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UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 364/ĐL-SVHTTDL Bình Thuận, ngày 22 tháng 02 năm 2019 

 

ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng đá tập huấn hạng Nhì tỉnh Bình Thuận năm 2019 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

- Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 

27/3/2019); 

- Nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa Câu lạc bộ bóng đá Bình 

Thuận với các địa phương, trung tâm đào tạo bóng đá tỉnh bạn; 

- Tạo điều kiện cho các đội tuyển bóng đá hạng Nhì quốc gia thi đấu cọ 

sát, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, chuẩn bị tốt cho giải bóng đá hạng 

Nhì quốc gia năm 2019. 

2. Yêu cầu 

- Các đội bóng chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định của 

Ban Tổ chức (BTC) giải; 

- Đảm bảo trật tự an toàn tuyệt đối cho các trận đấu; 

- Thi đấu trung thực, nêu cao tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau cùng 

tiến bộ, chống mọi biểu hiện tiêu cực. 

II. ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ 

- BTC dự kiến mời từ 04 đến 08 đội tuyển bóng đá hạng Nhì quốc gia 

trong khu vực và các tỉnh, thành trên toàn quốc. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Họp chuyên môn, kỹ thuật 

- Thời gian: Vào lúc 09h00 ngày 22/3/2019 (Thay giấy mời họp). Khi 

tham dự cuộc họp, các đội bóng mang theo trang phục thi đấu của đội mình để 

đăng ký màu áo thi đấu; 

- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể 

thao Bình Thuận, số 28 đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

2. Thi đấu  

- Thời gian: Từ ngày 23/3 đến ngày 30/3/2019; 

- Địa điểm: Sân vận động Phan Thiết, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

IV. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

1. Tiêu chuẩn vận động viên (VĐV) 
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- VĐV phải là công dân nước Việt Nam, chỉ được phép đăng ký thi đấu 

cho 01 đội bóng và có độ tuổi từ 16 trở lên (sinh từ năm 2003 trở về sau, kiểm tra 

tuổi bằng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);  

- Được đội bóng đưa vào danh sách đăng ký thi đấu theo mẫu của BTC 

giải cung cấp và được BTC giải xác nhận đủ tư cách thi đấu; 

 - VĐV đang trong thời gian bị kỷ luật, cấm thi đấu theo Quyết định của 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) hoặc kỷ luật của câu lạc bộ, đội bóng 

không được tham dự. 

2. Hồ sơ đăng ký thi đấu 

- Đơn đăng ký tham dự và cam kết của đơn vị chủ quản đội bóng về việc 

chấp hành đúng Điều lệ, Quy định của BTC giải (có mẫu kèm theo); 

- Danh sách đội bóng (theo mẫu của BTC giải) bao gồm tối đa 07 quan 

chức (Trưởng đoàn, HLV trưởng, các HLV phó và các viên chức khác) và tối 

đa 30 VĐV trong đó ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, ảnh (có đóng dấu 

giáp lai), số áo đăng ký thi đấu, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu… có xác 

nhận của đơn vị chủ quản; 

- Bản cam kết sức khỏe (có mẫu kèm theo); 

- Bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các VĐV; 

- Các thành viên đội bóng (gồm quan chức và các VĐV) nộp 01 tấm hình 

(3x4cm mới nhất, mặt sau ghi thông tin họ và tên, năm sinh) để làm thẻ thi đấu. 

Quy định sử dụng thẻ thi đấu như sau: 

+ Thẻ dùng để ra, vào sân thi đấu, kiểm tra tư cách đăng ký thi đấu và làm 

nhiệm vụ. 

+ Trong trận đấu: Tất cả các quan chức phải đeo thẻ để hoạt động trong 

khu vực kỹ thuật. 

3. Thủ tục đăng ký 

- Thời gian đăng ký:  

+ Đăng ký sơ bộ: Đến hết ngày 15/3/2019 (Yêu cầu các đội bóng gửi 

trước văn bản đăng ký tham dự và danh sách đội đúng thời gian để BTC có sự 

chủ động trong công tác tổ chức và tuyên truyền); 

+ Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 18/3/2018. 

- Toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia Giải các đội bóng gửi về địa chỉ: Phòng 

Xây dựng phong trào, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Bình 

Thuận, số 28 đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.  

 - Điện thoại liên hệ: 0252.3832488 – 0252.3822088,  Fax: 0252.3822075.  

V. PHƢƠNG ÁN THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG  

 1. Phƣơng án thi đấu: Căn cứ số lượng đội tham dự, BTC sẽ thống nhất 

phương án thi đấu trong cuộc họp chuyên môn, kỹ thuật. 

2. Cách tính điểm, xếp hạng: Áp dụng thi đấu vòng tròn và vòng bảng 

  - Đội thắng: 03  điểm; 
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 - Đội hòa:  01  điểm; 

 - Đội thua: 00  điểm; 

 - Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp thứ hạng. 

 * Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội bóng sẽ 

được xác định như sau: trước hết sẽ tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó 

với nhau 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.  

 * Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, BTC giải sẽ xét tiêu chí ”fairplay” đội 

nào có số thẻ vàng, thẻ đỏ ít hơn sẽ xếp trên; nếu vẫn bằng nhau BTC sẽ 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 11m để xác định đội xếp trên). 

 * Các trận vòng loại trực tiếp (bán kết, tranh hạng 3 và chung kết): Nếu 

hòa sau 02 hiệp chính sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định đội thắng (không thi 

đấu hiệp phụ). 

VI. LUẬT THI ĐẤU VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu bóng đá do Tổng cục Thể dục thể 

thao ban hành, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, Quy định kỷ luật của 

LĐBĐVN (VFF) và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản này 

do LĐBĐVN ban hành; 

- Trong trận đấu, mỗi đội bóng được quyền đăng ký tối đa 25 VĐV (11 

VĐV chính thức và 14 VĐV dự bị) trong tổng số tối đa 30 VĐV đăng ký sơ bộ 

ban đầu và được thay thế tối đa 05 VĐV; 

- Thời gian trận đấu gồm 02 hiệp, mỗi hiệp 45 phút, thời gian nghỉ giữa 

02 hiệp không quá 15 phút; 

- Bóng thi đấu: Bóng Động lực, do BTC chuẩn bị; 

- Trọng tài: Do BTC điều động, tập huấn và phân công nhiệm vụ. 

- Các đơn vị, đội bóng tự mua bảo hiểm cho các VĐV và chịu hoàn toàn 

trách nhiệm các vấn đề về sức khỏe (tử vong, khuyết tật, thương tích cá nhân, 

mất chức năng hay bất cứ tổn thương nào khác…) của VĐV trong suốt quá trình 

tham dự giải, BTC giải chỉ chịu trách nhiệm về y tế (y, bác sỹ sơ cấp cứu ban 

đầu, xe cứu thương) tại sân thi đấu. 
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VII. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH 

- BTC sẽ chi tiền giải thưởng; 

- Các đội tự túc kinh phí đi lại và ăn ở khi tham dự giải, với mức giá tham 

khảo tại thành phố Phan Thiết như sau:  

+ Ăn: Từ 120.000đ – 250.000đ/người/ngày; 

+ Nghỉ: Từ 150.000đ – 1.200.000đ/người/ngày (danh sách nhà nghỉ, 

khách sạn kèm theo). 

- Lệ phí tham dự giải: 8.000.000đ/đội (để chi bổ sung thêm giải thưởng 

ngoài nguồn kinh phí tổ chức giải theo ngân sách quy định). 

VIII. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI  

1. Khen thƣởng 

- Hạng Nhất: Cúp + Cờ  + Tiền thưởng; 

- Hạng Nhì:  Cờ  + Tiền thưởng; 

- Hạng Ba:  Cờ  + Tiền thưởng; 

- Hạng Tư:  Cờ  + Tiền thưởng; 

- Giải Vua phá lưới: 1.000.000đ (Trường hợp có 02 hay nhiều VĐV có 

cùng số bàn thắng, BTC sẽ trao giải cho VĐV của đội có thành tích cao hơn). 

2. Kỷ luật 

- Đối với cầu thủ 

+ Cầu thủ nhận đủ 02 thẻ vàng (ở một hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu 

ở trận kế tiếp; 

+ Cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ 02 trận kế tiếp. Trường hợp 

vi phạm nghiêm trọng (hành vi bạo lực, đánh nhau...) BTC giải sẽ xem xét mức 

độ để xử lý cho phù hợp. 

- Đối với quan chức, lãnh đội, HLV 

+ Nếu quan chức, lãnh đội, HLV của đội bóng có những biểu hiện tiêu 

cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm nhã đối với BTC 

giải, giám sát, trọng tài, đội bóng đối phương… sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ một 

trận cho đến hết giải, ngoài ra BTC giải sẽ có hình thức kỷ luật khác. 

- Đối với đội bóng 

+ Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường 

điểm... BTC giải sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận 

kết quả, tỉ số, trừ điểm, xử thua 0 – 3...); 

+ Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 15 phút so với giờ thi đấu (mà không 

thông báo cho BTC biết) thì xem như bỏ cuộc; 

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

(quá 15 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc; 

+ Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu 

có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ;  
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+ Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng loại trực tiếp: đội thắng trận là đội 

đang hoặc sẽ thi đấu với đội bỏ cuộc. 

 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...; 

 - Các khiếu nại về chuyên môn, trọng tài, chỉ có tính tham khảo để xem 

xét xử lý kỷ luật về chuyên môn, trọng tài, tỷ số trận đấu không thay đổi; 

 - Chỉ có Trưởng đoàn, HLV trưởng mới có quyền khiếu nại, khiếu nại 

phải có văn bản và gửi tới BTC giải chậm nhất là 30 phút sau khi trận đấu kết 

thúc; 

 - Các đội bóng phải tự đưa ra bằng chứng xác thực cho việc khiếu nại của 

đội mình; 

 - Lệ phí khiếu nại là: 1.000.000đ (Một triệu đồng). Khiếu nại đúng, BTC 

giải sẽ trả lại lệ phí khiếu nại. Khiếu nại sai, BTC giải sẽ lấy lệ phí khiếu nại bổ 

sung vào tổ chức phí; 

 - Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, BTC giải sẽ 

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

- Sau khi có ý kiến kết luận cuối cùng của BTC giải, các cá nhân, tập thể 

đội bóng phải tuyệt đối chấp hành. 

IX. ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

Điều lệ có giá trị kể từ ngày ký, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 

Thuận ủy quyền cho BTC giải có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này và có văn 

bản thông báo cụ thể cho các đội bóng được biết. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                
- Phòng Quản lý TDTT Sở; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (15 bộ); 

- Các đội bóng mời tham dự; 

- Lưu: VT, QLTDTT.   

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Tâm 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI 

 

    Kính gửi:  

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận;  

- Ban Tổ chức giải Bóng đá tập huấn hạng Nhì 

tỉnh Bình Thuận năm 2019. 

 

 Căn cứ tinh thần Điều lệ giải Bóng đá tập huấn hạng Nhì tỉnh Bình Thuận 

năm 2019; 

 Đơn vị (Câu lạc bộ):………………………………………………đăng ký 

01 đội bóng tham dự giải (danh sách kèm theo); 

 Trong quá trình tham gia giải, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc 

Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức giải. 

  Trân trọng kính chào./.  

 ………………., ngày.......tháng.......năm 2019 

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CAM KẾT SỨC KHỎE 

 

    Kính gửi:  

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận;  

- Ban Tổ chức giải Bóng đá tập huấn hạng Nhì 

tỉnh Bình Thuận năm 2019. 

 

Tôi tên:……............................................................................................. 

Chức vụ:………………………………………………………………........ 

Đơn vị (Đội bóng):……………………………………................................  

 Tôi xin cam kết các cầu thủ trong đội có đủ sức khỏe tham gia thi đấu 

Giải và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi vấn đề xảy ra đối với sức khỏe 

của các cầu thủ khi tham gia thi đấu tại Giải (danh sách cầu thủ kèm theo).  

 ………………., ngày.......tháng.......năm 2019 

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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ĐỘI BÓNG………………………………………… 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ TẬP HUẤN HẠNG NHÌ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 
 

TT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 
CHỨC VỤ 

SỐ 

ÁO 

ĐIỆN  

THOẠI 

GHI 

CHÚ 

01   Trưởng đoàn    

02   HLV Trưởng    

03   HLV Phó    

04   HLV Phó    

05   HLV Phó    

06   Săn sóc viên    

07   Săn sóc viên    

08   VĐV    

09   VĐV    

10   VĐV    

11   VĐV    

12   VĐV    

13   VĐV    

14   VĐV    

15   VĐV    

16   VĐV    

17   VĐV    

18   VĐV    

19   VĐV    

20   VĐV    

21   VĐV    

22   VĐV    

23   VĐV    

24   VĐV    

25   VĐV    

26   VĐV    

27   VĐV    

28   VĐV    

29   VĐV    

30   VĐV    

31   VĐV    

32   VĐV    

33   VĐV    

34   VĐV    

35   VĐV    

36   VĐV    

37   VĐV    
 

 ………………., ngày.......tháng.......năm 2019 

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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ĐỊA CHỈ MỘT SỐ NHÀ NGHỈ, KHÁCH SẠN  

TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT PHỤC VỤ GIẢI BÓNG ĐÁ TẬP HUẤN 

HẠNG NHÌ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 

 

Tên nhà nghỉ, 

khách sạn 
Địa chỉ Số điện thoại 

Số 

phòng 
Giá phòng 

Nhà khách Công an 63 Cao Thắng 0252.3858131 28 250 – 350.000đ 

Nhà khách Quân Đội 02 Lê Hồng Phong 0252.3822706 25 160 – 250.000đ 

Nhà khách Phú Thủy 264 Thủ Khoa Huân 0252.3939264 40 500 – 1.200.000đ 

Nhà nghỉ Xuân Lộc 295 Thủ Khoa Huân 0252.3835788 19 150 – 350.000đ 

Nhà nghỉ Mỹ Ca 01B Tôn Đức Thắng 0252.3825498 9 200 – 350.000đ 

Nhà nghỉ Anh Khôi 150 Thủ Khoa Huân 0252.3822336 20 150 – 350.000đ 

Nhà nghỉ Bảo Khang 253 Thủ Khoa Huân 0252.3831144 14 140 – 250.000đ 

Mini Hotel Bảo Hưng 206A Thủ Khoa Huân 0252.3827830 10 150 – 250.000đ 

KS Phú Gia 15 Tôn Đức Thắng 0252.3825322 18 160 – 350.000đ 

KS Khánh Hùng 349 Trần Hưng Đạo 0252.3832043 28 200 – 350.000đ 

KS Lâm Kiều 105 Trần Hưng Đạo 0252.3831107 35 230 – 400.000đ 

KS Vĩnh Hưng 237 Thủ Khoa Huân 0252.3822113 32 220 – 400.000đ 

KS Công Nhi 76 Tuyên Quang 0252.3829333 20 150 – 500.000đ 

KS Trường Thịnh 26 Tuyên Quang 0252.3834567 21 150 – 400.000đ 

KS Bình Minh 211 Lê Lợi 0252.3823344 91 300 – 450.000đ 

KS Đồi Dương 209 Lê Lợi 0252.3821540 76 350 – 420.000đ 

KS Mai Vi 257 Trần Hưng Đạo  0252. 3833682 20 250 – 350.000đ 

KS Sài Gòn-PT 71 Nguyễn Trãi 0252. 3833219 34 250 – 500.000đ 

KS Hoàng Long 249 Thủ Khoa Huân 0252.3833717 44 500 – 1.200.000đ 

KS Minh Hiền  F59-F60 Võ Văn Kiệt 0252.6250250 44 400 – 800.000đ 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

GIẢI BÓNG ĐÁ TẬP HUẤN HẠNG NHÌ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 

 

 TÊN ĐỘI BÓNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ: …………………………………………………............................................. 

 ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC: ...................................................................................................................................................... 

 ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: ................................................................................................................................................ 

I/ Thành phần quan chức:  

 

 

Thông tin  

cá nhân 

 

 

Ảnh  

(3x4 cm) 

 

Ảnh  

(3x4 cm) 
Ảnh  

(3x4 cm) 
Ảnh  

(3x4 cm) 
Ảnh  

(3x4 cm) 
Ảnh  

(3x4 cm) 
Ảnh  

(3x4 cm) 

Họ và tên   
 

 
    

Chức vụ Trưởng đoàn HLV Trưởng HLV Phó HLV Phó HLV Phó Săn sóc viên Săn sóc viên 

Năm sinh        

Số CMND        

Điện thoại  

liên hệ 
       

Địa chỉ Email        
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II/ Danh sách VĐV tham dự: 
 

 

Thông tin  

VĐV 

 

 

VĐV 1 

 

 

ảnh (3x4) 

 

VĐV 2 

 

 

ảnh (3x4) 

 

VĐV 3 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 4 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 5 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 6 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 7 

 

 

ảnh (3x4) 

 

Họ và tên   
 

 
    

Năm sinh        

Số CMND        

Số áo đăng ký        

 

 

VĐV 8 

 

 

ảnh (3x4) 

 

VĐV 9 

 

 

ảnh (3x4) 

 

VĐV 10 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 11 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 12 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 13 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 14 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 15 

 

 

ảnh (3x4) 

 

   
 

 
    

        

        

        



12 

 

 

 

Thông tin  

VĐV 

 

VĐV 16 

 

 

ảnh (3x4) 

 

VĐV 17 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 18 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 19 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 20 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 21 

 

 

ảnh (3x4) 

 

VĐV 22 

 

 

ảnh (3x4) 

Họ và tên   
 

 
    

Năm sinh        

Số CMND        

Số áo đăng ký        

 

VĐV 23 

 

 

ảnh (3x4) 

 

VĐV 24 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 25 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 26 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 27 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 28 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 29 

 

 

ảnh (3x4) 

 

 

VĐV 30 

 

 

ảnh (3x4) 
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