QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM
GIẢI ĐẤU PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM S4
1. Quy định chung
1.1. Viết tắt
-

Giải đấu PUBG MOBILE Pro League Vietnam S4: PMPL VN S4.
Ban tổ chức: BTC.

-

Vận động viên: VĐV.

1.2. Giới hạn quy định
-

Quy định xử lý hành vi vi phạm giải đấu PMPL VN S4 bao gồm nhưng không giới hạn các Vi
phạm và các mức xử lý trong Mục 2 và Mục 3.

-

Trường hợp phát sinh các hành vi vi phạm ngoài Quy định, BTC có quyền bổ sung thêm các quy
định xử lý mới và sẽ thông báo chi tiết đến VĐV.
Các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ được xử lý theo Pháp luật Việt Nam.

-

2. Xử lý hành vi vi phạm
2.1. Các hành vi vi phạm cực kỳ nghiêm trọng
2.1.1. Các hành vi vi phạm cực kỳ nghiêm trọng bao gồm:
- Sử dụng chất cấm, chất kích thích trong quá trình thi đấu PMPL VN S4.
-

Tổ chức đánh bạc trong quá trình thi đấu PMPL VN S4.

-

Sử dụng phần mềm thứ 3 gây ảnh hưởng đến tính công bằng trong thi đấu PMPL VN S4.

- Cấu kết với Đội/VĐV khác nhằm đạt lợi thế trong thi đấu.
- Đội/VĐV thi đấu giải đấu khác trong quá trình thi đấu PMPL VN S4.
2.1.2. Hình thức xử lý
- Hủy toàn bộ kết quả giải đấu của Đội/VĐV có liên quan.
- Cấm thi đấu vĩnh viễn các giải đấu của PUBG Mobile VN.
- Giao cho cơ quan chức năng xử lý vi phạm.
2.2. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng
2.2.1. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong thi đấu
- Lợi dụng lỗ hổng để đạt lợi thế trong thi đấu PMPL VN S4.
-

Không tuân theo lịch trình thi đấu của BTC.

-

Cố tình gây cản trở việc thi đấu.

- Cài đặt phần mềm trên thiết bị thi đấu mà chưa được sự đồng ý của BTC.
2.2.2. Hình thức xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong thi đấu
-

-

Vi phạm lần 1:
•

Cảnh cáo toàn đội.

•

Hủy kết quả thi đấu trận đấu của Đội/VĐV có liên quan.

Vi phạm lần 2:

•
-

Phạt tiền: 5,000,000 VNĐ

• Hủy kết quả thi đấu trận đấu của Đội/VĐV có liên quan.
Vi phạm lần 3:
•

Phạt tiền: 15,000,000 VNĐ

• Hủy toàn bộ kết quả giải đấu của Đội/VĐV có liên quan.
2.2.3. Các hành vi vi phạm tính chuyên nghiệp
Theo điều 10.3.7 được quy định tại Luật thi đấu PMPL VN S4, VĐV không được tham gia các hoạt
động được BTC nhận định là thiếu chuyên nghiệp, không đạo đức hoặc ô nhục.
Bắt đầu từ ngày 05/02/2021, các hành vi sau đây được nhận định là các hành vi thiếu chuyên nghiệp:
-

Không hợp tác với BTC trong việc thực hiện các hoạt động truyền thông và quảng bá giải đấu.

-

VĐV có liên quan đến hành vi mua bán, quảng bá, tham dự các chương trình "nạp thẻ hoặc nạp

UC không chính thức".
Trong đó, các kênh và hình thức nạp thẻ hoặc UC chính thức của PUBG Mobile VN bao gồm:
- Nạp tại trang web: pay.zing.vn/pubgm.
- Các gói nạp trực tiếp tại cửa hàng UC ingame.
2.2.4. Hình thức xử lý các hành vi thiếu chuyên nghiệp
- VĐV Vi phạm lần 1: Cảnh cáo toàn đội có VĐV vi phạm
- VĐV Vi phạm lần 2: Huỷ tư cách thi đấu của VĐV vi phạm
Trong trường hợp có VĐV vi phạm và bị huỷ tư cách thi đấu, đội vẫn được thi đấu với các thành viên
còn lại đã đăng ký với BTC.
Trong trường hợp đội không đủ VĐV thi đấu tối thiểu, đội bị huỷ tư cách thi đấu theo quy định thi
đấu PMPL VN S4
2.2.5. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác
- Không hợp tác với BTC trong các hoạt động truyền thông.
2.2.6. Hình thức xử lý các vi phạm nghiêm trọng khác
- Vi phạm lần 1:
•
-

Cảnh cáo toàn đội.

Vi phạm lần 2:

• Hủy toàn bộ kết quả giải đấu của Đội/VĐV có liên quan.
2.3. Các hành vi vi phạm khác
-

VĐV cố tình sử dụng giấy tờ không đúng quy định trong quá trình đăng ký và thi đấu các giải đấu
trong hệ thống giải đấu PUBG MOBILE VN.

-

Hình thức xử lý:
•

VĐV có liên quan bị cấm thi đấu 1 năm trong hệ thống giải đấu PUBG MOBILE VN.

•

Đội có VĐV vi phạm lần 1 bị cấm thi đấu 01 giải đấu chính thức tiếp theo trong hệ thống giải
đấu PUBG MOBILE VN.

•

Đội có VĐV vi phạm bị trừ 400 điểm trong PUBG MOBILE Vietnam Ranking (VNRK).

