
LUẬT THI ĐẤU (Bản dự kiến) 

GIẢI BÓNG ĐÁ KIZUNA CUP 2016 - KANTO 

1. Số lượng cầu thủ :  
 
- Mỗi đội thi đấu gồm 11 người (10 cầu thủ, 1 thủ môn). 
- Số lượng thành viên đăng kí: tối đa là 20, tối thiểu là 18 cầu thủ. 
- Mỗi đội có thể có tối đa 3 thành viên người nước ngoài đồng thời thi đấu trên sân.  
*Lưu ý: Tại địa điểm thi đấu sẽ có cảnh sát khu vực đi tuần kiểm tra thường xuyên nên yêu cầu các cầu thủ (các 
cổ động viên)  bắt buộc chuẩn bị thẻ ngoại kiều trong trường hợp cần thiết. 
 

2. Về thời gian thi đấu:  
 
- VÒNG BẢNG: Thi đấu 25 phút/ trận : 12 phút/ 1 hiệp - Đổi sân 1 phút)  
- BÁN KẾT : Thi đấu 25 phút/ trận : 12 phút/ 1 hiệp - Đổi sân 3 phút) 
- HẠNG BA TƯ : Thực hiện đá Penalty 5 quả để phân định thắng thua (Vì thời gian không cho phép)  
- CHUNG KẾT: Thi đấu 40 phút/ trận : 20 phút/ 1 hiệp - Đổi sân 5 phút) 
 

3. Cách tính điểm và phân định thắng thua: 
 
3.1. Vòng bảng:  

 
- Thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm.  
- Các đội được chọn vào vòng bán kết bằng cách tính điểm.  
- Đội dành nhiều điểm hơn sẽ dành quyền đi tiếp.  
+ Trường hợp các đội bằng điểm nhau sẽ xét tới hiệu số bàn thắng-thua.  
+ Trường hợp hiệu số bàn thắng-thua như nhau: Đội ghi nhiều bàn thắng hơn sẽ dành quyền đi tiếp. 
+ Trường hợp không phân định được sẽ xét tới tỉ số trận đối đầu 

+ Nếu tất cả các chỉ số trên đều bằng nhau thì đội thắng sẽ được quyết định bằng hình thức rút thăm.  
 

3.2. Các trận từ vòng bán kết trở đi:  
 
- Sau trận đấu, nếu không phân định được thắng thua sẽ đá penalty.  
- Các đội đá 5 quả penalty xen kẽ nhau cho tới khi phân định được đội đá vào nhiều hơn.  
- Nếu đá penalty vẫn không phân định được thì đội thắng sẽ được quyết định bằng hình thức rút thăm.  
 

4. Trọng tài và các chế độ hỗ trợ :   
 
- Vòng bảng, bán kết: Sẽ do 1 trọng tài chính và 2 trọng tài biên bắt (Tuyển chọn trọng tài Việt Nam). 
- Trận chung kết: Sẽ do 3 trọng tài chính bắt. 
* Hỗ trợ trọng tài :  

- Vòng bảng, Bán kết sẽ hỗ trợ Trọng tài chính 500円/ 1 trận đấu. Trọng tài biên 300円/ 1 trận đấu / 1 trọng tài biên. 

- Trận Chung kết sẽ hỗ trợ Trọng tài chính 1000円/ 1 trận đấu. Trọng tài biên 600円/ 1 trận đấu / 1 trọng tài biên. 

Chú ý: Trận ba tư do đá Penalty phân định thắng thua nên sẽ nhờ sự hỗ trợ từ ban trọng tài của trận Chung kết. 
*Ghi chú: Để giúp các đội bóng có điều kiện thi đấu tốt nhất, trong mỗi trận đấu yêu cầu hai đội cử ra mỗi đội một người 
nhặt bóng. 
 

5. Một số quy định riêng của giải đối với từng đội bóng tham gia: 
 
* Thủ tục trước giờ thi đấu :  
- Các đội bóng làm thủ tục thi đấu trước 15 phút. Trọng tài và 2 đội sẽ tập trung tại vị trí của BTC, sau đó sẽ phổ biến luật 
thi đấu, kiểm tra số lượng, trang phục của các thành viên trong đội bóng.  
*Ghi chú : Hai trọng tài biên sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra số lượng, trang phục của các thành viên trong đội bóng. 
 
* Trang phục thi đấu:  
- Các cầu thủ mặc đúng đồng phục của đội. 
- Tất cả cầu thủ trong sân phải chuẩn bị: Giầy, tất dài, ống bọc chân; thủ môn phải đeo găng tay. 
 
 (VĐV không có trang phục đúng theo quy định sẽ bị cấm thi đấu) 
 
- Nghiêm cấm các cầu thủ đeo đồng hồ, dây chuyền, vòng lắc … trong khi thi đấu. 
- Khuyến khích các cầu thủ đeo kính áp tròng thay vì kính cận thường. Các cầu thủ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong 
trường hợp đeo kính cận thường.  
- Yêu cầu các đội tuyệt đối tuân thủ quyết định của trọng tài và ban tổ chức (BTC) giải. Khi có kiến nghị, yêu cầu chỉ mình 
đội trưởng tới bàn làm việc của BTC. 
 

 



 

6. Nghiêm cấm các hành vi gây gổ, đánh nhau, thái độ không đúng mực với trọng tài .  
- Hành vi gây gổ, đánh nhau: Dừng trận đấu, Xử thua đội có hành vi gây gổ đánh nhau trước.  
 

7. Bảo hiểm: 
 
7.1. Nội dung chi tiết như sau:  

ご提案プラン: 1 名 1 日あたり 

- 死亡保険金額 : 2,320 千円 

- 後遺障害保険金 : 障害等級に応じて 死亡保険金額の 4～100% 

- 入院保険金（日額）: 2,000円 （180日限度） 

- 通院保険金（日額）: 1,000円 （90日限度） 

※所定の手術を受けた場合、入院中の手術は入院保険金（日額）の 10 倍、入院中以外の手術は 

 入院保険金（日額）の 5 倍をお支払いします。（1 事故につき 1 回） 

 
7.2. Bảo hiểm được cho là hợp lệ: 

- Họ và tên của cầu thủ phải trùng với họ tên trong danh sách đã đăng ký tham gia bảo hiểm.  
- BTC hoàn toàn không chịu trách nhiệm về vấn đề các cầu thủ nằm ngoài danh sách bảo hiểm. 
 
7.3. Hạn nộp danh sách bảo hiểm: Trước ngày 31/08/2016. 

Đề nghị các đội bóng nộp danh sách mua bảo hiểm (danh sách cầu thủ) theo mẫu đăng ký tham dự giải KIZUNA CUP 
2016 theo đường link sau:  
 

8. Giải thưởng: 
 
+ Đội vô địch : Cúp Vô địch, huy Chương, giấy khen, phần thưởng và 50,000 yên. 
+ Đội hạng nhì : Huy Chương, giấy khen, phần thưởng và 30,000 yên. 
+ Đội hạng ba : Huy Chương, giấy khen, phần thưởng và 10,000 yên. 
+ Giải phong cách: Giấy khen, phần thưởng và 6,000 yên. 
+ Vua phá lưới: Cúp, giấy khen và phần thưởng. 
+ Mỗi đội bóng tham dự sẽ được hỗ trợ một két nước lọc 6 chai 2 lít. 
*Chú ý: 20 huy chương sẽ được phát cho 20 thành viên có trong danh sách đăng kí của đội bóng. 
 

9. Lệ phí giải 
 
9.1. Lệ phí tham gia 

- Trường hợp chuyển khoản trước ngày 31/08/2016: 13,000 yên/ 1 đội bóng (bao gồm cả lệ phí bảo hiểm). 

Chú ý :  Sau ngày kể trên đội bóng nào không chuyển khoản được sẽ bị loại và thay thế bằng đội bóng khác. 

 
9.2. Hướng dẫn nộp lệ phí bằng cách chuyển khoản 

Lệ phí cần được chuyển tới tài khoản sau: 

Tên ngân hàng : ゆうちょ銀行 

Số tài khoản:  (記号番号) *****-******** 

Họ tên người nhận : (お名前) ダオゴックハイ様 

Ghi chú: Đề nghị các đại diện đội bóng gửi hóa đơn thanh toán tiền lệ phí tham dự giải đến BTC sau khi đã chuyển khoản. 

BTC sẽ thông báo lại cho các đại diện đội bóng một cách nhanh nhất. 

 

10. Chương trình tham gia tiệc liên hoan dành cho các đại diện đội bóng sau khi giải đấu kết thúc. 

 - Nhằm mục đích thắt chặt các mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhau trong cộng đồng người Việt Nam nói chung, và 

những người có niềm đam mê bóng đá nói riêng. Công ty cổ phần Kizuna xin thông báo tổ chức Tiệc liên hoan dành cho 

đến các đại diện, các thành viên đội bóng đến tham dự buổi tiệc liên hoan hoành tráng (Có thể nói là một sự kiện đầu tiên 

của sự kết hợp giữa các đội bóng vùng Kanto với nhau). Hy vọng các bạn thu sếp thời gian để tham dự. 

- Thời gian dự kiến : Từ 18h30 ~ đến 21h00 PM ngày 18/09/2016 (Chủ nhật). 

- Địa điển dự kiến : Ga Kawaguchi – 川口駅 JR (埼玉県). 

- Lệ phí tham dự : 2000 円～2500 円/ 1 người. 

- Ghi chú: Rất mong các đại diện đội bóng ghi rõ Số lượng các thành viên có thể tham dự được hay không? Nếu có thể 

càng sớm càng tốt để BTC sắp xếp. "Trong mục đăng ký tham dự giải có phần điền thông tin cụ thể." 



 

11. Vấn đề thu gon, phân loại và xử lý RÁC không sử dụng 

- Ban tổ chức sẽ phát cho mỗi đội 5 bịch nylon loại 90 lít để các đội phân chia các loại rác. Sau khi giải kết thúc rất mong 

các bạn thu gom rác của đội bóng mình và mang đi đổ rác đúng nơi quy định. 

- Tuyệt đối không vứt rác bừa bãi, Không vứt rác vào các bụi cây xung quanh. 

- Nhằm mục đích gìn giữ hình anh tốt đẹp của người Việt Nam trong con mắt các bạn người Nhật. Ban tổ chức rất mong 

sự giúp đỡ và hợp tác từ phía các bạn. 

 

11. Link liên kết kèm theo 

 

12. Liên hệ :  

 

- Tất cả cả các ý kiến, thắc mắc về giải đấu rất mong các đại diện đội bóng phản hồi hoặc liên lạc trực tiếp BTC. 

Ghi chú: Đề nghị các đại diện đội bóng ghi đầy đủ các thông tin về đội bóng mình trước khi gửi thư đến BTC. Điều này sẽ 

giúp BTC dễ phân loại các câu hỏi và sẽ trả lời một cách nhanh nhất và chi tiết nhất. 

 

ĐÀO NGỌC HẢI 

- Email : mtskizuna259@gmail.com 

Tell : 090-9879-6979 (Sẽ gọi lại cho các bạn trong trường không nghe điện thoại) 

- Facebook : hai.daongoc.56 (24h/24h online) 

- Fanpage Công ty: daongochai2784 

- Webside : http://www.kizunajp.com/ 

 
 
BTC GIẢI BÓNG ĐÁ KIZUNA CUP 2016 

 

Công Ty Cổ Phần Kizuna 

✤ Trụ sở Chính: (Ga Ikebukuro) 

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-29-5 山の手ビル７階 A 

Tell: 03-5956-7848 Fax : 03-5396-2268 

✤ Văn Phòng Đại diện 1: (Ga Shinokubo) 

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-29-5 山の手ビル 6 階 H 

Tell: 03-5396-7400 Fax : 03-3971-5010 

✤ Văn Phòng Đại diện 2: (Ga Shinokubo) 

〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-19-2 沖ビル 1F 

Tell: 03-5155-1920 Fax : 03-5155-1921  

✤ Việt Nam: Văn Trung, Tân chi, Tiên Du, Bắc Ninh 

Tell: +84 24-1372-1899 or +84 98-941-7666 

✤ Ngành Nghề:  

☞ Tư vấn, giới thiệu và kinh doanh bất động sản tại Nhật. 

☞ Tư vấn, tuyển sinh, hỗ trợ du học sinh Nhật Bản... 

✤ Email: mtskizuna259@gmail.com 

✤ Website: http://www.kizunajp.com/ 

mailto:mtskizuna259@gmail.com
http://www.kizunajp.com/
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