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ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng đá tỉnh Tuyên Quang năm 2021 
 
 

Thực hiện kế hoạch tổ chức các giải thi đấu thể thao năm 2021. Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ giải Bóng đá tỉnh Tuyên Quang năm 

2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện môn Bóng 

đá trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi nâng cao sức khỏe phục vụ lao động, sản xuất, học tập và công tác của cán 

bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.     

2. Yêu cầu: 

- Các đơn vị tuyển chọn lực lượng vận động viên, thành lập đội tuyển tham 

gia giải toàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Công tác tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng Luật, Điều lệ 

và chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi đấu. 

- Trong thời gian tổ chức giải phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid -19. 

Ghi chú: Giải Bóng đá tỉnh Tuyên Quang năm 2021 là nội dung tính điểm 

trong Đại hội  thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ ngày 24 đến ngày 28/11/2021: 

- Khai mạc: 7 giờ 30 phút, ngày 24/11/2021. 

- Họp chuyên môn: 14 giờ 30 phút, ngày 23/11/2021 tại Trung tâm Văn 

hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Yên Sơn. 

2. Địa điểm: Sân bóng đá Quảng trường huyện Yên Sơn. 

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI 

1. Đối tượng: 

Vận động viên nam, nữ tham dự giải là công dân Việt Nam đang sinh sống, 

công tác, học tập và lao động sản xuất tại các huyện, thành phố, ngành, đơn vị lực 
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lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, các cơ quan Trung ương đóng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Điều kiện tham dự giải: 

- Vận động viên tham dự giải phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên 

Quang, thời gian từ 06 tháng trở lên tính đến ngày khai mạc giải. 

 - Vận động viên thuộc các ngành, đơn vị Công an và Quân đội phải có 

thời gian công tác tại các đơn vị trong tỉnh tính đến ngày khai mạc giải từ  

06 tháng trở lên. 

 - Vận động viên thuộc các ngành, đơn vị lực lượng vũ trang đang công tác 

tại các huyện, thành phố thì ưu tiên cho các ngành, đơn vị lực lượng vũ trang 

tuyển chọn vận động viên. 

- Vận động viên là sinh viên đang theo học tại các trường chuyên nghiệp 

trong và ngoài tỉnh, có hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì được phép đăng 

ký thi đấu cho địa phương đó. 

- Vận động viên là sinh viên đang theo học tại các trường chuyên nghiệp 

trong tỉnh nhưng là người ngoài tỉnh, nếu đăng ký thi đấu cho trường phải có thẻ 

sinh viên do trường cấp. 

 - Vận động viên có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe. 

 - Một vận động viên chỉ được phép đăng ký thi đấu cho 01 đội trong suốt 

quá trình tổ chức giải. 

- Những vận động viên đang tập luyện có hộ khẩu thường trú ở các huyện, 

thành phố thì ưu tiên về thi đấu cho các huyện, thành phố (Trường hợp các huyện 

thành phố không lấy vận động viên thì vận động viên đó được thi đấu cho các 

đơn vị khác) nhưng phải có sự thỏa thuận.  

IV. NỘI DUNG, ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

 1. Nội dung:  

- Thi đấu bóng đá 7 người. 

- Tổ chức thi đấu 02 nội dung: Đội nam; đội nữ. 

 2. Đăng ký thi đấu: 

  Mỗi đội bóng đá (nam, nữ) được đăng ký 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện 

viên, 01 phục vụ và 14 vận động viên. 

 * Hồ sơ đăng ký gồm: 

 - 01 danh sách đăng ký đội bóng đá (nam riêng, nữ riêng). 

 - 01 ảnh chụp chung toàn đội cỡ 18 x 24 có ghi tên vận động viên từ trái 

qua phải theo thứ tự (ảnh không ép plastic). 

 - Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ thi đấu môn Bóng đá do cơ quan Y tế có 

thẩm quyền cấp (có thể xác nhận chung vào danh sách cả đội)  
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 - Danh sách đăng ký tham dự giải phải có xác nhận của đơn vị gửi về 

Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước ngày 

22/11/2021 

(Địa chỉ: Số 157, đường 17/8 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang; 

Điện thoại: 0913.250.070; email: dung.nguyencao@gmail.com). 

* Chú ý: Khi đi thi đấu các đội bóng mang theo hộ khẩu thường trú, căn 

cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân (bảng lương đối với vận động viên 

là công an và quân đội; thẻ sinh viên đối vơi vận động viên các trường chuyên 

nghiệp dạy nghề) để Ban Tổ chức giải kiểm tra hồ sơ nhân sự. Vận động viên nào 

không có coi như không đủ điều kiện thi đấu.  

V. LUẬT THI ĐẤU 

Thi đấu theo Luật Bóng đá 7 người của FiFa; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 

và một số điều luật bổ sung và sửa đổi. 

1. Sân thi đấu hình chữ nhật có kích thước: 

- Đường biên dọc: 70m 

- Đường biên ngang: 50m 

- Đường thẳng song song và cách biên ngang 13m, chạy suốt chiều ngang 

sân. Gọi là đường 13m. 

- Giữa đường nửa sân có một điểm rõ ràng là tâm của sân. Lấy điểm đó làm 

tâm kể đường tròn bán kính 6m, đó là đường trong giữa sân. 

2. Cầu môn: 

Cầu môn: Cao 2,10m, rộng 6m được tạo bởi 2 cột dọc vuông góc với biên 

ngang có khoảng cách 6m, (tính từ mép trong của cột) được nối liền với nhau bằng 

một xà ngang song song và cách mặt sân 2,10m (tính từ mép dưới xà ngang). 

3. Khu cầu môn: 

Từ điểm cách cột dọc 5m trên đường biên ngang của mỗi phần sân, kẻ 2 

đoạn thẳng song song, vuông góc với biên ngang có độ dài 5m, kẻ đường nối liền 

hai đầu đoạn thẳng đó gọi là khu cầu môn. 

4. Khu phạt đền: 

- Từ điểm cách cột dọc 13m trên đường biên ngang của mỗi phần sân, kẻ 2 

đoạn thẳng song song, vuông góc với biên ngang có độ dài 13m, kẻ đường nối 

liền 2 đoạn thẳng đó gọi là khu phạt đền. 

- Trong mỗi khu phạt đền có một điểm với đường kính 22cm được đánh 

dấu rõ ràng, cách điểm giữa đường biên ngang 9m. Đó là điểm phạt đền. Từ điểm 

phạt đền làm tâm kẻ một cung tròn ở ngoài khu phạt đền có bán kính 6m, để xác 

định vị trí đứng của những cầu thủ khi thực hiện quả phạt đền 9m. 

5. Quy định về thực hiện quả phạt trên vạch 13m. 

- Cầu thủ vi phạm những lỗi thô bạo, nghiêm trọng, ngăn cản một cơ hội 

ghi bàn hoặc phản đối quyết định của trọng tài, có hành vi khiếm nhã, lời lẽ thô 
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tục. Mặc dù vị trí phạm lỗi ở bất kỳ điểm nào ngoài khu vực phạt đền, trên phần 

sân của đội phạm lỗi; không kể bóng ở đâu miễn là đang trong cuộc đội bóng đó 

sẽ bị phạt quả trực tiếp tại điểm giữa đường 13m. 

- Khi đá quả phạt 13m, trừ thủ môn đội bị phạt, tất cả các cầu thủ của 2 đội 

bóng phải đứng sau đường 13m, cầu thủ đội phạt phải đứng cách xa điểm đặt 

bóng 6m, cầu thủ đá phạt phải sút bóng với mục đích ghi bàn thắng chứ không 

được quyền chuyển bóng cho cầu thủ khác. 

- Trước khi quả phạt thực hiện xong, không một cầu thủ nào được chạm 

bóng cho đến khi bóng chạm thủ môn, cột dọc, xà ngang hay ra ngoài các đường 

giới hạn. 

6. Cung phạt góc: 

Từ tâm là điểm cắm các cột cờ góc, kẻ vào trong sân 1/4 cung tròn bán 

kính 1m. Đây là vị trí đặt bóng để đá quả phạt góc. Mỗi góc sân được cắm cột cờ 

góc không nhọn đầu và cao tối thiểu 1m50. 

7. Thời gian trận đấu 

- Một trận đấu bóng đá 7 người được chia làm 2 hiệp: Mỗi hiệp 25 phút, 

nghỉ giữa 2 hiệp 10 phút. 

- Trọng tài phải bù thời gian đã mất trong mỗi hiệp vì các lý do: Thay thế 

cầu thủ, di chuyển cầu thủ chấn thương rời sân, có hành động kéo dài thời gian 

của cầu thủ hay bất kỳ lý do nào khác. 

- Ngay khi kết thúc mỗi hiệp đấu, nếu đội bóng được hưởng quả phạt đền, 

hiệp đấu đó phải được kéo dài đủ để thực hiện xong quả phạt đó. 

8. Trang phục, dụng cụ thi đấu 

- Trang phục bắt buộc của một cầu thủ gồm có: Áo, quần, bít tất, bọc ống 

quyển và giầy vải hoặc giầy vải đế có núm cao su hoặc giầy thi đấu dành cho sân 

cỏ nhân tạo. (Quần áo thi đấu phải đồng màu có in số theo qui định, riêng thủ 

môn phải có áo khác mầu) 

- Trong khi thi đấu vận động viên không được đeo đồ trang sức, đồng hồ... 

- Vận động viên thi đấu bắt buộc phải có bọc ống quyển theo Luật quy định. 

9. Số lượng cầu thủ 

- Trong một trận đấu có 2 đội. Mỗi đội tối đa 7 người trong đó có 1 thủ môn. 

- Lúc bắt đầu trận đấu, đội bóng phải có tối thiểu 6 người. 

- Bất kể cầu thủ nào ở tuyến trên cũng có thể thay đổi vị trí với thủ môn 

nhưng phải thực hiện khi bóng ngoài cuộc và thông báo cho trọng tài biết. 

10. Quy định về thay thế cầu thủ 

Mỗi trận đấu, đội bóng được phép đăng ký tối đa 7 cầu thủ dự bị, đội bóng 

được phép thay thế 7 cầu thủ dự bị không kể vị trí và thời gian. Cầu thủ đã thay 

ra không được phép trở lại sân thi đấu nữa. 
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Muốn thay thế cầu thủ phải thông báo với trọng tài và chỉ được thực hiện lúc 

bóng ngoài cuộc, tại đường giới hạn nửa sân cắt đường biên dọc. 

Cầu thủ dự bị chỉ được vào sân khi cầu thủ được thay đã ra khỏi sân và khi 

bước vào sân mới trở thành cầu thủ chính thức. 

10. Dụng cụ thi đấu: 

Bóng thi đấu: Bóng số 5 do Công ty Thể thao Động lực sản xuất (sử dụng 

cho cả nam và nữ) 

VI. THỂ THỨC THI ĐẤU, CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG 

1. Thể thức thi đấu:  

Căn cứ vào số lượng đội bóng đăng ký tham dự giải, Ban Tổ chức sẽ quy 

định thể thức thi đấu cho phù hợp vào cuộc họp trưởng đoàn.  

2. Tính điểm, xếp hạng: 

Cách tính điểm: Thắng 3 điểm, hoà 1 điểm, thua 0 điểm. 

Xếp hạng: Căn cứ vào tổng số điểm các đội đạt được để xác định thứ hạng, 

nếu các đội bằng điểm nhau thì xét các chỉ số phụ theo thứ tự. 

- Hiệu số của tổng bàn thắng trừ tổng bàn thua.  

- Tổng số bàn thắng. 

- Kết quả trận gặp nhau (đối đầu). 

- Bốc thăm. 

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng: 

Ban Tổ chức tặng cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng cho đội đoạt giải 

nhất; tặng cờ, huy chương và tiền thưởng cho đội đoạt giải nhì và đồng giải ba 

cho cả nội dung nam và nữ. 

2. Kỷ luật: 

- Đối với Trưởng đoàn không nghiêm túc thực hiện các quy định của Điều 

lệ nhất là việc đăng ký vận động viên không đúng độ tuổi; Ban Tổ chức sẽ đề 

nghị địa phương có hình thức kỷ luật. 

- Đối với huấn luyện viên, chỉ đạo viên có hành vi thiếu nghiêm túc tuỳ 

theo mức độ nặng nhẹ Ban Tổ chức nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền chỉ đạo. 

- Tập thể đội bóng hoặc vận động viên vi phạm Luật, Điều lệ và các quy 

định của Ban Tổ chức; tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị phê bình, cảnh cáo đến 

truất quyền thi đấu. 

- Trong suốt quá trình thi đấu, sau khi thi đấu giải, Ban Tổ chức phát hiện 

đội bóng nào vi phạm, sai phạm về nhân sự hoặc thi đấu thiếu trung thực sẽ bị 

hủy bỏ kết quả thi đấu và bị xử thua với tỷ số 0-2, xoá bỏ kết quả thi đấu trong 
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toàn giải, nếu đội đoạt giải sẽ bị thu hồi huy chương và tiền thưởng, thông báo về 

địa phương. 

- Đội bóng nào tự ý dừng trận đấu, tự ý bỏ cuộc, đến chậm giờ 15 phút 

không có lý do chính đáng sẽ bị xử thua với tỷ số 0-2 (nếu tỷ số lúc dừng trận đấu 

từ 0-2 trở lên thì giữ nguyên tỷ số). 

- Trọng tài thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện thiên vị, thiếu trung 

thực trong điều hành trận đấu tuỳ theo mức độ nặng nhẹ. Ban Tổ chức nhắc nhở, 

cảnh cáo hoặc đình chỉ làm nhiệm vụ và có hình thức kỷ luật thích đáng. 

VIII. KINH PHÍ 

- Ban Tổ chức giải chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức và giải thưởng. 

- Các đơn vị tham gia giải tự đảm bảo kinh phí tập luyện, ăn, nghỉ, đi lại 

cho đoàn của mình trong suốt thời gian thi đấu. 

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Chỉ có Ban Tổ chức Giải mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ và thông 

báo bằng văn bản đến các đơn vị. 

 

Nơi nhận: 
 

 - UBND tỉnh (b/c); 
- Đ/c Hoàng Việt Phương, PCT UBND tỉnh (b/c); 
 - Lãnh đạo Sở; 
 - UBND hyện Yên Sơn (p/h); 
 - Các phòng VH &TT, trung tâm 
 VHTT&TT huyện, thành phố;           
- Các phòng: QLTDTT, KHTC,       (t/h) 
Thanh tra, Văn phòng Sở;  
- Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; 
 - Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hòa 
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