
TT.TDTT — LOLD - HO! LHTN YN. CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VIIT NAM 
QU4N1 Bc1p—TIydo—HLnhphüC 

Qun 1, ngày J  tháng nám 2020 

BIEU LE 
GIAI BONG oA MINI 05 NGII(I 

CNVC- LI), THANH NIEN QUiN 1— NAM 2020 

I. Miic dIch — nghia: 

- Chào mrng k nim 91 näm Ngày thAnh 1p cong doàn Vit Nam, hithng irng 
Ru kêu gçi toàn dan rèn 1uyn than the theo grnmg Bác Ho 

- Nhäm thiêt thirc chào mfrng Dai hOi  Dãng các cp tin tài Dai  hôi  dai  biu toàn 

quôc lan thir XIII cüa Dãng 

- Thirc hin ch.rcmg trmnh lien tjch hang näm gifta Lien doan Lao dng - Trung 
tam The dic The thao — Hi Lien hip Thanh niên Vit Nam qu.n 1 v vic phát trin 
phong trào tp luyn và thi dâu the thao trong Cong nhân Viên chrc Lao dng và 
Thanh niên qun 1. 

H. Bôi t1r9'ng — Biêu kin tham thy: 

1. Bi ttrqng tham d: TAt Ca NVCLD - Doàn Viên Cong doàn, Thaiih niên, li,rc 
hrçung vO trang hin dang cu ngi1, sinh hoat và lam vic tai  các ca quan, ban ngãnh, xi 
nghip, dan vj trong và ngoãi Quoc doanh trên dja bàn Qun 1 

2. EDiêu kin tham diy: 

- Dü dO tui tur 18 tui trâ len (sinh trwóc 01/01/2002). 
- The Cong chic — The ngành — CMND — Hqp dông lao dng 
- The Doàn viên Thanh niên - The HOi  viên HOi  Lien hip Thanh niên. 
- Tham gia dóng BHXH, BHYT (tIi' 06 tháng) tti ecu quan dan vj, doanh nghip. 
- Mi vn dng viên ehi thi dâu cho mOt dOi cUa dan vj trong suôt giái. 
- Vn dng viên da dang k thi dâu giãi Bong dá chuyên nghip, hang nhât, hang 

nhI, hang ba quOc gia, hang A thành phô ('San bong dá 11 ngwài,), Giãi Bong dã Futsal 

Hang (A,B) cup LS ('to ch&c ti náin 2018-2020) không duqc dang k tham ckr. 
- KhOng cO trong thui gian bj k 1ut cüa Lien doàn Bong dá Vit Nam, Lien 

doãn Bong dá thành phô Ho ChI Minh hoc bj k' 1ut eUa dan vj 

III. Ni dung 
1. Thai gian dáng k5: 
- Han chOt nOp danh sách dang ky": Tü khi ban hành diêu 1 den 17 gi?r 00, này 

30 tháng 6 nárn 2020 (Thá'Bq). 
2. Dja diem dàng k: 
- Ong Hfra Trung Nghia, can bO chuyên trách - Lien doàn Lao dng qun 1, 

s6 37 HànThuyên, phuung Ben Nghé, qun 1 - Din thoai: (08) 38.222.981 (18) — 
0908 228565 Email: 1d1d.qltphcrn.gov.vn   

- Ong Binh Gia Vin, can bO HOi Lien hip Thanh niên Vit Nam qun 1, s 
178 Nguyen Van ThU, phuOng DaKao, qun 1. Din thoai: (08) 38.251.861 — 
096.3601852. Email: quandoan1quandoan1.Org.Vfl  

- Ong Uuong Tiên Bet, Phó Chü nhim Câu lac bO The thao Tao Dan, Truâng 
Khôi Ca Quan Ban Ngành, Trung tarn The dic The thao qun 1, So 01 Huyên Trân 
COng Chüa, phung Ben Thành, qun 1 — Din thoai: (08)38.2.5089 1- 0836859.759. 
Email: tiendatl01090gmail.cOm  



3. Thôi gian hQp lãnh di, bc thäm: 

- Thôi gian: 14 gi& 00 ngày 03 tháng 7 näm 2020 (thir sau). 

- Dja dim : Trung tam Th dic Th thao qun 1, so 01 Huyn Trân Cong ChUa, 
phung Ben Thành, qun 1 (Hi trwô'ng lâu 3,) 

Lwu : Sau khi tiln hành Mc thám sê khóng b sung them di thi du. Lãnh di không 
tham gia buôi hoc thám coi nhw thông nhát vó'i các kiên tgi buOi hQp. 

- Khai mtc: vào lüc 07 gi?i 30 ngày 10 tháng 7 näm 2020 IThir san) 

- Thi du (dii kin) Tü ngày 10 tháng 7 nãm 2020 t1n ngày 25 tháng 7 

nãm 2020 ti Câu lac b The thao Tao Dan, so 01 Huyên Trân Cong ChUa, phung 
Ben Thành, qun 1 (thy thuc vào sO htig dàng kj, sê cO lich cy the sau buôi hOc 

thám) 

+ Sang: bt du lüc 07 gi 30 phüt 

+ Chiu: bt du lUc 14 gi? 00 

4. Ho so' dáng k3 

- Các dan vj clang k5' tham gia np 01 S clang k Vn dng viên theo mu cüa 

Ban tO ch''rc, dan cc ãnh 3x4 (ánh mó'i chyp trong vông 3 tháng tth 1w) cO dóng dâu 

giáp lai xác nhn cüa lanh do cüa Ca. quan (cong ty). 

- Mi danh sách clang k ti da 15 nguii (bao gm: 12 vn dng viên, 01 

Trtr&ng doàn, 01 huân 1uyn viên, 01 san sOc viên va CO dóng dâu xác nhn dy dü 
sirc khOe d thamgia thi dau,. Ghi rO dja chi email, sO din thoi, sO fax cUa dOi  bong 
và s din thoi di dng cUa länh do di bong dê Ban to chirc lien 1c Cong tác khi c.n 

thiêt. Lu'u : Ban tO chic khong giái quyêt tru'ô'ng hcrp däng 1cj tha dOi, hO sung danh 

sách sau thô'i gian quy djnh.) 

- Dcm vj chü quãn di bong tir chju trách nhirn mua bão him tai n.n cho cu 
thU trong thai gian thi dâu giãi. 

- Di bong tham dr phãi chju trách nhim ye tInh trng sic khOe cUa 4n dng 
viên thue dOi bong cUa mInh. Ban tO chUc chi chju trách nhim sa cap cUu tai san thi 
dâu (nCu có chân thtro'ng xáy ra,) 

- Di bong d xác djnh clang k tham dr cong l phi thi du: 1.000.000 d M5t 

triu dng ch&i,) dê dam bão vic tham dir giãi cUa các di, cong tin k3" qu7 the pht: 

500.000d ('Nãln tram ngàn dOng) Sau giãi, Bantô chUc s tinh l phi tiên the pht và 
së hoàn trã li cho các dci. Trong thñ gian thi dâu, nêu di nào vi phm diêu l giãi và 
bj 1oi khOi giãi, Ban to chUc së không hOar' trã lti tiên k qu5. 

- Trong qua trinh thi d.u, các di phãi mang theo gity t1 cUa cu thU d giãi 
quyêt khi cO khiêu ni (nêu có,): Giây chUng minh nhân dan, hcrp dng lao dng, bão 

him xä hi ('tat cã phãi là bàn chIn/i). 

5. Lu@ Thi Dâu: 

- Ap dng Lust bong dá Mini 5 nguai , (khóng tInh l'i tdng hcip). 

Thai gian thi du: 20 phUt x 2 hip 40 phUt Nghi giüa 02 hip: 10 phU 

Tr9ng tài do Trung tam Th diic Th thao qun 1 phân cOng. 
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- Quy djnh v The phat : The yang chi áp diing trong tran c1u và không co giá trj 
km the. Vn dng viên nhan the dO gián tip (hai the vàng/ iran) hoac the dO tr1rc tip 
nghi thi du mOt  trân k tMp. 

Phat b sung:  
+ The yang : 50.000 dMg/the 
+ The dO (02 the yang) : 100.000 dngIthê 
+ The dO trrc tip : 200.000 dong/ the. 

- Bong thi du s 4 (Futsal) mang nhän hiu 2030 do cong ty Geru Sport cung cp 
6. Quy dlnh  v trang phic: 
- Mi di bong phâi CO dng phiic vâi s áø rO rang khác nhau cho tfrng vn dng 

viên, mac  c djnh trong su& qua trInh tham dr giái . Ban t chrc chi giài quy& cho dOi 
di.rçc ra san thi du khi cO dü trang phiic thi du da däng k. Nu tràng màu áø thi du, 
Ban t chirc trang bj áo BIB. 

- Cu thu thi du giày bata hoac giày có d chit déo phü hçp vth san có nhãn tto 
(khong th dyng giày dinh bong dá san ii ngtcài) 

7. Phiro'ng thirc thi dâu: chia bang thi dan vông trôn 1 lirqt 
Thó.ng =03 dim, HOa = 1 dim, Thua =0 dim. 
Can cir vao tng s dim cüa mi dOi  dtt duc d xp hing. 
N&i trong mOt  bang cO tir 02 d)i tth len &ng dim nhau vj tn các dOi  nay &rçYc 

xác dinh theo thir tr sau 
1/ S dim: di bong giãnh duçrc trong bang tir nMng fran du gitta các dOi  lien 

quan 
2/ Hiu s cüa s bàn thing  trir s bàn thua : di bong gianh duqc trong bang tir 

nh&ng tran dAu gitta các di lien quan. 
3/ Tng s bàn thing: di bong giành dugc trong bang tir nhUng tran du giita 

các di lien quan. 
Nu vn bang nhau thI tip tijc xét các chi s cüa toàn b các tran du trong Bang 

theo thir tij 
- Hiu s6 cüa tng s bàn thing — tng s bàn thua 
- Tng s6 bàn thang 
- Nu các chi s6 trên vn bang nhau thI t chuc bc thäm. 
- Riêng các tran tiir kt, ban kt và chung kt nu hOa trong hai hip chinh s tin 

hành thi du luân imi 6m (thi du 03 krçit) (không thi dAu hip phii). 
8. Khen tbirOng — k 1ut: 
8.1 Khen thtrO'ng: 

1. Di Vô djch : CUp, c? và tin thuOng, huy chucrng 
2. Di H.ng NhI: C va tin thixâng, huy chirong 
3. Di hang Ba: Ci và tin thithng, huy chrang 
4. GiàI Khuyn khIch : Ci và tin thrng 
5. Vua phá luâi : C? và tMn thithng 
6. Thu mon xut sac: Co và tin thumg 

8.2 K h4t: 
- DOi bong phãi có mat tai san dUng gi quy djnh, nêu cham hon 15 phUt so vâi 

gi kim tra thi du ma không dU can thU theo luat  quy djnh thI së bj xü thua ti s 0-3. 
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TRUNG TAM TDTT QUiN 1 LIE 
PHO GIAM 

LAO DQNG QUAN 1 HOI LHTN VIIT NAM 
HU TICH QUiN 1 

,'. 

Nguyn Tn L Ho Nhu Cat Tirong Nguyn Thüy Trang 

- Trong khi thi dAu, nu 4n dng viên cO thai dO hành hung 4n dng viên dôi 
ban, tr9ng tài, 4n dng viên do s bj pht the do. Tüy theo mirc dO,  ban t chi'rc cO 
quyn crn thi dAu su& giâi. Nu i m1rc dO nghiêm trQng hon, Ban t chirc s thông 
báo và cO van bàn gi:ri v lãnh do don vj c dOi  bong do xir l 

- DOi bong bj xtr là bO cuOc  nu vi ph?m các diu sau: Sir dirng vn dng viên 
không hçxp l theo quy djnh cüa Diu l giãi, tij dmg trn dAu ( không tuãn theo 
quyt djnh cüa tr9ng tài tip tiic thi du), cAu thu dánh nhau hành hung 4n dng viên 
dOi b?n, lirc luqng trong tài trixOc , trong và sau trn dâu. 

IV. Quy Djnh Khác: - 
- Trithng doàn, Hun Luyn Viên tnthng (co däng kI chüv danh) mâi duqc quyn 

khiu nti v di tirclng tham dir bang van bàn và dOng 1 phI dung qui djnh và không 
duqc khiêu nti vO'i quy& dinh cUa trng tài trong trh Mu v: Bàn thâng hay không Bàn 
thâng, Pht dn hay không pht dan. 

- H So khiu nai  bang van bàn gii cho Ban T Chirc châm nht 30 phüt sau khi 

trãn Mu k& thüc, dOi  bong khiu nai  phài dOng 500,000 d/ 01 trirông hyp thông qua 

1irc krqng Tr9ng tài giám sat diu hành giái, nu khMu nai  dung se &rçYc hoàn trâ li so 

tiên trên 
- DOi khiu ntj phài tix xác minh, có chüng cü rO rang d BTC giài CO co si xü 

1 trong th?ñ gian 24 gii dng h ('tInh tIt sau khi trn cMu có khiiu ngi kit thc,), thai 
gian khiu ni không duc ành lnthng dn ljch thi dAu giài. Nu dOi  khiu nai không 
CO can ci hoc không dung quy djnh, BTC së xem xét và cO hInh thirc xir I dOi  khiu 

ni. 
- DOi bong bj loai khOi giâi së bj xOa bO toãn bO thành tfch thi Mu và không tinh 

k& qua các trn Mu cüa các dOi  khác vOi dOi  nay. 
- Chi có Ban T6 chüc mth cO quyn b sung và thay d6i các diu khoàn trong 

diu l tüy vào tInh hInh thijc t (bang van bàn cii th). 
- D theo dOi ljch thi Mu, kt qua, thông tin cüa cáe giài các dôi truy cp cac 

trang web sau day: www.thethaoquanl.org.vn, www.quandoanl.org.vn, 

www.ldldq lhcm.gov.vn   
V. Quy d!nh  v sira di: 

- Chi cO Ban T chirc mri cO quyn b sung và thay di the diu khoàn trong 
di&u l ttiy vào tInh hInh thirc t (bang vAn bàn ci1 th) 
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