
 

Tổ chức sự kiện bóng đá giữa các đội bóng hỗn hợp có sự tham gia của người nước ngoài. 
Hãy cùng tạo cơ hội để đôi bên thấu hiểu và giao lưu sâu rộng thông qua thể thao 

◼ Đối tượng ứng tuyển: Thực tập sinh kỹ năng・Thực tập sinh kĩ năng đặc định, các xí nghiệp có 
thuê mướn người nước ngoài. 

◼ Số lượng đoàn thể ứng tuyển:  

◼ 12 đội (khoảng 100 người)  *Điều kiện: Cứ 1 đội phải có từ 2 người ngoại quốc tham gia trở lên. 

◼ 1 đội thì có từ 5 người trở lên và dưới 10 người. Nhiều đội trong cùng một công ty vẫn có thể 
tham gia. 

◼ Ngày giờ tổ chức: Ngày 10 tháng 12 (thứ 7) 14:00 ~ 16:00 (Bắt đầu tiếp nhận từ 13:30) 

◼ Nơi tổ chức: Okayama Dome (Okayama shi Kitaku Kitanagase Omotecho 1 Chome 1-1) 

◼ Phí tham gia: 1 Đội  1000 yên (bao gồm thuế) *Trong phí đã có bao gồm tiền bảo hiểm 

◼ Đồ mang theo: Trang phục dễ vận động, giày đi trong nhà (không được đi giày có đế gai) , nước 
uống (bên phía ban tổ chức cũng có chuẩn bị sẵn) 

◼ Giải thưởng: Giải tham gia (Áo thun), Đối với các đội có thành tích thi đấu xuất sắc sẽ có thêm 
phần thưởng 

◼ Hình thức buổi thi đấu:  

【Vòng loại】12 đội chia thành 4 nhóm đấu vòng tròn mỗi nhóm gồm 3 đội (mỗi nhóm 3 trận) 

【Vòng chung kết】  chia thành 4 nhóm theo từng thứ hạng ở vòng loại rồi đấu vòng tròn để 
tranh giải (mỗi nhóm 3 trận) 

* Tại từng nhóm đấu vào vòng chung kết sẽ tổ chức vòng bảng để quyết định thứ hạng 

(Cách quyết định thứ hạng: 1.Tổng số điểm thắng, 2. hiệu số bàn thắng, 3.Tổng số điểm đạt được, 
4. Bốc thăm) 

◼ Thời gian thi đấu: 7 phút  

Liên hệ hỏi đáp thắc mắc: Văn phòng tổ chức công ích Hashimoto               TEL: 086-201-7157 

Đăng ký: https:// forms.gle/FUvc5XKr5ghfv2H46 

*12 đội đăng ký sớm nhất sẽ được tham gia thi đấu. Khi đã quyết định đủ 12 đội thi đấu, sẽ đóng 
đơn đăng ký. Sau khi đăng ký ở mẫu đơn trên, nếu nhận được liên lạc xác nhận từ phía tổ chức thì 
sẽ chính thức trở thành đội tham gia thi đấu. Sau đó các đội tham gia sẽ cung cấp các thông tin 
như danh sách thành viên tham gia, Tên người đại diện của đội... 30 

 

 

  

 


