
0 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD 

BAN TỔ CHỨC  
 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ 
 

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM MỞ RỘNG 2020  

SV – LEAGUE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.HCM – 2020 



1 

MỤC LỤC 

 
A. ĐIỀU LỆ KỸ THUẬT ................................................................................................. 2 

1. Thông tin chung ...................................................................................................... 2 

2. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức giải: ......................................................................... 2 

3. Đối tượng tham dự .................................................................................................. 2 

4. Tư cách cầu thủ ....................................................................................................... 3 

5. Tư cách huấn luyện viên ......................................................................................... 3 

6. Đăng ký thi đấu ....................................................................................................... 3 

7. Trang phục tham dự giải: ...................................................................................... 4 

8. Phương thức thi đấu ............................................................................................... 4 

9. Cách tính điểm, xếp hạng ....................................................................................... 4 

10. Giám sát và trọng tài ........................................................................................... 5 

11. Luật thi đấu và các quy định khác ..................................................................... 5 

12. Họp kỹ thuật – Bốc thăm xếp lịch ...................................................................... 5 

13. Kỷ luật .................................................................................................................. 6 

14. Khiếu nại: ............................................................................................................. 6 

15. Nghi thức: ............................................................................................................. 6 

 

B. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH: ............................................................................................ 6 

16. Giải thưởng .......................................................................................................... 6 

17. Chi phí .................................................................................................................. 7 

18. Đối với các nhà Bảo trợ và Tài trợ ..................................................................... 7 

 

C. QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ..................................................... 7 

 

  



2 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD 
BAN TỔ CHỨC GIẢI SV-LEAGUE 2020 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
                          Tp.HCM, ngày      tháng       năm 2020 

 

ĐIỀU LỆ 

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM MỞ RỘNG 2020 

SV – LEAGUE 2020 

A. ĐIỀU LỆ KỸ THUẬT 

1. Thông tin chung: 
1.1. Tên của Giải:  

 Tiếng Việt: 
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN 

ĐHQG TP.HCM MỞ RỘNG 2020 
  

 Tiếng Anh: 
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC 

STUDENT FOOTBALL OPEN 2020 
  

 Viết tắt: SV – LEAGUE 2020 

 Logo: 

 

1.2. Cơ quan Chủ trì:  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
 

1.3. Đơn vị Tổ chức:  CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD 
2. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức giải: 

2.1. Đại học Quốc gia Tp.HCM ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo. 

Ban Chỉ đạo (BCĐ) là đơn có thẩm quyền cao nhất chỉ đạo mọi hoạt động của Giải. 

2.2. Ban Tổ chức (BTC) được thành lập theo đề xuất của của Công ty Tổ chức Giải và 
được sự chấp thuận của BCĐ. 

BTC có trách nhiệm tổ chức, điều hành và giải quyết mọi công việc liên quan đến 
giải và công bố kết quả của giải. 

2.3. Thành phần BTC gồm: 

– Trưởng BTC 
– Các Phó Trưởng ban 
– Các ủy viên phụ trách: an ninh, huấn luyện viên, trọng tài, giám sát trận đấu, 

giám sát trọng tài và điều phối tổ chức trận đấu. 

2.4. BTC có trách nhiệm thường xuyên báo cáo diễn biến và kết quả các vòng đấu về 
BCĐ giải. 

3. Đối tượng tham dự: 

Gồm 8 đội bóng của các trường đại học: 

– Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM 
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– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM 
– Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
– Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM 
– Trường Đại học Sài Gòn 
– Trường Đại học Tôn Đức Thắng 
– Trường Đại học Cần Thơ 
– Trường Đại học Văn Hiến 

Tên ghi ở điều lệ là Tên chính thức tham gia Giải. 

4. Tư cách cầu thủ: 
4.1. Là sinh viên thuộc hệ đào tạo chính quy văn bằng 1, có thời gian học không quá 

5 năm tính từ ngày trúng tuyển vào Trường, không thi đấu tất cả các giải bóng 
đá chuyên nghiệp (V-League, Hạng nhất Quốc gia, Cúp Quốc gia), không trong 
thời gian bị kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam và các LĐBĐ thành viên. 

4.2. Có đạo đức và học lực từ trung bình trở lên. 

4.3. Độ tuổi: sinh từ ngày 31/12/1994 trở về sau.  

5. Tư cách huấn luyện viên: 

5.1. Có bằng cấp chuyên môn được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền (Bằng huấn luyện 
viên tối thiểu “C” AFC hoặc Cử nhân TDTT chuyên sâu bóng đá). 

5.2. Có đạo đức, đảm bảo tiêu chí của Giải “XANH - SẠCH - ĐẸP”. Không trong 
thời gian bị kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam và các LĐBĐ thành viên. 

5.3. Có Hợp đồng huấn luyện với công ty tổ chức giải. 

6. Đăng ký thi đấu: 

6.1. Mỗi đội được đăng ký tối đa theo số lượng sau: 

– Đăng ký sơ bộ: 5 quan chức và 30 cầu thủ  

– Đăng ký giải: 5 quan chức và 25 cầu thủ, trước 17g00 ngày 24/09/2020.  

– Đăng ký tham gia trận đấu: 5 quan chức và 20 cầu thủ (đăng ký tối thiểu 02 
thủ môn).  

6.2. Hồ sơ: 

– Quyết định thành lập đội bóng do Hiệu trưởng ký.  

– Danh sách quan chức và cầu thủ (theo mẫu của BTC). 

– Giấy khám sức khỏe của từng cầu thủ do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở 
lên xác nhận đủ sức khỏe để thi đấu bóng đá. 

– Phiếu Đăng ký HLV trưởng và cầu thủ (Theo mẫu của BTC) 

– Bảng cam kết chống tiêu cực của các thành viên đội bóng và nhà trường 
(theo mẫu của BTC) 

– Địa chỉ email, số điện thoại của Đội, lãnh đạo đội (Theo mẫu của BTC) 

– Toàn bộ hồ sơ đăng ký của các đội tham gia được gửi về cho BTC theo địa 
chỉ: Công ty CP Thể thao Nutifood: 281-283 Đường Hoàng Diệu, Phường 
6, Quận 4, Tp.HCM., trước 17g00 ngày 24/09/2020. 

6.3. Thẻ thi đấu: 



4 

BTC sẽ cấp thẻ thi đấu cho tất cả các quan chức và cầu thủ, quy định sử dụng 
thẻ như sau: 

– Thẻ chỉ dùng để ra vào sân vận động, kiểm tra tư cách thi đấu và làm nhiệm 
vụ; 

– Trong trận đấu, tất cả các quan chức, cầu thủ và các viên chức khác phải đeo 
thẻ trong Khu vực kỹ thuật; 

– Không cho người khác mượn thẻ, không sử dụng thẻ sai mục đích. Nếu phát 
hiện vi phạm, BTC sẽ thu hồi thẻ, chủ thẻ sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật theo 
quy định; 

– Cá nhân làm mất hoặc hư hỏng thẻ phải gửi giấy xin phép cấp lại thẻ có xác 
nhận của Lãnh đạo đội và nộp lệ phí 1.000.000 đồng (một triệu)/thẻ. 

7. Trang phục tham dự giải: 

7.1. Tuân thủ theo luật 4: Trang phục của luật bóng đá hiện hành. 

7.2. Mỗi đội có ít nhất 2 bộ trang phục có màu tương phản nhau để sử dụng trong 
suốt quá trình giải. Mỗi cầu thủ (bao gồm thủ môn) phải có ít nhất 2 bộ khác 
màu nhau mang cùng một số. Trong mỗi trận đấu, các đội phải mặc trang phục 
chính của mình. Nếu trùng nhau, Đội chủ nhà (đội có mã số xếp trước) được ưu 
tiên mặc trang phục chính. 

7.3. Trang phục của các cầu thủ phải có số. Việc in  số  cầu thủ phải sử dụng kiểu  
số thông dụng, dễ đọc, có màu sắc tương phản với màu sắc của trang phục. Trên 
lưng áo, số áo cầu thủ có chiều cao từ 25 đến 35 cm. Số trên quần cầu thủ đặt ở 
phía trước, bên phải, có chiều cao 7cm. 

7.4. Cầu thủ phải sử dụng đúng số áo đã đăng ký trong suốt quá trình Giải diễn ra. 

7.5. Các đội không được mặc trang phục (kể cả áo lót trong) có hình ảnh, câu chữ 
có nội dung phản cảm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của BTC và các đội khác. 

8. Phương thức thi đấu: 

Vòng bảng:  8 đội chia thành 2 bảng (A, B), thi đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng tính điểm 
xếp hạng. Chọn các đội xếp nhất và nhì vào vòng thi đấu loại trực tiếp (thi đấu bán kết, 
tranh hạng III và chung kết). Các trận đấu loại trực tiếp, nếu trận đấu có tỷ số hòa, sẽ tiến 
hành thi đấu luân lưu 11m.   

9. Cách tính điểm, xếp hạng: 

Thi đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng: 
- Đội thắng: 3  điểm           
- Đội hoà:  1  điểm               
- Đội thua: 0  điểm 

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

9.1. Nếu có từ hai Đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các Đội 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:  

– Số điểm. 

– Hiệu số của số bàn thắng trừ số bàn thua. 

– Số bàn thắng. 
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Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. 

9.2. Trường hợp các chỉ số trên vẫn 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. 

9.3. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, (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).  

9.4. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, tiếp tục xét điểm Fair Play tính trên tổng số thẻ 
vàng và thẻ đỏ của đội bóng nhận khi kết thúc vòng loại bảng. Cách tính cụ thể 
như sau: 

– 01 thẻ vàng tính một (1) điểm. 

– 01 thẻ đỏ (do nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng một trận đấu) tính ba (3) 
điểm. 

– 01 thẻ đỏ trực tiếp tính ba (3) điểm. 

– 01 thẻ vàng và 01 thẻ đỏ trực tiếp trong cùng 1 trận đấu tính bốn (4) điểm. 

Đội bóng nhận ít điểm hơn sẽ được xếp trên. 

9.5. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, BTC sẽ tổ chức bốc thăm để xác định thứ hạng 
của các đội.  

9.6. Trong quá trình diễn ra Giải, nếu đội bóng nào tự ý bỏ cuộc sẽ chịu mọi hình 
thức kỷ luật của BTC. Toàn bộ kết quả thi đấu về điểm số và bàn thắng (nếu có) 
của đội đó với các đội khác sẽ bị hủy bỏ. 

10. Giám sát và trọng tài: 

Do BTC tuyển chọn và phân công theo tiêu chí của giải. 

11. Luật thi đấu và các quy định khác: 

11.1. Áp dụng Luật thi đấu của IFAB (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế), Quy 
chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá 
Việt Nam (VFF) và những bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản này do 
VFF ban hành. 

11.2. Các quyết định của BTC được thể hiện dưới hình thức Thông báo gửi đến tất cả 
các thành viên tham gia giải và các thành viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm 
túc các quyết định này. 

11.3. Thời gian trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút (nghỉ giữa hiệp không quá 15 
phút). 

11.4. Mỗi đội bóng được quyền thay tối đa 05 cầu thủ/trận. 

11.5. Bóng sử dụng thi đấu Bóng Động Lực do BTC cung cấp. 

12. Họp kỹ thuật – Bốc thăm xếp lịch: 

12.1. Thời gian: 10h00 ngày 28/09/2020. 

12.2. Địa điểm: Hội Trường B4 -Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh- 268 
Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh. 
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13. Kỷ luật: 

13.1. BTC xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm của tất cả các thành viên tham 
dự giải trong suốt quá trình điều hành giải. 

13.2. Trong trận đấu nếu có xảy ra vi phạm nghiêm trọng, trọng tài không xử lý kịp 
thời hoặc xử lý thiếu sót. BTC sẽ có hình thức xử lý kỷ luật bổ sung bằng thông 
báo của Ban tổ chức, sau khi đã xem băng ghi hình và các tư liệu chuyên môn 
của  trận đấu. 

13.3. Cầu thủ nhận 02 thẻ vàng trong cùng một trận đấu (tương đương 01 thẻ đỏ) sẽ 
nghỉ thi đấu 1 trận kế tiếp. 

13.4. Cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 02 trận kế tiếp. Nếu phạm 
lỗi với mức độ nghiêm trọng. BTC sẽ có thông báo kỷ luật với mức độ cao hơn. 

 

14. Khiếu nại: 

14.1. 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... 

14.2. Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác (ngoài mục 14.1) Trưởng đoàn hoặc HLV 
trưởng phải có văn bản (nhận mẫu khiếu nại từ Giám sát trận đấu) và gửi tới 
BTC thông qua Giám sát trận đấu chậm nhất 15 phút sau khi kết thúc trận đấu, 
ghi rõ trường hợp khiếu nại và đóng lệ phí 2.000.000đ (hai triệu đồng) cho một 
trường hợp/01 cầu thủ, nếu đúng BTC sẽ hoàn trả lại số tiền trên. Giám sát trận 
đấu phải báo cáo đầy đủ cho BTC ngay sau khi nhận khiếu nại; 

14.3. Đội khiếu nại phải tự xác minh, có chứng cứ rõ ràng, không gây ảnh hưởng đến 
lịch thi đấu của Giải (thời gian gửi chứng cứ đến BTC không quá 48 giờ tính từ 
khi trận đấu kết thúc) để BTC xử lý. Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không 
đúng quy định, BTC sẽ xem xét và có thể có hình thức xử lý đối với Đội bóng 
khiếu nại.  

14.4. Ban tổ chức sẽ không nhận khiếu nại ở các trận tranh hạng III và chung kết. 

15. Nghi thức: 

15.1. BTC sẽ tổ chức lễ khai mạc/bế mạc trang trọng: 

– Giới thiệu đại biểu; 

– Đại diện Ban Chỉ đạo phát biểu phát biểu khai mạc; 

– Tặng hoa cho 2 đội bóng và tổ trọng tài; 

– Lễ chào cờ (trong tất cả các trận đấu); 

– Tổ trọng tài làm thủ tục trận đấu. 

15.2. Trong suốt quá trình tổ chức giải, các sân thi đấu phải thực hiện đúng quy định 
về truyền thông của BTC. 

B. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH: 

16.  Giải thưởng: 

Giải SV League 2020 sẽ bao gồm các giải thưởng với cơ cấu và mức thưởng: 
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16.1. Giải xếp hạng toàn giải: 

TT Xếp hạng CLB Phần thưởng Tiền thưởng 

1 Vô địch 
– Cúp 
– Huy chương Vàng (30) 

200.000.000 

2 Hạng nhì – Huy chương Bạc   (30) 100.000.000 
3 Hạng ba – Huy chương Đồng (30) 50.000.000 

16.2. Các giải bình chọn: 

TT Giải thưởng  Phần thưởng Tiền thưởng 

1 Cầu thủ xuất sắc nhất 
Kỷ niệm 
chương 

10.000.000 

2 Thủ môn xuất sắc nhất 
Kỷ niệm 
chương 

10.000.000 

3 Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất 
Kỷ niệm 
chương 

10.000.000 

4 Đội bóng fairplay 
Kỷ niệm 
chương 

50.000.000 

5 Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
Kỷ niệm 
chương 

10.000.000 

6 Hội Cổ động viên ấn tượng nhất 
Kỷ niệm 
chương 

100.000.000 

Ghi chú: 

– Các giải thưởng sẽ do Ban chuyên môn của BTC bình chọn. 

– Đối với giải thưởng “Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất”: Nếu trường hợp có từ hai 
cầu thủ trở lên ghi được số bàn thắng cao nhất bằng nhau, thì giải thưởng sẽ được chia 
đều cho các cầu thủ đó. 

– Các cá nhân, tập thể đoạt giải phải có mặt trong Lễ trao giải đúng giờ và đúng thành 
phần (cầu thủ mặc trang phục thi đấu). 

17. Chi phí: Chi theo Văn bản quy định tài chính của Ban tổ chức.   

18. Đối với các nhà Bảo trợ và Tài trợ: 

Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các quy định và cam kết về tài chính 
trong thỏa thuận với SV-LEAGUE – 2020. 

C. QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

– Điều lệ này áp dụng đối với tất cả các tổ chức và các thành viên tham gia giải SV 
League 2020. 

– Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
– Chỉ có BTC mới có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ này bằng các thông báo cụ thể 

sau khi đã được Ban Chỉ đạo xem xét, thông qua. 


