UBND HUYỆN LÝ NHÂN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2311 /KH-PGDĐT

Lý Nhân, ngày 07 tháng 10 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG
NĂM HỌC 2019 – 2020
Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện.
- Hiệu trưởng trường TH&THCS Nhân Mỹ
Thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020 của Phòng GDĐT Lý Nhân,
Công văn số 1657/ SGDĐT-CTTT ngày 28/8/2019 của Sở GDĐT Hà Nam;
Công văn số 2046/PGDĐT ngày 11/9/2019 của Phòng GDĐT Lý Nhân về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao năm học
2019-2020; Phòng GDĐT Lý Nhân xây dựng kế hoạch tổ chức Giải bóng đá
Thiếu niên, Nhi đồng cho học sinh cấp Tiểu học và cấp THCS năm học 20192020 đối với các trường tham dự giải. Cụ thể như sau:
I/ Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
-Đẩy mạnh hoạt động giáo dục thể chất, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện trong các trường phổ thông;
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, góp phần vào việc thực hiện
Đề án “Phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam”;
- Phát hiện, tuyển chọn được các học sinh có năng khiếu và thi đấu xuất
sắc tham gia đội tuyển dự giải cấp tỉnh vào tháng 12/2019;
- Thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa TDTT nhằm đẩy mạnh phong
trào thể thao nói chung và bóng đá nói riêng trên địa bàn huyện;
- Kết quả tham gia giải là một chỉ số để tính điểm khuyến khích khi xếp
loại thi đua về công tác giáo dục thể chất và thi HSG TDTT các trường Tiểu học
và THCS.
2. Yêu cầu
- Thông qua thi tuyển cấp trường các trường Tiểu học, THCS tham dự giải
chọn cử đủ số lượng VĐV đúng tiêu chuẩn dự thi.
- Mỗi trường thành lập một đội bóng đá dự thi do một đồng chí cán bộ
quản lý làm trưởng đoàn và cử giáo viên phụ trách phù hợp, có tinh thần trách
nhiệm, tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường đi, về và trong quá
trình tham gia thi đấu.
- Thi đấu trung thực, chấp hành nghiêm túc các quy định của giải.
II/ Đối tượng và đơn vị đăng ký tham dự
1.Đối tượng dự thi
Là học sinh các trường Tiểu học, THCS năm học 2019-2020 có đạo đức
và sức khỏe tốt, được đăng ký theo đối tượng:
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-Đối tượng nhi đồng: Học sinh Tiểu học (sinh từ năm 2009 trở lại đây).
-Đối tượng thiếu niên: Học sinh THCS (sinh từ năm 2005 đến năm 2008)
2. Đơn vị tham dự và dự kiến chia bảng vòng loại
Đăng ký tham dự theo đơn vị trường, mỗi trường TH, THCS được đăng ký
01 đội bóng.
2.1. Cấp Tiểu học: 23/23 trường tham gia (chia 07 bảng 3 và 01 bảng 2 lấy
08 đội nhất bảng vào vòng chung kết)
*Bảng 1, 2: 05 đội, gồm: trường TH Nhân Hòa, Nhân Hậu, Tiến Thắng,
Phú Phúc, Nhân Thịnh (bốc thăm chia 02 bảng).
*Bảng 3, 4: 06 đội, gồm: trường TH Xuân Khê, Nhân Bình, Nhân Nghĩa,
Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Chính (bốc thăm chia 02 bảng).
*Bảng 5, 6, 7, 8: 12 đội, gồm: trường TH Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý,
Công Lý, Nguyên Lý, Đức Lý, Đồng Lý, Vĩnh Trụ, Nhân Khang, Đạo Lý, Bắc
Lý, Chân Lý (bốc thăm chia 04 bảng)
- Đội bóng lứa tuổi nhi đồng (Cấp Tiểu học) gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn
luyện viên, 01 săn sóc viên và tối đa 10 cầu thủ.
2.2. Cấp THCS: 22/23 trường và trường TH&THCS Nhân Mỹ tham gia,
tổng số 23 đội (chia 07 bảng 3 và 01 bảng 2 lấy 08 đội nhất bảng vào vòng chung
kết)
*Bảng 1,2: 05 đội, gồm: trường THCS Hòa Hậu, Phú Phúc, Nhân Thịnh,
Nhân Mỹ, Tiến Thắng (bốc thăm chia 02 bảng).
*Bảng 3,4: 06 đội, gồm: trường THCS Xuân Khê, Nhân Bình, Nhân
Nghĩa, Nhân Hưng, Nhân Chính, Nhân Đạo,
*Bảng 5, 6: 06 đội, gồm: Đức Lý, Đồng Lý, Vĩnh Trụ, Nhân Khang, Bắc
Lý, Nam Cao (bốc thăm chia 04 bảng)
*Bảng 7, 8: 06 đội, gồm: trường THCS Văn Lý, Chính Lý, Công Lý,
Nguyên Lý, Đạo Lý, Chân Lý
- Đội bóng lứa tuổi thiếu niên (Cấp THCS) gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn
luyện viên, 01 săn sóc viên và tối đa 14 cầu thủ.
3. Hồ sơ dự thi: (HLV mang đi kiểm tra và nộp cho Ban tổ chức tại Phòng
GD-ĐT ngày 22 /10/2019 khi đi họp chuyên môn, bốc thăm chia bảng thi đấu)
a/ Bản đăng ký danh sách cầu thủ (theo mẫu)
b/ Giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính phô tô công chứng (được trả lại
sau khi kiểm tra).
c/ Phiếu thi đấu: (theo mẫu-có dán ảnh, đóng dấu giáp lai của trường) 02
phiếu/ HS; Nộp 01 phiếu cho Ban tổ chức cùng với hồ sơ, HS mang theo 01
phiếu khi vào thi đấu để trọng tài kiểm tra.
III/ Thời gian và địa điểm thi đấu
1/ Thời gian
1.1.14h00 ngày 21/10/2019: Họp Ban tổ chức giải tại Hội trường Phòng
Giáo dục và Đào tạo.
- 14h00 ngày 22/10/2019: Họp chuyên môn, bốc thăm chia bảng thi đấu
(Ban tổ chức, Hội đồng trọng tài và mỗi đơn vị cử 01 HLV dự họp và nộp hồ sơ)
tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
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1.2. Thi đấu vòng bảng cấp Tiểu học, THCS: 03 ngày từ 25-27/10/2019
( Thứ Sáu + Thứ Bảy + Chủ nhật)
1.3. Thi đấu vòng chung kết cấp Tiểu học, THCS: 03 ngày 08-10/11/2019
(Thứ Sáu + Thứ Bảy + Chủ nhật)
Khai mạc: 14h00 ngày 08/11/2019 tại Sân vận động huyện
2/ Địa điểm thi đấu
2.1. Thi đấu vòng bảng cấp Tiểu học
-Bảng 1, 2: Sân cỏ nhân tạo xã Tiến Thắng
-Bảng 3, 4: Sân cỏ nhân tạo xã Xuân Khê
-Bảng 5, 6, 7, 8: Sân cỏ nhân tạo TH-SVĐ huyện (02 sân)
2.2. Thi đấu vòng bảng cấp THCS
-Bảng 1,2: Sân vận động xã Nhân Thịnh
-Bảng 3,4: Sân vận động trường THCS Nhân Nghĩa
-Bảng 5, 6: Sân vận động huyện Lý Nhân
-Bảng 7, 8: Sân vận động trường THCS Chính Lý
*Ghi chú: Thi đấu vòng bảng, các trường TH, THCS đặt địa điểm tổ chức
thi đấu chủ động chuẩn bị các điều kiện sân bãi cùng với Phòng GDĐT và báo
cáo với địa phương: Nhờ địa điểm thi đấu, liên hệ thuê sân cỏ nhân tạo, cử 02
công an viên làm nhiệm vụ an ninh và 01 cán bộ y tế xã. Các trường TH, THCS
trong cụm có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ trường đặt địa điểm tổ chức thi đấu.
* Thi đấu vòng chung kết
+ Cấp Tiểu học: Thi đấu tại Sân cỏ nhân tạo TH-SVĐ huyện
+ Cấp THCS: Thi đấu tại SVĐ huyện Lý Nhân và sân vận động trường
THCS Nhân Nghĩa
IV/ Luật và thể thức thi đấu
1/ Luật thi đấu
1.1.Lứa tuổi nhi đồng (HS tiểu học) thi đấu trên sân cỏ ngoài trời (hoặc sân
cỏ nhân tạo) theo Luật bóng đá 05 người hiện hành (Đã gửi các trường), có bổ
sung tại cuộc họp chuyên môn:
-Kích thước sân theo quy định của Luật và điều kiện thực tế; (khoảng 25 x 40m)
-Mỗi trận đấu gồm 02 hiệp x 20 phút, nghỉ giữa hiệp 10 phút;
-Thi đấu bóng Động lực số 4.
1.2.Lứa tuổi thiếu niên (HS THCS) thi đấu trên sân cỏ ngoài trời theo Luật
bóng đá 07 người hiện hành (Đã gửi các trường), có bổ sung tại cuộc họp chuyên
môn:
-Kích thước sân theo quy định của Luật và điều kiện thực tế; (khoảng 40 x 60m)
-Mỗi trận đấu gồm 02 hiệp x 25 phút, nghỉ giữa hiệp 10 phút;
-Thi đấu bóng Động lực số 5.
* Quy định chung về trang phục thi đấu
-Các cầu thủ phải mặc trang phục môn bóng đá, đi dày ba ta hoặc giày
bóng đá sân cỏ nhân tạo và có bọc ống quyển. (Mỗi đội có 02 bộ quần áo khác
màu, trường hợp trận thi đấu có 02 đội trùng màu áo thì đội có mã số ưu tiênđứng trước được mặc trang phục chính)
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-Số áo VĐV bắt buộc phải giữ nguyên trong toàn bộ quá trình thi đấu của giải.
2/ Thể thức thi đấu
2.1.Vòng bảng:
-Với bảng có từ 03 đội trở lên: Các đội bốc thăm thi đấu vòng tròn 01 lượt
tính điểm, chọn đội nhất bảng vào vòng chung kết.
-Với bảng có 02 đội: Thi đấu 02 lượt đi và về.
2.2.Vòng chung kết:
08 đội bốc thăm thi đấu loại trực tiếp.
3/ Cách tính điểm
-Cách tính điểm của hình thức thi đấu vòng tròn 01 lượt:
+Thắng 03 điểm, hòa 01 điểm, thua 0 điểm, đội nào có tổng số điểm cao
hơn thì xếp trên.
+Trường hợp nếu có từ 02 đội trở lên bằng điểm nhau thì xét chỉ số của các
trận thi đấu giữa các đội đó với nhau, ưu tiên theo thứ tự: trận đối đầu, hiệu số
của tổng số bàn thắng trừ đi tổng số bàn thua, tổng số bàn thắng. Đội có chỉ số
cao hơn xếp trên.
+Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau thì xét chỉ số của tất cả các trận thi đấu
trong bảng, ưu tiên theo thứ tự: hiệu số của tổng số bàn thắng trừ đi tổng số bàn
thua, tổng số bàn thắng, nếu vẫn bằng nhau thì phân định bằng hình thức bốc
thăm.
+Với bảng có 02 đội: Xét đội thắng theo thứ tự sau: (điểm, hiệu số bàn
thắng bàn thua, số bàn thắng) nếu vẫn bằng nhau thì đá penalty.
+Trường hợp đội bóng bỏ cuộc sẽ bị hủy toàn bộ kết quả các trận đã thi
đấu và tính điểm lại cho các đội trong bảng.
-Các trận thi đấu trực tiếp: nếu hòa sau 02 hiệp chính sẽ thi đá luân lưu để
xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ).
V/ Thành lập Ban tổ chức, Hội đồng trọng tài
(Có Quyết định thành lập riêng)
VI. Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại
1/ Khen thưởng
-Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho 04 đội bóng đạt giải
ở mỗi cấp học.
- Điểm thưởng: Khi tính điểm toàn đoàn về thành tích thi đấu tại kỳ thi
HSG TDTT huyện Lý Nhân, Ban tổ chức sẽ có cơ chế thưởng điểm cho các đội
tham gia và các đội đạt kết quả cao tại giải cấp huyện. (cụ thể thông báo sau)
Học sinh thi đấu xuất sắc được tập trung vào đội dự tuyển của huyện tập huấn
và tham dự Giải cấp tỉnh. Nếu Đội tuyển dự thi cấp tỉnh đạt giải cao, Phòng GDĐT
sẽ có cơ chế cộng điểm thưởng cho các trường TH, THCS có học sinh dự thi.
2/ Khiếu nại, kỷ luật
a) Khiếu nại
Chỉ có trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên theo danh sách đăng ký mới có
quyền khiếu nại bằng văn bản nộp cho Ban tổ chức chậm nhất 15 phút sau khi kết
thúc trận đấu. Các đơn vị, cá nhân có khiếu nại phải phục tùng quyết định của
Ban tổ chức về các vấn đề đã khiếu nại.
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b) Kỷ luật
-Đơn vị có cá nhân dự thi vi phạm về nhân sự, độ tuổi, vi phạm về đạo đức,
không trung thực trong thi đấu thì không xét thành tích toàn đơn vị, không được
cộng điểm thưởng.
-Trường hợp đội bóng đến muộn quá 15 phút, hoặc cố tình dừng trận đấu
quá 10 phút sẽ bị xử thua.
Ban tổ chức và trọng tài môn thi căn cứ thực tế vi phạm để xử lý kỷ luật
phù hợp đối với đơn vị, cá nhân đã vi phạm.
*Lưu ý: Các trường phải tự quản lý học sinh, trông coi tài sản, CSVC,
trang phục, phương tiện đi lại, nước uống của đoàn mình.
VII. Kinh phí
1- Phòng GDĐT Lý Nhân chi trả chế độ cho Ban tổ chức, trọng tài, bảo vệ,
y tế, tiền mua sắm trang thiết bị vật tư phục vụ thi đấu, kinh phí tổ chức giải và
giải thưởng. Trường TH, THCS đặt địa điểm thi đấu phối hợp với Ban tổ chức
chuẩn bị các điều kiện sân bãi tổ chức giải.
2- Các trường tự túc kinh phí tập luyện, đi lại và tham gia thi đấu của đoàn
VĐV trường mình. Các trường có thể huy động các nguồn tài trợ xã hội hóa hỗ
trợ cho đội bóng trong quá trình tập luyện, thi đấu.
-Kế hoạch tổ chức tập luyện và tham dự giải cấp tỉnh có văn bản hướng
dẫn sau.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng huyện Lý
Nhân năm học 2019-2020. Phòng GDĐT Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các
trường Tiểu học, THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ quán triệt và tổ chức
thực hiện nghiêm túc, đúng lịch và đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- Đ/c PCT-VX (để báo cáo);
- Phòng VHTT (đề nghị p/h);
-UBND các xã nơi đặt địa điểm thi (đề nghị p/h, giúp đỡ);
- Ban tổ chức;
- Hội đồng trọng tài;
(để thực hiện)
- Các trường TH, THCS;
- Lưu VT, TH, THCS.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ngô Sỹ Khánh
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