
ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ (FUTSAL) FRESH CÚP LẦN THỨ 1 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục Đích: 

- Tạo một sân chơi lành mạnh để phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói 
riêng của cộng đồng người VN đang sinh sống và làm việc tại Séc . Là cơ hội để tất cả các cá nhân 
rèn luyện sức khỏe và giao lưu học hỏi , đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. 

- Là một hoạt động có ý nghĩa và bổ ích sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. 

- BTC sẽ cố gắng và phấn đấu làm công việc tổ chức giải sao cho tốt nhất, để lại ấn tượng  và kỷ 
niệm đẹp cho các cầu thủ và các cổ động viên đến tham gia giải. 

2. Yêu Cầu: 

- Các đội bóng phải nghiêm chỉnh chấp hành luật và các quy định của giải để giữ vững kỷ cương 
trong thi đấu. 

- Đảm bảo an toàn, trật tự và công bằng tuyệt đối cho các trận đấu. 

II. Đơn vị đăng cai: 

- Công ty FRESH Tổng kho thực phẩm lạnh Praha 3 Žižkov tổ chức:    

Giải bóng đá  FUTSAL FRESH CÚP LẦN THỨ 1 

III. Đối tượng - Điều kiện tham dự 

1. Đội bóng: 

Đội bóng của tất cả các tập thể trên các lĩnh vực công tác, học tập và kinh doanh của người Việt hiện 
đang sinh sống và làm việc tại cộng hòa Séc 

2. Cầu thủ: 

- Các cầu thủ đang tham gia giải bóng đá Chuyên nghiệp, cúp Quốc gia, Hạng nhất, Hạng nhì , giải vô 
địch Futsal Quốc gia .. không được đăng kí tham dự giải. 

- Các cầu thủ có tiền sử về bệnh về thần kinh, tim mạch, hô hấp và truyền nhiễm….thì không được 
tham dự giải. 

IV. Quy định đăng ký: 

- Mỗi đội bóng phải có 1 trưởng đoàn đại diện cho đội bóng và chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan 
đến đội bóng với ban tổ chức. 

- Mỗi đội đăng ký tham gia  tối đa là 12 cầu thủ và 3 người trong ban lãnh đội. 

- Các đội tham gia phải bảo đảm sức khoẻ của các thành viên trong đội trong suốt quá trình tham gia 
thi đấu giải 

IV. Thể thức thi đấu: 

- Tính điểm: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. 

- Trong trường hợp 2 đội bằng điểm nhau sẽ tính kết quả theo thứ tự ưu tiên: thành tích đối kháng 
giữa các đội, hiệu số thắng/thua, số bàn thắng, số bàn thua… 

- Số lượng cầu thủ thi đấu: 4 + 1 (4 cầu thủ và 1 bắt gôn) 

- Thời gian thi đấu là 2 hiệp, mỗi hiệp 10 phút, đổi sân, không nghỉ giữa 2 hiệp. 

V. Luật - Quy chế giải: 

- Thi đấu theo luật Futsal của FIFA đang hiện hành. 

- Luật ném biên, phạt góc v.v... sẽ có qui định cụ thể trên sân. 

- Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ không được tham gia trận đấu tiếp theo. 

- Các cầu thủ khi tham gia thi đấu phải mặc đồng phục. Ban lãnh đội cùng cổ động viên của mình phải 
tập trung đúng nơi qui định. 

- Bóng thi đấu: Bóng futsal số 4 (không nẩy). 

- Giày thi đấu phải là loại giày đá bóng trên sàn gỗ. 

- Trong thi đấu chỉ có người đại diện, đội trưởng, quản lý đội bóng mới được quyền ý kiến với trọng tài 
và BTC. 

- Nếu có ẩu đả, kích động, xô xát làm đổ vỡ trận đấu thì sẽ tham khảo ý kiến từ phía trọng tài và giám 
sát BTC. Khi xác định được đội có các hành vi trên thì đội đó sẽ bị loại ngay khỏi giải.. 



- Các hành vi văng tục, chửi thề trong khi thi đấu sẽ bi phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ trực tiếp theo nhận 
định của trọng tài và giám sát trận đấu. 

- Các sự cố kích động, ẩu đả trong và sau trận đấu sẽ do trưởng đoàn chịu trách nhiệm và BTC không 
chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan. 

- Những đối tượng có các hành vi ẩu đả, kích động sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật 

- Các đội bóng nếu có khiếu nại thì liên hệ với BTC sau trận đấu. 

VII. Khen thưởng – Kỷ luật: 

1. Khen thường: 

- Giải thưởng trao cho các đội theo quy định sau: 

Giải nhất:  20.000 kč + cúp 

Giải nhì:            10.000 kč + cúp 

Giải ba:             5.000 kč + cúp 

- Ngoài các giải thưởng trên, BTC còn trao giải cho: 

+  Thủ môn xuất sắc nhất:   1.000 kč + cúp 

+ Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất:    1.000 kč + cúp 

2. Kỷ Luật: 

- Đội bóng đăng ký cầu thủ sai quy định của điều lệ sẽ bị loại khỏi giải. 

- Đội bóng phải có mặt tại sân trước giờ thi đấu 10 phút, nếu đến sân sau giờ thi đấu quá 10 phút sẽ 
bị xử thua trận đó và xử thua 0-3 trận đấu đó. 

- Đội bóng tự ý bỏ cuộc, sẽ bị BTC loại khỏi giải và kết quả trận đấu với các đội khác bị hủy bỏ. 

4. Lệ phí thi đấu: 

Mỗi đội tham gia phải nộp cho BTC số tiền là 5000 kč. Số tiền này nộp ngay cho BTC sau khi đăng ký 
tham gia giải , các đội ở xa có thể gửi vào tài khoản của BTC (ghi ở dưới) 

VIII. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian: từ 08.00 đến 19.00 

• Thời gian nộp danh sách đăng kí từ 20.01.2020 đến 20.02.2020. 

•  Thời gian khai mạc: vào 08h sáng ngày 29.02.2020 

Số đội dự định tham gia giải có hạn là 12 đội. 

2. Địa điểm: 

Nhà thi đấu thể thao của CLB Slavia:  Vladivostocká 1460/10b, 100 00 Praha 10 

Ban tổ chức: 

Lương Khánh Thiện +420 776 888 819 

Lương Hải Long +420 722 328 888 

Nguyễn Hồng Đăng +420 770 119 999 

Chu Văn Vương +420 773 882 882 

Số tài khoản để thanh toán tiền tham gia giải: 2301397290/2010, Fio Banka 

Ghi chú tên đội vào (poznámky) khi chuyển khoản! 


