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UBND HUYỆN KIM BẢNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  636 /PGDĐT-THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Kim Bảng, ngày 11 tháng 10  năm 2018 

 
KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC THI HỌC SINH GIỎI THỂ THAO MÔN BÓNG ĐÁ NAM CẤP THCS 
 NĂM HỌC 2018 - 2019 

 

Căn cứ Công văn số 1492/SGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 của Sở GD&ĐT Hà 
Nam; Công văn số 547/PGDĐT-CNTT ngày 12/9/2018 của Phòng GD&ĐT Kim Bảng 
về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất hoạt động thể thao và y tế 
trường học năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT Kim Bảng xây dựng Kế hoạch tổ chức 
thi môn Bóng đá nam cấp THCS năm học 2018 - 2019, như sau: 

 I.  Mục đích, yêu cầu 
       1. Mục đích: 

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện, thường xuyên tập luyện và thi đấu các 
môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao thể lực và góp phần giáo dục nhân 
cách cho thanh thiếu niên học sinh. 
 - Đánh giá công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. 
 - Thông qua thi đấu phát hiện những tài năng bóng đá để thành lập đội tuyển học 
sinh giỏi của huyện dự thi cấp tỉnh. 

      2. Yêu cầu: 
 - Các trường xây dựng kế hoạch luyện tập, tham gia thi đấu an toàn.  
 - Tuyển chọn và cử học sinh đi dự thi cấp huyện đúng đối tượng. 

II. Đối tượng: 
      1. Đơn vị dự thi: Mỗi trường THCS thành lập một đội bóng đá nam gồm Hiệu trưởng 
là trưởng đoàn, giáo viên làm huấn luyện viên, chăm sóc viên và học sinh là vận động viên. 
      2. Học sinh dự thi: 
 a) Học sinh trong năm học 2018- 2019 đang học tại trường THCS có học lực trung 
bình, hạnh kiểm khá trở lên và có đủ sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện xác nhận.  
 b) Học sinh dự thi có năm sinh từ năm 2004 đến năm 2007.   

 III. Đăng ký dự thi: 
       1. Hồ sơ đăng ký dự thi 

- Danh sách đăng ký đội tuyển môn bóng đá (theo mẫu đính kèm), mỗi đội đăng 
ký 12-15 cầu thủ. 

- Hồ sơ cầu thủ: 
     + Phiếu thi đấu. 
     + Giấy khai sinh. 
     + Phiếu khám sức khoẻ. 

      + Học bạ. 
           * Nộp danh sách đăng ký đội tuyển về Phòng GD&ĐT bằng văn bản có dấu đỏ và 
chuyển bản mềm về địa chỉ ptvu.kb@hanam.edu.vn vào 8 giờ ngày 15/10/2018 
     * Một số quy định về nội dung các hồ sơ đăng ký 
       - Giấy khai sinh (Bản chính hoặc bản sao theo đúng quy định). Bản sao giấy khai 
sinh phải trước tháng 8/2018) 
      - Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện cấp (Ghi rõ đủ sức khoẻ thi đấu môn 
Bóng đá)  
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      - Phiếu thi đấu: Mỗi học sinh tham gia thi đấu phải làm 01 phiếu dự thi kích thước 
khổ giấy A5 , ghi theo mẫu sau:(Yêu cầu làm đúng theo mẫu) 
 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG    

          TRƯỜNG THCS ................................. 
PHIẾU DỰ THI 

 MÔN BÓNG ĐÁ NAM HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 
 NĂM HỌC 2018 - 2019 

Họ và tên:   .............................................................Số áo thi đấu:..... 
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................... 
Lớp: ..............., Trường THCS ............................... 
Huyện Kim Bảng 
Địa chỉ hộ khẩu thường trú: .................................... 
................................................................................. 
Xếp loại học lực: ................, Hạnh kiểm: ............... 

Học sinh ký                         GV chủ nhiệm                                          Hiệu trưởng 
                                                     (ký, ghi rõ họ, tên)                                      (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
 
 

       2. Các qui định khác: 
         - Lãnh đạo đoàn phải là Hiệu trưởng; huấn luyện viên, chăm sóc viên, GV đưa đón,  
HS do Hiệu trưởng đơn vị đó quyết định. 
         - VĐV phải có trang phục thi đấu theo đúng quy định Điều lệ thi đấu bóng đá 7 người 
(áo, quần, tất thi đấu của cả đội phải đồng màu, áo phải in số theo đúng đăng ký) 
          - Hiệu trưởng hoàn toàn trách nhiệm về nhân sự, trang phục, điều kiện thi đấu và 
an toàn của đơn vị mình.  
      3. Việc kiểm tra hồ sơ dự thi: 

- Tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị. Ban tổ chức tiến hành kiểm tra hồ sơ và 
kiểm tra đột xuất trong quá trình tổ chức thi đấu. Hồ sơ mang kiểm tra:  

+ Danh sách đăng ký theo đúng mẫu đã quy định (in bản thứ 2 ngoài bản đã nộp 
về Phòng). Trong danh sách đã đăng ký, khi mang kiểm tra nếu thay thế VĐV nào thì 
dung mực đỏ gạch tên và ghi bổ sung tên VĐV mới; Sau kiểm tra nộp danh sách đã sửa 
ngay cho Ban tổ chức 

+ Tập phiếu thi đấu. 
+ Tập giấy khai sinh. 
+ Tập phiếu khám sức khoẻ. 
+ Học bạ. (Sau kiểm tra trả lại nhà trường) 

(Mỗi loại hồ sơ ghim thành 01 tập, 
mỗi tập theo thứ tự như trong danh 
sách đăng ký. Hồ sơ của mỗi đơn vị 
cho vào một túi clear có ETEKET tên 
đơn vị) 

 - Vận động viên được dự thi khi đã đầy đủ hồ sơ theo qui định.   
      * Kiểm tra hồ sơ và bốc thăm thi đấu môn bóng đá: 

- Thời gian: 14 giờ ngày 18/10/2018 
- Địa điểm tại : Phòng GD&ĐT 
- Thành phần: Phó Hiệu trưởng và 01 huấn luyện viên đội bóng của trường. 

    IV. Thể lệ thi đấu:  
- Áp dụng Luật thi đấu bóng đá 7 người 
- Mỗi trận đấu gồm 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Giữa hai hiệp được nghỉ 10 phút. 
1. Vòng bảng: Có 15 đội đăng ký dự thi môn Bóng đá chia 5 bảng A, B, C, D, E 

mỗi bảng 3 đội, mỗi bảng có 01 đội hạt giống (Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Lê Hồ, 
Ba Sao). Mỗi bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. Chọn đội nhất của mỗi bảng và ba đội nhì có 
thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng 1-8. 

 
Ảnh HS 

(đóng dấu giáp 
lai của trường) 
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* Cách tính điểm vòng bảng: 
    + Mỗi trận thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua được 0 điểm. 
    + Sau khi kết thúc vòng bảng, hai đội có số điểm bằng nhau thì tính hiệu số bàn 

thắng – thua; đội nào có hiệu số lớn thì đội đó được xếp hạng trên đội kia. 
    + Nếu hiệu số thắng thua bằng nhau thì xét thành tích trận đối đầu trực tiếp 

trong vòng bảng; đội thắng tại vòng bảng sẽ được xếp hạng trên đội kia. 
    + Nếu các chỉ số phụ của 02 đội bằng nhau thì bốc thăm để xác định đội thắng. 
* Cách xác định đội nhì bảng có thành tích tốt nhất: 
    + Tính điểm ở vòng bảng: Lấy đội có số điểm cao nhất tại vòng bảng 
    + Trong các đội nhì có số điểm vòng bảng bằng nhau thì tính hiệu số bàn thắng 

– thua; đội nào có hiệu số lớn hơn thì được chọn. 
               + Nếu các chỉ số phụ của 02 đội bằng nhau thì bốc thăm để tìm đội được đi tiếp. 
          2. Vòng 1-8: có 8 đội tham gia gồm 5 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích 
tốt nhất. Thể thức đấu loại trực tiếp.  

- Trận 1: Nhất bảng A gặp đội nhì có thành tích xếp thứ 3 

- Trận 2: Nhất bảng B gặp đội nhì có thành tích xếp thứ 2 

- Trận 3: Nhất bảng C gặp đội nhì có thành tích xếp thứ 1 

- Trận 4: Nhất bảng D gặp Nhất bảng E 

          Chú ý: Xếp thứ tự đội nhì của các bảng theo thứ tự 1, 2, 3 được xác đinh như sau: 

- Điểm vòng bảng cao hơn 

- Các đội nhì có số điểm vòng bảng bằng nhau thì tính hiệu số bàn thắng – thua; 
đội nào có hiệu số lớn hơn thì được xếp trên. 

- Nếu các chỉ số phụ của các đội như nhau thì căn cứ vào thứ tự bảng (A, B, C, D, E) 
         3. Vòng bán kết:   - BK 1: Thắng trận 1 (vòng 1-8) gặp Thắng trận 2 (vòng 1-8) 

                - BK 2: Thắng trận 3 (vòng1-8) gặp Thắng trận 4 (vòng 1-8) 
        4.  Trận chung kết: Thắng trận BK1 gặp Thắng trận BK2 (hai đội thua trận bán kết 
xếp đồng giải Ba) 

Ở vòng 1-8, bán kết và chung kết, nếu kết thúc cả 2 hiệp thi đấu chính thức 2 đội 
hòa nhau thì thi đá luân lưu theo Luật bóng đá 7 người. 
    V. Địa điểm, thời gian thi đấu: 
                    1. Địa điểm: Tại Trường THCS Ngọc Sơn 
          2.Thời gian (05 ngày) từ ngày 23/10/2018 đến ngày 27/10/2018           -    
                    - Buổi sáng : từ 7 giờ 45 phút (trừ vòng 1-8, theo lịch cụ thể) 
          - Buổi chiều: từ 14 giờ  

* Thi đấu vòng bảng: 
 

Ngày 23/10/2018 Ngày 24/10/2018 Ngày 25/10/2018 TT 
trận Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng 

1 A1 – A2 D1 – D2 B1 – B3 E1 – E3 C2 – C3 

2 B1 – B2 E1 – E2 C1 – C3 A2 – A3 D2 – D3 

3 C1 – C2 A1 – A3 D1 – D3 B2 – B3 E2 – E3 

           * Thi đấu vòng 1-8:  thi đấu buổi sáng Từ 7 giờ 15 phút ngày 26/10/2018 

- Trận 1: Nhất bảng A gặp đội nhì có thành tích xếp thứ 3 

- Trận 2: Nhất bảng B gặp đội nhì có thành tích xếp thứ 2 

- Trận 3: Nhất bảng C gặp đội nhì có thành tích xếp thứ 1 

- Trận 4: Nhất bảng D gặp Nhất bảng E 
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          * Thi đấu vòng bán kết: từ 8 ngày 27/10/2018  

         + BK 1: Thắng trận 1 (vòng 1-8) gặp Thắng trận 2 (vòng 1-8) 

         + BK 2: Thắng trận 3 (vòng1-8) gặp Thắng trận 4 (vòng 1-8) 

          * Thi đấu chung kết: từ 15 giờ ngày 27/10/2018: gồm 2 đội thắng các trận bán kết. 

VI. Khiếu nại , khen thưởng, kỷ luật 

      1. Khiếu nại:  

       - Chỉ có Trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại với BTC, khi khiếu 
nại phải bằng văn bản và nộp cho ban tổ chức chậm nhất 15 phút sau khi kết thúc nội 
dung thi đó. 

       - Mọi thắc mắc của VĐV trên sân do trọng tài giải quyết 

       - Ban tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết mọi khiếu nại. 

       - Các cá nhân, tập thể có liên quan phải phục tùng các quyết định của ban tổ chức 

      2. Khen thưởng: 

           - Ban tổ chức công nhận đội bóng đạt giải nhất, nhì, ba cấp huyện.  

- Chọn VĐV có thành tích xuất sắc thành lập đội tuyển tập huấn dự thi cấp tỉnh 

           - Tính điểm thi đua cho các đơn vị đạt giải. 

     3. Kỷ luật:  

 - Bất cứ cá nhân đơn vị nào vi phạm các quy định của ban tổ chức, tuỳ theo mức 
độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, 
quyền trọng tài, huỷ bỏ thành tích cá nhân, thành tích của đội bóng có cá nhân vi phạm. 

 - Nếu phát hiện vi phạm về tuổi, giả mạo về hồ sơ... sẽ bị xử lý theo qui chế của 
Bộ GD&ĐT và thông báo toàn huyện. 

- Học sinh đạt giải được chọn tập huấn để dự thi cấp tỉnh nếu không tham gia tập 
huấn sẽ bị hủy kết quả thi đấu cấp huyện. 

VII. Tổ chức thực hiện 

    1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thi môn bóng đá nam học sinh THCS. 

- Thành lập Ban tổ chức, Hội đồng trọng tài; Cấp kinh phí phục vụ cho thi đấu. 

    2. Đối với các trường THCS 

  - Thành lập đội tuyển của trường tham gia thi đấu đúng nội dung đã đăng ký. 
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thi đấu, tổ chức đưa đón học sinh an toàn.  

- Trang bị đầy đủ quần áo, giầy, tất, ... theo đúng quy định đảm bảo cho VĐV thi 
đấu an toàn đạt thành tích cao; chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ thi đấu của đội bóng. 

  - Trường THCS Ngọc Sơn báo cáo địa phương kế hoạch tổ chức thi đấu bóng đá 
nam cấp huyện tại sân vận động xã; liên hệ ban quản lý sân vận động để mượn sân; làm 
công tác vệ sinh mặt sân và chuẩn bị các thiết bị, điều kiện tổ chức thi đấu TDTT; liên hệ 
với UBND xã và trạm y tế cử bảo vệ, cán bộ y tế để bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho 
học sinh trong những ngày thi đấu, mỗi trận thi đấu cử 6 học sinh phục vụ nhặt bóng. 
 
 

 

    Nơi nhận:                                                                         
- Lãnh đạo Phòng;                                                              
- Ban tổ chức, ban trọng tài; 
- Các trường THCS; 
- Lưu:VT. 

 

 
 


