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THÔNG BÁO 

Về việc tổ c ức  iải bó g đá Việ  Đà  t   sau đ i  ọc  ăm 2023 

                    Kính gửi   

      - Các giảng viên giảng dạy sau đại học; 

      - Các học viên sau đại học. 

Nhằm chào mừng 67 năm ngày thành lập  rường  ại học  àng hải  iệt Nam 

(01/4/1956-01/4/2023), đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và môi trường giao lưu, 

học hỏi giữa các học viên,  iện  ào tạo sau đại học ph i hợp cùng các lớp cao học tổ 

chức  iải bóng đá giữa các học viên trong  iện, cụ thể như sau: 

1. T ời gia :  ừ 08h00 sáng ngày 19 tháng 3  ăm 2023 (Chủ nhật). 

2. Địa điểm:  ân vận động  rường  ại học  àng hải  iệt Nam (sân 2, 3). 

3. T à     ầ  t i đấu:  iải đấu gồm 4 đội  

- Kinh tế 2021: gồm các lớp QLK , QL C, QLVT của khóa 2021.1 và 2021.2; 

- Kinh tế 2022.1: gồm các lớp QLK , QL C, QLVT của khóa 2022.1; 

- Kinh tế 2022.2: gồm các lớp QLK , QL C, QLVT của khóa 2022.2; 

- Kỹ thuật & Công nghệ: gồm các lớp còn lại của các khóa 2021 và 2022. 

4.   ươ g trì   giải đấu: Bắt đầu từ 08h00 sáng ngày 19/3/2022 (Chủ nhật): 

TT T ời gia    i du g Tr   Sân 

1 08h00 - 08h15 Khai mạc giải đấu  Sân 2 

2 
08h15 - 09h00 

 rận 1 (bắt thăm chia cặp ngày 11/3)  rận 1 Sân 2 

3  rận 2 (bắt thăm chia cặp ngày 11/3)  rận 2 Sân 3 

5 
09h15 - 10h00 

 hắng trận 1 -  hắng trận 2  rận Chung kết Sân 2 

6  hua trận 1 -  hua trận 2 Tranh Ba -  ư Sân 3 

6 10h00 - 10h15 Bế mạc giải đấu  Sân 2 

7 10h30 

 

Liên hoan tổng kết (dự kiến) 

5. Quy đị   c u g 

5.1. Các đội bóng cử đại diện tới họp chuyên môn, bắt thăm chia cặp cùng Ban tổ 

chức tại phòng 205  6 vào lúc 16 30 c iều T ứ bảy, 11/3/2023. 

5.2. Mỗi đội có 07 người thi đấu trên sân, thời gian thi đấu mỗi trận 40 phút (mỗi 

hiệp 20 phút, giải lao giữa hai hiệp 05 phút). 



5.3.  hi đấu theo Luật bóng đá mini 05 người (không áp dụng lỗi tổng hợp). 

5.4.  rong quá trình thi đấu các đội tuyệt đ i tuân thủ các quy định của BTC và 

của trọng tài. 

5.5.  ại diện các đội bóng gửi danh sách đăng ký tham gia giải đấu của đội mình 

cho  ại diện B C (  .  ỗ  ất Mạnh) trước ngày 15/3/2023 (Thứ tư). 

 rân trọng kính mời quý thầy cô và các bạn học viên tới tham gia và cổ vũ cho 

giải đấu. 

 rân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu  iện      .  
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(đã ký) 
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