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Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức giải bóng đá – ICT CUP - SPRING 2017
Thực hiện kế hoạch năm học và công tác sinh viên của Khoa CNTT năm học
2016-2017. Nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể dục thể thao trong đơn vị và để
tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển khoa tham gia giải bóng đá học viên, sinh viên do
Học viện vào đầu tháng 03/2017, Khoa CNTT tổ chức giải bóng đá ICT CUP –
SPRING 2017, cụ thể như sau:
1. Hình thức tổ chức: Tổ chức thi đấu sân 7 người. Giải đấu năm nay sẽ gồm
giải bóng đá dành cho nam và nữ sinh viên.
2. Đối tượng: Sinh viên ngành CNTT các khóa 12, 13, 14, 15, Giáo viên Khoa
CNTT, Học viên Cao Học, Học viên VB2 quân sự học tại Học viện, Học viên quân sự
ngành CNTT,VB2 dân sự, Sinh viên CĐ Tin học học tại Học viện.
3. Số lượng và thành viên các đội: Dự kiến 16 đội bóng đá nam tham dự
giải được chia thành 4 bảng và 6 đội bóng đá nữ lập thành 1 bảng thi đấu vòng
tròn 1 lượt tranh cup.
Danh sách các đội nữ:
- Sinh viên ngành CNTT (nữ) các khóa 12, 13, 14, 15 và học viên nữ ngành
CNTT khối quân sự .
Danh sách các đội Nam:
- Sinh viên ngành CNTT các khóa 12, 13 mỗi khóa thành lập 01 đội.
- Sinh viên ngành CNTT khóa 14, 15 mỗi lớp thành lập 01 đội.
- Giáo viên Khoa CNTT – 1 đội.
- Học viên Cao học – 1 đội.
- Học viên quân sự ngành CNTT - 01 đội.
- Sinh viên CĐ Tin học khóa 16, 17, 18 mỗi khóa thành lập 01 đội
- Sinh viên VB2 Quân sự - 1 đội
- Sinh viên VB2 dân sự khóa 19, 20, mỗi khóa 01 đội
Mỗi đội thành lập gồm 16-20 người (trong đó có 01 HLV).
4. Họp kỹ thuật, bốc thăm chia bảng:
- Thời gian: 14h00 chiều thứ 6 ngày 17/2/2017.
- Đối tượng: Gồm ban tổ chức và đại diện các đội bóng tham gia.
- Địa điểm: Phòng họp Khoa – 1917 Tầng 19 nhà S1 Khu A Học viện KTQS
Các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham gia về Ban tổ chức hoặc Ban quản lý sinh viên
trước ngày 17/2/2017.
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5.Lịch thi đấu và địa điểm:
Giải sẽ diễn ra vào các ngày thứ 7 và chủ nhật bắt đầu từ 18/2/2017 tại sân vận
động Học viện – 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. BTC sẽ có thông
báo cụ thể lịch thi đấu sau khi bốc thăm chia bảng.
6. Kinh phí tham gia giải:
Mỗi đội nam tham gia đóng góp kinh phí: 1.500.000 VNĐ, đội nữ: 500.000
VNĐ cho Ban tổ chức vào ngày 17/2/2017.
Số kinh phí trên bao gồm tiền thuê sân thi đấu, nước uống, giải thưởng và đặt
cọc thẻ (500.000 VNĐ).
Kinh phí tổ chức được lấy từ tiền các đội tham gia nộp: 1.500.000VNĐ/đội
(Một triệu năm trăm ngàn đồng), trong đó 1.000.000 VNĐ là phí tham gia giải gồm
tiền thuê sân và tiền giải thưởng, 500.000 VNĐ là số tiền đặt cọc thẻ và bỏ giải trong
trường hợp có đội bỏ giải giữa chừng. Ban tổ chức sẽ không trả lại số tiền đặt cọc nêu
trên nếu đội nào đó bỏ giải. Số tiền còn lại sau khi trừ số tiền thẻ phạt (50.000VNĐ/thẻ
vàng, 100.000VNĐ/thẻ đỏ) sẽ được ban tổ chức trả lại các đội sau khi giải đấu kết
thúc.
7. Thể thức thi đấu: (Theo điều lệ).
Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị quán triệt, tổ chức tập luyện, tuyển chọn
vận động viên có thành tích tốt nhất để tham gia giải./.

BAN TỔ CHỨC

