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THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN
KHOA KINH TẾ MỞ RỘNG - CÚP KIENLONGBANK - NĂM 2016
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên nữ của Nhà trường có sân chơi ý nghĩa,
lành mạnh, để giao lưu, học hỏi với tinh thần khỏe để học tập tốt;
- Tạo không khí vui tươi sôi nổi và xây dựng sân chơi cho những Sinh viên yêu thích
môn bóng đá và có cơ hội thể hiện tài năng của mình;
- Nhằm phát hiện những sinh viên nữ có năng khiếu môn bóng đá, để thành lập CLB
và bổ sung vào đội tuyển bóng đá nữ của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ giải và các quy định của giải;
- Thi đấu tích cực, trung thực, đoàn kết và an toàn.
II/ BAN TỔ CHỨC GIẢI
Ban tổ chức giải đấu có nhiệm vụ tổ chức và điều hành giải đấu một cách hiệu quả
và an toàn theo điều lệ giải. Ban tổ chức gồm các Ông/ Bà có tên sau đây:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Phụ trách
1 Trần Thị Quỳnh Như
Trưởng Khoa Kinh tế
Trưởng ban
2 Lê Đức
Tâm
P. Trưởng Bộ môn KT&QTKD Phó trưởng ban trực
3 Đặng Lê Trần
Vũ
Bí thư chi đoàn giáo viên KKT Phó trưởng ban
4 Ngô Vũ Mai
Ly
Giảng viên Khoa Kinh tế
Phụ trách tổ hậu cần
5 Võ Lê Duy
Khánh Giảng viên Khoa Kinh tế
Phụ trách tổ trọng tài
6 Lê Thị Ái
Nhân
Giảng viên Khoa Kinh tế
Thành viên
7 Đào Thị Bích
Hồng
Giảng viên Khoa Kinh tế
Thành viên
III/ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Đối tượng tham gia
- Nữ sinh viên các lớp khoá 2014, 2015, 2016 của Khoa Kinh tế;
- Nữ sinh viên của Khoa Xây dựng, Khoa Cầu đường, Khoa Hạ tầng, Khoa Kiến trúc.
Mỗi lớp thành lập một đội tuyển từ 5 cầu thủ trở lên có danh sách kèm theo và gửi
về Ban tổ chức. (Gửi trực tiếp thầy Đặng Lê Trần Vũ – SĐT: 0169.687.7475 – Email:
dangletranvu@muce.edu.vn chậm nhất 10h00 ngày 05/10/2016).
Lưu ý: Đối với các khoa có ít sinh viên nữ thì các lớp của khoa liên quân với nhau
để hình thành 1 đội đại diện cho khoa để tham gia thi đấu.

2. Thể thức thi đấu
- Giải bóng đá áp dụng luật bóng đá mini 05 người;
- Các đội thi đấu sẽ được bóc thăm chia bảng. Sau đó sẽ chọn các đội xuất sắc nhất
vào thi đấu trong vòng bán kết và chung kết dựa vào điểm và hiệu số bàn thắng thua
mà đội đó ghi được qua các trận trong vòng bảng;
- Thời gian thi đấu cho mỗi trận đấu là 30 phút (2 hiệp mỗi hiệp 15 phút).
IV/ THỜI GIAN THI ĐẤU
1. Thời gian thi đấu
- Giải bóng đá Nữ khoa Kinh tế mở rộng – Cup Kienlongbank dự kiến sẽ diễn ra từ
ngày 08/10/2016 đến ngày 23/10/2016 (các trận đấu sẽ được diễn ra trong 2 ngày
thứ 7 và chủ nhật cuối mỗi tuần);
- Ban tổ chức giải sắp xếp lịch thi đấu và thông báo trên bảng tin Khoa Kinh tế;
- Các đội tham dự giải đều phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút. (Đội nào vắng mặt
không có lý do chính đáng coi như bỏ cuộc).
2. Địa điểm thi đấu: Thi đấu trên sân cỏ nhân tạo TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
V/ TRỌNG TÀI VÀ GIÁM SÁT
- Trọng tài, điều khiển giải do Ban tổ chức thành lập và được sự hỗ trợ chuyên môn
của các giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất – Khoa Cơ bản;
- Trọng tài chính điều khiển các trận đấu là cán bộ, giáo viên đang công tác tại trường.
VI/ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA GIẢI
- Cầu thủ không được mang bất kỳ vật gì có thể gây nguy hiểm cho cầu thủ khác;
- Cầu thủ ra sân thi đấu phải mặc trang phục thể thao bao gồm áo, quần, giày. Thủ
môn phải mặc áo khác màu với các cầu thủ khác, với trọng tài và thủ môn đội bạn.
Cầu thủ của 2 đội phải mặc áo khác màu nhau và khác màu trọng tài;
- Không chấp nhận các đội bóng thuê, mượn cầu thủ. Đội nào vi phạm sẽ bị tước
quyền thi đấu toàn giải (cầu thủ đội bóng mang theo thẻ học sinh sinh viên để khi
cần Ban tổ chức sẽ kiểm tra đột xuất);
- Trong quá trình thi đấu các cầu thủ phải tuyệt đối chấp hành mọi quyết định của trọng
tài, đội nào tự ý dừng thời gian thi đấu nhiều hơn 3 phút thì coi như tự ý bỏ cuộc;
- Trong trận đấu, nếu cầu thủ nói tục, chửi thề, gây gổ trên sân thì sẽ bị phạt thẻ vàng,
hoặc thẻ đỏ tùy theo mức độ vi phạm;
- Các đội không thể tham gia thi đấu theo đúng lịch của Ban tổ chức thì phải báo về
thường trực Ban tổ chức bằng văn bản hoặc qua điện thoại trước giờ thi đấu 01 ngày
và phải bổ sung văn bản sau.
VII/ GIẢI THƯỞNG
- Giải nhất: Tặng cúp + cờ và tiền thưởng 800.000 đồng;
- Giải nhì: Tặng cờ và tiền thưởng 600.000 đồng;
- Giải ba: Tặng cờ và tiền thưởng 400.000 đồng;
- Giải phong cách: Tiền thưởng 200.000 đồng;
- Giải cầu thủ xuất sắc nhất: Tiền thưởng 100.000 đồng;
- Giải thủ môn xuất sắc nhất: Tiền thưởng 100.000 đồng;
- Giải vua phá lưới: Tiền thưởng 100.000 đồng.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
TS. Trần Thị Quỳnh Như

