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THÔNG BÁO SỐ 16 

Về việc kế hoạch tổ chức Vòng chung kết giải Bóng đá Vô địch U15  

quốc gia - Next Media 2020 
 

Ban Tổ chức (BTC)  giải thông báo kế hoạch tổ chức Vòng chung kết 

(VCK) giải Bóng đá vô địch U15 quốc gia - Next Media 2020, như sau: 

1. Sau khi kết thúc vòng loại, BTC giải đã xác định được 08 đội tham dự 

VCK giải Bóng đá vô địch U15 quốc gia - Next Media 2020, cụ thể như sau: 

- Bảng A: PVF, Viettel 

- Bảng B:  Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng 

- Bảng C:  Quảng Nam 

- Bảng D:  Đồng Nai, Becamex Bình Dương (Chủ nhà) 

- Bảng E:  TPHCM 

2.  BTC giải thông báo kế hoạch tổ chức VCK giải Bóng đá vô địch U15 

quốc gia - Next Media 2020: 

- Thời gian: Từ ngày 17/10 đến 26/10/2020; 

- Địa điểm: Sân vận động Bình Dương, tỉnh Bình Dương. 

3. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức VCK giải Bóng đá vô địch U15 quốc 

gia - Next Media 2020, BTC giải sẽ tổ chức buổi Họp báo và bốc thăm xếp 

lịch thi đấu VCK, cụ thể như sau:  

- Thời gian: 14h00, thứ Hai ngày 12/10/2020.  

- Địa điểm: Khách sạn Rex, số 141, đường Nguyễn Huệ, quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

BTC giải đề nghị các đội bóng tham dự VCK cử đại diện tham dự buổi 

họp nói trên. Mọi chi phí ăn, ở, di chuyển do đội bóng chịu trách nhiệm. Thông 

báo này thay cho giấy mời. 

4.  BTC giải thông báo Họp kỹ thuật VCK, như sau: 

- Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 15/10/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp, sân vận động Bình Dương, tỉnh Bình Dương. 

- Thành phần: BTC giải, BTC đơn vị đăng cai, đại diện các CLB/Đội bóng 

(Trưởng đoàn và HLV Trưởng), giám sát, trọng tài... 

BTC giải đề nghị đại diện các CLB/Đội bóng đến dự cuộc họp đúng thời 

gian, thành phần, thẻ cầu thủ, mang 02 bộ trang phục do BTC giải cấp, sổ đăng 



ký thi đấu, sổ kỷ luật, chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của các cầu thủ.... 

5. Thời hạn bổ sung, thay thế cầu chủ cho VCK kết thúc trước ngày 

14/10/2020. Các cầu thủ bổ sung, thay thế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 4 và khoản 5.4 Điều lệ giải Bóng đá vô địch U15 quốc gia - 

Next Media 2020. 

- Hồ sơ bổ sung thay thế gửi về BTC giải theo địa chỉ: Phòng tổ chức thi 

đấu, LĐBĐVN, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội; Fax: 024.37337241; email: thidau.vff2020@gmail.com.    

BTC giải thông báo để các thành viên tham dự giải, bộ phận liên quan 

được biết và phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
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