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ĐIỀU LỆ 

GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP HƯNG THỊNH 2022 

***** 

I. TỔNG QUAN 

1. Tên giải: Giải bóng đá “Cúp Hưng Thịnh 2022”. 

2. Mục đích: 

- Giải bóng đá CÚP HƯNG THỊNH 2022 là một hoạt động nội bộ trong chuỗi hoạt 

động kỷ niệm 20 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH. 

- Tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh, rèn luyện thể dục thể thao góp phần làm phong 

phú đời sống văn hóa tinh thần của CBNV Hưng Thịnh. 

- Phát triển Giải đấu trở thành hoạt động thường niên, tạo cơ hội để các 

Khối/Phòng/Ban/Công ty thành viên giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt mối quan hệ, góp 

phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn.  

3. Yêu cầu: 

- Các đội bóng tham dự phải chấp hành đúng Điều lệ giải. 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn, sức khỏe trong thi đấu. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

- Thời gian phát động và nhận đăng ký tham gia: Từ ngày 28/6/2022 đến hết ngày 

05/7/2022. 

- Thời gian tổ chức giải đấu: Từ ngày 16/7/2022 đến tháng 8/2022 (Có lịch thi đấu cụ 

thể gửi đến các đội bóng). Trong đó: 

• Cúp Hưng Thịnh 2022 Miền Trung:  

Thời gian: 15 - 17/7/2022  Địa điểm: TP. Quy Nhơn. 

• Cúp Hưng Thịnh 2022 Miền Bắc:  

Thời gian: 23 - 31/7/2022   Địa điểm: TP. Hà Nội. 

• Cúp Hưng Thịnh 2022 Miền Nam:  

Thời gian: 30/7 - 14/8/2022 Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh. 

• Cúp Hưng Thịnh 2022 – Vòng chung kết Toàn Quốc  

Theo thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn. 
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III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

1. Đối tượng, điều kiện, hình thức tham gia: 

- Đối tượng: Tất cả CBNV của Tập đoàn, các Công ty thành viên trên toàn quốc và 

 các Sàn đại lý khu vực Hà Nội. 

- Điều kiện tham gia: Là CBNV Tập đoàn/ Công ty thành viên/ Sàn đại lý khu vực 

Hà Nội có ngày ký Hợp đồng thử việc hoặc Hợp đồng dịch vụ hoặc Hợp đồng lao 

động từ ngày 31/5/2022 trở về trước. CBNV đăng ký tham gia phải cam kết đảm 

bảo đủ thể chất và tự chịu trách nhiệm về sức khỏe trong toàn bộ Giải đấu. Mỗi 

CBNV chỉ được tham gia thi đấu cho 01 đội.  

- Hình thức tham gia: Các Khối và các Công ty/ Đơn vị thành viên tham gia theo 

từng đơn vị độc lập hoặc liên quân với các đơn vị khác để thành lập Đội bóng và 

đăng ký tham gia. Tên gọi chính thức của Đội bóng là tên đã được đăng ký với 

BTC. Trong suốt quá trình tiến hành giải, Đội bóng không được phép thay đổi tên 

gọi với bất kỳ lý do nào.  

2. Quy định về đăng ký: 

- Mỗi đội cử 01 đội trưởng/người đại diện để đăng ký đội tham gia theo mẫu của 

BTC. Đội trưởng/người đại diện có trách nhiệm liên lạc, kết nối với BTC để 

nhận/cung cấp thông tin và truyền đạt đến các thành viên, đồng thời là người quản 

lý, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của đội bóng với BTC. 

- Danh sách đăng ký mỗi đội tối đa 21 người, bao gồm: cầu thủ và Ban Lãnh 

đạo/huấn luyện viên/các chức danh khác (nếu có). Danh sách này sẽ cố định trong 

các Giải Khu vực, các đội chỉ được bổ sung trong trường hợp cầu thủ bị kỷ luật/ 

thôi việc. 

- Mỗi cầu thủ hợp lệ sẽ được cấp Thẻ thi đấu theo thông tin đăng ký của đội. Trước 

mỗi trận đấu, các cầu thủ cần phải xuất trình Thẻ thi đấu để BTC - Trọng tài - Đội 

trưởng của 02 đội kiểm tra, đối chiếu). 

- Hồ sơ đăng ký: Danh sách đăng ký Đội trưởng/người đại diện và cầu thủ kèm theo 

những thông tin yêu cầu theo mẫu BTC đưa ra. Tất cả hồ sơ phải được gửi file 

mềm + bản scan có chữ ký xác nhận của Ban Lãnh đạo đơn vị và Bộ phận Nhân 

sự phụ trách về emai l  của BTC giải theo thông tin sau: 

• Đối với khu vực miền Bắc: trước 17h00, ngày 09/7/2022. 

Chị Trương Thị Như Quỳnh 

SĐT: 0913.392.055; Email: quynh.truongthinhu@hungthinhcorp.com.vn 

• Đối với khu vực miền Trung: trước 17h00, ngày 09/7/2022. 

Chị Huỳnh Thị Hiếu 

SĐT: 0937.550.330; Email: hieu.huynhthi@hungthinhcorp.com.vn 

mailto:quynh.truongthinhu@hungthinhcorp.com.vn
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• Đối với khu vực miền Nam: trước 17h00, ngày 12/7/2022. 

Chị Hồ Thị Hạnh Quyên 

SĐT: 0908.178.132; Email: quyen.hothihanh@hungthinhcorp.com.vn 

* Sau thời hạn này các Đội không thể thay đổi cầu thủ trong danh sách đã đăng ký với 

BTC. 

 * Lưu ý: Cấm tuyệt đối các hành vi gian lận về cầu thủ thi đấu trong suốt quá trình tổ chức 

giải (cầu thủ không thuộc CBNV Tập đoàn/ Đại lý). 

3. Quy định về trang phục thi đấu: 

- Các đội sẽ tự chuẩn bị trang phục thi đấu theo Quy định của BTC đưa ra. Mỗi đội 

nên có 02 bộ trang phục có số áo giống nhau với 02 màu sáng và tối. 

- Trang phục cơ bản của một cầu thủ gồm có: áo, quần, bít tất và giày chuyên dụng 

cho sân cỏ nhân tạo. 

- Về thiết kế trang phục: Các đội được tự do lựa chọn màu sắc, chất liệu, họa tiết 

trên trang phục. Yêu cầu phải có logo, tên giải đấu, tên đội và số áo theo hướng 

dẫn thiết kế đồng phục của BTC. Thủ môn phải mặc áo khác màu với các cầu thủ 

khác, và thủ môn đội bạn. 

- Số áo cầu thủ đăng ký được sử dụng trong suốt giải. 

- Khi thi đấu đội trưởng phải đeo băng đội trưởng. 

- Cầu thủ không được mang vào sân đấu bất kỳ vật gì có thể gây nguy hiểm cho 

bản thân/cầu thủ khác. 

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU - CÁCH TÍNH ĐIỂM, XẾP HẠNG 

1. Thể thức thi đấu:  

Tất cả các trận đấu trong giải sẽ thi đấu theo thể thức sân 7 (06 cầu thủ, 01 thủ 

môn). 

BTC Giải sẽ căn cứ vào số lượng đội đăng ký để sắp xếp lịch thi đấu phù hợp nhất 

với từng khu vực, cụ thể như sau: 

CÚP HƯNG THỊNH 2022 MIỀN BẮC 

- 02 bảng đấu với tổng 08 đội. 

- Thể thức: Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt từng bảng tính điểm. Chọn đội Nhất & 

Nhì ở 02 bảng (tổng 04 đội) tiếp tục đá loại trực tiếp để xác định đội vô địch Miền 

Bắc.  

CÚP HƯNG THỊNH 2022 MIỀN TRUNG 

- 02 bảng đấu với tổng 08 đội. 

- Thể thức: Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt từng bảng tính điểm. Chọn đội Nhất & 

Nhì ở 02 bảng (tổng 04 đội) tiếp tục đá loại trực tiếp để xác định đội vô địch Miền 

Trung.  

mailto:quyen.hothihanh@hungthinhcorp.com.vn
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CÚP HƯNG THỊNH 2022 MIỀN NAM 

- 04 bảng đấu với tổng 16 đội. 

- Thể thức: Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt từng bảng tính điểm. Chọn đội Nhất & 

Nhì ở mỗi bảng (tổng 08 đội) tiếp tục đá loại trực tiếp để xác định đội vô địch Miền 

Nam. 

2. Cách tính điểm: 

- Tính điểm cho một trận đấu: Thắng (3 điểm); Hòa (1 điểm); Thua (0 điểm) 

- Xếp hạng: Thứ hạng trong bảng thi đấu được sắp xếp căn cứ vào tổng điểm mỗi đội 

đạt được. Nếu có 02 hay nhiều đội bằng điểm nhau trong cùng một bảng thì xét các 

yếu tố phụ để xếp hạng, cụ thể và thứ tự ưu tiên lần lượt các yếu tố được xét đến 

là: 

+ Hiệu số tổng bàn thắng và bàn thua; 

+ Tổng số bàn thắng ghi được; 

+ Kết quả trận đối đầu trực tiếp; 

+ Chỉ số fairplay (Thẻ đỏ trực tiếp: -3 điểm; thẻ đỏ gián tiếp: -2 điểm; Thẻ vàng: -1 điểm) 

 Nếu vẫn không xác định được đội thắng thì tiến hành đá luân lưu 9m để xác định đội 

thắng cuộc. 

3. Các giải thưởng khác: 

- Giải Phong cách: Dựa theo lựa chọn của BTC dựa trên kết quả chung cuộc (Đội đạt 

các giải Vô địch, Nhì, Ba không được nhận giải thưởng này) 

- Giải Vua phá lưới: Dựa trên số lượng bàn thắng cầu thủ đó ghi được trong suốt Giải 

đấu. Nếu có 02 hay nhiều cầu thủ ghi được số lượng bàn thắng bằng nhau, thì sẽ 

lựa chọn cầu thủ thuộc đội bóng có kết quả chung cuộc cao hơn (theo tiêu chí xếp 

hạng tại mục IV.2. ) 

- Giải Đội cổ động được yêu thích nhất: dựa trên tổng lượt bình chọn của BTC và các 

đội trưởng/người đại diện các đội bóng. Giải thưởng được bình chọn theo tiêu chí: 

cổ động nhiệt huyết, fairplay và có sự đầu tư, sáng tạo (trang phục, đạo cụ cổ vũ,...) 

V.  LUẬT – BÓNG THI ĐẤU – TRỌNG TÀI GIÁM SÁT 

1. Luật thi đấu: 

1.1 Quy định thay thế cầu thủ: 

- Bất kể cầu thủ nào ở tuyến trên cũng có thể thay đổi vị trí với thủ môn nhưng 

phải thực hiện khi bóng ngoài cuộc và thông báo cho trọng tài biết. 

- Mỗi trận đấu, đội bóng được phép thay người không giới hạn số lượt. Các 

cầu thủ được thay phải nằm trong danh sách đã đăng ký với BTC giải. Cầu thủ 

đã thay ra được phép trở lại sân thi đấu.  
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- Khi các đội muốn thay thế cầu thủ phải thông báo với tổ trọng tài, cầu thủ vào 

sân tại vị trí trọng tài bàn và chỉ được thực hiện lúc bóng ngoài cuộc/bóng chết 

khi được trọng tài đồng ý. 

1.2  Thời gian thi đấu: 

- Mỗi trận gồm 02 hiệp đấu, 25 phút/hiệp. Thời gian nghỉ giải lao giữa 02 hiệp là 

10 phút. Tất cả các trận đấu không thi đấu hiệp phụ.  

- Mỗi đội có 01 lượt hội ý trong 01 hiệp (02 phút/lượt) và phải tuân thủ các nguyên 

tắc sau đây: 

+ Huấn luyện viên, Đội trưởng/người đại diện của đội mới được quyền yêu 

cầu thời gian hội ý qua trọng tài trong bất cứ thời điểm nào của hiệp đấu. 

+ Nếu trong hiệp 1, đội nào không yêu cầu hội ý, thì sang hiệp 2 cũng chỉ được 

quyền hội ý 1 lần. Không tính cộng dồn số lượt hội ý 

- Các trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp Khu vực (tứ kết, bán kết, chung kết), sau 

khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức mà tỷ số hoà sẽ thực hiện đá luân lưu 

9m để xác định đội thắng cuộc. 

1.3 Luật việt vị: Không tính luật việt vị cho các trận đấu bóng đá thuộc giải bóng 

đá Cúp Hưng Thịnh năm 2022. 

2. Bóng thi đấu: Bóng số 5 do Ban Tổ chức Giải cung cấp. 

3. Trọng tài – Giám sát: Do BTC giải điều động. 

- Trọng tài: 01 trọng tài chính và 01 trọng tài bàn. 

- Giám sát trận đấu: 01 TV của BTC. 

VI. KỶ LUẬT 

- Thẻ đỏ trực tiếp/gián tiếp: Cầu thủ phải buộc rời trận đấu. Sau 10 phút (thi đấu) bị thẻ 

đỏ, đội bóng mới được bổ sung cầu thủ khác. Cầu thủ nhận thẻ đỏ không được phép 

quay lại trận đấu. 

- Trong 1 vòng đấu, nếu cầu thủ nhận tổng 02 thẻ đỏ (trực tiếp/gián tiếp) sẽ bị loại khỏi 

giải đấu.  

- Thuê cầu thủ ngoài: Nếu đội bị phát hiện/bị khiếu nại về việc có hành vi gian lận về 

cầu thủ. Hội đồng BTC sẽ họp thống nhất xử lý kỷ luật, đội vi phạm có thể chịu hình 

thức kỷ luật nặng nhất là hủy bỏ kết quả thi đấu/loại khỏi toàn bộ giải đấu. 

- Khiếu nại: Báo cáo/Khiếu nại cho BTC chậm nhất 2 tiếng sau khi trận đấu kết thúc. 

Nếu khiếu nại không có căn cứ/không đúng quy định, Hội đồng BTC sẽ xem xét và 

có thể có hình thức xử lý đối với đội bóng khiếu nại.  
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- Trong suốt quá trình thi đấu nếu cá nhân, đội bóng hoặc cổ động viên đội nào có hành 

vi làm cản trở trận đấu làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của Giải, Ban tổ chức sẽ 

xử lý từ cảnh cáo, phê bình đến loại khỏi toàn bộ giải đấu. 

VII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC  

1. Trận đấu sẽ diễn ra đúng giờ quy định của Ban Tổ chức (theo giờ trên lịch thi đấu), 

nếu đội nào đến trễ hoặc không đủ số lượng cầu thủ tối thiểu (6 cầu thủ) quá 15 

phút thì coi như đội đó được tính tự ý bỏ cuộc. 

2. Trong quá trình tham dự giải nếu có đội bóng bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu sẽ 

bị loại khỏi giải đấu; đồng thời xóa toàn bộ kết quả (nếu có) của các đội bóng khác 

với đội bóng này. 

3. Trận đấu đang diễn ra, nếu có đội bóng nào tự ý rời sân hoặc tự ý dừng trận đấu 

quá 15 phút (tính từ thời điểm Trọng tài làm việc với Đội trưởng) thì sẽ bị xử thua 0 

- 3; trường hợp có tỷ số cao hơn thì giữ nguyên kết quả đó và toàn bộ kết quả trước 

đó (nếu có) của các đội bóng khác với đội bóng này vẫn được giữ nguyên. 

4. Trong quá trình diễn ra trận đấu, Ban tổ chức xét thấy nếu có đội bóng nào không 

tích cực thi đấu, có biểu hiện tiêu cực hoặc nhường điểm thì Ban Tổ chức sẽ quyết 

định dừng trận đấu và áp dụng xử lý các hình thức kỷ luật với đội bóng đó. 

5. Chỉ những đội bóng nào hoàn tất các thủ tục đăng ký và đầy đủ các giấy tờ theo quy 

định thì mới được tham dự bốc thăm, sắp xếp lịch thi đấu. 

VIII. QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

- Điều lệ này áp dụng với tất cả các đội/ thành viên tham gia Giải bóng đá Cúp Hưng 

Thịnh 2022. 

- Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành. 

- Chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ bằng văn bản cụ 

thể./. 

 

   VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

Đã kí 

 

 

Trần Việt Hưng 

 


