THÔNG BÁO
VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ NGƯỜI VIỆT TẠI CH SÉC
Thời gian. 30.08.2018
Địa điểm. SVĐ Seberov, K hrnčirum 174- Praha 4
Thành phần tham gia. 4 đội nhất khu vực gồm:
Tỉnh Trung Tiệp và Praha.
Ustí, Liberec, Hradec,Pardubice.
Plzen, Karlovy vary
Morava / Brno,Ostrava..../

Đội FC Saparia
Đội Hradec Kralove
Đội Plzen
Đội Morava

Cơ cấu giải thưởng. Giải nhất
Cup và 30.000 kc
Giải nhì
Cup và 20.000 kc
Đồng giải ba
Cup và 10.000 kc
Cup
và 3000 kc
Hai giải phụ cho cầu thủ xuất sắc và thủ môn.
Mỗi đội tham gia dư đăng ký 25 cầu thủ muộn nhất 28.8.18
Lệ phí tham gia mỗi đội. 15.000 kc (Gồm thuê sân, tổ trọng tài Tây, Cup, giải thưởng, ăn trưa, liên
hoan trao giải, nước uống, bóng thi đấu, phông, âm thanh, chụp ảnh....)

Phương thức thi đấu: Sân lớn mỗi hiệp 25 phút, 4 đội thi đấu vòng tròn
Luật thi đấu: Quốc tế
Chương trình:
9h00 Khai mạc
9h15
Chụp ảnh kỷ niệm
9h20 Bốc thăm thi đấu
9h30 Thi đấu .
Trận 1. Đội A - Đội B
Trận 2. Đội C - Đội D
12h00
Nghỉ ăn trưa
13h00
Thi đấu
Trận 3. Đội B - Đội C
Trận 4. Đội A - Đội D
Trận 5. Đội B - Đội D
Trận 6. Đội A - Đội C
17h00
Trao giải, ăn chiều
Liên hệ ban tổ chức: 721 222 666 ( Ô. Giang Thành), 602 844 687 (Ô. Huân)

ELMICH

1.Tên giải: Giải bóng đá cộng đồng VN tại CH Séc năm 2018 (lần thứ 12)
2. Thành phần tham dự: 4 đội lọt vào bán kết đại diện cho 4 vùng sẽ mặc
quần áo thi đấu cho từng vùng: đỏ (Fc Saparia Praha) , trắng (Hradec Kralove),
vàng (Plzen), xanh (Morava).
3. Thể lệ thi đấu:
Thi đấu theo luật bóng đá chung giành cho sân lớn, các trận vòng chung kết sẽ
diễn ra 1 ngày, do vậy thời gian thi đấu sẽ là 25phút 1 hiệp. Không hạn chế thay
người (người đã thay ra trong 1 trận không được phép vào sân thi đấu tiếp trận
đấy) mỗi đội đăng kí 25 cầu thủ, danh sách các cầu thủ đăng kí thi đấu phải
thông báo cho ban tổ chức Giải trước 1 ngày. Các cầu thủ chỉ được tham gia 1
đội bóng đến dự bán kết và chung kết trong suốt thời gian diễn ra giải. Các cầu
thủ đá chuyên nghiệp từ A2 trở lên sẽ không được tham gia giải (Nếu phát hiện
đội nào gian lận sẽ bị đình chỉ thi đấu hoặc xử thua)
4.Tổ trọng tài: trọng tài chuyên nghiệp người Séc.
5. Cách tính giải: 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, sau đó tính điểm để tranh
giải, cách tính điểm như sau: Thắng 3 điểm, hoà 1 điểm, thua 0 điểm. Nếu đội
nào nhiều điểm nhất sẽ là đội đạt giải.
Trong trường hợp 2 đội cùng điểm như nhau, thì sẽ tính số lượng bàn thắng,
bàn thua. Nếu vẫn số lượng bàn thắng, bàn thua giống nhau, thì sẽ tính trong
trận 2 đội đã gặp nhau trực tiếp trong giải. Nếu kết quả hoà nhau thì 2 đội bắt
buộc tham giá phần đá luân lưu.
6. Phần thưởng:
Giải nhất: cúp, giấy chứng nhận, kỷ niệm chương và 30 000kc tiền mặt. Sẽ đại
diện cộng đồng Việt Nam tham gia Giải bóng đá Thượng nghị viện CH Séc
2019.
Giải nhì: kỷ niệm chương cho từng cầu thủ và tiền mặt 20 000kc.
Giải ba: kỉ niệm chương và tiền mặt 10 000kc.
Các giải phụ: Cầu thủ xuất sắc nhất 3000kc, thủ gol xuất sắc nhất 3000kc.
7. Lệ phí tham gia: các đội bóng tham gia bán kết và chung kết đóng góp 15
000kc/ 1 đội.
- Các trận vòng loại chung kết diễn ra từ 9h00 ngày 30-08-2018 tại sân vận
động: K hrnčiřům 174/ Seberov 14900, Praha 4 ( sân cỏ nhân tạo).
Rất mong sự đóng góp ý kiến của tất cả các anh chị em để giải thành công tốt
đẹp.

