Giải Bóng đá An Bằng Mini 7v7 Ngày 17 Tháng 1, 2021
Sân 401E 65th St. Hialeah, Fl 33013

Mục Đích Tổ Chức Giải:
Nhằm kết nối giao lưu, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, phát huy phong trào thể dục thể thao
lành mạnh, giúp tăng cường thể lực và tinh thần, góp phần vào sự phát triển cộng đồng tốt đẹp
hơn. Sau khi kết thúc giải BTC xin kính mời toàn thể các đội bóng về nhà thuê để bàn kế hoặc
và vui chơi (Địa chỉ xẽ thông báo sau).
Đội Được Mời Tham Gia: West Palm, Kendall, Miramar, Davie.
1.

Cách tính điểm: Thắng 3 , Hoà 1, Thua 0.
Thời Giang Bốc Thăm 9:30 Am

Time

Field 1

Field 2

10am-11am

A-B

C-D

11am-12pm

A-C

B-D

1pm-2pm

C-B

A-D

W-3 D-1 L-0

Trường hợp các đội có điểm số bằng nhau thì BTC sẽ căn cứ vào tiêu chí ưu tiên như sau:
• Hai đội đối đầu trực tiếp.
• Hiệu số:bàn thắng – thua.
• Tổng số bàn thắng.
• Chỉ Số Fair-play (số thẻ phạt)

2.

Luật thi đấu do tổng tài quyết định và các quy định khác
-Tất cả các tình huống phạt biên đều phải đá ở ngoài vạch biên dọc, nếu vào thẳng gôn (không chạm ai) sẽ
không được tính bàn thắng.
-Phạt góc nếu bóng vào thẳng gôn sẽ được tính bàn thắng hợp lệ. không bắt việt vị.
-Thủ môn không được bắt bóng khi đồng đội đá về, nếu bắt bóng sẽ bị thổi phạt gián tiếp (có hàng rào).
-Cầu thủ thay ra vào vô giới hạn. Cầu thủ đã thay ra được phép thay lại vào sân.
-Thời gian trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút (nghỉ giữa hai hiệp là 5 phút).
-Trường hợp cầu thủ bị 2 thẻ vàng trong 1 trận đấu sẽ bị tước quyền thi đấu ngay lập tức. Trường hợp
cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu sẽ bị tước quyền thi đấu. Nếu đội bóng có cầu thủ bị tước quyền
thi đấu do thẻ đỏ thì sẽ được bổ sung cầu thủ khác sau 5 phút. Không đánh lộn, nếu trong đội có cầu thủ
đánh lộn thì sử thua trận đó. Lệ Phí Tham gia mỗi cầu thủ $100

3.

Huy Chương: Giải nhất, Nhì, Ba, Tư 20 huy chương cho mỗi giải
Mọi Đóng góp ý kiến xin vui lòng liên lạc ban tổ chúc. (Ae nên bầu ban tổ chức)

