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DIÈU LÉ
GIÂI BÔNG BÂ THIÉU NIÊN VÀ NHI BÔNG 

TÎNH BÎNH THUÂN LÀN THlT 2 - CÜP B TV NÂM 2018
(Ban hành kèm theo Kê hoach sô 445-KHPH/DPTTH-SVHTTDL-SGDDT, 

ngày 14/8/2018 cûa Dài PT-TH, Sâ VHTTDL và Sâ GDDT)

I. MUC BICH, YÊU CÀU:
- Tiêp tue cüng cô và phât triên phong trào bông dâ trong lüa tuôi hoc sinh, 

dông thài dông viên thiêu niên, nhi dông trong toàn tinh tham gia tâp luyên bông 
dâ, rèn luyên thân thê, nâng cao sue khôe. Trên co sà dô, phât hiên và bôi duông 
nhung mâm non, tài nâng bông dâ cho tinh nhà trong tuong lai.

- Câc dôi bông châp hành nghiêm chînh Luât, Diêu le và câc quy dinh cüa Ban 
Tô chùc (BTC) giâi; thi dâu trung thuc, nêu cao tinh thân doàn kêt và hoc hôi lân 
nhau dê cùng tiên bô. Kiên quyêt loai trù nhùng biêu hiên không lành manh trong thê 
thao, dac biêt quan tâm dên viêc dâng kÿ câu thü düng dô tuôi.

II. BÔI TlTONG THAM DIT:•  •
•>

- Là hoc sinh bâc tiêu hoc, trung hoc co sô dang theo hoc tai câc truông 
công lâp, dân lâp trong tinh.

- Nhà Thiêu nhi tinh.
Moi don vi duge thành lâp hai dôi: Mot dôi bông Nhi dông và mot dôi bông 

Thiêu niên dê tham gia thi dâu. Bôi vôi câc don vi không dû diêu kiên thành lâp 
hai dôi cô thê cû mot dôi bông Nhi dông hoâc mot dôi bông Thiêu niên tham du.

Lieu y: Hoc sinh truông Nâng khiêu nghiêp vu Thê duc thê thao tinh không 
duge tham du giâi.

III. TIÊU CHUÂN VÂN DÔNG VIÊN (VBV):
\  9

1. Quy dinh vê tuôi:
- Nhi dông (U 11): Sinh tù ngày 01/01/2008 trô vê sau (lôp 5 trô xuông).
- Thiêu niên (U13): Sinh tù ngày 01/01/2006 trô vê sau (lôp 7 trô xuông).
2. Diêu kiên dê thi dâu: Nhân su tham gia thi dâu duge don vi chü quân dôi 

bông dâng kÿ vào danh sâch dâng kÿ thi dâu theo mâu cüa BTC giâi cung câp dê 
BTC giâi xâc nhân dû tu câch thi dâu.

IV. THÔI GIAN VÀ BIA BIÉM:
1. Thàigian:
- Hpp chuyên mon: Vào lue 08 gicr 00 ngày 17/10/2018, tai Phong Trung 

tâm Huân luyên và thi dâu Thê duc thê thao tinh, sô 28 dai lô Nguyên Tât Thành, 
thành phô Phan Thiêt.

- Thi dâu: Tù ngày 25/10/2017 dén ngày 27/10/2018.
2. Dia diêm thi dâu:
- Nhà thi dâu tông hgp và sân cô nhân tao Trung tâm Huân luyên và thi dâu 

Thê duc thê thao tinh, sô 28 dai lô Nguyên Tât Thành, thành phô Phan Thiêt.
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V. DÂNG KŸ THI DÂU:
1. Dâng kÿ sa bô: Câc dan vi, dia phuong xâc nhân cô tham du giâi bàng 

vàn bân châm nhât vào ngày 25/9/2018.
2. Dâng kÿ chinh tlitre: Câc don vi, dia phuong dang kÿ danh sâch VDV eu 

thê châm nhât vào ngày 05/10/2018.
Lieu ÿ: Nhàm dam bào kê hoach tô chûc giâi và tông hgp kinh phi hô trg cho 

câc dôi bông tham du, sau thài gian trên, BTC giâi sê không tiêp nhân bât kÿ hô sa 
dâng kÿ nào.

3. Sô luang quan chiée và VDV: Moi dan vi, dia phuong duge dâng kÿ toi 
da 07 quan chûc (bao gôm: 01 Truông doàn, 02 HLV truông/02 dôi bông, 02 HLV 
phô/02 dôi bông, 02 sân sôc viên/02 dôi bông) và tôi da 12 VBV/Oldôi bông cho 
câ 02 lûa tuôi.

VI. HÔ SO DÂNG KŸ THI DÂU:
1. Ban dâng kÿ tham du và cam kêt cüa don vi chü quân dôi bông vê viêc 

châp hành düng Biêu le, Quy dinh cüa BTC giâi (mâu kèm îheo).
2. Banh sâch dôi bông (theo mâu cüa BTC giâi) bao gôm câc quan chûc và 

câc VBV trong dô ghi rô ho và tên, ngày thâng nâm sinh, ânh (cô âông dâu giâp 
lai), sô âo dâng kÿ thi dâu,.. .cô xâc nhân cüa dan vi chü quân.

3. Bân cam kêt süc khôe (mâu kèm theo).
4. Bân photo hpc ba cüa câc VBV tü bân chinh cô công chüng.
5. Phiêu xâc nhân cüa câc VBV cô xâc nhân cüa cha (hoâc me) và cüa ca 

quan chü quân (mâu kèm theo).
6. Câc thành viên dôi bông (gôm quan chüc và câc VBV) nôp 02 tâm hinh 

(3x4cm mai nhât, mât sau ghi thông tin ho và tên, nam sinh) dê làm thé thi dâu. 
Quy dinh sü dung thê thi dâu nhu sau:

- Thê düng dê ra, vào sân thi dâu, kiêm tra tu câch dâng kÿ thi dâu và làm 
nhiêm vu;

- Trong trân dâu: Tât cà câc quan chüc và VBV phâi deo thé dê hoat dông 
trong khu vue kÿ thuât.

Lieu ÿ: Tât câ hô sa dâng kÿ, câc dôi bông tham du giâi güi vê: Phông Xây 
dung phong trào, Trung tâm Huân luyên và thi dâu TDTT tïnh Binh Thuân, 
sô 28 dai lô Nguyen Tât Thành, thành phô Phan Thiêt, tïnh Binh Thuân.

• Bien thoai liên hê: 0252.3822088 -  0252.3832488, Fax: 0252.3822075.

VII. TRANG PHUC THAM DIT GIÂI:
1. Trang phuc cüa VDV gôm: Âo thi dâu, quân dùi, bit tât (va) dài, bpc ông 

quyên và giây. Bôi bông phâi trang bi 01 bô âo bib (âo chiên thuât). Quy dinh vê giây:
- Thi dâu sân trong nhà: Sü dung giây bâng vâi, da mêm hay giây thê thao dê 

cao su mêm hoâc chât lieu tuang tu mai duge sü dung (không âuac sü dung giây 
cô dinh nhüm dâ sân cô nhân tao);

- Thi dâu sân cô nhân tao: Sü dung giây chuyên dung cô dinh nhüm.
Lieu ÿ: Bôi bông phâi cô it nhât 02 bô quân âo khâc màu nhau hoàn toàn dê 

sü dung trong suôt quâ trinh tham du giâi. Moi thü mon phâi cô it nhât 02 âo khâc 
màu nhau mang cùng mot sô. Trong moi trân dâu, nêu cô su trùng màu âo, dôi cô 
ma sô uu tiên (düng truâc theo lich thi dâu) duge uu tiên màc trang phuc chinh cüa 
minh, dôi côn lai phâi dôi màu âo.
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VIII. PHÜONG ÂN THI DÂU:
- Càn eu vào sô lugng dôi dâng kÿ tham du à moi lüa tuôi, BTC giài së 

thông nhât phuong an thi dâu trong cuôc hop chuyên mon, kÿ thuât.

IX. CÂCH TINH DIÉM, XËP HANG: Âp dung thi dâu vông bâng
1. Tirih diêm: Dôi thâng: 03 diêm; Dôi hôa: 01 diêm; Dôi thua: 0 diêm;
2. Xêp h an g:
- Tinh tông sô diêm cüa câc dôi dat duge dê xêp thü hang trong bâng;
- Nêu cô tir hai dôi trô lên bâng diêm nhau, thü hang câc dôi bông sè duge 

xâc dinh nhu sau: truôc hêt sè tinh kêt quâ cüa câc trân dâu giùa câc dôi dô vüi 
nhau theo thü tu:

•> r •>

+ r-T~\ /\ A 4* A

Tong so diem;
+ Hiêu sô cüa tông sô bàn thâng trü tông sô bàn thua;
+ Tông sô bàn thâng;

r  r

(Dôi nào cô chî sô cao hem së xêp trên).
- Truàng hgp câc chi sô trên bâng nhau, BTC së tiêp tue xét câc chi sô cüa 

tât câ câc trân dâu trong bâng theo thü tu:
+ Hiêu sô cüa tông sô bàn thâng trü tông sô bàn thua;
+ Tông sô bàn thâng;
+ Dôi nào cô chi sô cao hon së xêp trên.
- Nêu câc chi sô vân bâng nhau, BTC giài së tô chüc bôc thâm dê xâc dinh

r

thü hang cüa câc dôi trong bâng. (Trong truàng hop chî cô hai dôi cô câc chî sô 
trên bâng nhau và càn thi dâu trên sân thi së tiêp tue thi dâ luân lieu dê xâc dinh

r

dôi xêp trên).
* Câc trân vông loai truc tiêp (tü kêt, bân kêt, tranh hang ba và chung kêt): 

Nêu hôa sau 02 hiêp chinh së thi dâ luân luu dê xâc dinh dôi thâng (không thi dâu 
hiêp phu).

X. GIÂM SÂT VÀ TRONG TÀI: Do Trung tâm Huân luyên thi dâu Thê 
duc thê thao tinh bô tri làm nhiêm vu.

XI. LUÂT THI DÂU VÀ CÂC QU Y DINH KHÂC:
1. Âp dung Luât thi dâu mon Bông dâ trong nhà (Futsal) do Tông eue Thê
•> •> •) r

duc thê thao ban hành nâm 2015 và câc vân bân bô sung, süa dôi moi nhât cüa câc 
vân bân này do Liên doàn Bông dâ Viêt Nam (VFF) ban hành.

- Môi trân dâu cô 02 hiêp x 20 phüt = 40 phüt, không trü thôd gian bông 
ngoài cuôc, nghi giùa 02 hiêp là không quâ 10 phüt;

- Trong môi trân dâu, dôi bông duge quyên dâng kÿ tôi da là 12 VDV (05 
VDV chinh thüc và 07 VDV du bi).

2. Câc quyét dinh cüa BTC giài duge thê hiên duôi hinh thüc Thông bâo güi 
tôi câc thành viên tham gia giài và câc thành viên tham gia giài cô trâch nhiêm 
thuc hiên nghiêm tüc câc Quyêt dinh cüa BTC giài;

3. Bông thi dâu: Bông sô 4 (loai bông này) sû dung cho câ lüa tuôi Thiêu 
niên và Nhi dông, do BTC giài trang bi.
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XII. KŸ LUÂT:
1. Dôi vâi VDV
- VDV nhân dû 02 thé vàng (à mot hay nhiêu trân) se phâi nghî thi dâu ô 

trân kê tiêp;
- VDV nhân thé dô truc tiêp sê phài nghî 02 trân kê tiêp. Truông hop vi 

pham nghiêm trong (hành vi bao lire, dânh nhau...) BTC giâi sè xem xét mire dô dê 
xù lÿ cho phù hop.

2. Dôi vâi quan chiite, lânh dôi, HLV:
- Nêu quan chùc, lânh dôi, HLV cüa dôi bông cô nhùng biêu hiên tiêu cire,

gian lân tuôi, hành dông bao lire, phi thê thao, loi nôi, hành vi khiêm nhâ dôi vâi
/  '  \

BTC giâi, giâm sât, trong tài, dôi bông dôi phuong... sè bi truât quyên chi dao tù 
mot trân cho dên hêt giâi, ngoài ra BTC giâi sè cô hinh thôc kÿ luât khâc.

3. Dôi vâi dôi bông:
- Dôi bông cô nhùng biêu hiên tiêu eue, thi dâu không nhiêt tinh, nhuông 

diêm... BTC giâi sê xem xét và cô hinh thùc kÿ luât phù hop (không công nhân kêt 
quà, tî sô, trù diêm, xù thua 0 -3 ...);

- Dôi bông cô mat tai sân châm hon 15 phüt so vôi giô thi dâu (mà không 
thông bao cho BTC biêt) thi xem nhu bô cuôc;

- Dôi bông không châp hành quyêt dinh cüa trong tài, tu y dùng trân dâu 
(quâ 15 phüt), làm trân dâu không thê tiêp tue duge thi coi nhu bô cuôc, bi xù thua 
0 - 3 .  Nêu tî sô cao hon thi giù nguyên;

- Truông hgp dôi bông bô cuôc ô vông bàng, toàn bô kêt quâ thi dâu (nêu 
cô) cüa dôi bông khâc vôi dôi bông này dêu bi hüy bô;

- Truông hop dôi bông bô cuôc ô vông loai trirc tiêp: dôi thâng trân là dôi 
dang hoàc sè thi dâu vôi dôi bô cuôc.

XIII. KHIEU NAI:
1. Không duge khiêu nai dôi vôi câc quyêt dinh cüa trong tài trong trân dâu

\  r  r  \  \

vê: bàn thâng hay không bàn thâng, phat dên hay không phat dên...
2. Câc khiêu nai vê chuyên mon, trong tài, chi cô tinh tham khâo dê xem xét 

xù lÿ kÿ luât vê chuyên mon, trong tài, tî sô trân dâu không thay dôi.
3. Chi cô Truông doàn, HLV truông moi cô quyên khiêu nai, khiêu nai phâi 

cô vân bàn và gùi toi BTC giâi châm nhât là 30 phüt sau khi trân dâu kêt thùc.
4. Câc dôi bông phâi tu dua ra bàng chùng xâc thuc cho viêc khiêu nai cüa 

dôi minh.
5. BTC giâi không nhân bât cù viêc khiêu nai gi sau khi kêt thùc câc trân 

dâu tai vông loai bàng.
6. Lê phi khiêu nai là: l.OOO.OOOd (Mot triêu dông). Khiêu nai dùng, BTC 

giâi sè trâ lai lê phi khiêu nai. Khiêu nai sai, BTC giâi sè lây lê phi khiêu nai bô 
sung vào kinh phi tô chùc.

7. Nêu khiêu nai không cô càn cù hoâc không dùng quy dinh, BTC giâi sè 
xem xét và cô thê cô hinh thùc xù lÿ dôi vôi dôi tugng khiêu nai;

8. Sau khi cô ÿ kiên kêt luân cuôi cùng cùa BTC giâi, câc câ nhân, tâp thê 
dôi bông phâi tuyêt dôi châp hành.
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XIV. QUY BINH KHEN THl/ONG VÀ TÀI CHINH
1. Khen tlueâng:
- Co câu giâi thuàng: Cho câ 02 lüa tuôi
Giâi tâp thê:
+ Bôi Vô dich: 
+ Bôi hang Nhi: 
+ Bôi hang Ba: 
+ Bôi hang Tir:

Cüp, cà, tiên thuô'ng;
Cà, tiên thuàng;

\

Cà, tiên thiràng;
Cà, tiên thiràng.

Giâi câ nhân:
+ Câu thü ghi nhiêu bàn thàng nhât: Cà, tiên thiràng (Truàng hop cô tù hai 

câu thü trà lên cô cùng sô luçmg bàn thàng nhiêu nhât, BTC giâi së công nhân và 
chia dêu giâi thuàng cho câc câu thü dô);

+ Thü mon xuât sac nhât: Cà, tiên thuàng (giâi này së do BTC giâi và bô 
phân chuyên mon bâu chon).

2. Tài chinh:
- Câc don vi, dôi bông tir tüc kinh phi di lai, àn à trong suôt quâ trinh tham 

du giâi.
- BTC së hô trq kinh phi cho câc dôi tham du (cô van bàn riêng).

XV. QUY BINH VÈ BÔ SUNG, StTA DÔI DIÈU LÊ
Chi BTC giâi cô quyên süa dôi, bô sung Biêu le này, sau khi süa dôi së cô 

van bàn thông bâo eu thê cho câc dôi bông duqc biêt./.

Nffinhân:
- Dài PTTH Bînh Thuân;
- So VHTTDL Binh Thuân;
- Sà GD&DT Binh Thuân;
- Phông VN-TT Dài PTTH;
- Trung tâm HLTD TDTT tînh;
- Phong VH-TT câc huyên, thi xâ, thành phô;
- Trung tâm TDTT thành phô Phan Thiêt;
- Trung tâm VH-TT câc huyên, thi xâ;
- Liru: VT.
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CÔNG HÔA XÂ HÔI CHÜ NGHÎA VIÊT NAM
Dôc lâp -  Tu- do -  Hanh phüc

DON DANG KŸ THAM DIT

Kinh gui: Ban Tô chüc giâi Bông dâ Thiêu niên và Nhi dông 
tinh Binh Thuân -  Cüp BTV nam 2018.

Càn cü Biêu lê giâi Bông dâ Thiêu niên và Nhi dông tinh Binh Thuân lân 
thu 2 -  Cüp BTV nam 2018.

Ban vi:...............................................................................................................

dàng kÿ tham du Giâi (danh sâch kèm theo).

- Lüa tuôi Nhi dông: □  Cô □  Không

- Lüa tuôi Thiêu niên: □  Cô □  Không

Chüng tôi cam kêt câc VBV tham gia thi dâu là düng dô tuôi quy dinh và 
thuc hiên nghiêm tüc Luât, Biêu lê và câc quy dinh cüa Ban Tô chüc giâi. Nêu cô 
sai sot, chüng tôi sè hoàn toàn chiu trâch nhiêm tnrôc Phâp luât.

Binh Thuân, ngày......thâng...... nam 2018
LÂNH DAO DON VI

(Kÿ, dông dâu và ghi rô ho tên, chûc vu)
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CÔNG HÔA XÂ HÔI CHÜ NGHÎA VIÊT NAM
Bôc lâp -  Tu~ do -  Hanh phüc

CAM KÉT SlTC KHÔE

Kinh gui: Ban Tô chuc giài Bông dâ Thiêu niên và Nhi dông 
tînh Binh Thuân -  Cüp BTV nam 2018.

Tôi tên:..........................................................................................................
Chûc vu:............................................................................................................
Ban vi (Dôi bông):............................................................................................
Tôi xin cam kêt câc VBV trong dôi cô dû suc khôe tham gia thi dâu Giài và 

xin chiu hoàn toàn trâch nhiêm vê moi vân dê xây ra dôi vôi suc khôe cûa câc câu 
thü khi tham gia thi dâu tai Giài (danh sâch VDV kèm theo).

Bînh Thuân, ngày......thâng...... nam 2018

LÂNH DAO BON VI
(Kÿ, dông dâu và ghi rô ho tên, chûc vu)

2



DANH SÂCH DÂNG KŸ THAM DU*
GIÂI BÔNG DÂ THIÉU NIÊN VÀ NHI BÔNG TINH BÎNH THUÂN -  CÜP BTV NÂM 2018

TÊN BON VI (BÔI BÔNG) DÂNG KŸ THAM DU': 

I. THÀNH PHÀN QU AN CHUfC

Thông tin câc 

Quan chüc
Ânh (3x4 cm) Ânh (3x4 cm) Ânh (3x4 cm) Ânh (3x4 cm) Ânh (3x4 cm) Ânh (3x4 cm) Ânh (3x4 cm)

Ho và tên

C hüc vu T ru ôn g  doàn
H LV T ruôn g  

B ôi U l l

H L V  T ruôn g  

B ôi U13

H LV Phô  

B ôi U l l

H L V  Phô  

B ôi U13
San soc viên San sôc viên

Nam sinh

Bien thoai lien hê

Email

Bînh Thuân, ngày......thâng......nam 2018
LÂNH DAO BON VI

(Ky, âông dâu và ghi rô ho tên, chüc vu)
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IL DANH SÀCH CÀC VBV LlfA TUQI NHI DÔNG

Thông tin V DV
VDV 1 VBV 2 VBV 3 VBV 4 VBV 5 VBV 6 VBV 7

ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm)

Ho và tên

Nâm sinh

Dja chi hiên nay

Sô âo dâng kÿ

T h ông  tin câu thü
VDV 8 VBV 9 VBV 10 VBV 11 VBV 12

ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm)

Ho và tên

Nâm sinh

Bia chï hiên nay

Sô âo dâng kÿ
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III. DANH SÂCH CAC VDV LITâ  TUÔI THIÉU NIÊN

T hông tin V DV
VDV 1 VDV 2 VDV 3 VDV 4 VDV 5 VDV 6 VDV 7

ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm)

Ho và tên

Nâm sinh

Dja chï hiên nay

Sô âo dâng kÿ

VDV 8 VDV 9 VDV 10 VDV 11 VDV 12

T hông tin V DV

ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm) ành (3x4 cm)

Ho và tên

Nâm sinh

Dja chï hiên nay

Sô âo dâng kÿ


