóng đá ngoài chuyên nghiệp” và “Quy định kỷ luật” 

của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các văn bản bổ sung, sửa đổi của các văn bản này do 

Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành.  
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4.4.2. Đội bóng đã đăng ký tham gia nhưng từ chối tham dự giải, hoặc trong quá trình thi 

đấu tự ý rút lui khỏi giải hoặc tự ý bỏ cuộc, đội bóng sẽ bị loại ra khỏi giải. Toàn bộ kết 

quả thi đấu: bao gồm về điểm số và bàn thắng (nếu có) của đội bóng khác đối với đội 

bóng này đều bị hủy bỏ . Cấm Trưởng đoàn và huấn luyện viên trưởng tham dự các giải 

do Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối thiểu 01 năm. Ngoài mức kỷ 

luật theo điều lệ giải, Ban tổ chức Giải kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí 

Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có hình thức kỷ luật tiếp theo.  

4.4.3. Mức tiền phạt kỷ luật trong giải được áp dụng như đối với các giải bóng đá trẻ 

Quốc gia (điều 38) trong văn bản: “Quy định kỷ luật” của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 

4.4.4. Đối với lứa tuổi 10: Thẻ vàng, thẻ đỏ chỉ áp dụng trong trận đấu và không có giá trị 

lưu thẻ, VĐV bị thẻ đỏ chỉ nghỉ trận đấu đó (từ lúc bị thẻ) và vẫn được tiếp tục thi đấu ở 

trận tiếp theo. 

4.4.5. Đối với lứa tuổi 12 và lứa tuổi 14: 

-  Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ (2 thẻ vàng) hoặc 02 thẻ vàng trong quá trình thi đấu giải sẽ bị 

đình chỉ thi đấu trận kế tiếp, cũng áp dụng như vậy với thẻ vàng thứ 4, thứ 6…. 

- Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ trực tiếp trong quá trình thi đấu giải sẽ bị đình chỉ thi đấu ít nhất 

02 trận kế tiếp, trường hợp nghiêm trọng BTC Giải sẽ có quyết định kỷ luật cao hơn. 

4.5-Các quy định khác: 

4.5.1. Bóng thi đấu lứa tuổi 10 và lứa tuổi 12: Bóng Động Lực số 4 (bóng nảy). 

4.5.2. Bóng thi đấu lứa tuổi 14: Bóng Động Lực số 5. 

4.5.3 .Giám sát và trọng tài do Liên đoàn bóng đá TP. Hồ Chí Minh phân công. 

4.5.4. Lãnh đạo và Huấn luyện viên của đội bóng chịu hoàn toàn trách nhiệm về sức khoẻ 

của cầu thủ.  

4.6- Khiếu nại: 

4.6.1. Không được khiếu nại với các quyết định của trọng tài trong trận đấu về: bàn thắng 

hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền, việt vị hay không việt vị. 

4.6.2. Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác (ngoài mục 4.6.1) thì chỉ có Trưởng đoàn 

hoặc Huấn luyện viên trưởng mới có quyền được khiếu nại, phải có văn bản (Giám sát 

cung cấp mẫu khiếu nại) và gửi tới Ban tổ chức Giải thông qua Giám sát chậm nhất 10 

phút sau khi trận đấu kết thúc, ghi rõ trường hợp khiếu nại và đóng lệ phí 2.000.000đ (hai 

triệu đồng) cho một trường hợp/01 cầu thủ, nếu đúng BTC sẽ hoàn trả lại số tiền trên. 

Giám sát trận đấu phải báo cáo đầy đủ cho BTC Giải ngay sau khi nhận được khiếu nại; 

4.6.3. Đội khiếu nại phải tự xác minh, có chứng cứ rõ ràng để BTC xử lý (thời gian gửi 

BTC xác minh khiếu nại là 24 giờ tính từ sau trận đấu có khiếu kiện), nếu khiếu nại 

không có căn cứ hoặc không đúng quy định, BTC Giải sẽ xem xét và có hình thức xử lý 

đối với đội bóng khiếu nại.  

4.6.4.  Ban tổ chức không tiếp nhận khiếu nại của Lãnh đạo – HLV đội bóng trong các 

trận bán kết và trận Chung kết. 

4.6.5.  Khi có khiếu nại các cầu thủ cần trình giấy khai sinh (không chấp nhận giấy khai 

sinh photo copy), hộ khẩu và Giấy tạm trú dài hạn (phải có xác nhận của cơ quan công 

an), hợp đồng cầu thủ với Trung tâm TDTT Quận – Huyện (bản chính). 
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5. SÂN THI ĐẤU:  Đảm bảo một số yêu cầu tối thiểu sau để đăng cai sân tổ chức thi 

đấu: 

5.1. Phòng trọng tài (phục vụ nước uống cho trong tài); 

5.2. Khu vực kỹ thuật của 02 đội bóng: có ghế ngồi cho Quan chức đội bóng và cầu thủ 

(có dù che nắng, mưa). Khu vực làm nhiệm vụ của Giám sát và trọng tài (có dù che nắng, 

mưa); 

5.3. Nhà vệ sinh công cộng; 

5.4. Trên sân có hệ thống âm thanh, Cờ nước, cờ FIFA Fair Play, nhạc quốc ca, nhạc 

FIFA Fair Play;  

5.5. Đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu, (lực lượng Công an, dân quân, vệ sỹ…) 

5.6. Đảm bảo lực lượng nhặt bóng, khiêng cáng cứu thương (08 em). 

6. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH TRẬN ĐẤU: 
6.1. Sân bóng đá phải được trang trí khang trang, sạch đẹp, khi tổ trọng tài và hai đội 

bóng ra sân phải có người cầm cờ FIFA Fair play đi trước (cho tất cả các trận đấu);  

6.2. BTC địa phương có trách nhiệm triển khai Backdrop và bandroll trong tất cả các trận 

đấu. 

6.3. Trước các trận đấu khai mạc Giải tổ chức lễ khai mạc: đại diện của Ban tổ chức Giải 

hoặc BTC địa phương sân đăng cai đọc diễn văn khai mạc, phát biểu của nhà tài trợ (nếu 

có). Lãnh đạo tặng hoa cho tổ trọng tài và cầu thủ của hai đội. Lễ chào cờ. 

6.4. Trước trận đấu khai mạc và bế mạc sẽ tổ chức nghi thức lễ chào cờ. 

7- GIẢI THƯỞNG: 
- Đội vô địch: Cúp, cờ, huy chương & giải thưởng          5.000.000 đ 

- Đội hạng nhì: Cờ, huy chương & giải thưởng             4.000.000 đ 

- Đội đồng hạng ba: Cờ, huy chương & giải thưởng : (2.500.000đ/đội) 5.000.000 đ  

- Giải phong cách: Cờ & giải thưởng                     1.500.000 đ 

- Thủ môn xuất sắc: Cờ & giải thưởng                 500.000 đ 

- Cầu thủ xuất sắc: Cờ & giải thưởng                  500.000 đ 

8- QUI ĐỊNH VỀ SỮA ĐỔI ĐIỀU LỆ: 
 Chỉ có Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền sửa đổi và bổ 

sung Điều lệ này bằng các thông báo cụ thể. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  TỔNG THƯ KÝ 

 - Sở VH và TT (để b/c);              TRƯỞNG BTC GIẢI 
- Các TT TDTT Q-H;    

- Các thành viên HFF; 

- Thành viên BTC; 

- Lưu P.TCTĐ.        

                    Trần Đình Huấn 
 


