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Luật thi đấu Thể thao điện tử bộ môn PUBG MOBILE VN

GIỚI THIỆU PUBG MOBILE VN

Tựa game PUBG MOBILE VN là một trò chơi điện tử nhiều người chơi trực tuyến bằng cách
lấy cảm hứng từ một bộ phim được ra mắt vào năm 2000 mang tên Battle Royale. Trong trò
chơi, sẽ có tối đa một trăm người chơi sẽ nhảy dù xuống một hòn đảo lớn. Người chơi sau đó
phải nhanh chóng nhặt đồ dùng, vũ khí, phương tiện di chuyển và các trang thiết bị cần thiết
để có thể sinh tồn, kết hợp với việc tiêu diệt những người chơi khác và tránh bị người khác tiêu
diệt. Khu vực an toàn sẵn có của bản đồ trò chơi nhỏ dần theo thời gian, đẩy những người chơi
còn lại vào những khu vực hẹp hơn để ép buộc họ phải đụng độ với nhau. Người chơi cuối
cùng hoặc đội 4 thành viên sống sót cuối cùng sẽ giành được chiến thắng.
Trò chơi nhận được một số đề cử cho hạng mục "Game của năm" và các giải thưởng lớn nhỏ
khác trong năm 2018, và được xem là trò chơi định hình của thể loại chiến đấu sinh tồn trên
thiết bị di động.
Tựa game PUBG MOBILE VN được VNG phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam từ
ngày 26 tháng 11 năm 2018.

TÍNH CHẤT THỂ THAO ĐIỆN TỬ (TTĐT) CỦA PUBG MOBILE VN
Trong từng trận đấu PUBG MOBILE VN, người chơi bắt buộc sử dụng kỹ năng chơi game
cùng sự phối hợp – giao tiếp với những đồng đội nhằm có được kết quả tốt nhất.
Đồng thời, tựa game PUBG MOBILE VN có sự cân bằng giữa các vật phẩm và đa dạng chiến
thuật để Vận động viên (VĐV) có thể thể hiện tốt nhất kỹ năng trong từng trận đấu.
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LUẬT THI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ BỘ MÔN PUBG MOBILE VN
Luật thi đấu TTĐT bộ môn PUBG MOBILE VN bao gồm 10 điều luật.
Luật thi đấu TTĐT bộ môn PUBG MOBILE VN được thiết kế để áp dụng cho tất cả cấp độ
giải đấu, tuy nhiên Luật cho phép các Đơn vị tổ chức giải đấu được phép thay đổi để phù hợp
với các thể thức giải đấu và cấp độ khác nhau của giải đấu như các giải bán chuyên, giải phong
trào, giải trẻ hay giải nữ...
Luật số 1: Đối tượng tổ chức giải đấu TTĐT PUBG MOBILE VN.
Luật số 2: Giải thưởng thi đấu.
Luật số 3: Đối tượng tham dự giải đấu.
Luật số 4: Quyền sở hữu đội tuyển.
Luật số 5: Tổ chức giải đấu.
Luật số 6: Tham gia giải đấu.
Luật số 7: Tiêu chuẩn VĐV thi đấu TTĐT bộ môn PUBG MOBILE VN.
Luật số 8: Hành vi vi phạm thi đấu TTĐT PUBG MOBILE VN.
Luật số 9: Hành vi vi phạm đạo đức.
Luật số 10: Xử lý hành vi vi phạm.
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Luật số 1: Đối tượng tổ chức giải đấu TTĐT PUBG MOBILE VN
Đối tượng được tổ chức giải đấu TTĐT PUBG MOBILE VN là các đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp có giấy phép kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.
Đơn vị tổ chức giải đấu (BTC) phải đáp ứng được các Điều kiện được tổ chức giải đấu sau:
-

BTC cần được sự chấp thuận cho phép tổ chức giải đấu bằng văn bản bởi Công ty cổ
phần VNG.
BTC cần chuẩn bị các giấy phép tổ chức giải theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tuỳ thuộc vào thể thức thi đấu, BTC giải đấu đảm bảo cung cấp điều kiện thi đấu tối
thiểu để thi đấu tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Luật số 2: Giải thưởng thi đấu
Các thông tin về giải thưởng cần được thông báo minh bạch, rõ ràng trong các bài viết công bố
giải đấu.
BTC có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc trao thưởng như công bố ban đầu.
Luật số 3: Đối tượng tham dự giải đấu
Để tham gia giải đấu, người tham gia giải đấu – Vận động viên (VĐV) phải đạt đến độ tuổi 18
(ít nhất trên 18 năm dương lịch kể từ ngày sinh), và phù hợp yêu cầu độ tuổi quy định của
PUBG MOBILE VN khi tải game trên store.
BTC có quyền từ chối tư cách thi đấu nếu VĐV chưa đạt độ tuổi quy định như trên.
Luật số 4: Quyền sở hữu đội tuyển
Để đảm bảo tính công bằng khi thi đấu các giải đấu TTĐT bộ môn PUBG MOBILE VN, quy
tắc dưới đây thích hợp dùng cho cá nhân hoặc tập thể sở hữu, vận hành, quản lý hoặc có quan
hệ lợi ích với VĐV.
Điều số 1: Cá nhân hoặc tập thể không thể trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc vận hành quá
01 đội tuyển.
Điều số 2: Cá nhân hoặc tập thể không thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia đầu tư, vận hành,
quảng bá hoặc quản lý nhiều đội tuyển.
Điều số 3: Hai hoặc nhiều đội tuyển bất kỳ không thể vận hành bởi cùng một thương hiệu hoặc
cùng một tên đội, cũng không thể là biến thể của cùng một thương hiệu hoặc tên đội.
Luật số 5: Tổ chức giải đấu
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Điều số 1: BTC công bố thông tin về giải đấu. Các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn
các nội dung sau:
-

Thể thức chung của giải đấu.
Thể thức các vòng đấu.
Thời gian thi đấu.
Số lượng các trận đấu từng vòng thi đấu.

Điều số 2: Phiên bản game thi đấu
BTC sẽ quyết định phiên bản game PUBG MOBILE VN sử dụng lúc thi đấu.
Điều số 3: Tài khoản thi đấu
Tuỳ thuộc vào thể thức thi đấu, BTC sẽ quyết định sử dụng tài khoản game cá nhân của VĐV
hoặc tài khoản game được BTC chỉ định để thi đấu.
Điều số 4: Thông số trận đấu
Tuỳ thuộc vào thể thức thi đấu đã được BTC công bố, các thông số trận đấu sẽ do BTC toàn
quyền quyết định. Các thông số bao gồm:
-

Số lượng trận đấu.
Thời gian diễn ra trận đấu.
Số lượng tối thiểu/tối đa VĐV tham gia trận đấu.
Thể thức thi đấu: Solo, Duo, Squad hoặc các tính năng khác trong game.
Các chỉ số trong game của từng trận đấu: Số lượng vật phẩm, Thời gian vòng bo…

Điều số 5: Thiết bị thi đấu
BTC sẽ quyết định sử dụng thiết bị cá nhân của VĐV hoặc thiết bị được BTC chỉ định để thi
đấu.
Các nguyên tắc về thiết bị thi đấu TTĐT bộ môn PUBG MOBILE VN:
-

VĐV bắt buộc dùng điện thoại di động và không sử dụng phụ kiện hỗ trợ khi thi đấu.
Không được dùng tablet, PC, máy chơi game, laptop hoặc bất cứ thiết bị nào khác
không phải thiết bị cầm tay.
Không được thi đấu bằng giả lập trên PC hay bất kỳ thiết bị nào khác không phải thiết
bị cầm tay.

Điều số 6: Tạo trận thi đấu
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-

BTC tạo trận thi đấu sau đó công bố cho VĐV/Đội tên phòng và mật khẩu vào phòng.
Trong thời gian nhất định, VĐV/Đội vào phòng thi đấu và chuẩn bị thi đấu.
BTC bắt đầu trận thi đấu kể cả khi VĐV/Đội chưa vào đủ nhưng đã hết thời gian vào
phòng BTC quy định.
BTC có quyền mời khỏi trận đấu VĐV/Đội không đủ tư cách thi đấu.

Điều số 7: Kết quả thi đấu
-

BTC tổng hợp kết quả thi đấu vào mỗi cuối trận đấu và công bố cho VĐV/Đội theo dõi.
VĐV/Đội có trách nhiệm kiểm tra kết quả thi đấu. Trong trường hợp có sai sót,
VĐV/Đội phản hồi với BTC.

Điều số 8: Công bố kết quả cuối cùng
-

BTC tiến hành kiểm tra tư cách thi đấu và kết quả thi đấu. Đồng thời BTC đưa ra thời
gian để VĐV/Đội kiểm tra kết quả.

-

Sau quá trình kiểm tra kết quả, BTC công bố kết quả cuối cùng.

Luật số 6: Tham gia giải đấu TTĐT PUBG MOBILE VN
VĐV muốn tham gia giải đấu phải đăng ký thông qua cách thức đăng ký của BTC quy định.
VĐV phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin BTC yêu cầu. BTC có quyền yêu cầu VĐV
bổ sung hoặc sửa đổi thông tin đăng ký để phù hợp với quy tắc giải đấu.
Đối với các trường hợp VĐV không thể cung cấp thông tin đăng ký theo quy định, BTC có
quyền từ chối tư cách thi đấu.
Luật số 7: Tiêu chuẩn VĐV thi đấu TTĐT bộ môn PUBG MOBILE VN
Tất cả VĐV phải liêm chính và có tinh thần thể thao cao. VĐV khi tương tác với các VĐV
khác, thành viên Ban Tổ Chức, truyền thông, nhà tài trợ, người hâm mộ, cần biểu hiện sự
chuyên nghiệp và tinh thần thể thao.
Luật số 8: Hành vi vi phạm thi đấu Thể thao điện tử PUBG MOBILE VN
Dưới đây sẽ liệt kê các ví dụ về hành vi vi phạm, hành vi vi phạm bao gồm nhưng không chỉ
giới hạn trong các hành vi sau:
1. Cấu kết: Bất kỳ hành vi cấu kết của bất cứ VĐV nào cũng đều không được phép.
2. Gian Lận: Nghiêm cấm VĐV sửa client game PUBG MOBILE VN, sử dụng bất kỳ
thiết bị gian lận hoặc chương trình gian lận, hoặc bất kỳ phương thức gian lận tương tự,
như sử dụng thiết bị báo hiệu, cử chỉ…

5

Luật thi đấu Thể thao điện tử bộ môn PUBG MOBILE VN

3. Lợi dụng lỗ hổng: Nghiêm cấm việc cố ý lợi dụng bug game để đạt lợi thế bao gồm
chưa phát huy tác dụng như dự kiến, vi phạm mục đích thiết kế tính năng và vận hành
game, tình hình cụ thể sẽ do BTC quyết định.
4. Mạo nhận: Nghiêm cấm sử dụng tài khoản của VĐV khác thi đấu thế, hoặc dẫn dụ, dụ
dỗ người khác sử dụng tài khoản của VĐV hoặc nhờ người chơi khác thi đấu thế.
5. Phát ngôn tục tĩu hoặc gây thù hận:
- VĐV không được sử dụng bất cứ công cụ có tính công kích, sỉ nhục, phỉ báng, tấn
công, gây hại đến danh dự của người khác, tục tĩu, kỳ thị, uy hiếp, ô uế hoặc từ ngữ thô
tục trong khi thi đấu onlan, online hoặc phỏng vấn, và bất kỳ các hoạt động giao lưu
của giải đấu TTĐT PUBG MOBILE VN.
- VĐV không được đăng bài, chia sẻ, phát tán các nội dung không được phép.
- VĐV không được sử dụng ngôn ngữ tục tĩu gây thù hận trên trang mạng xã hội, hoạt
động công chúng hoặc bất kỳ livestream của PUBG MOBILE VN.
Quy định này có hiệu lực với tiếng Anh và tất cả ngôn ngữ khác.
6. Bạo lực: VĐV cần giải quyết mâu thuẫn một cách lịch sự, không được phép bạo lực,
uy hiếp, dọa nạt (thể chất lẫn tinh thần). Nghiêm cấm sử dụng bạo lực trong giải đấu,
và cũng không được phép sử dụng bạo lực đối với đối thủ, người hâm mộ, thành viên
BTC.
7. Rượu và chất cấm
- VĐV khi tham gia thi đấu hoặc hoạt động khác, hoặc đang ở địa điểm thuê hoặc thuộc
về BTC, nghiêm cấm sử dụng, lưu trữ, phát tán, hoặc buôn bán chất cấm, như ma túy
hoặc rượu bia, và cũng không được chịu ảnh hưởng bởi các chất cấm này.
- Nghiêm cấm VĐV sử dụng hoặc lưu trữ thuốc tùy tiện. Thuốc chỉ được sở hữu theo
quy định và sử dụng đúng liều lượng. Thuốc phải được sử dụng để trị liệu đúng bệnh,
không được dùng để nâng cao thành tích thi đấu. Mỗi VĐV đều có trách nhiệm phải
báo cáo về hành vi vi phạm này với BTC.

8. Cờ bạc
Tiến hành cá cược đối với kết quả thi đấu TTĐT PUBG MOBILE VN (bao gồm tất cả các
trận đấu hoặc một phần), sẽ gây uy hiếp nghiêm trọng đến danh tiếng và sự tin tưởng của
công chúng đối với TTĐT PUBG MOBILE VN. VĐV không được vi phạm các điều dưới
đây
-

Đặt cược hoặc tìm cách đặt cược trận đấu bất kỳ (trận đấu bất kỳ hoặc một phần).
Giao thiệp với các tay cờ bạc, hoặc truyền đạt thông tin ảnh hưởng đến việc đặt cược
cho người khác.
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9. Từ chối thi đấu
BTC có quyền thu hồi toàn bộ thành tích và phần thưởng bao gồm tiền thưởng - giải
thưởng và áp dụng thêm một số hình phạt khác.
Luật số 9: Hành vi vi phạm đạo đức
Dưới đây sẽ liệt kê 1 số ví dụ về hành vi vi phạm đạo đức, hành vi vi phạm đạo đức bao gồm
nhưng không chỉ giới hạn trong các ví dụ sau, các hành vi này đều bị nghiêm cấm.
1. Quấy rối
Nghiêm cấm hành vi quấy rối. Định nghĩa của quấy rối là trong một khoảng thời gian nhất
định phát sinh hành vi có hệ thống, đối địch, lặp lại, hoặc một sự kiện đơn lẻ ác ý, mục
đích để cô lập hoặc bài xích một người và/hoặc chà đạp tôn nghiêm của người này.
2. Quấy rối tình dục
Nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục. Định nghĩa của quấy rối tình dục là hành vi mạo
phạm không được hoan nghênh. Cơ sở để đánh giá quấy rối tình dục là người bị quấy rồi
có thích hành vi đó hay không hoặc cho rằng hành vi đó có tính công kích. BTC sẽ không
chấp nhận bất kỳ hành vi uy hiếp/ép buộc hoặc dùng tình dục để trục lợi.
3. Kỳ thị hoặc phỉ báng
VĐV không được có ngôn từ khinh thường, kỳ thị hoặc phỉ báng chủng tộc, màu da, dân
tộc, quốc gia, xuất thân, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc các quan
điểm khác, tình hình tài chính, tình trạng ra đời hoặc bất kỳ tình trạng khác, xu hướng tình
dục hoặc bất kỳ lý do nào khác mạo phạm đến tôn nghiêm và tính hoàn chỉnh của bất kỳ
quốc gia, cá nhân hoặc tập thể.
4. Phát ngôn tiêu cực
VĐV không được làm, đăng bài, ủy quyền hoặc phát biểu bất kỳ phát ngôn có tính phiến
diện hoặc ảnh hưởng đến giải đấu, BTC, VNG và ảnh hưởng đến lợi ích danh tiếng của
PUBG MOBILE VN.
5. Bảo mật thông tin
Khi chưa được sự đồng ý từ BTC, VĐV không được tiết lộ bất kỳ thông tin độc quyền
hoặc cơ mật của PUBG MOBILE VN hoặc BTC hoặc có liên quan đến giải đấu. VĐV có
nghĩa vụ bảo mật thông tin độc quyền hoặc cơ mật mà BTC cung cấp. “Thông tin độc
quyền và Cơ mật” của BTC được tiết lộ bao gồm truyền miệng, trên giấy tờ hoặc các hình
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thức có hình hoặc vô hình khác, BTC dùng hình thức khác cung cấp tất cả thông tin và tài
nguyên liên quan đến PUBG MOBILE VN, giải đấu và các trận đấu. Xem xét tình hình và
hoàn cảnh tiết lộ thông tin, VĐV phải biết hoặc biết rằng đây là thông tin bảo mật của giải
đấu và BTC. Thông tin bảo mật bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các kế hoạch
update, ngày công bố của PUBG MOBILE VN, địa điểm thi đấu hoặc các loại tương tự,
hoặc sẽ được công bố trong khi thi đấu.
6. Hoạt động phi pháp
VĐV trong bất kỳ trường hợp nào cũng cần tuân thủ đúng pháp luật. VĐV không được
tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, quy tắc trị an.
7. Hành vi không đạo đức
VĐV không được tham gia các hoạt động mà được BTC nhận định là thiếu chuyên nghiệp,
không đạo đức hoặc ô nhục.
8. Hối lộ
VĐV không được tặng bất kỳ quà, hiện kim, hoặc phần thưởng khác cho VĐV khác, BTC
hoặc liên quan đến các VĐV khác để gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.
9. Không phục tùng
VĐV không được từ chối chỉ thị hoặc quyết định của BTC.
Luật số 10: Xử lý hành vi vi phạm
Điều số 1: Trong trường hợp phát hiện bất kỳ vận động viên vi phạm quy tắc thi đấu hoặc quy
tắc đăng ký, Ban Tổ Chức có thể sẽ xử phạt như sau, tùy theo mức độ vi phạm:
(a) Cảnh cáo công khai qua lời nói hoặc văn bản
(b) Khấu trừ giải thưởng một phần hoặc toàn bộ
(c) Hủy thành tích thi đấu
(d) Hủy thành tích thi đấu nhiều trận
(e) Dừng thi đấu
(f) Hủy tư cách tham gia và cấm thi đấu tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Điều số 2: Vi phạm lặp lại nhiều lần thì hình thức xử phạt sẽ càng tăng.
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Điều số 3: Trừ khi có quy định rõ ràng khác, hành vi vi phạm quy tắc thi đấu, bất kể là cố ý
hay không, đều bị xử phạt.
Điều số 4: Hành vi thử vi phạm cũng sẽ bị xử phạt.
Điều số 5: Quyết định xử phạt kỷ luật tương ứng của BTC sẽ là quyết định cuối cùng và bắt
buộc.

Luật này đã được PUBG MOBILE VN thông qua ngày 27/07/2020.
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