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LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ  

VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2019 

 
ĐIỀU LỆ  

GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC TẾ 2019 

 

A. ĐIỀU LỆ KỸ THUẬT: 

1. Tên của giải:  

GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC TẾ 2019 

- Cơ quan tổ chức:  Liên đoàn bóng đá Việt Nam 

- Đơn vị phối hợp tổ chức: Báo Thanh Niên; 

 Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên 

2. Đối tượng tham dự: Đội tuyển chọn U19 Việt Nam, U19 Myanmar, U19 Thái Lan, U19 

Trung Quốc. 

3. Tiêu chuẩn cầu thủ: Những cầu thủ sau đây được đăng ký tham dự giải: 

- Từ 16 đến 18 tuổi (sinh từ ngày 1/1/2001 đến 31/12/2003) 

4. Đăng ký thi đấu:   

4.1 Số lượng: Mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 5 quan chức và tối đa 20 cầu thủ.  

4.2 Hồ sơ: 

- Danh sách phải có đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, vị trí, số hộ chiếu, ngày cấp, ngày 

hết hạn, nơi cấp (đối với mọi thành viên), chiều cao, cân nặng, số áo (đối với cầu thủ) 

- Danh sách đăng ký thi đấu của các đội bóng phải gửi về BTC giải trước ngày 23/2/2019, 

theo địa chỉ:  

Phòng Tổ chức thi đấu - Liên đoàn bóng đá Việt Nam: đường Lê Quang Đạo - phường 

Phú Đô - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội; ĐT: 024.37332636; Fax: 024.37337241; email: 

thidau.vff@gmail.com  

5. Trang phục tham dự giải: 

- Đội bóng phải có ít nhất 2 bộ quần áo khác màu nhau để sử dụng trong suốt thời gian tham 

dự giải. Mỗi thủ môn phải có ít nhất 2 áo khác màu nhau mang cùng một số. Trong trường 

hợp muốn thay đổi trang phục, phải báo cáo BTC biết chậm nhất là trong buổi họp trước trận 

đấu. 

- Trang phục của tất cả các cầu thủ phải in tên và số áo. Việc in tên và số áo cầu thủ phải sử 

dụng kiểu chữ và số thông dụng, dễ đọc; có màu sắc tương phản với màu sắc của trang phục. 

Trên lưng áo, tên cầu thủ có chiều cao tối đa 7.5cm, số áo cầu thủ có chiều cao từ 25 đến 

35cm. Số trên quần cầu thủ (giống số áo) đặt ở phía trước, bên phải, có chiều cao 7cm. Số áo 

của cầu thủ phải giữ cố định trong suốt quá trình tiến hành giải. 
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6. Phương thức thi đấu, cách tính điểm: 

6.1 Phương thức thi đấu: 04 đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Đội 

xếp thứ Nhất và đội xếp thứ Nhì sẽ thi đấu trận Chung kết, đội xếp thứ Ba và đội xếp thứ Tư 

sẽ thi đấu trận tranh Hạng Ba. 

6.1.1 Tranh hạng Ba và Chung kết:  

Trận Đội - Đội 

Hạng Ba Đội xếp thứ Ba - Đội xếp thứ Tư 

Chung kết Đội xếp thứ Nhất - Đội xếp thứ Nhì 

6.2 Cách tính điểm, xếp hạng khi thi đấu vòng tròn: 

 - Đội thắng:  3 điểm 

 - Đội hoà:     1 điểm 

 - Đội thua:    0 điểm 

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

6.2.1 Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội sẽ được xác định như sau: 

trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: 

- Tổng số điểm. 

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

- Tổng số bàn thắng. 

  Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. 

 6.2.2 Trường hợp các chỉ số trên bằng nhau, BTC tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận 

đấu trong giải theo thứ tự: 

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

- Tổng số bàn thắng. 

             Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. 

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

các đội. (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). 

6.3 Các trận tranh hạng Ba, Chung kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 trận, nếu sau thời 

gian thi đấu chính thức (90 phút) tỷ số hoà, sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định đội thắng. 

7. Luật thi đấu và các quy định khác: 

7.1 Áp dụng luật thi đấu của FIFA. 

7.2 Trong mỗi trận đấu đội bóng được quyền đăng ký tối đa 20 cầu thủ (11 cầu thủ chính 

thức và 9 cầu thủ dự bị) và chỉ được phép thay thế tối đa 3 cầu thủ.  

7.3 Thời gian trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút (nghỉ giữa hai hiệp là 15 phút). 

7.4 Bóng thi đấu: Bóng Động Lực đã được FIFA chấp thuận. 

8. Kỷ luật: 

8.1 Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam uỷ quyền cho Ban tổ chức giải xử lý kỷ luật 

đối với các hành vi vi phạm của tất cả các thành viên tham dự giải trong suốt quá trình tiến 

hành giải. 



 
Điều lệ giải bóng đá U19 Quốc tế 2019 

 

3 

8.2 Một cầu thủ bị phạt hai (02) thẻ vàng trong cùng trận đấu (thẻ đỏ gián tiếp) sẽ bị truất 
quyền thi đấu và bị đình chỉ thi đấu ở trận đấu tiếp theo.  
8.3 Một cầu thủ bị phạt hai (02) thẻ vàng trong hai (02) trận đấu khác nhau sẽ bị đình chỉ thi 
đấu ở trận đấu tiếp theo.  
8.4 Cầu thủ bị đuổi khỏi sân (thẻ đỏ trực tiếp) thì sẽ bị đình chỉ ít nhất một trận đấu kế tiếp. 
Ban Tổ chức giải có thể xem xét kéo dài thời gian bị đình chỉ thi đấu tùy thuộc mức độ 
nghiêm trọng của vi phạm. 

9. Thời gian và địa điểm thi đấu: 
- Thời gian: Từ ngày 23 - 30/3/2019 
- Địa điểm: SVĐ 19 tháng 8 - TP.Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà. 

10. Giám sát và trọng tài: Do Liên đoàn bóng đá Châu á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Việt 
Nam bổ nhiệm. 

B. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH: 

1. Giải thưởng: 
1.1 Đội vô địch: Cúp, huy chương, bảng danh vị và giải thưởng:   10.000USD  
1.2 Đội thứ Nhì: bảng danh vị và giải thưởng:    6.000USD  
1.3 Đội thứ Ba: bảng danh vị và giải thưởng:   4.000USD 
1.4 Giải phong cách: Bảng danh vị và giải thưởng:   2.000USD                      
1.5 Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất:     500USD 
* Nếu trường hợp có 2 cầu thủ trở lên ghi được số bàn thắng cao nhất bằng nhau, thì các 

cầu thủ đó đều được công nhận là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và giải thưởng sẽ được 
chia đều cho các cầu thủ đó.  

1.6 Cầu thủ xuất sắc nhất: 500USD 
1.7 Thủ môn xuất sắc nhất:  500USD  
1.8 Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải 500USD  
1.9 Tổ trọng tài xuất sắc:  500USD  
1.10 Cầu thủ xuất sắc từng trận:   100USD/trận 
1.11 Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu 100USD/trận 

2. Tiền ăn, ở, di chuyển và làm nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, BTC giải, cán 
bộ chuyên môn: (có văn bản quy định tài chính riêng) 

3. Qui định về chế độ ăn ở, di chuyển cho các đội bóng: 
3.1 BTC giải sẽ bố trí ăn, ở cho các đội bóng tham dự giải: 
- Số lượng: tối đa 25 người/đội (với 5 phòng đơn cho quan chức và 10 phòng đôi cho VĐV) 
- Chế độ ăn: 3 bữa/ngày, có ăn nhẹ trong ngày thi đấu. 
3.2 Thời gian: Từ ngày 21/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019. Nếu do điều kiện khách quan 
(chuyến bay bị hoãn...) thì BTC tiếp tục bố trí ăn, ở cho các đội đến khi về nước. 
3.3 Về di chuyển:  

- Các đội bóng tự túc di chuyển quốc tế (những trường hợp khác phải được BTC chấp 
thuận). 
- Ban tổ chức sẽ bố trí xe di chuyển (đưa, đón, và di chuyển tại TP.Nha Trang) cho các 

đội bóng gồm 1 xe 4 chỗ và 1 xe 45 chỗ. 
3.4 Chế độ giặt là tại Khách sạn:  

- Quan chức: 1 bộ/người/ngày. 
- Cầu thủ: 1 bộ/người/ngày. 



 
Điều lệ giải bóng đá U19 Quốc tế 2019 

 

4 

4. Qui định về chế độ ăn, ở, di chuyển và tiền làm nhiệm vụ cho các giám sát, trọng tài, 

điều phối viên: 

4.1 BTC giải sẽ bố trí chỗ ăn, ở cho các giám sát, trọng tài, điều phối viên làm nhiệm vụ tại 

giải: 

- Số lượng: 11 người (với phòng đơn cho giám sát, điều phối viên, trọng tài nước ngoài và  

phòng đôi cho trọng tài Việt Nam) 

- Chế độ ăn: 3 bữa/ngày, có ăn nhẹ trong ngày thi đấu. 

4.2 Thời gian: Từ ngày 21/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019. Nếu do điều kiện khách quan 

(chuyến bay bị hoãn...) thì  BTC tiếp tục bố trí ăn, ở cho các giám sát, trọng tài, điều phối 

viên đến khi về.    

4.3 Về di chuyển:  

- Ban tổ chức giải thanh toán theo thực đi, hạng vé phổ thông (theo hoá đơn). 

- Ban tổ chức sẽ bố trí xe di chuyển (đưa, đón, và di chuyển tại TP.Nha Trang) cho các giám 

sát, trọng tài, điều phối viên gồm 1 xe 4 chỗ và 1 xe 16 chỗ. 

4.4 Chế độ giặt là tại Khách sạn: 1 bộ/người/ngày. 

4.5 Tiền làm nhiệm vụ sau khi trừ thuế thu nhập: 150USD/người/ngày. 

5. Chế độ vé, thẻ: 

5.1 Đội bóng: 2 vé VIP và 25 vé mời A1, A2, A3/đội/trận 

5.2 BTC giải, trọng tài, giám sát, điều phối viên: 2 vé mời A1, A2, A3/người/trận. 

C. QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ: 

 Chỉ có Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ này 

bằng các thông báo cụ thể.  

 TỔNG THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

Lê Hoài Anh 
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