
    ĐIỀU LỆ 
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN HUDA CUP LẦN THỨ VIII - 2014 

  KHU VỰC ĐÀ NẴNG 

Điều 1.  Mục đích và yêu cầu 

1.1- Mục đích  

- Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2014 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào tập luyện bộ môn bóng đá nói riêng và các môn thể 

thao nói chung trong sinh viên nhằm nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách và góp 

phần giáo dục toàn diện cho  sinh viên. 

- Tạo điều kiện cho các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng có dịp giao lưu, học hỏi, tăng tình đoàn kết cùng nhau 

phát triển phong trào TDTT, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tăng cường các hoạt động hữu 

ích cho sinh viên học sinh thành phố Đà Nẵng. 

1.2- Yêu cầu 

   - Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ giải, Luật và các văn bản quy định của Ban 

Chỉ đạo và Ban Tổ chức. 

 - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao. 

- Đoàn kết, học tập lẫn nhau, phát huy tinh thần cao thượng trong thể thao và 

đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi đấu. 

Điều 2.  Đối tượng 

 2.1.  Đối tượng được tham dự Giải: 

 - Là sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn, hiện đang học tập tại các trường đại 

học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong khu vực thành phố Đà Nẵng. 

- Có xác nhận đủ sức khỏe thi đấu môn Bóng đá, do cơ quan có thẩm quyền xác 

nhận. 

- Có đạo đức tốt và học lực từ trung bình trở lên  

- Có độ tuổi từ 18-28 tuổi 

          2.2. Đối tượng không được tham dự Giải:  

- Sinh viên đã tham dự Giải chuyên nghiệp, Giải hạng nhất, Giải hạng nhì quốc 

gia và Giải U21 quốc gia từ năm 2009 đến nay do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ 

chức. 

- Sinh viên chuyên sâu bóng đá của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 
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- Sinh viên học các loại hình đào tạo tại chức, từ xa và các loại hình đào tạo 

không chính quy khác. 

 Điều 3. Thời gian và địa điểm thi đấu 

- Thời gian tổ chức từ ngày 13/4/2014 đến ngày 25/4/2014  

- Địa điểm:  Trung tâm TDTT quốc phòng III – Quân Khu V  

(01 Duy Tân, Quận Hải Châu, Đà Nẵng) 

 - Họp bốc thăm xếp lịch thi đấu:  

9h00 ngày 08/4/2014 tại  Đại học Đà Nẵng (41 Lê Duẩn, ĐN) 

Điều 4. Thể thức, Luật và các quy định về thi đấu 

4.1. Thể thức thi đấu  

- Căn cứ vào số lượng đội tham gia, Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi 

đấu tại buổi họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu chọn 4 đội vào thi đấu bán kết và 

chung kết. Hai đội thua ở bán kết xếp đồng hạng ba. 

 

4.2. Cách tính điểm  xếp hạng trong thi đấu vòng tròn 

4.2.1. Cách tính điểm:  

- Đội thắng:  3 điểm 

- Đội hoà:     1 điểm 

- Đội thua:    0 điểm 

4.2.2. Xếp hạng:  

- Tính tổng điểm của mỗi đội đạt được để xếp hạng 

- Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu 

giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:  

     + Kết quả trận gặp nhau 

+ Hiệu số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua 

     + Tổng số bàn thắng 

  Đội nào có kết quả cao hơn xếp trên 

 - Nếu vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét kết quả của toàn bộ các trận đấu trong giải 

theo thứ tự sau: 

+  Hiệu số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua 

+  Tổng số bàn thắng  

Đội nào có kết quả cao hơn xếp trên 

- Nếu vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm xác định đội xếp trên. 

- Các trận bán kết và chung kết: Nếu sau thời gian thi đấu chính thức (80 phút) 

kết thúc mà vẫn có tỷ số hòa, sẽ tổ chức thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng 

(không thi đấu hiệp phụ). 

         4. 3. Luật thi đấu và các quy định khác: 

 - Áp dụng Luật thi đấu bóng đá hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 

- Các quyết định của Ban Tổ chức Giải được thể hiện dưới hình thức thông báo 

gửi tới các thành viên tham gia Giải và các thành viên tham gia Giải phải có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm túc các quyết định của Ban Tổ chức. 
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- Bóng thi đấu: Sử dụng Bóng Động lực ( do Công ty thể thao Động Lực sản xuất )  

             - Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 40 phút, nghỉ giữa 2 hiệp 10 phút 

4.4. Một số quy định đối với các đoàn và vận động viên 

 4.4.1. Quy định về đăng ký  

- Mỗi đội bóng được quyền đăng ký tối đa là 25 thành viên, gồm: 20 cầu thủ, 01 

trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 trợ lý huấn luyện viên, 01 cán bộ y tế, 01 săn sóc 

viên và được quyền đăng ký tối đa 20 cầu thủ / 1 trận đấu (11 chính thức và 9 dự bị ) và 

được phép thay thế 5 cầu thủ trong mỗi trận đấu.  

          - Bản đăng ký danh sách tham dự giải phải được Hiệu trưởng nhà trường ký 

đóng dấu. Nội dung bản đăng ký chung bao gồm: 

 + Đối với cán bộ: Họ tên, năm sinh, chức vụ, ảnh cá nhân (3x4cm). 

 + Đối với cầu thủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên,  khoa, lớp, số 

áo (theo mẫu đính kèm). 

- Khi về dự thi đấu các cầu thủ (sinh viên) phải có:  

+ Thẻ sinh viên. 

+ Chứng minh nhân dân cấp trước ngày 30/10/2013. 

+ Hai ảnh cá nhân cỡ 3 x 4cm ( ảnh cá nhân 3x4 được dán vào bản đăng ký ảnh 

theo mẫu đính kèm).   

+ Phiếu thi đấu của từng vận động viên (sinh viên) theo mẫu  đính kèm. 

- Danh sách đăng ký phải chỉ định số áo cho từng cầu thủ trong suốt giải. 

- Các cầu thủ phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức 

khoẻ thi đấu môn bóng đá. 

4.4.2. Thời gian đăng ký 

- Đăng ký chi tiết hồ sơ trước ngày 06/4/2014 

- Mọi thủ tục xin liên hệ Trung tâm Giáo dục Thể chất – Đại học Đà Nẵng 

Điện thoại:   0511.3604.063               Email: gdtc@dng.vnn.vn  

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức giải 

về mọi mặt của đội bóng mình trong suốt quá trình thi đấu Giải.  

4.4.3.Trang phục thi đấu 

- Đồng phục theo quy định của Luật thi đấu Bóng đá hiện hành của Liên đoàn 

Bóng đá Việt Nam.    

- Giày thi đấu: Giày da chuyên dụng cho thi đấu bóng đá (không được đi giày 

bata), phải có bịt ống quyển và vớ dài che cẳng chân 

- Đội có mã số đứng trước là đội được ưu tiên chọn màu áo 

- Cầu thủ nào vi phạm trang phục không được vào sân thi đấu 

 Điều 5.  Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại 

 5.1. Khen thưởng  

 - Đội vô địch: Cúp + Cờ + Huy chương vàng + tiền thưởng  

 - Đội xếp hạng nhì: Cờ + Huy chương bạc + tiền thưởng  
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 - Đội xếp thứ ba (2 đội): Cờ + Huy chương đồng +tiền thưởng  

           - Đội đoạt giải phong cách:  Cờ + tiền thưởng      

 - Cầu thủ xuất sắc nhất.                              

- Giải vua phá lưới.                

 - Hai đội đoạt giải nhất nhì được Công ty bia Huda tài trợ tham dự Vòng chung 

kết khu vực Miền trung được tổ chức tại thành phố Huế vào tháng 5/2014. 

 5.2. Kỷ luật 

 5.2.1.Đối với đội bóng  

 - Đội bóng đến sân thi đấu muộn quá 30 phút sau giờ thi đấu mà không có lý do 

sẽ bị xử thua với tỉ số 0 – 3.  

 - Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu sẽ bị xử thua 0 – 3. 

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

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

tình bỏ cuộc. 

 + Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu giải ở vòng đấu bảng: Toàn bộ 

kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị huỷ bỏ. 

 5.2.2. Đối với cầu thủ 

 - Cầu thủ bị 2 thẻ vàng bị truất quyền thi đấu trận kế tiếp. Mức xử lý này cũng 

áp dụng với thẻ vàng thứ 4, thứ 6, thứ 8… 

 - Cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị truất quyền thi đấu 2 trận kế tiếp. 

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

tính cầu thủ bị một thẻ vàng và một thẻ đỏ. Nếu trước trận đấu đó cầu thủ đã bị một 

thẻ vàng, thì sẽ truất quyền thi đấu ít nhất ba trận. 

 - Trường hợp cầu thủ vi phạm nghiêm trọng: Đánh nhau hoặc có các hành vi 

khiếm nhã…sẽ bị đình chỉ thi đấu suốt giải (Ban Tổ chức Giải có thông báo cụ thể, đội 

bóng không được phép thay thế cầu thủ khác) 

 5.2.3. Đối với Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội 

bóng:  

 - Cán bộ quản lý, cầu thủ bóng đá vi phạm quy định về hoạt động ở khu vực kỹ 

thuật hoặc có hành vi không đúng mức sẽ không được ngồi ở khu vực kỹ thuật. 

 - Huấn luyện viên hoặc các thành viên đội bóng có hành vi móc nối, dàn xếp tỷ 

số; mua chuộc huấn luyện viên, cầu thủ đội bạn; hối lộ trọng tài thì bị đình chỉ làm 

nhiệm vụ. 

 - Đối với đội bóng vi phạm về nhân sự thi đấu thì ngoài các hình thức kỷ luật 

của Ban Tổ chức, đội vi phạm sẽ bị thông báo toàn quốc trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

 5.2.4. Đối với trọng tài 

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

làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, vi phạm về tài chính của Ban tổ chức Giải, nhận 
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hối lộ thì tuỳ mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ điều khiển 1 trận đấu hay bị đình 

chỉ đến hết Giải. 

 - Trọng tài là cán bộ, giáo viên của nhà trường có đội bóng tham dự Giải 

thì không được tham gia điều khiển các trận đấu có đội bóng của trường mình thi 

đấu.  

 5.2.5. Đối với cổ động viên 

 - Các trường phải quán triệt trước tinh thần kỷ luật với cổ động viên đơn vị 

tham dự và có biện pháp xử lý kỷ luật đối với những sinh viên của trường làm ảnh 

hưởng đến công tác tổ chức trận đấu. 

 - Tùy theo mức độ và hành vi vi phạm, Ban Tổ chức sẽ đề nghị nhà trường có 

hình thức kỷ luật thích đáng đối với những sinh viên vi phạm theo quy chế của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

 - Nếu cổ động viên đơn vị nào có hành vi quá khích gây thiệt hại sức khỏe 

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

 + Trách nhiệm cá nhân của cổ động viên: Phải chịu trách nhiệm đền bù và xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

 + Trách nhiệm đội bóng có cổ động viên vi phạm: Tùy theo mức độ mà xử lý 

trừ điểm phong cách hoặc các hình thức kỷ luật cao hơn.   

5.3.  Khiếu nại  

 - Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu 

về: bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không 

phạt đền.  

- Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác (ngoài quy định ở trên) phải có văn bản 

gửi tới Ban Tổ chức thông qua giám sát trận đấu chậm nhất 2 giờ sau khi trận đấu kết 

thúc và kèm theo 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng). Giám sát phải báo cáo đầy đủ 

với Ban Tổ chức Giải ngay sau khi nhận được khiếu nại. 

- Chỉ có huấn luyện viên, đội trưởng mới có quyền khiếu nại về kỹ thuật, chuyên 

môn. 

 - Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức giải 

sẽ xem xét và có thể có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại. 

 Điều 6.  Kinh phí tổ chức 

 6.1. Kinh phí tổ chức: 

 - Kinh phí tổ chức giải do Công ty TNHH Bia Huế tài trợ 

- Các đội tham gia tự trang trải kinh phí tập luyện và thi đấu của đội mình 

- Công ty Bia Huế sẽ tài trợ các khoản sau: 

 + Trang phục thi đấu 

 + Mỗi trận đấu mỗi đội được hỗ trợ 500.000đ 

 6.2. Chế độ bồi dưỡng tập luyện và thi đấu: 

Các trường căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức cho đội bóng tập luyện thi đấu có 

thể vận dụng theo Thông tư liên tịch giữa Uỷ ban Thể dục thể thao ( nay là Bộ Văn 
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hoá Thể thao và Du lịch) và Bộ Tài chính số: 103/2004/TTLT/BTC- UBTDTT ngày 

05 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao và Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục 

thể thao (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) số: 106/2006/TTLT/BTC- UBTDTT 

ngày 17 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể 

thao và số ngày thực tế thi đấu.  

Điều 7.  Công tác chỉ đạo, điều hành 

Giải Bóng đá Sinh viên Huda Cup lần thứ VIII năm 2014 – khu vực Đà Nẵng 

do Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng ty TNHH Bia Huế, Sở VHTT&DL Đà Nẵng, 

Trung tâm TDTT Quốc phòng III-QKV, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức 

Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ này và Ban Tổ 

chức chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các tổ chức và các đơn vị liên 

quan. 

Hiệu trưởng các trường có đội bóng tham dự có trách nhiệm tổ chức đội tham 

gia thi đấu đầy đủ để tăng cường giáo dục toàn diện và nâng cao đời sống văn hoá thể 

thao cho sinh viên; đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về nhân sự vận động viên dự 

giải, quản lý, tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu đảm bảo an toàn, hiệu quả, có tác 

dụng giáo dục cao, tạo mọi điều kiện cho các cán bộ, sinh viên tham gia Giải. 

 

                                                                                                    KT.GIÁM ĐỐC 

             Phó Giám đốc (đã ký) 

                    Ngô Văn Dưỡng 

Nơi nhận:                                                                           

- Các trường ĐH,CĐ, THCN TP Đà Nẵng                                         

- CTy TNHH Bia Huế  

- Sở VH,TT, DL Đà Nẵng 

- Đài truyền hình Đà Nẵng  

- ĐoànTNCSHCM ĐH Đà Nẵng 

- Ban Công tác HSSV ĐH Đà Nẵng 

- Trung tâm GDTC ĐH Đà Nẵng 

- Lưu VT 
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Đơn vị......……….  
PHIẾU THI ĐẤU 

 
“Giải bóng đá sinh viên HUDA Cup lần thứ VIII năm 2014- Khu vực Đà Nẵng ” 

 

                                       - Họ và tên sinh viên :                                                           

     Ảnh cỡ 3x 4              - Ngày tháng năm sinh :                                      

    có dấu giáp lai           - Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú : 

     của trường                - Mã số SV:                  Khoa:                        Lớp :               
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 GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN HUDA CUP LẦN THỨ VIII NĂM 2014 

KHU VỰC ĐÀ NẴNG 

  ĐĂNG KÝ ẢNH (ĐỂ LÀM THẺ VĐV ) 
 

Đơn vị: …………………………………..................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Họ và tên:                          

Ngày,tháng, năm sinh:         

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                          

Ngày,tháng, năm sinh:        

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                          

Ngày,tháng, năm sinh:        

 
 
 
 
 
 
 

 

Họ và tên:                          

Ngày,tháng, năm sinh:       

 
 
 

  

 
 

 

Họ và tên:                          

Ngày,tháng, năm sinh:        

 
 
 
 
 
 

 

Họ và tên:                          

Ngày,tháng, năm sinh:       
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 9 

      

DANH SÁCH CÁN BỘ VẬN ĐỘNG VIÊN  

THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ  SINH VIÊN HUDA CUP LẦN THỨ VIII NĂM 2014       

                                         KHU VỰC ĐÀ NẴNG 

 

1- Danh sách cán bộ đoàn : 

TT HỌ VÀ TÊN TUỔI 
CHỨC VỤ 

 Ở ĐƠN VỊ 

CHỨC VỤ  

Ở ĐỘI BÓNG 

ĐIỆN 

THOẠI  

      

      

      

      

 

2- Danh sách sinh viên ( vận động viên) 

 

TT 

Họ và tên Mã số sinh viên Ngày sinh Lớp Khoa Số áo  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Xác nhận y tế                                              Ban Giám hiệu trường  

                                                                                      (ký và đóng dấu) 

 

 

 
 

Tên đơn vị: 
Số:               /  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

................. ngày         tháng       năm 2014 


