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ĐIỀU LỆ 
Giải Bóng đá Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

khu vực phía Bắc năm 2023 
 
 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

* Điều 1. Tên Giải 

Giải bóng đá Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khu vực phía 

Bắc năm 2023. 

* Điều 2. Cơ quan tổ chức Giải (Ban Tổ chức) 

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam. 

 

CHƯƠNG II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

* Điều 3. Đối tượng đăng ký tham dự Giải 

- Các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

khu vực phía Bắc đều được đăng ký tham gia Giải. 

- Mỗi đơn vị trực thuộc chỉ được đăng ký 01 đội bóng tham gia Giải, mỗi 

đội bóng gồm 07 cầu thủ chính thức và tối đa 07 cầu thủ dự bị. 

- Các đơn vị không đủ số lượng cầu thủ tham gia Giải thì có thể liên quân 

với nhau và báo cáo với Ban Tổ chức bằng văn bản. 

* Điều 4. Tiêu chuẩn cầu thủ 

- Là cán bộ, CVCV và người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khu vực phía Bắc 

có đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu. 

* Điều 5. Quy định về đăng ký 

- Mỗi cầu thủ chỉ được đăng ký tham gia vào 01 đội tuyển cơ quan, đơn vị 

mình đang công tác. 

- Mỗi đội bóng được quyền đăng ký tối đa 16 thành viên, gồm: 14 cầu thủ, 

01 Trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên. Trường hợp muốn thay đổi cầu thủ trong 
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danh sách đăng ký, các đội phải báo cáo với Ban Tổ chức trước trận đấu 01 ngày 

và gửi kèm hồ sơ cầu thủ để Ban Tổ chức xem xét, quyết định.  

- Đối với đơn vị Trường Đại học USTH mỗi trận đấu không quá 02 sinh 

viên tham gia. 

- Danh sách đăng ký phải có chữ ký xác nhận của Lãnh đạo đơn vị. 

- Hồ sơ tham gia Giải bao gồm: 

+ Danh sách đăng ký cầu thủ (theo mẫu). 

+ Danh sách ký xác nhận của cầu thủ tham gia Giải (theo mẫu). 

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân và Bản sao thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị 

chủ quản đăng ký (Trong trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì thay bằng hợp 

đồng lao động ký với Viện). 

* Điều 6. Trang phục thi đấu 

- Các cầu thủ không được mang bất kỳ đồ vật gì gây nguy hiểm cho mình và 

các cầu thủ khác, kể cả các loại đồ trang sức. 

- Trang phục bắt buộc của một cầu thủ khi vào sân thi đấu gồm: áo thi đấu 

có số, quần đùi, bít tất, giầy (loại giầy bằng vải, da mềm hay giầy thể thao đế cao 

su mềm hoặc chất liệu tương tự mới được sử dụng). 

- Cầu thủ vi phạm về quy định trang phục sẽ không được vào sân thi đấu. 

* Điều 7. Thể thức thi đấu và cách tính điểm 

Vòng bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm (trận thắng: 3 

điểm, trận hòa: 1 điểm, trận thua: 0 điểm). 

Thứ tự ưu tiên xếp hạng của vòng bảng:   

1- Điểm số 

 2- Hiệu số bàn thắng – bại 

 3- Số bàn thắng ghi được 

 4- Đối đầu trực tiếp (nếu có) 

Nếu căn cứ vào cả 04 tiêu chí trên mà vẫn có đội xếp ngang nhau thì Ban Tổ 

chức sẽ tiến hành bốc thăm để sắp xếp thứ tự các đội trong và giữa các bảng đấu. 

Từ vòng Tứ kết sẽ bốc thăm chọn cặp thi đấu và theo thể thức loại trực tiếp 

01 lượt, nếu sau 02 hiệp đấu chính thức tỷ số vẫn hòa sẽ tiến hành đá luân lưu. 

Vòng BK:   

- Trận Bán kết 1: Đội thắng trận tứ kết 1 gặp đội thắng trận tứ kết 3 

 - Trận Bán kết 2: Đội thắng trận tứ kết 2 gặp đội thắng trận tứ kết 4. 

* Điều 8. Luật thi đấu và các quy định khác 

- Áp dụng “Luật bóng đá 7 người” của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 



 

 

3 

- Mỗi trận đấu phải có 02 đội, mỗi đội có tối đa 07 cầu thủ trong đó có 01 

thủ môn. 

- Khi bắt đầu trận đấu, đội bóng phải có tối thiểu 06 người.  

- Số lượng cầu thủ dự bị tối đa là 07 người, số cầu thủ (đã đăng ký với Ban 

Tổ chức) được thay trong một trận đấu không hạn chế. Việc thay cầu thủ chỉ được 

tiến hành khi bóng ngoài cuộc và được sự đồng ý của trọng tài, cầu thủ thay thế chỉ 

được vào sân khi cầu thủ bị thay thế đã ra khỏi sân hoàn toàn. 

- Bất cứ cầu thủ nào ở tuyến trên cũng có thể thay đổi vị trí thủ môn nhưng 

phải thực hiện khi bóng ngoài cuộc và thông báo cho trọng tài biết. 

- Khi bóng ra khỏi biên phải sử dụng chân để đưa bóng vào cuộc và đá biên 

là quả phạt gián tiếp. Ngoài ra, tất cả các quả phạt đều là trực tiếp và bàn thắng 

được công nhận khi cầu thủ đá phạt sút thẳng bóng vào cầu môn đối phương. 

Khoảng cách hàng rào với chấm đá phạt tối thiểu là 04m. 

- Thủ môn chỉ được dùng tay bắt bóng trong vòng cung khu đá phạt 06m 

khi bóng chạm chân cầu thủ đối phương hoặc vô tình chạm chân cầu thủ đội nhà. 

Khi cầu thủ đội nhà cố tình chuyền bóng về, thủ môn không được bắt. Bóng được 

tính là trong cuộc khi rời khỏi tay thủ môn, sau khi bóng rời tay thủ môn không 

được phép bắt bóng lần 2. Thủ môn không được giữ bóng trong tay quá 06 giây. 

Thủ môn vi phạm lỗi này sẽ bị phạt một quả trực tiếp tại điểm vi phạm (có hàng 

rào). 

- Cầu thủ phạm lỗi hoặc để bóng chạm tay trong vòng cung khu đá phạt 06m 

của đội nhà thì đội đó sẽ bị một quả phạt đền. 

- Mỗi trận đấu gồm 02 hiệp, mỗi hiệp 25 phút, thời gian nghỉ giữa 02 hiệp 

không quá 10 phút. 

- Với những trận đấu loại trực tiếp, nếu hoà trong thời gian thi đấu chính 

thức sẽ đá luân lưu (05 lượt đá). Chỉ những cầu thủ có mặt trên sân lúc trọng tài kết 

thúc trận đấu mới được phép thi đá luân lưu. Khi kết thúc trận đấu, nếu hai đội 

bóng có số lượng cầu thủ không bằng nhau, đội có nhiều cầu thủ hơn sẽ phải giảm 

số lượng để khi bắt đầu đá luân lưu hai đội có số cầu thủ bằng nhau. 

 

CHƯƠNG III 

QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH 

 

* Điều 9. Kinh phí tham gia, tổ chức và trao giải thưởng 

- Các đơn vị có trách nhiệm tự túc kinh phí đi lại, tập luyện và thi đấu của 

đội mình; đóng góp kinh phí tham gia giải với mức 500.000đ/đội (Năm trăm ngàn 

đồng). 

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí chung của giải. 

 

CHƯƠNG IV  
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KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

 

* Điều 10. Đối với đội bóng 

- Để đảm bảo trận đấu diễn ra đúng tiến độ, các đội phải đến trước giờ thi đấu 

tối thiểu 30 phút để làm thủ tục và khởi động. Theo lịch đã được Ban Tổ chức sắp 

xếp, đội nào có mặt tại sân chậm hơn 15 phút so với thời gian bắt đầu trận đấu thì sẽ 

bị xử thua đối phương với tỷ số 0 – 2. 

- Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ (không đúng với danh sách đã đăng ký 

với Ban Tổ chức) vào thi đấu sẽ bị xử thua đối phương 0 – 3. 

- Đội bóng vi phạm một trong các điều sau đây sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi 

giải: 

+ Gian lận hồ sơ cầu thủ đăng ký. 

+ Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu, 

làm trận đấu không thể tiếp tục. 

+ Đội bóng có từ 02 cầu thủ trở lên đánh nhau với cầu thủ đối phương, trọng 

tài hoặc các thành viên khác làm trận đấu không thể tiếp tục. 

+ Cố tình khiếu nại sai sự thật. 

- Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng bảng, kết quả thi đấu 

(nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này vẫn được tính điểm (3-0). 

- Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng đấu loại trực tiếp thì 

đội thắng là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật. 

* Điều 11. Đối với cầu thủ 

- Cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp hoặc 02 thẻ vàng trong một trận sẽ bị truất 

quyền thi đấu trong trận đấu đó và trận đấu tiếp theo. 

- Phạt tiền 100.000đ đối với cầu thủ bị thẻ vàng, phạt 200.000đ đối với cầu 

thủ bị thẻ đỏ (Đội trưởng đội bóng có cầu thủ vi phạm có trách nhiệm nộp tiền phạt 

cho Ban Tổ chức ngay sau trận đấu). 

- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng: đánh nhau, có hành vi khiếm nhã,…sẽ 

bị đình chỉ thi đấu suốt Giải (Ban Tổ chức Giải sẽ có thông báo cụ thể, đội bóng 

không được phép thay thế cầu thủ khác). 

* Điều 12. Đối với trọng tài 

Trọng tài vi phạm đạo đức, bộc lộ yếu kém chuyên môn, có những sai sót 

làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số trận đấu…, tuỳ 

mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật từ đình chỉ điều khiển 01 trận hay bị đình chỉ đến 

hết Giải. 

* Điều 13. Đối với cổ động viên 

- Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc phải quán triệt trước tinh thần 

kỷ luật đối với cổ động viên đơn vị tham dự, đưa ra biện pháp xử lý kỷ luật đối với 
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cán bộ, đoàn viên của đơn vị không tôn trọng quy định của Giải, làm ảnh hưởng 

đến công tác tổ chức. 

- Nếu cổ động viên của đơn vị nào có hành vi quá khích, gây thiệt hại đến 

sức khoẻ người khác và cơ sở vật chất nơi tổ chức Giải thì xử lý như sau: 

+ Về trách nhiệm cá nhân của cổ động viên: phải chịu trách nhiệm đền bù và 

xử lý theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. 

+ Về trách nhiệm của đội bóng có cổ động viên vi phạm: tuỳ mức độ mà xử 

lý trừ điểm phong cách hoặc ở hình thức kỷ luật cao hơn (truất quyền thi đấu khỏi 

Giải). 

* Điều 14. Thời gian và thủ tục khiếu nại 

- Đội bóng khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, nêu ra lý do khiếu nại và nộp 

cho Ban Tổ chức Giải trong vòng 03 giờ sau trận đấu. Chỉ có Trưởng đoàn của đơn 

vị mới có quyền khiếu nại, phí khiếu nại là 200.000đ/một lần khiếu nại, nếu khiếu 

nại đúng, Ban Tổ chức sẽ trả lại phí khiếu nại. 

- Đội bóng khiếu nại có trách nhiệm cung cấp thông tin, chứng cứ liên quan 

đến nội dung khiếu nại cho Ban Tổ chức Giải để làm cơ sở xử lý. Thời gian cung 

cấp thông tin, chứng cứ không quá 03 giờ sau khi khiếu nại. 

- Đội bóng bị khiếu nại có trách nhiệm giải trình và cung cấp bằng chứng 

với Ban Tổ chức về vấn đề đội bạn khiếu nại. 

 

CHƯƠNG V  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

* Điều 15. Điều lệ Giải bóng đá Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam khu vực phía Bắc năm 2023 có hiệu lực đối với các thành viên Ban Tổ chức, 

các đơn vị đăng ký tham gia và các cá nhân có liên quan được quy định ở các phần 

trên kể từ ngày ban hành. 

* Điều 16. Trong trường hợp có tình huống phát sinh, sau khi tham khảo các 

bộ phận chuyên môn, Ban Tổ chức là người quyết định cuối cùng. Mọi thay đổi 

đều được thông báo bằng văn bản đến các bộ phận, đơn vị liên quan./. 
 

 
BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 


