HƯỚNG DẪN NGHI THỨC TRẬN ĐẤU
CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP QUỐC GIA 2022
(Kèm theo Thông báo số 7 Giải bóng đá HNQG LS 2022)
Bước thực hiện

Nội dung thực hiện
NGHI THỨC ĐẦU TRẬN ĐẤU

Bước 1:
Chuẩn bị
Bước 2:
Bắt đầu

Bước 3:
Giới thiệu đại biểu
Bước 4:
Chương trình Lễ
Khai mạc/Trao giải
thưởng (nếu có)

Bước 5:
Bắt tay và chụp hình

Bước 6:
Kết thúc

Sau khi hai đội kết thúc thời gian khởi động:
- Di chuyển Bảng nghi thức, bục để bóng vào vị trí quy định.
- Khối cờ Giải, trọng tài, cầu thủ, trẻ em dắt tay (nếu có) vào vị trí.
- Giám sát trận đấu ra hiệu cho MC giới thiệu chào mừng 2 đội bóng.
- Bật nhạc ra sân. Sau 25s bật nhạc, Điều phối viên ra hiệu cho trọng tài,
cầu thủ và khối cờ Giải di chuyển vào vị trí thực hiện nghi thức.
(Việc di chuyển ra sân của cầu thủ ở từng trận đấu thực hiện theo hướng
dẫn cụ thể của GSTĐ)
- Ổn định vị trí: Bộ phận phụ trách âm thanh giảm dần âm lượng nhạc ra
sân và tắt nhạc khi mọi thành viên, hạng mục nghi thức trên sân đã ổn định
đúng vị trí quy định.
- Giới thiệu đại biểu đến tham dự trận đấu.
- Với các trận đấu có tổ chức Lễ Khai mạc/Trao giải thưởng hoặc sự kiện
khác liên quan, BTC Giải sẽ có chương trình kịch bản cụ thể riêng cho từng
trận đấu.
- Với các trận đấu bình thường, bỏ qua Bước 4 này trong nghi thức trận
đấu
- Đối với Trận đấu bình thường và Trận đấu hạn chế:
+ Trẻ em dắt tay di chuyển về trước khu vực khán đài A.
+ Hai CLB và tổ trọng tài tiến hành nghi thức bắt tay và chụp hình.
- Đối với Trận đấu kín:
+ Không có trẻ em dắt tay.
+ Hai CLB và tổ trọng tài không thực hiện nghi thức bắt tay, chỉ thực hiện
chụp hình, đảm bảo giãn cách và thực hiện theo hướng dẫn. Nghi thức bắt
tay giữa các cầu thủ và tổ trọng tài được thay bằng việc vỗ tay thể hiện tinh
thần fair play.
+ Tổ trọng tài chụp hình cùng 2 đội trưởng sau khi bốc thăm.
- Khối cờ Giải, bảng nghi thức, bục để bóng rút ra ngoài sân
NGHI THỨC SAU KHI KẾT THÚC TRẬN ĐẤU
Đối với Trận đấu bình thường và Trận đấu hạn chế:
Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tổ trọng tài và cầu thủ trở về
vòng tròn trung tâm và xếp hàng ngang tiến hành nghi thức bắt tay sau trận
đấu (cầu thủ CLB B tiến hành bắt tay trọng tài và cầu thủ CLB A, sau đó
các cầu thủ CLB A bắt tay trọng tài).
Đối với Trận đấu kín:
Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tổ trọng tài và cầu thủ trở về
vòng tròn trung tâm và xếp hàng ngang, chỉ vỗ tay chào khách mời và khán
giả truyền hình, không thực hiện nghi thức bắt tay./.
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