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BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Vô địch bóng đá 
sinh viên toàn quốc – SV Champions League năm 2022. 
 Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến kết thúc Giải. 
 Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ 
trưởng Vụ Giáo dục Thể chất; Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp 
Việt Nam, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố; 
Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Trưởng 
ban Tổ chức Giải, Ban Trọng tài và các thành viên tham dự Giải chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 
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- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo); 
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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐIỀU LỆ 
Giải Vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc – SV Champions League năm 2022 

(Ban hành theo Quyết định số           /QĐ–BGDĐT ngày           /           /2022  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
Điều 1. Mục đích và yêu cầu 
1. Mục đích 
- Triển khai Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/06/2016 về tổng thể phát 

triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2022, định hướng 
đến 2025. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa, 
hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, tăng cường giao lưu, học 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập và thi đấu thể thao, nhằm mục tiêu để phát triển 
toàn diện. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội 
trong công tác phát triển thể thao học đường. 

2. Yêu cầu 
- Công tác tổ chức Giải đảm bảo an toàn và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi 

và thu hút đông đảo sinh viên tham dự. 
- Thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. 
- Các đơn vị cử sinh viên đúng đối tượng, đúng độ tuổi theo quy định của 

Điều lệ. 
- Chấp hành nghiêm Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức. 
- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với các thành viên tham gia 

SV Champions League năm 2022 của đơn vị mình và là đại diện chính thức của 
đơn vị làm việc với Ban Tổ chức trong quá trình diễn ra Giải. 

Điều 2.  Đối tượng và đơn vị thi đấu. 
2.1. Đối tượng 
2.1.1. Đối tượng được tham dự 
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- Là nam sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn, hiện đang học tập tại các 
đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng. 

- Đủ sức khỏe để thi đấu thể thao do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 
- Có độ tuổi từ 18-28 tuổi (sinh từ 31/12/2004 - 01/01/1994). 
2.1.2. Đối tượng không được tham dự 
- Sinh viên đã tham dự các Giải Bóng đá: Giải chuyên nghiệp, Giải hạng 

nhất, Giải hạng nhì quốc gia, Giải U19 và Giải U21 quốc gia do Liên đoàn Bóng đá 
Việt Nam tổ chức. 

- Sinh viên đang đào tạo ở các câu lạc bộ bóng đá hạng ba, hạng nhì quốc 
gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức thi đấu. 

- Sinh viên học chuyên sâu môn bóng đá tại các trường chuyên đào tạo về 
thể dục thể thao. 

- Sinh viên học các loại hình đào tạo tại chức, từ xa và các loại hình đào tạo 
không chính quy khác, học sinh học các hệ trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề tại 
các trường đại học và cao đẳng. 

 Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường có đội tham dự 
chịu trách nhiệm quản lý tổ chức quá trình tập luyện và thi đấu, đảm bảo an toàn và 
hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên - sinh viên được tham dự 
đông đủ, theo quy định của Điều lệ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về nhân sự của đoàn mình khi tham dự Giải.  

2.2. Đơn vị thi đấu 
Mỗi đại học, học viện, trường thành viên thuộc đại học; các trường đại học, 

cao đẳng được gọi là một đơn vị (đội) thi đấu. 
Điều 3. Thời gian và địa điểm thi đấu 
3.1. Vòng Khu vực 
- Thời gian: tháng 9 năm 2022. 
- Địa điểm: Vòng Khu vực Giải Vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc – SV 

Champions League năm 2022 được tổ chức tại 03 khu vực: miền Bắc, miền Trung 
và miền Nam, căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức Khu vực sẽ 
thông báo cụ thể về địa điểm thi đấu cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

3.2. Vòng Chung kết 
- Thời gian: tháng 10 năm 2022. 
- Địa điểm dự kiến: tại Hà Nội (địa điểm cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo 

trước 02 tháng khi diễn ra vòng Chung kết). 
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Điều 4. Phân chia khu vực và quy định số lượng 
4.1. Phân chia khu vực 
Các đơn vị phân chia khu vực theo Kế hoạch số 255/KH-BGDĐT ngày 

17/3/2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau: 
a) Khu vực miền Bắc 
Các đơn vị thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao 

Bằng, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lai Châu, 
Điện Biên, Sơn La, Thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải 
Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Bình, Nam Định, 
Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa (thuộc khu vực 1, 2, 3, 4 
theo Kế hoạch số 255/KH-BGDĐT). 

b) Khu vực miền Trung 
Các đơn vị thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, 

Quảng Bình, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên, 
Bình Định, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm 
Đồng (thuộc khu vực 5, 6, 7 theo Kế hoạch số 255/KH-BGDĐT). 

c) Khu vực miền Nam 
Các đơn vị thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Thành phố 
Cần Thơ, Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu 
Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre và Bạc Liêu (thuộc khu vực 8, 9 
theo Kế hoạch số 255/KH-BGDĐT). 

4.2. Quy định số lượng 
Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 16 đội vào thi đấu vào vòng Chung kết, cụ thể: 
- Khu vực miền Bắc: 06 đội (04 đội nhất – nhì – ba – tư; 02/04 đội thua tại 

vòng tứ kết, cách lựa chọn theo thứ tự ưu tiên: Hiệu số bàn thắng – thua, tổng số 
bàn thắng, nếu vẫn bằng nhau sẽ dựa vào chỉ số fair-play (số thẻ đỏ, thẻ vàng), 
trường hợp chỉ số fair-play bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm). 

- Khu vực miền Trung: 04 đội (04 đội: nhất – nhì – ba – tư). 
- Khu vực miền Nam: 05 đội (04 đội nhất – nhì – ba – tư; 01/04 đội thua tại 

vòng tứ kết, cách lựa chọn theo thứ tự ưu tiên: Hiệu số bàn thắng – thua, tổng số 
bàn thắng, nếu vẫn bằng nhau sẽ dựa vào chỉ số fair-play (số thẻ đỏ, thẻ vàng), 
trường hợp chỉ số fair-play bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm). 

- 01 đội đăng cai tổ chức vòng Chung kết. 
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Lưu ý: Các đơn vị được uỷ nhiệm đăng cai tổ chức thi đấu vòng Khu vực, 
có trách nhiệm thông báo lịch đón tiếp, thời gian họp và bốc thăm, xếp lịch thi đấu 
cho các đơn vị thuộc khu vực của mình phụ trách. 

Điều 5. Chỉ đạo và tổ chức Giải 
5.1. Các cơ quan chỉ đạo Giải  
- Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Đài Truyền hình Việt Nam. 
5.2. Các cơ quan tổ chức Giải 
- Vụ Giáo dục Thể chất. 
- Ban Sản xuất các Chương trình Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam. 
- Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và Hội Thể thao Đại 

học và Chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố. 
- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. 
- Công ty Phát triển Thể thao Đại chúng (Usports). 
5.3. Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức 
Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội (liên hệ đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ GDTC - Chánh 
Văn phòng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, điện thoại: 
097.550.6789, email: nmhunggdtc@moet.gov.vn). 

Điều 6. Thể thức, Luật và các quy định về thi đấu 
6.1. Thể thức thi đấu vòng Khu vực 
Ban Tổ chức Khu vực phối hợp với Vụ Giáo dục Thể chất, Hội Thể thao 

Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam căn cứ vào số lượng đội tham gia để quyết 
định thể thức thi đấu. 

6.2. Thể thức thi đấu vòng Chung kết 
a) Vòng đấu bảng 
16 đội tham gia vòng Chung kết sẽ được chia thành 04 bảng (A, B, C, D) 

thi đấu vòng tròn 01 lượt, tính điểm xếp hạng, chọn hai đội nhất và nhì mỗi bảng 
vào thi đấu tứ kết. Các đội trong cùng Khu vực sẽ được chia đều vào các bảng tại 
vòng loại. 

b) Tứ kết 
+ Tứ kết 1: Nhất bảng A gặp nhì bảng B.  
+ Tứ kết 2: Nhất bảng C gặp nhì bảng D. 
+ Tứ kết 3: Nhất bảng D gặp nhì bảng A.  
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+ Tứ kết 4: Nhất bảng B gặp nhì bảng C. 
c) Bán kết 
- Bán kết 1: Thắng trận tứ kết 1 gặp thắng trận tứ kết 2. 
- Bán kết 2: Thắng trận tứ kết 3 gặp thắng trận tứ kết 4. 
d) Ba – Tư: Thua trận bán kết 1 gặp thua trận bán kết 2. 
đ) Chung kết: Thắng trận bán kết 1 gặp thắng bán kết 2. 
6.3. Cách tính điểm xếp hạng trong thi đấu vòng tròn 
a) Cách tính điểm 
- Đội thắng: 3 điểm 
- Đội hoà: 1 điểm 
- Đội thua: 0 điểm 
b) Xếp hạng 
- Tính tổng điểm của mỗi đội đạt được để xếp hạng. 
- Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận 

đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: 
+ Số điểm. 
+ Hiệu số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua. 
+ Tổng số bàn thắng. 
Đội nào có kết quả cao hơn xếp trên, nếu các chỉ số đều bằng nhau thì sẽ tổ 

chức bốc thăm để xác định đội xếp trên. 
Đối với các trận tứ kết, bán kết, tranh hạng ba - tư và chung kết: nếu hết 

thời gian thi đấu chính thức (không thi đấu hiệp phụ) hai đội vẫn có tỷ số hòa, sẽ 
tiến hành đá luân lưu 11m để xác định đội thắng. 

6.4. Đặc cách  
Đội bóng của đơn vị đăng cai tổ chức vòng Chung kết Giải Vô địch bóng đá 

sinh viên toàn quốc – SV Champions League năm 2022 được đặc cách vào dự vòng 
Chung kết (đội bóng có thể tham gia hoặc không tham gia thi đấu vòng Khu vực, 
nếu đạt thứ hạng sẽ không ảnh hưởng đến số lượng đội được lựa chọn vào vòng 
chung kết theo quy định tại khoản 4.2, điều 4). 

6.5. Luật thi đấu và các quy định khác 
- Áp dụng Luật thi đấu bóng đá hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. 
- Các quyết định của Ban Tổ chức Giải được thể hiện dưới hình thức thông 

báo gửi tới các thành viên tham dự Giải và các thành viên tham dự Giải phải có 
trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quyết định của Ban Tổ chức. 
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- Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 40 phút, nghỉ giữa 2 hiệp 
15 phút. 

6.6. Giám sát và Trọng tài 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cử. 
6.7. Một số quy định đối với các đoàn và vận động viên 
a) Quy định chung  
- Mỗi sinh viên chỉ đăng ký tham gia ở một đội tuyển trường mình đang 

theo học. 
- Mỗi đội bóng chuẩn bị bản giới thiệu khoảng 1/2 tờ giấy A4 (để giới thiệu 

trong chương trình Lễ Khai mạc của Giải). 
- Mỗi đội bóng được quyền đăng ký tối đa 25 thành viên, trong đó gồm: 

Trưởng đoàn, huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ y tế, săn sóc viên và 
20 cầu thủ (được đăng ký tối đa 20 cầu thủ/ 1 trận đấu: 11 chính thức và 9 dự bị) và 
được phép thay thế 5 cầu thủ trong mỗi trận đấu.  

- Kết thúc vòng Khu vực, đội lọt vào vòng Chung kết được đăng ký thay thế 
tối đa 05 cầu thủ, các cầu thủ được thay thế đảm bảo các yêu cầu như Điều 2 của 
Điều lệ này. 

b) Hồ sơ tham dự  
- Hình thức đăng ký: Các đội tham dự thực hiện đăng ký trực tuyến trên 

phần mềm do Ban Tổ chức cung cấp từ vòng Khu vực (Ban Tổ chức sẽ có thông 
báo và hướng dẫn đăng ký cụ thể đến các đội tham dự). 

- Bản đăng ký danh sách tham dự giải phải được Lãnh đạo Nhà trường ký 
đóng dấu (Mẫu 01). Danh sách đăng ký phải chỉ định số áo cho từng cầu thủ trong 
suốt quá trình thi đấu của Giải. 

- Hồ sơ ảnh tại vòng Khu vực và vòng Chung kết (nếu có thay thế vận động 
viên), khi tham dự vòng Khu vực các đội thực hiện chụp ảnh mặc trang phục thi 
đấu chính và phụ theo quy định của Ban Tổ chức để làm hồ sơ lưu (Mẫu 02). 

- Thẻ sinh viên và Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân. 
- Các cầu thủ phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ 

sức khoẻ thi đấu thể thao. 
- Mẫu 01 và 02 gửi về Ban Tổ chức Khu vực và Chung kết trước 30 ngày 

(tính từ ngày kiểm tra hồ sơ nhân sự theo thông báo trở về trước).  
Chú ý: sử dụng thống nhất mẫu được in ra từ trên phần mềm. 
- Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức 

Giải về mọi mặt của đội bóng mình trong suốt quá trình thi đấu Giải. 
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d) Bóng thi đấu: Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau. 

đ) Trang phục thi đấu 

- Trang phục thi đấu Bóng đá: đồng phục theo quy định của Luật thi đấu 
Bóng đá hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.  

+ Trang phục thi đấu tại vòng Khu vực: do đơn vị có đội tham dự đảm 
nhiệm và đáp ứng theo quy định của Ban Tổ chức. 

+ Trang phục thi đấu tại vòng Chung kết: Ban Tổ chức trang bị cho mỗi vận 
động viên tham dự giải 02 bộ trang phục thi đấu khác màu nhau, số áo được quy 
định từ số 1 đến số 20 (quần, áo), (thủ môn mang áo số 1 và số 20) để sử dụng 
trong suốt quá trình thi đấu Giải.  

- Giày thi đấu: Giày da chuyên dụng cho thi đấu bóng đá (không được đi 
giày bata) và phải có bịt ống quyển (do đơn vị cử trang bị). 

- Đội có mã số đứng trước là đội được ưu tiên chọn màu áo. 

- Mỗi đội bóng phải có 02 bộ tất khác nhau (do đơn vị cử trang bị). 

- Cầu thủ nào vi phạm trang phục không được vào sân thi đấu. 

Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại 

7.1. Khen thưởng 

a) Vòng Khu vực: Ban Tổ chức Khu vực sẽ có thông báo sau. 

b) Vòng Chung kết 

Ban Tổ chức sẽ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân với cơ cấu giải 
thưởng như sau: 

- Giải tập thể: 

+ Đội vô địch (đội nhất). 

+ Đội xếp hạng nhì. 

+ Đội xếp hạng ba. 

+ Đội xếp hạng tư. 

+ Đội đoạt giải phong cách. 

- Giải thưởng cá nhân:  

+ Cầu thủ xuất sắc nhất. 
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+ Giải vua phá lưới. 

 + Thủ môn xuất sắc nhất. 

+ Tổ trọng tài xuất sắc nhất. 

+ Giải HLV xuất sắc nhất. 

+ Ban Tổ chức sẽ cấp chứng nhận tham dự cho các cá nhân tham dự Giải và 
chứng nhận thành tích cho các cá nhân có đội đạt giải nhất, nhì, ba tại vòng Chung kết. 

+ Các cá nhân đoạt giải nhất, nhì, ba được miễn học môn Giáo dục thể chất 
trong năm 2022 (theo Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường). 

Chú ý: Ban Tổ chức sẽ thông báo sau về mức thưởng cho các giải tập thể, 
cá nhân. 

7.2. Kỷ luật 
a) Đối với đội bóng  
- Đội bóng có mặt tại sân thi đấu chậm hơn 05 phút so với giờ thi đấu (theo 

lịch) sẽ bị xử thua với tỉ số 0 – 3.  
- Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu sẽ bị xử thua 0 – 3. 
- Đội bóng vi phạm những điều sau đây sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi Giải: 
+ Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu, 

cố tình bỏ cuộc. 
+ Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu Giải ở vòng đấu bảng: Toàn 

bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị huỷ bỏ. 
+ Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: Đội 

thắng là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật. 
b) Đối với cầu thủ 
- Cầu thủ nhận 02 thẻ vàng (trong 01 hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu ở 

trận kế tiếp, cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ thi đấu 2 trận kế tiếp. Các 
cầu thủ được xóa thẻ phạt sau khi kết thúc vòng đấu bảng. 

- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng: Đánh nhau hoặc có các hành vi khiếm 
nhã, phi thể thao sẽ bị đình chỉ thi đấu hết giải (Ban Tổ chức Giải có thông báo về 
các trường và đội bóng không được phép thay thế cầu thủ khác). 

c) Đối với trưởng đoàn, huấn luyện viên và các thành viên khác của đội 
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- Nếu đối với trưởng đoàn, huấn luyện viên và các thành viên khác của đội 
bóng có biểu hiện tiêu cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm 
nhã đối với Ban Tổ chức Giải, Giám sát, Trọng tài, đội bóng đối phương, sẽ bị truất 
quyền chỉ đạo từ một trận cho đến hết Giải.      

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng đến 
bàn Ban Tổ chức trận đấu, giám sát và trọng tài thứ tư để khiếu nại trong khi trận 
đấu đang tiến hành thi sẽ bị phạt 500.000đ (năm trăm nghìn đồng).  

- Cán bộ quản lý, cầu thủ bóng đá vi phạm quy định về hoạt động ở khu vực 
kỹ thuật hoặc có hành vi không đúng mức sẽ không được ngồi ở khu vực kỹ thuật. 

- Huấn luyện viên hoặc các thành viên đội bóng có hành vi móc nối, dàn 
xếp tỷ số; mua chuộc huấn luyện viên, cầu thủ đội bạn; hối lộ trọng tài thì bị đình 
chỉ làm nhiệm vụ. 

- Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng, khi ngồi trong khu 
vực kỹ thuật mỗi trận đấu không được mang các trang thiết bị quảng cáo và sử dụng 
trang phục hoặc sử dụng sản phẩm có hình ảnh, nội dung mang tính chất quảng cáo 
cho các đơn vị, nhãn hàng không có trong danh mục các đơn vị tài trợ cho Giải theo 
thông báo của BTC. Nếu vi phạm đối với HLV sẽ không được ngồi ở khu vực kỹ 
thuật và đối với vận động viên sẽ không được vào sân thi đấu.  

- Đối với đội bóng vi phạm về nhân sự thi đấu thì ngoài các hình thức kỷ 
luật của Ban Tổ chức, đội vi phạm sẽ bị phạt 2.000.000đ (hai triệu đồng) và thông 
báo toàn quốc. 

d) Đối với trọng tài 

- Trọng tài vi phạm đạo đức, bộc lộ yếu kém về chuyên môn, có những sai 
sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, vi phạm về tài chính của Ban Tổ chức 
Giải, nhận hối lộ thì tuỳ mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ điều khiển 01 trận 
đấu hay bị đình chỉ đến hết Giải. 

- Trọng tài là cán bộ, giáo viên của nhà trường có đội bóng tham dự Giải thì 
không được tham gia điều khiển các trận đấu có đội bóng của trường mình thi đấu.  

đ) Đối với cổ động viên 
- Tùy theo mức độ và hành vi, vi phạm, Ban Tổ chức sẽ đề nghị nhà trường 

có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những sinh viên vi phạm theo quy chế của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Nếu cổ động viên đơn vị nào có hành vi quá khích gây thiệt hại sức khỏe 
người khác và cơ sở vật chất nơi tổ chức Giải thì xử lý như sau: 
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+ Trách nhiệm cá nhân của cổ động viên: Phải chịu trách nhiệm đền bù và 
xử lý theo quy định của pháp luật. 

+ Trách nhiệm đội bóng có cổ động viên vi phạm: Tùy theo mức độ mà xử 
lý trừ điểm phong cách hoặc các hình thức kỷ luật cao hơn.   

7.3. Khiếu nại  
- Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu 

về: bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không 
phạt đền.  

- Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác (ngoài quy định ở trên) phải có văn 
bản gửi tới Ban Tổ chức thông qua giám sát trận đấu chậm nhất 02 giờ sau khi trận 
đấu kết thúc và kèm theo 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Giám sát trận đấu phải 
báo cáo đầy đủ với Ban Tổ chức Giải ngay sau khi nhận được khiếu nại. 

- Chỉ có đội trưởng trên sân mới có quyền khiếu nại về kỹ thuật, chuyên môn. 

- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức 
Giải sẽ xem xét và có thể có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại. 

Điều 8. Kinh phí tổ chức 
8.1. Tổ chức tại các Khu vực 
- Kinh phí đóng góp của các trường có đội bóng tham gia. 
- Kinh phí hỗ trợ của Ban Tổ chức. 
- Kinh phí xã hội hóa do Ban Tổ chức Khu vực huy động. 
8.2. Các đội tham dự 
- Tại vòng Khu vực: do đơn vị cử đảm nhiệm. 
- Tại vòng Chung kết: 
+ Do các đơn vị cử đảm nhiệm.  
+ Ban Tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội tham dự vòng Chung kết. 
8.3. Tổ chức vòng Chung kết và giải thưởng vòng Chung kết: do Ban Tổ 

chức đảm nhiệm. 
Điều 9. Điều khoản thi hành 
- Vụ Giáo dục Thể chất, Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam 

và Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố là đơn vị đầu mối tổ 
chức Giải tại Khu vực và Chung kết. 
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- Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ này và Ban 
Tổ chức chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các tổ chức và các đơn vị 
liên quan. 

- Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng 
có đội bóng tham dự có trách nhiệm tổ chức đội bóng tham gia thi đấu đầy đủ, để 
tăng cường giáo dục toàn diện và nâng cao đời sống văn hoá thể thao cho sinh viên. 
Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
sinh viên dự Giải. Quản lý, tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu đảm bảo an toàn, 
hiệu quả, có tác dụng giáo dục cao, tạo mọi điều kiện cho các cán bộ, sinh viên 
tham gia đúng kế hoạch của Giải. 
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MẪU 01 
 
Tên đơn vị: 
Số:               /  

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
............, ngày         tháng      năm 2022 

 
Kính gửi:   

- Vụ Giáo dục Thể chất; 
- Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam. 

 
DANH SÁCH 

Cán bộ, vận động viên tham dự Giải Vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc –  
SV Champions League năm 2022 

 
1- Danh sách cán bộ đoàn : 
TT HỌ VÀ TÊN TUỔI CHỨC VỤ 

 Ở ĐƠN VỊ 
CHỨC VỤ  

Ở ĐỘI BÓNG 
   Cỡ (Size) 
    áo, quần 

ĐIỆN 
THOẠI  

       
       
       
       
 
2- Danh sách sinh viên ( vận động viên) 
TT Họ và tên Ngày, 

tháng, 
năm sinh 

Dân 
tộc 

Khoá Khoa Lớp Số 
áo 

Cỡ 
(Size) 
Áo, 
quần 

Chiều 
cao 

Cân 
nặng 

           
           
           
           
           
                                               Ban Giám hiệu trường  

                                                                        (ký và đóng dấu) 
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MẪU 02 
 

HỒ SƠ ẢNH 
Giải Vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc – SV Champions League năm 2022 

 
Đơn vị: …………………………………..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên:                          
Ngày, tháng, năm sinh:         
 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên:                          
Ngày, tháng, năm sinh:        
 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên:                          
Ngày, tháng, năm sinh:        

 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên:                          
Ngày, tháng, năm sinh:       
 
 
 
  
 
 
 
Họ và tên:                          
Ngày, tháng, năm sinh:        
 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên:                          
Ngày, tháng, năm sinh:       
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