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THÔNG BÁO
V/v tổ chức giải bóng đá mini sân cỏ nhân tạo sinh viên Ký túc xá năm 2016
Nhằm phát động phong trào rèn luyện sức khỏe trong sinh viên đồng thời tạo
hoạt động giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa sinh viên các nhà, Trung tâm Quản lý Ký túc
xá tổ chức Giải bóng đá mini cỏ nhân tạo sinh viên nam – nữ Ký túc xá năm 2016 với
các nội dung như sau :
1. Thời gian:
– Từ ngày 06/5/2016 đến ngày 28/5/2016.
2. Địa điểm:
– Tại sân cỏ nhân tạo khu A Ký túc xá ĐHQG-HCM.
3. Đối tượng tham gia :
– Là sinh viên nội trú tại Ký túc xá ĐHQG-HCM ;
– Sinh viên đăng ký thi đấu theo từng tòa nhà hoặc liên quân (đội liên quân
không quá 02 nhà/1 đội).
4. Thủ tục đăng ký:
– Nơi đăng ký : Sinh viên đăng ký với Trưởng nhà mình ở. Trưởng nhà lập danh
sách đội tuyển gửi đến BTC (Văn phòng Bộ phận VHTT-HTSV nhận);
– Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/4/2016;
5. Cơ cấu giải thưởng:
– 02 giải nhất (nam và nữ) : Cúp, cờ và tiền thưởng;
– 02 giải nhì: Cờ và tiền thưởng;
– 04 giải ba: Cờ và tiền thưởng;
– 02 giải phong cách: Cờ và tiền thưởng;
– 02 giải vua phá lưới: Cờ và tiền thưởng;
6. Trang phục và kinh phí thi đấu:
– BTC chịu trách nhiệm kinh phí giải thưởng, trọng tài, bóng, nước uống VĐV,
cơ sở vật chất và công tác tổ chức giải đấu, …vv;
– Mỗi nhà đăng ký một màu áo, số áo và đồng phục thi đấu (bắt buộc) và
không thay đổi cho hết giải đấu;
– BTC áp dụng luật thi đấu Bóng đá mini 5 người của Liên đoàn Bóng đá Việt
Nam (có điều lệ đính kèm khi các đội bốc thăm chia bảng) ;
– BTC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng để thi đấu vòng tròn tính điểm sau khi
tổng hợp danh sách đăng ký của các nhà.

Mọi thông tin hoặc thắc mắc sinh viên vui lòng phản hồi về Bộ phận Văn hóa
thông tin – Hỗ trợ sinh viên tại tầng trệt nhà BA2 (khu B), nhà A7 (khu A) hoặc liên hệ
số điện thoại 0988548128 (Anh Tường). Email : congtuongktx@gmail.com để biết.
Trân trọng.
Nơi nhận :
-

Ban Giám đốc ;
Các phòng/bộ phận ;
Lưu : VT, VHTTHTSV.
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