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ĐIỀU LỆ 

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM - GIẢI THỂ THAO PHÍA NAM NĂM 2022 

Chào mừng kỷ niệm 77 Năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam  

(28/8/1945-28/8/2022)  
 

I. Đối tượng và điều kiện tham dự: 

1. Đối tượng:  

- Là Đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

của các đơn vị thuộc Bộ Tư Pháp tại phía Nam và các đơn vị khách mời. 

- Mỗi đơn vị được cử tối đa 01 đội bóng đá nam (có từ 04 đôi đăng ký 

thi đấu trở lên) tham dự Giải. Trường hợp đơn vị thiếu nhân sự có thể liên kết 

với đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp tại phía Nam để thành lập đổi tuyển tham gia 

đầy đủ. 

2. Điều kiện dự giải: 

- Mỗi đội được phép đăng ký 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên và tối 

đa 14 cầu thủ. 

- Mỗi cầu thủ chỉ được quyền đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị (nếu đăng ký 

thi đấu cho 02 đơn vị sẽ bị xóa tên và không được tham dự giải). 

- Cầu thủ tham dự giải phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước 

công dân/ thẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị  khi Ban 

Tổ chức yêu cầu. 

II. Thời gian, địa điểm thi đấu: 

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự giải:  

Các đơn vị đăng ký trước 17h00 ngày 12/8/2022 cho Ban Tổ chức. (Liên 

hệ anh Nguyễn Hồng Quang, số điện thoại 0918.383.171). 

2. Thời gian, địa điểm, bốc thăm, khai mạc: 8h00 ngày 19/8/2022, tại 

CLB Cầu lông Làng Thiếu niên Thủ Đức, số 249 Đặng Văn Bi, phường Trường 

Thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh  

3. Thời gian, địa điểm thi đấu : Từ 15h00-17h30, ngày 19/8/2022, tại sân 

bóng đá Linh Tây WeSport- 16 Trần Văn Nửa, Phường Linh Tây, TP.Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh. 

III. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thi đấu: 

1. Danh sách Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và cầu thủ tham dự giải khi 

đăng ký phải ghi rõ họ tên, năm sinh, số CMND/Căn cước công dân, ngày cấp, 
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nơi cấp, đơn vị, chức vụ công tác có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị ký tên và 

đóng dấu bằng văn bản.  

2. Cầu thủ tham dự Giải thể thao phải xuất trình chứng minh nhân 

dân/Thẻ căn cước công dân (bản gốc) hoặc thẻ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của đơn vị để Ban Tổ chức kiểm tra trước khi thi đấu. 

IV. Thể thức thi đấu 

1. Thể thức thi đấu: Tùy số lượng đăng ký cụ thể, Ban Tổ chức sẽ tổ chức 

thể thức thi đấu phù hợp với tình hình thực tế Giải. 

2. Thời gian trận đấu: Một trận đấu gồm 02 hiệp, mỗi hiệp (kể cả bóng 

ngoài cuộc): 40 phút, nghỉ giữa 02 hiệp là 10 phút. Nếu sau thời gian thi đấu hai 

đội hòa nhau, sẽ tiến hành thi đá luân lưu để xác định đội thắng. 

V. Luật thi đấu và các quy định của Ban Tổ chức: 

1. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Bóng đá 07 người của Tổng cục Thể 

dục thể thao ban hành “Quy định về công tác tổ chức thi đấu đối với các giải 

bóng đá ngoài hệ thống bóng đá chuyên nghiệp”. 

2. Quy định cụ thể: 

- Sân thi đấu: sân bóng đá dành cho 07 người  

- Bóng thi đấu: bóng Động Lực số 4 (Bóng Đá Nam). 

- Trang phục và giày, tất thi đấu: Giày chuyên dùng cho thi đấu bóng đá 

07 người loại mỏng mềm hoặc giày bata vải, tất dài. Quần áo phải thống nhất về 

màu sắc. Nếu hai đội trùng màu áo, trọng tài sẽ tiến hành bốc thăm để xác định 

đội phải đổi màu áo trước khi bắt đầu trận đấu. 

- Trọng tài, giám sát: Do Ban Tổ chức giải phân công. 

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên chịu trách nhiệm về chuyên môn và đạo 

đức của đội bóng trong suốt quá trình tham dự giải. 

- Phạt thẻ vàng, thẻ đỏ: Thực hiện theo quy định. Vận động viên bị 02 thẻ 

vàng trong trận đấu bị truất quyền thi đấu và phải nghỉ 01 trận kế tiếp, nếu bị thẻ 

đỏ trực tiếp sẽ bị nghỉ 02 trận kế tiếp. Nếu bị thẻ đỏ về hành vi đạo đức, Ban Tổ 

chức Giải sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật bổ sung. 

- Đội bóng tham dự Giải phải có mặt trước giờ thi đấu 30 phút để làm thủ 

tục đăng ký trước trận đấu, đến trễ giờ thi đấu quy định quá 10 phút sẽ bị truất 

quyền thi đấu trận đó và bị xử thua 0 – 3.  

- Đội bóng tự ý dừng trận đấu để phản đối quyết định của trọng tài, không 

tiếp tục thi đấu, giám sát trận đấu và trọng tài lập báo cáo gửi về Ban Tổ chức 

Giải và xem như đội bóng đó tự ý bỏ cuộc, đồng thời bị xoá thành tích, bị loại 

khỏi giải ngay tại thời điểm đó. 

- Vì lý do thời tiết hoặc những sự cố khách quan khác dẫn đến trận đấu 

không thể tiến hành theo lịch thi đấu, thời gian tiến hành trận đấu sẽ do Ban Tổ 

chức quyết định và thông báo bằng văn bản cho các đội. Trong trường hợp trận 
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đấu đã tiến hành được 30 phút trở lên thì trận đấu đó coi như đã kết thúc và giữ 

nguyên tỉ số. 

3. Khiếu nại về nhân sự: Chỉ có Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên 

trong danh sách đăng ký với Ban Tổ chức Giải mới được quyền khiếu nại về 

nhân sự trước trận đấu bằng văn bản cụ thể.  

VI. Kinh phí, khen thưởng, kỷ luật: 

1. Kinh phí:  

Công đoàn Bộ chi kinh phí trao giải thưởng, Công đoan các đơn vị phía 

Nam huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho công tác tổ chức Giải. 

2. Khen thưởng:  

Ban Tổ chức Giải sẽ trao các giải thưởng sau trận chung kết, tổng kết và 

bế mạc Giải. Cơ cấu giải thưởng dự kiến cho mỗi nội dung bóng đá mini gồm: 

01 giải nhất (5 triệu đồng), 01 giải nhì (Bốn triệu đồng), 01 giải ba ( ba triệu 

đồng) và 01 giải khuyến khích (1,5 triệu đồng). 

3. Kỷ luật:  

Ban Tổ chức Giải sẽ có hình thức kỷ luật đối với các đội, cá nhân vi phạm 

điều lệ giải, không tham dự lễ khai mạc Giải, không mặc trang phục khi dự lễ 

khai mạc, bế mạc và thi đấu, tự ý bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu; hoặc kiến 

nghị xử lý theo quy định của Công đoàn Bộ/Ban Tổ chức Giải và pháp luật hiện 

hành. 

VII. Điều khoản thi hành: 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Ban Tổ chức giải mới có 

quyền sửa đổi hoặc bổ sung khi cần thiết. Các vấn đề phát sinh khác sẽ do 

Trưởng Ban Tổ chức Giải quyết định./. 

 
                 Nơi nhận: 

- Đảng ủy Bộ (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (để báo cáo); 

- Ban Tổ chức Giải và các Tiểu ban; 

- Các đơn vị, khách mời; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu Công đoàn Bộ, Ban Văn thể, Ban Tổ chức. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

  

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

Khương Thị Thanh Huyền 
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