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ĐIỀU LỆ
Giải bóng đá nam Thiếu niên - Nhi đồng
Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tiến tới Đại hội
TDTT toàn tỉnh lần thứ IX, Thông báo số 39/TB-SVHTTDL ngày 25/01/2021
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Chương trình công tác lĩnh vực Thể
dục, thể thao năm 2021, Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh ban hành Điều lệ giải
bóng đá nam Thiếu niên - Nhi đồng năm 2021.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm phát triển, thúc đẩy phong trào tập luyện bóng đá lứa tuổi thiếu
niên, nhi đồng trong cộng đồng, trường học. Thông qua giải nhằm động viên các
em thiếu niên, nhi đồng tập luyện nâng cao sức khỏe, tạo không khí phấn khởi
trong học tập và rèn luyện thể chất. Phát hiện và tuyển chọn các em có năng
khiếu bổ sung vào các tuyến trẻ của tỉnh theo tinh thần của Nghị quyết
154/2019/NQ-HĐND về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030.
2. Yêu cầu
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt giải ở cơ sở (đưa vào chương
trình thi đấu của Đại hội TDTT cấp huyện), tuyển chọn, tập huấn các đội tuyển
có chất lượng, tham gia giải đầy đủ; đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch
Covid-19 của Bộ Y tế.
Để việc tuyển chọn các vận động viên (VĐV) cung cấp bổ sung cho đội
tuyển cấp tỉnh theo đúng Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND, yêu cầu các đội phải
đảm bảo đúng độ tuổi và hồ sơ của VĐV theo qui định.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI
Mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố được đăng ký 02 đội tuyển bóng đá:
01 đội Thiếu niên và 01 đội Nhi đồng.
VĐV thuộc biên chế của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh
được đăng ký tham gia thi đấu giải này tối đa không quá 05 VĐV/01 đội (ghi rõ
trên danh sách đăng ký) và trong mọi thời điểm của trận đấu không quá 03 VĐV
thi đấu trên sân.
Tất cả các VĐV tham gia giải phải đang sinh sống, học tập và có hộ khẩu
thường trú tại Hà Tĩnh. Vận động viên có hộ khẩu thuộc huyện, thị xã, thành
phố nào thì thi đấu cho đơn vị đó. Cụ thể về đăng ký:

1. Về đội tuyển Thiếu niên
Mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa là 18 VĐV và 05 quan chức (gồm cả
HLV); VĐV thiếu niên phải từ 11-12 tuổi (sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2010).
2. Về đội tuyển Nhi đồng
Mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa là 12 VĐV và 03 quan chức (gồm cả
HLV); VĐV nhi đồng phải từ 9-10 tuổi (sinh từ 01/01/2011 đến 31/12/2012).
III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI
Các đơn vị tham gia giải nộp hồ sơ đội bóng về Ban Tổ chức, qua phòng
Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có thể đăng ký sơ bộ trước đó
qua địa chỉ mail: nghiepvutt.vhtt@gmail.com) gồm các loại giấy tờ sau đây:
- Quyết định cử tham gia kèm theo danh sách đăng ký thi đấu và danh
sách có dán ảnh, thông tin của từng VĐV (danh sách có dán ảnh làm trên bìa
cứng và được đóng dấu xác nhận của đơn vị).
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe thi đấu bóng đá do cơ quan y tế có thẩm
quyền cấp (cơ quan y tế cấp huyện trở lên).
Lưu ý: Các đội tham gia giải chuẩn bị hồ sơ gốc của VĐV gồm: Giấy
khai sinh, sổ hộ khẩu và học bạ để kiểm tra đối chiếu vào ngày họp kỹ thuật.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
- Về thời gian, căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và có sự cho
phép của cấp trên, Ban Tổ chức sẽ có thông báo thời gian thi đấu cụ thể. Dự kiến
thời gian tổ chức như sau:
Hạn nộp đăng ký và hồ sơ trước ngày 16/7/2021; kiểm tra nhân sự và họp
kỹ thuật vào lúc 7h30, ngày 21/7/2021 tại phòng họp Nhà thi đấu TDTT tỉnh;
khai mạc vào lúc 14h00, ngày 21/7/2021 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh và thi đấu
cho đến hết ngày 25/7/2021.
- Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh và sân cỏ nhân tạo tỉnh.
V. LUẬT THI ĐẤU - TRỌNG TÀI
1. Luật thi đấu
1.1. Về nội dung Thiếu niên:
- Áp dụng thi đấu sân 9x9 (mỗi đội 9 cầu thủ chính thức); sân thi đấu
45mx65m, cầu môn 4,87m x 2,13m, khu phạt đền 13m, chấm phạt đền 9m; thi
đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút; áp dụng luật thi đấu bóng đá 11 người do Liên
đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành.
- Trang phục thi đấu: VĐV sử dụng giày ba ta đế mềm hoặc có núm cao
su và bắt buộc phải có bọc ống quyển, tất dài và đi giày thi đấu.
- Bóng thi đấu: Bóng số 4 Động lực.
1.2. Nội dung Nhi đồng:
- Áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
ban hành.
- Trang phục thi đấu: VĐV sử dụng giày ba ta đế cao su thường và bắt
buộc phải có bọc ống quyển, tất dài và đi giày thi đấu.

- Bóng thi đấu: Bóng số 4 Động lực.
Lưu ý: Các đội bóng phải chuẩn bị và cho VĐV làm quen khi tập luyện
với bọc ống quyển; VĐV không mang bọc ống quyển sẽ không được thi đấu.
2. Trọng tài
Trọng tài do Ban Tổ chức điều động thành lập để điều hành giải.
VI. THỂ THỨC THI ĐẤU - CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Thể thức thi đấu
Căn cứ vào số lượng đội đăng ký, Ban Tổ chức sẽ quyết định hình thức
thi đấu phù hợp và công bố trong cuộc họp chuyên môn kỹ thuật trước lúc bốc
thăm.
2. Cách tính điểm và xếp hạng thi đấu vòng tròn
Mỗi trận đội thắng được 3 điểm, đội hòa được 1 điểm, đội thua 0 điểm;
đội thắng đội bỏ cuộc được 3 điểm với tỷ số 3-0 (nếu trận đấu đã được diễn ra
có tỷ số cho đội thắng lớn hơn 3-0 thì tính kết quả đó).
Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp thứ hạng trong Bảng.
Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội bóng sẽ được
xác định trước hết là kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau (tính đối
đầu) theo thứ tự:
- Tổng số điểm.
- Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.
- Tổng số bàn thắng.
- Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.
Trường hợp các chỉ số trên bằng nhau, BTC sẽ tiếp tục xét các chỉ số của
tất cả các trận đấu trong bảng theo thứ tự:
- Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.
- Tổng số bàn thắng.
- Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.
Trường hợp các chỉ số trên bằng nhau, BTC sẽ tiếp tục xét điểm tính trên
tổng số thẻ vàng, thẻ đỏ đội bóng đó nhận khi kết thúc vòng bảng (thẻ vàng 1
điểm; thẻ đỏ 3 điểm), đội bóng nào nhận ít điểm hơn sẽ được xếp trên.
Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, BTC sẽ tổ chức bốc thăm để xác định thứ
hạng của các đội trong Bảng (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 để xác định đội
xếp trên).
3. Thi đấu loại trực tiếp
Nếu hai đội thi đấu có tỷ số hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức,
thì sẽ bước vào thi đấu luân lưu 9m (đối với nội dung Thiếu niên) hay 6m (đối
với nội dung Nhi đồng).
VII. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Khen thưởng

- Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải;
- Tặng cúp, cờ, huy chương, hoa và tiền thưởng cho 02 đội vô địch thiếu niên
và nhi đồng;
- Tặng cờ, huy chương, hoa và tiền thưởng cho các đội đạt giải nhì và
đồng giải ba cả hai lứa tuổi Thiếu niên và Nhi đồng;
- Tặng cờ, tiền thưởng giải phong cách cho cả 02 nội dung thiếu niên và
nhi đồng;
- Tặng hoa và giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn
thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất của từng nội dung;
- Tặng hoa và phần thưởng cho tổ Trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Kỷ luật
Trong quá trình tổ chức thi đấu, nếu đội bóng hoặc VĐV nào vi phạm
điều lệ, điều luật thi đấu và các quy định khác thì thùy theo mức độ mà Ban Tổ
chức giải xử lý kỷ luật theo Qui chế của Liên đoàn bóng đá Việt nam; VĐV bị
thẻ vàng 50.000đ, thẻ đỏ 100.000đ nộp cho Ban Tổ chức ngay sau trận đấu. Ban
Tổ chức xem xét hình thức kỷ luật khác đối với các hành vi bạo lực phi thể thao.
3. Khiếu nại
Khiếu nại về nhân sự nộp trước trận đấu 30 phút và kèm theo 1.000.000đ
để Ban Tổ chức thẩm tra. Ban Tổ chức chỉ nhận khiếu nại nhân sự ở các lượt
trận đầu tiên của các đội, khiếu nại phải bằng văn bản do Trưởng đoàn ký. Trong
khi chờ thẩm tra, các đoàn phải tuyệt đối chấp hành quyết định của Ban Tổ chức
và sự điều hành của Trọng tài. Không được khiếu nại về các lỗi nhận định của
Trọng tài. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
VIII. KINH PHÍ
- Các đội bóng tham dự giải tự túc kinh phí tập luyện và di chuyển, ăn
nghỉ trong thời gian thi đấu.
- Ban Tổ chức giải lo kinh phí tổ chức, cơ sở vật chất và giải thưởng.
Trên đây là Điều lệ giải bóng đá nam Thiếu niên - Nhi đồng Đại hội
TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2021, chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi
bổ sung bằng văn bản khi xét thấy cần thiết./.
Nơi nhận:
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL;
- Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT các huyện,
thành phố, thị xã;
- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;
- Lưu: VT, QLTDTT.
Gửi: VB Giấy + Điện tử.
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