
SƠ ĐỒ THI ĐẤU
Giải: Hội thao hè năm 2013 Môn: Bóng đá
Địa điểm: CLB Thảo Điền, 8 Nguyễn Ư Dĩ P.Thảo Điền Q.2
Thời gian: 7h30 ngày 09 - 10/7/2013

1. Bình Trưng Tây
VL1

7h30(9/7)
2. Thảo Điền

8h15(10/7) BK2
3. An Phú

VL2
8h20(9/7)

4. Bình Khánh
9h00(10/7) I

5. Chùa Diệu Giác
VL3

9h10(9/7)
6. Bình An

7h30(10/7) BK1
7. Cát Lái

VL4
10h00 (9/7)

8. Bình Trưng Đông

Lưu ý:

Tổng số bàn thắng:________ Thẻ vàng: _______
Hiệu suất:_______________ Thẻ đỏ: _________

Hạng I: ________________________________________
Hạng II: _______________________________________
Hạng III: _______________________________________
Hạng III: _______________________________________

 BAN TỔ CHỨC HỘI THAO

- Các đơn vị có mặt tại sân thi đấu trước 30' để làm thủ tục và điểm danh. Đến giờ thi đấu, đội nào không đủ 3 VĐV hợp lệ 
xem như bỏ cuộc và xử thua 0-3
- Các đội bóng phải nộp hồ sơ tham dự giải (có ảnh đóng dấu giáp lai, chữ ký và đóng dấu của đơn vị; xác nhận đủ sức 
khỏe)  trước trận thi đấu đầu tiên. VĐV khi thi đấu phải mang theo giấy khai sinh + thẻ học sinh, hoặc học bạ để phục vụ 
việc kiểm tra điều kiện thi đấu (khi cần).
- Lệ phí khiếu nại là 100.000đ/trường hợp (chỉ có HLV hoặc chỉ đạo viên mới có quyền khiếu nại - theo DS đăng ký)  và sẽ 
được hoàn trả nếu khiếu nại chính xác. Đội vi phạm điều lệ bị khiếu nại sẽ bị loại khỏi giải và thu hồi các giải thưởng (nếu 
có).
- Nhằm thuận lợi cho công tác điều hành và tổ chức giải, các đội bận việc đột xuất không thể tham gia thi đấu vui lòng báo 
về BTC ( A.Thịnh - 0909.66.24.55)  trước 24 giờ.

DƯỚI 15 TUỔI


