THỂ LỆ LỄ HỘI BÓNG ĐÁ TIGER
STREET FOOTBALL 2019
ĐIỀU LỆ KỸ THUẬT
- Tên gọi của giải: LỄ HỘI BÓNG ĐÁ TIGER STREET FOOTBALL 2019
- Cơ quan hướng dẫn chỉ đạo: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
- Đơn vị tổ chức: Công Ty Skyline Việt Nam.
I./ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
- Tất cả công dân Việt Nam đủ 18 tuổi (sinh năm 2002 trở về trước).
- Đoàn viên thanh niên và khối công nhân viên chức lao động thuộc các đơn
vị cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành đăng
cai, không phân biệt thành phần kinh tế.
- Các CLB thể thao, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học
chuyên nghiệp tại các tỉnh thành.
- Mỗi cầu thủ chỉ được phép thi đấu cho 1 đội bóng duy nhất.
Các vận động viên sau đây không được đăng ký tham dự:
- Đang trong thời gian bị kỷ luật của ngành VHTTDL, LĐBĐVN (VFF), đã đăng
ký thi đấu các giải hạng nhất và V-League trong 02 năm 2017, 2018.
- Đã đăng ký tham dự giải futsal vô địch toàn quốc trong 02 năm 2017, 2018.
II./ QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ:
Có 02 cách để đăng ký tham dự giải:
· Cách 1: Đăng ký qua ứng dụng Tiger Uncage
· Cách 2: Đăng ký online
· Cách 3: Gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp

CÁCH 1: ĐĂNG KÍ QUA ỨNG DỤNG TIGER UNCAGE
- Bước 1: Tải ứng dụng TIGER UNCAGE trong link bên dưới và đăng kí thông
tin cá nhân.
Link tải ứng dụng Tiger Uncage:
· IOS: https://goo.gl/sRB8dm
· Android: https://goo.gl/ASmbsT
- Bước 2: Chọn biểu tượng “TIGER STREET FOOTBALL”
- Bước 3: Điền thông tin đầy đủ của 01 Trưởng đoàn và 07 thành viên theo
hướng dẫn.
Lưu ý: Các thành viên cần đăng tải hình ảnh cá nhân tại nút “GỬI HÌNH”
CÁCH 2: ĐĂNG KÍ ONLINE
-Bước 1: Like fanpage Tiger Beer tại:
https://www.facebook.com/TigerBeerVN/
-Bước 2: Click vào link bên dưới và tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.
Trưởng Đoàn điền đầy đủ thông tin của bạn và 01 thành viên. Ban Tổ Chức
Tiger Street Football sẽ chủ động liên lạc đến Trưởng Đoàn để bổ sung thêm
các thông tin cần thiết khác. Trong trường hợp không liên lạc được Trưởng
Đoàn, BTC sẽ liên lạc với thành viên còn lại.
LƯU Ý: CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA PHẢI TRÊN 18 TUỔI. BTC CÓ
QUYỀN TỪ CHỐI NẾU BẠN CHƯA ĐỦ TUỔI QUY ĐỊNH.
Link: http://bit.ly/Đăng-Ký-Online-TSF
CÁCH 3: GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP
1/ Hồ sơ đăng ký tham dự giải:
- Đơn xin tham dự giải có đóng dấu và chữ ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị
hoặc Ban Giám hiệu nhà trường.
- Bản cam kết sức khoẻ của toàn đội có xác nhận của Trưởng đoàn/ Huấn
luyện viên và đóng dấu Thủ trưởng đơn vị/Ban Giám hiệu nhà trường.
2/ Nơi nhận hồ sơ đăng ký:
Để nhận mẫu đơn xin tham dự giải, người tham dự có thể:
- Truy cập đường link: http://bit.ly/DonDangKyThamGia và download mẫu đơn
xin tham dự giải;
- Hoặc nhận đơn trực tiếp tại trung tâm thể dục thể thao của tỉnh nơi diễn ra
giải;
Các đội hoàn tất hồ sơ đăng ký và gửi trực tiếp về đơn vị tổ chức giải:
- Công ty TNHH Quảng cáo Skyline Việt Nam
- Địa chỉ: 305/11 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận,
Tp.HCM

Hoặc gửi bản scan hồ sơ đăng ký qua email:
dangky.tigerstreetfootball@skylinevn.com
3/ Thời hạn nộp hồ sơ:
- Ban tổ chức sẽ ưu tiên cho các đội bóng có hồ sơ đầy đủ và đăng ký sớm
nhất.
- Sau hạn chót nộp hồ sơ cho từng khu vực, BTC sẽ không tiếp nhận hồ sơ.

Lưu ý:
- Mọi thủ tục đăng ký tham dự giải đều hoàn toàn miễn phí.
- HLV/Trưởng đoàn chỉ được huấn luyện hoặc đại diện cho 1 đội bóng duy
nhất.
- Ban tổ chức có quyền từ chối thông tin đăng ký tham gia của bất cứ cầu thủ,
đội bóng nào nếu xét thấy không hợp lệ.
- Mọi sự thay đổi, đăng ký lại hay sửa đổi danh sách cầu thủ sẽ không được
chấp thuận sau thời gian kết thúc đăng ký, ngoại trừ việc có lý do phù hợp và
nhận được sự đồng thuận từ Ban tổ chức.
IV./ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
- Lễ hội bóng đá Tiger Street Football sẽ diễn ra từ 11/05/2019 đến
23/06/2019 với các vòng thi: Vòng loại, Vòng chung kết cấp tỉnh, Vòng chung
kết khu vực và Vòng chung kết Quốc gia.
- Vòng loại sẽ diễn ra tại: Cần Thơ, Tiền Giang, Tây Ninh, Kiên Giang,
TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng
Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc
Ninh, Thái Nguyên
- Vòng chung kết cấp tỉnh sẽ diễn ra tại: Cần Thơ, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải
Phòng.
- Vòng chung kết khu vực sẽ diễn ra tại: Hà Nội và TP.HCM.
- Vòng chung kết Quốc gia sẽ diễn ra tại: TP.HCM
1. KHU VỰC MIỀN TÂY (Vòng loại)
- Thời gian thi đấu: Ngày 11-12/5/2019


Sáng: từ 7:00 đến 10:00



Chiều, tối: từ 14:00 đến 22:00

- Địa điểm: Cần Thơ, Tiền Giang, Tây Ninh, Kiên Giang
- Hạn chót nộp hồ sơ: 26/04/2019
- Thời gian bốc thăm: 9h00 sáng ngày 9/5/2019: tại địa điểm diễn ra trận đấu
ở các tỉnh thành nơi tổ chức giải (Thay thư mời).
- 8 đội bóng mạnh nhất tại mỗi tỉnh này sẽ được tham dự Vòng chung kết cấp
tỉnh tại Cần Thơ diễn ra vào ngày 25 - 26/5/2019.

2. KHU VỰC HỒ CHÍ MINH (Vòng loại)
- Thời gian thi đấu: Ngày 11-12/5/2019


Sáng: từ 7:00 đến 10:00



Chiều, tối: từ 14:00 đến 22:00

- Địa điểm Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương.
- Hạn chót nộp hồ sơ: 26/04/2019
- Thời gian bốc thăm: 9h00 sáng ngày 9/5/2019: tại địa điểm diễn ra trận đấu
ở các tỉnh thành nơi tổ chức giải (Thay thư mời).
- 8 đội bóng mạnh nhất tại mỗi tỉnh này sẽ được tham dự Vòng chung kết cấp
tỉnh tại Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 01 - 02/6/2019.
3. KHU VỰC MIỀN TRUNG (vòng loại)
- Thời gian thi đấu: Ngày 18-19/5/2019


Sáng: từ 7:00 đến 10:00



Chiều, tối: từ 14:00 đến 22:00

- Địa điểm: Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk
- Hạn chót nộp hồ sơ: 03/05/2019
- Thời gian bốc thăm: 9h00 sáng ngày 16/5/2019: tại địa điểm diễn ra trận đấu
ở các tỉnh thành nơi tổ chức giải (Thay thư mời).
- 16 đội bóng mạnh nhất tại Quảng Nam và Đà Nẵng (8 đội tại Quảng Nam và
8 đội tại Đà Nẵng) cùng với 16 đội (4 đội tại Nghệ An, 4 đội Huế, 4 đội Nha
Trang và 4 đội Đắk Lắk) sẽ được tham dự Vòng chung kết cấp tỉnh tại Đà
Nẵng diễn ra vào ngày 8 - 9/6/2019.
4. KHU VỰC MIỀN BẮC (vòng loại)
- Thời gian thi đấu: Ngày 25-26/5/2019


Sáng: từ 7:00 đến 10:00



Chiều, tối: từ 14:00 đến 22:00

- Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái
Nguyên
- Hạn chót nộp hồ sơ: 10/05/2019
- Thời gian bốc thăm: 9h00 sáng ngày 23/5/2019: tại địa điểm diễn ra trận đấu
ở các tỉnh thành nơi tổ chức giải (Thay thư mời).
- 16 đội bóng mạnh nhất tại Hà Nội và Hải Phòng (8 đội tại Hà Nội và 8 đội tại
Hải Phòng) cùng với 16 đội (4 đội tại Nam Định, 4 đội tại Hạ Long, 4 đội tại
Bắc Ninh và 4 đội tại Thái Nguyên) sẽ tham dự Vòng chung kết cấp tỉnh tại
Hải Phòng diễn ra vào ngày 15 - 16/6/2019.

- 12 đội bóng xuất sắc nhất tại Vòng chung kết cấp tỉnh tại Hải Phòng cùng
với 4 đội bóng xuất sắc nhất tại Vòng chung kết cấp tỉnh tại Đà Nẵng sẽ tham
dự Vòng chung kết khu vực tại Hà Nội diễn ra vào ngày 21- 22/6/2019.
- 12 đội bóng xuất sắc nhất tại Vòng chung kết cấp tỉnh tại Hồ Chí Minh cùng
với 4 đội bóng xuất sắc nhất tại Vòng chung kết cấp tỉnh tại Cần Thơ sẽ tham
dự Vòng chung kết khu vực tại Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 22/6/2019.
- 04 đội bóng xuất sắc nhất Vòng chung kết khu vực tại Hà Nội cùng với 4 đội
bóng xuất sắc nhất Vòng chung kết khu vực tại Hồ Chí Minh sẽ tham dự Vòng
chung kết Quốc Gia diễn ra vào ngày 23/6/2019 tại Hồ Chí Minh.
-Các thí sinh có thể theo dõi cuộc thi trên trang fanpage Tiger Beer và ứng
dụng Tiger Uncage.
- Link fanpage Tiger Beer: https://www.facebook.com/TigerBeerVN/
- Link tải ứng dụng Tiger Uncage:
· IOS: https://goo.gl/sRB8dm
· Android: https://goo.gl/ASmbsT
V./ THỂ THỨC THI ĐẤU:
- Thể thức thi đấu: Vòng loại, các đội thi đấu theo thể thức Loại trực tiếp. Từ
vòng tứ kết các đội thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về.
- Mỗi đội bóng sẽ có tối đa 07 cầu thủ và 01 trưởng đoàn/HLV.
- Trưởng đoàn/ HLV mỗi đội mỗi đội có trách nhiệm đảm bảo rằng các thành
viên đội mình chỉ đăng ký thi đấu cho 01 đội duy nhất. Trong trường hợp phát
hiện đăng ký cầu thủ tham gia thi đấu không hợp lệ sẽ có thể khiến đội bóng
đó bị loại khỏi giải.
- Cầu thủ tham gia thi đấu phải là nam trên 18 tuổi. (Sinh năm 2002 trở về
trước)
- Tất cả các cầu thủ tham gia thi đấu phải là công dân hợp pháp của nước
Việt Nam.
- Các đội bóng tự trang bị 2 bộ đồng phục thi đấu khác màu nhau và không in
logo của các nhãn hàng khác.
VI./ QUY ĐỊNH VỀ LUẬT THI ĐẤU:
1./ Các điều luật chung cho giải đấu:
1.1./ Các cầu thủ phải trình CMND hoặc Hộ chiếu của mình khi đến thi đấu
nhằm mục đích xác thực tư cách tham gia.
1.2./ HLV hoặc trưởng đoàn của mỗi đội bóng phải đến bàn BTC để làm thủ
tục đăng ký thi đấu cho độ bóng mình trước trận đấu 30 phút. Đội bóng nào
đến muộn so với thời gian thi đấu 05 phút mà không giải trình được lý do hợp
lý thì xem như bỏ cuộc và BTC sẽ đưa ra quyết định xử thua 3-0 đối với đội
bóng đó ngay lập tức.

1.3./ Đối với tất cả các trận đấu được diễn ra trong khuôn khổ giải, nếu tỷ số
sau khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là hòa, đội chiến thắng sẽ được
xác định dựa trên luật “bàn thắng vàng”. Sau thời gian thi đấu chính thức, mỗi
đội bóng sẽ cử ra 4 cầu thủ tiếp tục ở lại thi đấu. Đội bóng nào ghi được bàn
thắng đầu tiên sẽ được coi là đội dành chiến thắng chung cuộc. Sau thời gian
1 phút, nếu không đội bóng nào ghi được bàn thắng, mỗi đội bóng sẽ phải rút
ra 1 cầu thủ trên sân. Nếu sau 1 phút vẫn chưa thể phân định thắng bại, mỗi
đội sẽ lại tiếp tục rút ra 1 cầu thủ trên sân, và 2 cầu thủ duy nhất còn lại của 2
đội sẽ quyết đấu cho đến khi bàn thắng được ghi.
1.4./ Mỗi đội bóng phải trang bị cho mình ít nhất 2 bộ trang phục thi đấu có số
áo với màu sắc tương phản khác nhau. Các đội bóng tham gia thi đấu đầu
tiên phải đảm bảo rằng trang phục của họ có màu sắc tương phản hoàn toàn
so với trang phục của đối thủ. Các cầu thủ tham gia thi đấu được yêu cầu
mang miếng bảo vệ ống quyển trong suốt thời gian tham gia thi đấu. Trên
trang phục thi đấu của các đội tham gia giải không được quyền có bất cứ tên
thương hiệu của bất cứ nhãn hàng nào khác.
1.5./ Bất cứ hành động chơi xấu, không lịch sự và phi thể thao sẽ không được
chấp nhận. Hình thức phạt “Thẻ Vàng” sẽ được rút ra dành cho cầu thủ phạm
lỗi, đồng thời đình chỉ tư cách tham gia trận đấu của cầu thủ đó trong thời
gian còn lại của hiệp đấu. Đối với các pha phạm lỗi nặng hơn, “Thẻ đỏ” sẽ
được rút ra. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ đó sẽ bị truất quyền thi đấu
ngay lập tức, đồng thời mất tư cách tham gia các trận đấu tiếp theo của đội
mình (nếu có) trong khuôn khổ giải đấu. Thẻ đỏ chỉ dành cho các pha phạm
lỗi cố tình và ác ý, thiếu tư cách đạo đức hoặc cãi lại phán quyết của trọng tài.
Cầu thủ nhận thẻ đỏ phải ngay lập tức rời khỏi sân đấu và đội bóng không
được quyền đưa cầu thủ khác vào thay thế. Điều luật này cũng áp dụng cho
các huấn luyện viên. Ban tổ chức có quyền đưa ra quyết định, cầu thủ hoặc
huấn luyện viên phải chấp hành. Quyết định này bao gồm cả việc truất quyền
tham gia của cầu thủ hoặc huấn luyện viên tại các trận đấu tiếp theo nằm
trong khuôn khổ giải.
1.6./ HLV hoặc trưởng đoàn của các đội có trách nhiệm truyền đạt và đảm
bảo rằng các cầu thủ đang bị đình chỉ sẽ không được quyền ra sân thi đấu
trong các trận tiếp theo, vì điều này có thể dẫn đến việc toàn đội bị tước bỏ tư
cách tham gia giải đấu.
1.7./ Các cổ động viên của đội bóng không được quyền thắc mắc về quyết
định của trọng tài. Việc bình luận hoặc tác động từ bên ngoài sân đấu đều
không được coi là hợp lệ. Nếu các cổ động viên ấy tiếp tục có những ngôn
ngữ thiếu văn hóa/ các bình luận và mọi nỗ lực nhằm gây tác động đến các
phán quyết của trọng tài trong trận đấu, trọng tài có quyền cảnh cáo đối với
HLV hoặc trưởng đoàn của đội bóng vì đây là sự vi phạm kỷ luật của giải đấu
và hành động này có thể gây bất lợi đến đội bóng.
1.8./ Trong trường hợp này, trọng tài có quyền tuyên bố tạm đình chỉ đội bóng
vì vi phạm, tạm dừng trận đấu và gởi báo cáo về Ban tổ chức để đưa ra quyết
định cuối cùng.

1.9./ Nếu, vì bất cứ lý do gì, trận đấu không thể tiếp tục diễn ra, trận đấu có
thể được sắp xếp để thi đấu lại theo quyết định của Ban tổ chức.
1.10./ Áp dụng văn bản: “Quy định kỷ luật” của Liên đoàn bóng đá Việt Nam
và các văn bản bổ sung, sửa đổi của các văn bản này do Liên đoàn bóng đá
Việt Nam ban hành.
1.11./ Mức tiền phạt kỷ luật trong giải được áp dụng như đối với các giải
bóng đá trẻ Quốc gia (điều 38) trong văn bản: “Quy định kỷ luật” của Liên
đoàn bóng đá Việt Nam.
2./ Các điều luật được áp dụng khi thi đấu.
2.1./ Đối với đội bóng:
- Các cầu thủ trong đội phải là nam, số lượng tối đa là 7 cầu thủ (bao gồm 1
đội trưởng).
- Mỗi đội bóng chỉ được cử ra tối đa 5 cầu thủ thi đấu trong 1 trận đấu.
- Việc thay người chỉ được chấp thuận kết thúc hiệp 1, hoặc khi xảy ra chấn
thương.
2.2./ Thời gian thi đấu chính thức cho mỗi trận:
- Các trận đấu sẽ kéo dài 12 phút với hai hiệp 5 phút; thời gian nghỉ giữa hiệp
2 phút.
- Đối với trận bán kết & chung kết, các trận đấu sẽ kéo dài 22 phút với hai
hiệp 10 phút; với thời gian nghỉ giữa hiệp 2 phút.
- Các trận đấu có thể được rút ngắn để bù cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong
lịch trình; bao gồm một nửa thời gian nghỉ. Các đội sẽ được thông báo vào
đầu trận đấu hoặc trong hiệp một.
2.3./ Thi đấu:
- Trước mỗi trận đấu trọng tài chính điều khiển trận đấu sẽ mời 2 đội trưởng
cùng thực hiện thể thức tung đồng xu để xác định quyền phát bóng trong hiệp
đấu đầu. Quyền phát bóng trong hiệp đấu thứ 2 sẽ giành cho đội còn lại.
Trong mỗi hiệp đấu, thủ môn của 2 bên sẽ được quyền phát bóng trở lại cuộc
chơi.
- Khi bàn thắng được ghi, đội vừa bị ghi bàn sẽ nhận lại bóng và thủ môn sẽ
đưa bóng trở lại cuộc chơi ngay lập tức sau tiếng còi trọng tài.
2.4./ Luật áp dụng dành cho thủ môn:
- Thủ môn cũng có quyền ghi bàn
- Thủ môn có quyền rời khỏi khu vực cấm địa
- Thủ môn không được phép giữ bóng quá 05 giây trong khu vực cấm địa
(thời gian bóng trong cuộc)
- Bất cứ cầu thủ nào cũng có thể đảm nhiệm vai trò thủ môn trong bất cứ thời
điểm nào của trận đấu. Chỉ 01 cầu thủ được phép hiện diện trong khu khu
vực cấm địa với tư cách là thủ môn.

- Thủ môn phải phát bóng dưới nách (vị trí thấp hơn chiều cao vai). Nếu thủ
môn không thực hiện đúng động tác phát bóng dưới nách theo quy định, một
quả đá phạt tự do sẽ được dành cho đối phương tại vạch giữa sân.
- Luật chuyền bóng về có hiệu lực. Nếu thủ môn dùng tay bắt bóng khi nhận
một đường chuyền về từ đồng đội, đối phương sẽ được hưởng 1 quả đá phạt
đền.
2.5./ Luật áp dụng trong khu vực cấm địa:
- Không một cầu thủ nào được phép đứng trong khu vực cấm địa. Luật này áp
dụng cho cả đội tấn công và đội phòng thủ (không được “săn bóng”) ngoại trừ
cầu thủ với vai trò là thủ môn.
- Nếu có 1 cầu thủ khác ngoài thủ môn của đội phòng thủ đứng trong khu vực
cấm địa đội nhà, đội đối phương sẽ được hưởng 1 quả đá phạt đền.
- Nếu một cầu thủ trong đội tấn công bước vào khu vực cấm địa, đội phòng
thủ sẽ được hưởng một quả đá phạt lên ngay vạch vòng cấm.
2.6./ Câu giờ:
- Trọng tài có thể cho đối phương được hưởng một quả phạt đền nếu một đội
có dấu hiệu câu giờ mặc dù đã được nhắc nhở trước đó.
2.7./ Luật đá phạt đền:
Đối phương được hưởng phạt đền khi:
- Một cầu thủ của đội phòng thủ chạy vào khu vực cấm địa (có 2 cầu thủ trong
khu cấm địa của đội nhà).
- Một cầu thủ chuyền bóng về cho thủ môn 3 lần trong cùng 1 đợt phòng thủ
với ý đồ câu giờ (và hoàn toàn không có cầu thủ đối phương nào đang bám
sát để cướp bóng).
- Nếu thủ môn giữ bóng quá 5 giây trong khu vực cấm địa của đội nhà (“thời
gian bóng trong cuộc”).
- Nếu thủ môn bắt bóng bằng tay khi nhận đường chuyền về từ đồng đội.
- Khi có 1 pha phạm lỗi trong khu vực cấm địa.
- Quả phạt đền phải được đá hướng thẳng về phía cầu môn. Nếu bóng đi
vòng ra sau cầu môn thì không được tính bàn thắng.
2.8./ Luật đá phạt tự do và bóng chết:
- Đá phạt tự do: Tất cả các quả đá phạt tự do đều là phạt gián tiếp. Toàn bộ
cầu thủ của đội bị phạt phải đứng cách xa quả bóng ít nhất 2 mét khi đối
phương thực hiện đá phạt.
- Trọng tài sẽ thổi phạt tự do khi: Các lỗi va chạm vô ý xảy ra trên sân đấu,
quả đá này được coi như là “lỗi phạt đền”. Nếu 1 cầu thủ cố tình dùng tay níu
vào hàng rào bao quanh sân đấu trong khi tranh bóng.
- Bóng ngoài cuộc: Nếu bóng bay ra khỏi khu vực thi đấu, thủ môn sẽ nhận lại
và phát bóng trở về trận đấu.

2.9./ Phạm lỗi:
- Mỗi trận đấu sẽ có 1 trọng tài chính và 1 trọng tài thứ 2. Tất cả các quyết
định do trọng tài chính đưa ra đều là quyết định cuối cùng.
- Khi có những tình huống hoặc hành động chơi xấu, trọng tài có thể quyết
định theo các hướng sau:
- Nhắc nhở lần đầu hoặc phạt “Thẻ Vàng” đối với cầu thủ phạm lỗi, đều này
đồng nghĩa với việc cầu thủ đó tự động phải rời khỏi cuộc chơi trong thời gian
còn lại của hiệp đấu.
- “Thẻ Đỏ” (đá phạt đền): cho những pha phạm lỗi nghiêm trọng, cầu thủ sẽ bị
tước quyền thi đấu hoàn toàn. Đội bóng cũng không được quyền cho cầu thủ
thay thế vào sân.
-Thẻ Đỏ sẽ chỉ dành cho những lỗi cố ý chơi xấu, hành vi phi thể thao hoặc
phản kháng lại các quyết định của trọng tài. Cầu thủ nhận thẻ đỏ phải ngay
lập tức rời khỏi trận đấu và không được quay lại sân đấu trong thời gian còn
lại. Đội bóng không được quyền đưa cầu thủ khác vào sân thay thế trong
trường hợp này. Luật này cũng áp dụng cho huấn luyện viên. Ban tổ chức có
quyền đưa ra quyết định, cầu thủ hoặc huấn luyện viên phải chấp hành.
Quyết định này bao gồm cả việc truất quyền thi đấu của cầu thủ hoặc huấn
luyện viên tại các trận đấu tiếp theo nằm trong khuôn khổ giải.
- Loại bỏ hoàn toàn tư cách tham gia giải đấu của 1 đội bóng: Nếu vi phạm
nghiêm trọng các điều luật (phạm lỗi gây hậu quả nghiêm trọng, cố tình phạm
lỗi, thái độ phi thể thao trên sân đấu do không đồng tình với trọng tài, khán giả
hay các cầu thủ khác), một cầu thủ hoặc đội bóng có thể bị loại bỏ hoàn toàn
tư cách tham gia giải đấu. Nếu một đội bóng bị tước bỏ tư cách tham gia, các
trận đấu có đội bóng đó tham gia sẽ bị xử thua hoàn toàn.
2.10./ Công tác chuyên môn:
- Sân thi đấu: 11m x 22m, có tường chắn bóng, lưới bao xung quanh và trên
nóc.
- Bóng thi đấu: bóng nảy số 4, theo tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá Việt
Nam.
- Trọng tài: do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức phân công &
làm nhiệm vụ.
VII./ CHĂM SÓC Y TẾ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ:
- Một đội ngũ y tế sẽ luôn túc trực để xử lý các vấn đề chấn thương có thể xảy
ra trên sân đấu trong suốt thời gian trận đấu diễn ra. Mỗi đội bóng tham gia
giải đấu đều phải có nhiệm vụ hỗ trợ sơ cấp cứu bên ngoài trận đấu.
- Trong tình huống 1 cầu thủ bị thương nghiêm trọng dẫn đến chảy máu, anh
ta cần được đưa ra khỏi sân đấu ngay lập tức để được chăm sóc y tế.
- Các vết máu dính trên mặt sân cũng phải được tẩy sạch ngay (khi có thể)
trước khi trận đấu được bắt đầu lại.

- Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Tai nạn cho cá nhân sẽ không được áp dụng
cho các cầu thủ. Các tình huống thương tật khi tham gia giải đấu đều là
những thương tổn cá nhân do đó các Lãnh đội – Huấn luyện viên đội bóng
hoặc cầu thủ phải chịu trách nhiệm khi có rủi ro do thi đấu gây ra.
VIII./ KHIỀU NẠI:
- Khi có bất cứ tình huống tranh cãi nào xảy ra giữa các cầu thủ hoặc đội
bóng, trận đấn sẽ được kiến nghị lên Ban tổ chức giải đấu để xác minh vấn
đề, việc khiếu nại phải được thực hiện bằng văn bản, lệ phí cho một lần khiếu
nại là 2,000,000 VNĐ (hai triệu đồng).
- Các khiếu nại về việc cân nhắc tư cách không hợp lệ của một hay nhiều cầu
thủ phải được thực hiện bằng văn bản kèm theo lệ phí 2,000,000 VNĐ (hai
triệu đồng) và được trình lên Ban tổ chức giải ngay lập tức, trong trường hợp
việc khiếu nại bị bác bỏ, lệ phí khiếu nại sẽ không được hoàn trả.
IX./ LUẬT BỔ SUNG:
- Khi một hình thức kỷ luật cần được đưa ra để cảnh cáo bất cứ cầu thủ của
đội bóng nào, Ban tổ chức sẽ đưa ra quyết định và áp đặt hình thức trừng
phạt, nếu xét thấy phù hợp.
- Trong trường hợp có bất cứ thắc mắc hay bất đồng quan điểm nào phát
sinh, mà không được quy định cụ thể hay rõ ràng trong bất cứ điều luật nào
của giải đấu, quyết định của Ban tổ chức đưa ra sẽ là quyết định cuối cùng.
- Các Luật và Điều lệ được quy định trong đây có hiệu lực tạm thời tại thời
điểm được in ấn. Ban tổ chức có quyền bổ sung, bỏ đi hoặc thay đổi Luật và
Điều lệ bất cứ thời điểm nào nếu xét thấy phù hợp.
X./ GIẢI THƯỞNG:
1./ Vòng loại khu vực vòng loại
- Giải Nhất : 10,000,000 đồng + Cúp + Cờ + Huy chương
- Giải Nhì : 5,000,000 đồng + Cờ + Huy chương
- Giải ba : 3,000,000 đồng + cờ
2./ Vòng Chung kết cấp tỉnh
- Giải Nhất : 20,000,000 đồng + Cúp + Cờ + Huy chương
- Giải Nhì : 10,000,000 đồng + Cờ + Huy chương
- Giải Ba : 5,000,000 đồng + Cờ + Huy chương
2./ Vòng Chung kết khu vực:
- Giải Nhất : 30,000,000 VNĐ + Cúp + Cờ + Huy chương
- Giải Nhì : 20,000,000 VNĐ + Cờ + Huy chương
- Giải Ba : 10,000,000VNĐ + Cờ + Huy chương

3./ Vòng Chung kết Quốc gia:
- Giải Nhất : 100,000,000 VNĐ + Cúp + Cờ + Huy chương
- Giải Nhì : 50,000,000 VNĐ + Cờ + Huy chương
- Giải Ba : 30,000,000 VNĐ + Cờ + Huy chương
Đặc biệt: Đội vô địch toàn quốc sẽ được đá giao hữu cùng Đội bóng gồm các
Danh thủ quốc tế: Rio Ferdinand, Park Ji Sung, Roberto Carlos, Luís Figo và
Didier Drogba.
XI./ QUY ĐỊNH KINH PHÍ:
- Các đơn vị tham gia giải phải tự túc kinh phí tập luyện, ăn, ở, đi lại trong quá
trình giải diễn ra giải từ cấp tỉnh đến VCK cấp tỉnh.
- BTC chịu trách nhiệm chi phí tổ chức giải, giải thưởng và tài trợ chi phí cho
các đội bóng về tham dự VCK cấp Khu vực và VCK Quốc gia.
XII./ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH DỰ THI:
- Tuân thủ nghiêm ngặt Thể thức thi đấu và Luật thi đấu.
- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến cuộc thi,
BTC sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của BTC là kết quả cuối cùng.
- Mọi thắc mắc về chương trình, người dự thi có thể liên hệ với BTC trên trang
Facebook Tiger Beer Vietnam.
XIII./ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BTC:
- BTC sẽ tặng trang phục thi đấu cho các đội bóng xuất sắc lọt vào vòng
TRANH CHỨC VÔ ĐỊCH QUỐC GIA (BTC yêu cầu: Các đội phải mặc trang
phục thi đấu do BTC cung cấp khi tham dự các trận đấu ở vòng tranh chức vô
địch toàn quốc, Bế mạc và trao thưởng).
- Các đội bóng không được phép in bất cứ logo, tên đội bóng, tên cầu thủ lên
trang phục của BTC.
- Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng phải chịu trách nhiệm về chuyên môn
và các vấn đề khác liên quan đến đội bóng của mình trong suốt thời gian giải
giải diễn ra.
- Trong những trường hợp cần thiết phải đưa ra quyết định kỷ luật đối với cầu
thủ hay đội bóng thì Ban tổ chức có quyền đưa ra quyết định và áp dụng hình
thức kỷ luật trong quyền hạn cho phép của mình.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bảo hiểm y tế cũng như Bảo hiểm tai
nạn cho các cầu thủ khi tham gia giải.
- BTC có toàn quyền quyết định về những điều khoản không ghi trong điều lệ
hoặc có quyền sửa đổi và bổ sung điều lệ bằng các thông báo văn bản cụ thể.

