ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN – SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ - NY
CUP 2017

Điều 1. Mục đích, yêu cầu của Giải
1. Mục đích:
-

Duy trì và phát huy sự thành công của các giải trước đây và nhằm mở rộng và khuyến
khích hoạt động bóng tại các chi hội các bang và là tiền đề cho giải thường niên hàng
năm trong khuôn khổ của hoạt động Vòng Tay Nước Mỹ.

-

Nhằm tạo một hoạt động thường niên để kết nối các bạn Học Sinh – Sinh Viên – Thanh
Niên Việt Nam đến từ các bang khắp đất nước Hoa Kỳ.

-

Là sự kiện nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện bóng đá của học sinh, sinh viên, thanh
niên tại các trường đại học toàn nước Mỹ, đẩy mạnh phong trào TDTT của Sinh Viên –
Thanh Niên Việt Nam tại Mỹ, và góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện thể chất, giữ
gìn sức khỏe, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh.

2. Yêu cầu:
-

Chấp hành nghiêm túc Điều lệ giải và các quy định của Ban tổ chức.

-

Nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, cao thượng”, chống mọi biểu hiện tiêu
cực trái với đạo đức và tinh thần thể thao của bóng đá.

Điều 2. Đối tượng và số lượng đội tham gia
1. Đối tượng:
-

Tất cả sinh viên và thanh niên Việt Nam, Kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc
tại Mỹ.

-

Không giới hạn độ tuổi, giới tính và công việc trong quá trình tham gia thi đấu.

2. Đăng ký đội thi đấu: Mỗi đội được đăng ký tối thiểu gồm 08 cầu thủ và không quá 16
người. Danh sách đội bóng đăng ký và gửi về cho đại diện BTC trước ngày 08/07/2017.
3. Trang phục: Mỗi đội tham gia thi đấu phải có 02 trang phục đồng bộ, với mầu sắc khác
nhau. Mỗi loại trang phục phải có số đeo khác nhau, cùng màu (trừ trang phục của thủ
môn).
4. Giày thi đấu: do sân yêu cầu đi giày tuft không có đinh, BTC khuyến khích mỗi cầu thủ
nên chuẩn bị 2 loại giày khác nhau cho tuft và có đinh. Tùy tình hình trực tiếp tại ngày thi

đấu BTC sẽ thông báo tới các đội tại sân.
Điều 3. Thời gian đăng kí, lệ phí thi đấu và trách nhiệm của BTC
1. Thời gian đăng ký: Hồ sơ đăng ký (danh sách cầu thủ) gửi về Ban tổ chức giải hạn chót
lúc 12:00 AM ngày 08/07/2017
Email: bongda@sinhvienusa.org
2. Thời gian và địa điểm thi đấu: Xem thư mời đính kèm
3. Lệ phí thi đấu
Lệ phí thi đấu mỗi đội là $250
4. Ký waiver form
-

Trước giải đấu, đội trưởng và cầu thủ mỗi đội sẽ phải khí waiver form do BTC chuẩn bị
trong trường hợp chấn thương do va chạm trong quá trình thi đấu.

-

BTC sẽ cung cấp emergency kits cho các trường hợp như trên xảy ra.

Điều 4. Luật, thể thức thi đấu, cách tính điểm, trọng tài
1. Luật:
-

Luật thi đấu giành cho giải 07 người
Đến muộn 15 phút theo giờ quy định là 8:00AM sẽ bị loại khỏi giải
Các đội sẽ bốc thăm chia bảng 15 phút trước khi thi đấu. Vậy BTC khuyến khích các đội
đến sớm 30 phút trước giờ thi đấu để làm thủ tục.

2. Thể thức thi đấu:
08 đội sẽ đượcchia thành 2 bảng, mỗi bảng gồm 04 đội thi đấu vòng tròn để tính điểm và
chọn mỗi bảng 02 đội vào vòng bán kết đấu loại trực tiếp để chọn ra 2 đội vào đá trận
chung kết. 2 đội thua ở trận bán kết sẽ tranh giải 3 và giải 4.
3. Sân thi đấu
-

Kích thước sân thi đấu là 30m x 60m, sân cỏ nhân tạo (turf)

-

Khu vực cấm địa cách khung thành 6m, rộng 8m

-

Điểm phạt đền cách khung thành 3.5m

-

Kích thước khung thành: goal mini 7 người

4. Bóng thi đấu: Bóng đá, Size 5
5. Thời gian thi đấu
-

2 hiệp thi đấu chính thức, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa hiệp 5 phút.

-

Kể từ vòng thi đấu bán kết nếu kết quả hòa được giữ nguyên sau khi kết thúc 2 hiệp thi
đấu chính thức sẽ bước vào đá luân lưu cho đến 10.

-

Không được thay thủ môn bắt phạt đền sau khi trọng tài thổi hết 2 hiệp chính.

-

Sau loạt đá luân lưu không xác định được đội chiến thắng, hình thức bốc thăm tung đồng
xu sẽ được trọng tài sử dụng

6. Giao bóng và thả bóng
Quyền giao bóng bắt đầu trận đấu được quyết định bởi việc tung đồng xu. Giao bóng
được thực hiện tại điểm trung tâm của sân để bắt đậu hoặc sau mỗi bàn thắng được ghi.
Trong trường hợp trận đấu phải dừng đột ngột, thả bóng được thực hiện để bắt đầu lại
trận đấu tại vị trí bóng trước khi trận đấu bị dừng.
7. Cách tính điểm:
-

Một trận thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm,
2 đội tham gia thi đấu, một đội bỏ cuộc sẽ bị xử thua 03 bàn

-

Nếu bằng điểm được tính các chỉ số phụ:


Hiệu số bàn thắng / thua.



Tổng số bàn thắng/thua




Thành tích của trận đối đầu.
Bốc thăm.

8. Trọng tài:
-

BTC sẽ thuê trọng tài bán chuyên nghiệp điều hành các trận đấu.

9. Bàn thắng
Bàn thắng được coi là hợp lệ khi toàn bộ bóng lăn qua vạch vôi cầu môn, trong giới hạn
khung thành và không có hành vi phạm luật trước đó.
10. Luật việt vị: Không áp dụng.

11. Phạm lỗi
Cầu thủ bị coi là phạm lỗi khi vi phạm các hành vi: ôm, đẩy, kéo, đá, ngáng, nhảy lên đối
phương. Hành vi xoạc cũng bị coi là phạm lỗi nếu chạm người đối phương trước khi trạm
bóng. Các lỗi trên sẽ bị thổi phạt đền nếu vị trí phạm lỗi xảy ra trong khu vực cấm địa.
12. Các hành vi sau cũng bị thổi phạt:
-

Nhổ nước bọt vào đối phương (Thẻ đỏ)

-

Dùng ngôn ngữ không hợp lý: Chửi bậy kể cả tiếng anh hay tiếng việt đều bị thẻ đỏ

-

Có những hành động gây hấn hay đe dọa đối thủ

-

Chạm tay vào bóng (trừ thủ môn trong vòng cấm địa)

-

Chơi bóng với hành vi nguy hiểm

-

Cản trở trái phép sự di chuyển của đối phương hoặc ngăn cản thủ môn thả bóng

-

Thủ môn không được phép bắt bóng do đồng đội chuyền về, nếu vi phạm đội bạn sẽ được
hưởng phạt gián tiếp tại nơi phạm lỗi.

13. Thẻ phạt
-

Trọng tài có thể quyết định phạt đối với các trường hợp phạm lỗi nghiêm trọng.
Thẻ đỏ trực tiếp do đánh nhau, hành vi thô bạo sẽ bị cấm cả giải.

-

02 thẻ vàng sẽ được tính là 01 thẻ đỏ.
Thẻ vàng sẽ bị đuổi ra sân 02 phút, thẻ đỏ sẽ bị đuổi cho đến hết trận đấu

14. Đá phạt: Tất cả các tình huống đá phạt đều là phạt trực tiếp. Cầu thủ đối phương phải
đứng cách bóng 03 mét.
15. Phạt đền: Trừ cầu thủ sút phạt và thủ môn đối phương, tất cả các cầu thủ phải đứng ngoài
vòng cấm địa và cách bóng ít nhất 03 mét. Bóng phải đá về phía trước. Thủ môn không
được vượt quá vạch vôi cầu môn trước khi bóng được đá. Thủ môn chỉ được di chuyển
trên vạch vôi trong thời gian đá phạt. Cầu thủ đá phạt sau tiếng còi của trọng tài.
16. Ném biên: Ném biên được thực hiện khi toàn bộ bóng lăn hết vạch vôi 2 biên. Không
công nhận bàn thắng trực tiếp từ pha ném biên. Cầu thủ thực hiện ném biên phải đứng
ngoài vạch vôi và không được chạm bóng lần thứ 2 trước khi bóng chạm cầu thủ khác.
17. Phạt góc: Phạt góc được thực hiện khi toàn bộ bóng lăn hết vạch vôi cuối sân, cầu thủ bên
bị tấn công chạm bóng cuối cùng. Cầu thủ đối phương phải đứng cách bóng 03 mét từ

điểm phạt góc. Cầu thủ đá phạt không được chạm bóng lần thứ 2 trước khi bóng chạm
một cầu thủ khác
18. Phát bóng: Phát bóng được thực hiện khi toàn bộ bóng lăn hết vạch vôi cuối sân và cầu
thủ bên tấn công là người chạm bóng cuối cùng.
Điều 5. Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại
1. Giải thưởng
-

Đội vô địch: Cup, Huy Chương vàng và $1000 tiền mặt

-

Giải nhì: Huy chương bạc và $600 tiền mặt

-

Giải 03: Huy chương đồng và $400 tiền mặt

-

Tặng cúp lưu niệm cho cầu thủ vua phá lưới và thủ môn hay nhất giải.

2. Kỷ luật: Những hành vi trái với Điều lệ, thiếu tôn trọng ban tổ chức, trọng tài, đe dọa,
gây mất đoàn kết, thi đấu không trung thực, đều bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo đến truất
quyền thi đấu. Đặc biệt, nếu vi phạm về nhân sự thì BTC sẽ hủy bỏ toàn bộ các trận đối
với đội vi phạm, không tính vào kết quả chung của giải và chịu các hình thức kỷ luật
trước Ban tổ chức giải.
3. Khiếu nại:
-

Chỉ có đội trưởng của đội bóng mới có quyền khiếu nại với trọng tài và BTC

-

Nếu đang thi đấu trên sân chỉ có đội trưởng có quyền khiếu nại với trọng tài (lỗi kĩ thuật)
thì sẽ được giải quyết ngay trong trận đấu. Nếu trọng tài giải quyết không thỏa đáng thì
có quyền khiếu nại lên BTC. Đội nào tự ý bỏ cuộc thì bị xử thua 0-3.

Điều 6. Sửa đổi Điều lệ
-

Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi Điều lệ. Đơn vị nào có ý kiến đề nghị sửa đổi
Điều lệ thì gửi văn bản về Ban Tổ chức trước ngày 08/15/2017.

-

Nếu trong điều lệ có điều nào chưa hợp lý thì các đội kiến nghị với ban tổ chức.

-

Nếu có nhiều ý kiến kiến nghị mà ban tổ chức thấy cần điều chỉnh thì ban tổ chức sẽ xem
xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

Thay mặt BTC giải
Hiến Lê/ Tuấn Anh

