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Xét đề nghị của Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam; 
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LIÊN ĐOÀN BÓNG RỔ VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH 

*** 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 09 năm 2019 

  

 

ĐIỀU LỆ 

Giải Vô địch bóng rổ trẻ U23 VBF Cúp Audi năm 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 277/QĐ-VBF, 

ngày 02 tháng 09 năm 2019 của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam) 

__________________________ 

 

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.1. Điều lệ này quy định về việc tổ chức, điều hành Giải Vô địch bóng rổ trẻ 

U23 VBF Cúp Audi năm 2019 (viết tắt là Điều lệ Giải). 

1.2. Điều lệ Giải áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia Giải Vô địch 

bóng trẻ U23 VBF Cúp Audi năm 2019. 

II. Mục đích, yêu cầu 

2.1. Giải Vô địch bóng rổ trẻ U23 VBF Cúp Audi năm 2019 thuộc hệ thống giải 

Vô địch bóng rổ trẻ 5x5 nhằm đánh giá công tác phát triển các đội tuyển, vận 

động viên bóng rổ, phát hiện các nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển trẻ, đội 

tuyển quốc gia. 

2.2. Giải Vô địch bóng rổ trẻ U23 VBF Cúp Audi năm 2019 phải được tổ chức, 

điều hành thi đấu đúng Luật, Điều lệ và hướng dẫn của FIBA; thu hút được sự quan 

tâm, hỗ trợ của cộng đồng xã hội, nâng cao được danh tiếng của Liên đoàn Bóng rổ 

Việt Nam và địa phương đăng cai. 

III. Ban Tổ chức Giải 

3.1. Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam thành lập Ban Tổ chức Giải Vô địch bóng rổ trẻ 

U23 VBF Cúp Audi năm 2019. 

3.2. Ban Tổ chức giải có trách nhiệm điều hành, giải quyết công việc của giải 

đấu theo Điều lệ giải và Luật thi đấu bóng rổ. 

IV. Đối tượng và điều kiện tham gia giải 

4.1. Đội bóng rổ: Các đội bóng rổ nam, nữ 5x5 đáp ứng Khoản 4.2 Điều này, 

có hồ sơ đăng ký hợp lệ và bảo đảm các điều kiện sau thì được tham gia Giải 

Vô địch bóng rổ trẻ U23 VBF Cúp Audi năm 2019: 

4.1.1. Là hội viên, tổ chức thành viên của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam; hoặc 

được cơ quan quản lý về thể dục, thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, các bộ, ngành, cơ quan chủ quản đồng ý cho tham dự Giải. 
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4.1.2. Mỗi đội bóng theo lứa tuổi U23 nam và nữ được phép đăng ký tối đa 19 

thành viên gồm: 05 cán bộ (trong đó có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên 

trưởng) và 14 vận động viên (trong đó đăng ký tối thiểu 09 vận động viên 

và tối đa 14 vận động viên, có mẫu đăng ký kèm theo). 

4.1.3. Mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 03 vận động viên U23 có tên trong danh 

sách chính thức của đội bóng VBA 2019 (không tính đối với vận động 

viên dự bị triển vọng VBA2019). 

4.1.4. Chốt danh sách vận động viên thi đấu chính thức cuối cùng (tối thiểu 09 

vận động viên và tối đa 12 vận động viên) vào ngày họp kỹ thuật. Mỗi 

trận thi đấu, đội bóng phải có tối thiểu 09 vận động viên hiện diện trên sân 

thi đấu. 

4.2. Vận động viên: 

4.2.1. Vận động viên sinh năm từ 1996 trở lại cho đến đủ 16 tuổi tính đến ngày 

khai mạc giải và đảm bảo các điều kiện sau thì được tham gia giải: 

 Có hợp đồng và được đăng ký thi đấu cho một (01) đội bóng; 

 Có đủ sức khỏe để thi đấu bóng rổ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp không 

quá 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; 

 Không trong thời gian chấp hành án phạt tù, bị kỷ luật hành chính từ cảnh 

cáo trở lên, bị kỷ luật đình chỉ, cấm thi đấu theo quyết định của Liên đoàn Bóng 

rổ Việt Nam hoặc quyết định của đội bóng hoặc cơ quan quản lý đội bóngvà đã 

được Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam chấp thuận; 

 Vận động viên có Quốc tịch Việt Nam và hộ khẩu thường trú tại Việt 

Nam, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu. Nếu là vận động 

viên chuyển nhượng hoặc cho mượn phải có hợp đồng trước ngày đăng ký tham 

gia giải. 

 Có Thẻ vận động viên (thẻ còn thời hạn sử dụng. Cấp thẻ, đổi thẻ theo 

quy định của VBF). 

4.2.2. Vận động viên dự bị triển vọng của các đội bóng tham gia VBA2019 

được tham gia Giải Vô địch bóng rổ trẻ U23 VBF Cúp Audi năm 2019. 

4.2.3. Vận động viên không đáp ứng điều kiện trên và đội bóng sử dụng vận 

động viên không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 tham gia thi đấu thì 

đội bóng và vận động viên đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo Điều lệ giải và Quy định 

về kỷ luật của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. 

V. Những hành vi bị cấm 

5.1. Dùng lời lẽ, hành động phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, thành phần xã hội. 

5.2. Mua bán, dàn xếp kết quả trận đấu hoặc những hành vi tiêu cực khác gây 

ảnh hưởng đến tính khách quan trong thi đấu bóng rổ, làm sai lệch kết quả thi đấu. 

5.3. Dùng lời nói hoặc hành động xâm phạm đến uy tín, danh dự của đội mình; uy 

tín, danh dự của đội Bóng khác; uy tín và danh tiếng của Liên đoàn Bóng rổ Việt 
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Nam, Đơn vị đăng cai giải, Ban Tổ chức giải, Ban Tổ chức địa phương, Nhà tài 

trợ, Giám sát, Trọng tài và các cá nhân khác làm nhiệm vụ cho Giải Vô địch bóng 

rổ trẻ U23 VBF Cúp Audi năm 2019. 

5.4. Có hành vi hoặc biểu hiện phi thể thao, không tôn trọng quyết định của trọng 

tài, đối phương, khán giả; sử dụng bạo lực, tiểu xảo; cố tình thi đấu dưới năng lực 

thực tế hoặc tạo thuận lợi cho đối phương giành điểm. 

5.5. Sử dụng các chất, phương pháp bị cấm trong huấn luyện và thi đấu. 

5.6. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật. 

VI. Luật thi đấu 

Giải Vô địch bóng rổ trẻ U23 VBF Cúp Audi năm 2019 áp dụng Luật bóng rổ 

FIBA năm 2018 (theo Quyết định số 156/QĐ-VBF ngày 30/1/2019 của Liên 

đoàn Bóng rổ Việt Nam). 

VII. Thể thức thi đấu  

7.1. Thể thức thi đấu, lịch thi đấu sẽ được Ban Tổ chức Giải thông báo sau mười 

(10) ngày so với thời hạn đăng ký tham dự giải theo quy định. 

7.2. Cách tính điểm xếp hạng theo quy định của Luật bóng rổ FIBA 2018. 

VIII. Thời gian và địa điểm thi đấu 

8.1. Thời gian: Từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 12 năm 2019. 

8.2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội (địa điểm thi đấu cụ thể, Ban Tổ chức giải sẽ 

thông báo chậm nhất là ngày 30/11/2019). 

IX. Bóng thi đấu 

Bóng da chất lượng cao Geru Star do Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru 

sản xuất và cung cấp (Bóng thi đấu dành cho nam B7 PU Federation, Bóng thi 

đấu dành cho nữ B6 PU Federation). 

X. Đăng ký tham gia giải đấu 

Các đội Bóng đăng ký tham gia Giải năm 2019 với Văn phòng Liên đoàn Bóng 

rổ Việt Nam. 

10.1. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

10.1.1. Một (01) bộ hồ sơ bản chính bao gồm: 

 Đơn xin đăng ký tham gia giải. 

 Danh sách đăng ký thi đấu bản có hình. 

 Bảng thông tin thành viên đội bóng tham dự giải. 

Vui lòng truy cập Trang tin điện tử chính thức của VBF để lấy mẫu đơn: 

http://vbf.vn/thu-vien/tai-lieu/bieu-mau-dang-ki-giai-bong-ro-5x5.html 

Hồ sơ bản chính nộp về Văn phòng Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam theo địa chỉ: 

Tòa nhà X-Office, số 02, Ngõ 01 phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận 

http://vbf.vn/thu-vien/tai-lieu/bieu-mau-dang-ki-giai-bong-ro-5x5.html
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Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0934 288 655. Ngoài bì hồ sơ ghi rõ 

Đăng ký tham gia Giải Vô địch bóng rổ trẻ U23 VBF Cúp Audi năm 2019. 

10.1.2. Một (01) bộ hồ sơ đăng ký trực tuyến.  

10.1.2.1. Thành phần hồ sơ nộp trực tuyến bao gồm: 

 Đơn xin đăng ký tham gia Giải năm 2019 (File scan); 

 Danh sách đăng ký thi đấu có hình (File scan); 

 Bảng thông tin thành viên đội bóng tham dự giải (File scan); 

 Bản sao Phiếu nộp tiền đăng ký thi đấu (File scan); 

Và Hồ sơ minh chứng đối với vận động viên gồm: 

 Bản sao Hợp đồng lao động; hoặc hợp đồng thi đấu; hoặc hợp đồng 

chuyển nhượng; hoặc hợp đồng cho mượn vận động viên (File scan); 

 Bản sao Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp xác 

nhận đủ sức khỏe thi đấu (File scan); 

 Bản sao Hợp đồng bảo hiểm tai nạn của vận động viên còn hiệu lực 

(File scan); 

Riêng vận động viên mới, chưa được VBF cấp Thẻ vận động viên năm 

2019 nộp thêm : 

- Mỗi vận động viên nộp 01 ảnh chân dung 3x4cm bằng file mềm (file 

.JPG); 

 Bản sao một trong ba (03) loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ 

căn cước công dân/Hộ chiếu (File scan); 

 Bản sao Hộ khẩu (File scan); 

10.1.2.2. Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến: Ông Trần Văn Dân, Phó trưởng Ban 

Kiểm tra VBF. Email: dantv@vbf.vn  

Lưu ý: 

 Đội bóng tổng hợp các thành phần hồ sơ và nộp trong một (1) email. 

 Hồ sơ đăng ký hợp lệ là hồ sơ bao gồm: hồ sơ bản chính, hồ sơ đăng ký trực 

tuyến kèm Hồ sơ minh chứng vận động viên và phiếu nộp tiền đăng ký thi đấu 

đúng hạn. 

 Các đội bóng phải có trách nhiệm mang các hồ sơ, giấy tờ bản chính hoặc 

Giấy tờ bản công chứng của vận động viên khi đến buổi kiểm tra nhân sự. 

Nếu không trình được bản chính/Bản công chứng theo yêu cầu của Ban Tổ chức 

Giải thì vận động viên đó không đủ điều kiện thi đấu. 

10.2. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 20 tháng 11 năm 2019 (căn cứ theo dấu 

bưu điện). 

10.3. Đội Bóng tham dự giải có trách nhiệm nộp tiền tham gia Giải; cụ thể như sau: 
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10.3.1. Đăng ký (đăng ký thi đấu, thẩm định, quản lý hồ sơ, dữ liệu với 

FIBA…): 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)/01 đội bóng nam; 4.000.000đ (Bốn triệu 

đồng)/01 đội bóng nữ; riêng đối với đội bóng lần đầu tiên tham gia Giải đấu: 

4.000.000đ (bốn triệu đồng)/01 đội bóng nam; 2.000.000đ (Hai triệu đồng)/01 

đội bóng nữ. 

10.3.2. Tiền bảo chứng 3.000.000đ (Ba triệu đồng)/01 đội. Số tiền này sẽ trả lại 

cho các đội nếu không vi phạm các điểm sau trong quá trình tham gia giải: 

 Đến trễ sau giờ thi đấu quy định quá 15 phút; 

 Gây mất trật tự trong và ngoài sân thi đấu; 

 Bỏ cuộc (với bất cứ lý do nào); 

 Để cho huấn luyện viên, vận động viên, ủng hộ viên la hét, dùng lời lẽ xúc 

phạm đối với đội bạn, với Ban Tổ chức và Ban Trọng tài điều hành giải: 

 Khiếu nại nhưng không đúng sự thật; 

 Vi phạm Điều lệ giải về nhân sự, nộp trễ thẻ vận động viên, sử dụng vận động 

viên của đơn vị khác không đúng quy định; 

 Không có bản chính hồ sơ vận động viên theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, 

Điều này khi Ban Tổ chức yêu cầu kiểm tra, đối chiếu thông tin; 

 Không có lực lượng đầy đủ tham dự khi dự Lễ khai mạc; 

 Vận động viên không có mặt để nhận giải thưởng; 

10.3.3. Tiền cấp thẻ, đổi thẻ vận động viên VBF: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/01 

vận động viên/01lần. Tiền cấp lại thẻ vận động viên VBF (đối với trường hợp hỏng 

hoặc mất thẻ): 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng)/01 vận động viên/01 lần. 

10.3.4. Thời hạn nộp số tiền Đăng ký và tiền bảo chứng nêu trên cho Liên đoàn 

Bóng rổ Việt Nam chậm nhất trước trước thời hạn đăng ký là ngày 

20/11/2019. Các đội không nộp theo quy định trên không được tham gia giải. 

10.3.5. Hình thức nộp: Chuyển khoản theo thông tin sau: 

Đơn vị: LIÊN ĐOÀN BÓNG RỔ VIỆT NAM 

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM, 

Việt Nam 

Tài khoản:   0027.041.013.311 tại Ngân Hàng TMCP Bản Việt 

Nội dung:    Tiền đăng ký thi đấu và tiền bảo chứng Giải Vô địch bóng rổ trẻ 

U23 VBF Cúp Audi năm 2019 

Lưu ý: Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam không nhận tiền mặt, trừ tiền cấp thẻ, đổi 

thẻ vận động viên. 

XI. Họp kỹ thuật 

11.1. Kiểm tra tư cách thi đấu trước ít nhất (01) ngày (dự kiến ngày 19 tháng 12 
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năm 2019) do Ban Giám sát và bộ phận Thanh tra nhân sự của Liên đoàn Bóng rổ 

Việt Nam tiến hành với từng đội bóng (lịch kiểm tra nhân sự sẽ thông báo trước 10 

ngày diễn ra Giải). 

11.2. Họp kỹ thuật trước ngày khai mạc giải một (01) ngày (dự kiến ngày 20 

tháng 12 năm 2019). Thành phần tham dự theo thư mời của Ban Tổ chức giải. 

XII. Khen thưởng: 

12.1. Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tặng Cúp cho đội vô địch, tặng cờ thưởng, 

huy chương, chứng nhận thành tích cho các đội đạt thứ hạng Nhất, Nhì và Đồng 

hạng Ba. Xét phong cấp cho các vận động viên theo quy định. 

12.2. Tiền thưởng: Đội Vô địch: 10,000,000VND (Mười triệu đồng); đội hạng 

Nhì: 8,000,000 VND (Tám triệu đồng); đội hạng Ba: 6,000,000 VND (Sáu triệu 

đồng). 

XIII. Khiếu nại 

13.1. Chỉ có Trưởng đoàn mới được khiếu nại về nhân sự; Huấn luyện viên 

trưởng mới được khiếu nại về chuyên môn. Khiếu nại về nhân sự thực hiện 

chậm nhất sau cuộc họp chuyên môn, kỹ thuật 15 phút; Khiếu nại về chuyên 

môn thực hiện chậm nhất sau khi trận đấu kết thúc 15 phút.  

13.2. Thủ tục khiếu nại gồm: Đơn khiếu nại và lệ phí khiếu nại là 5.000.000đ 

(Năm triệu đồng). Nếu nội dung đơn khiếu nại là đúng, lệ phí khiếu nại sẽ được 

hoàn trả lại cho đội bóng và đồng thời phạt đội vi phạm số tiền bảo chứng và xem 

xét xử lý vi phạm theo quy định. Nếu đơn khiếu nại bị phủ quyết, số tiền trên sẽ 

được Ban Tổ chức giải thu và chi vào các hoạt động chung của giải. 

13.3. Khiếu nại thực hiện đúng quy định ở Điều 13, khoản 13.1 và 13.2 thì mới 

được Ban Tổ chức thụ lý giải quyết. Khiếu nại trái quy định thì không có giá trị. 

XIV. Kỷ luật 

14.1. Nguyên tắc xem xét, xử lý kỷ luật trong giải đấu: 

14.1.1. Ban Tổ chức giải có trách nhiệm tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan đến 

hành vi vi phạm Điều lệ giải, gửi các bên liên quan nghiên cứu và tổ chức cuộc 

họp với các bên liên quan để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và gửi 

văn bản trả lời cho đội bóng.  

14.1.2. Ban Tổ chức giải có thể triệu tập họp đối với các thành viên có liên quan 

hoặc người có hành vi vi phạm để giải quyết hoặc để làm rõ vụ việc trước khi 

báo cáo Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam xử lý ở cấp độ cao hơn. 

Người được triệu tập phải tự túc chi phí di chuyển, ăn ở, trừ trường hợp Ban tổ 

chức giải có quyết định khác. 

14.1.3. Trường hợp vụ việc vượt quá thẩm quyền của Ban Tổ chức giải hoặc cần 

có biện pháp xử lý khác vượt thẩm quyền thì Ban Tổ chức giải chuyển hồ sơ vụ 

việc về cho Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. 
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14.1.4.Với các quyết định của Ban Tổ chức, mọi đơn vị, cá nhân có liên quan đều 

phải tuyệt đối chấp hành. Đơn vị, cá nhân không chấp hành quyết định của Ban 

Tổ chức giải sẽ bị Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam cấm tham gia các giải đấu do 

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam ban hành điều lệ ít nhất hai (02) năm. 

14.2. Quy định cụ thể xử lý kỷ luật một số hành vi vi phạm: 

14.2.1. Đối tượng được quy định tại Khoản 1.2 Điều 1 của Điều lệ giải nếu có 

hành vi vi phạm Điều 4 của Điều lệ giải sẽ bị kỷ luật thấp nhất là cảnh cáo và 

phạt tiền tối thiểu 3.000.000đ (Ba triệu đồng), gửi thông báo bằng văn bản về 

đơn vị có liên quan (nếu có). 

14.2.2. Đối tượng được quy định tại Khoản 1.2 Điều 1 của Điều lệ giải có hành 

vi mua bán, dàn xếp kết quả trận đấu hoặc những hành vi tiêu cực khác gây ảnh 

hưởng đến tính khách quan trong thi đấu Bóng rổ, làm sai lệch kết quả thi đấu 

mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý kỷ luật cấm tham gia 

các hoạt động, các giải bóng rổ do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức ít nhất 

năm (5) năm và phạt tiền tối thiểu 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). 

14.2.3. Đối với Trưởng đoàn, huấn luyện viên: là người chịu trách nhiệm đăng 

ký, chỉ đạo vận động viên thi đấu: 

14.2.3.1. Nếu không gương mẫu trong hành vi đạo đức hoặc cố tình gây 

mâu thuẫn, mất đoàn kết sẽ bị Ban Tổ chức kỷ luật từ cảnh cáo 

đến truất quyền chỉ đạo thi đấu. 

14.2.3.2. Trường hợp, đội bóng đăng ký thi đấu hoặc sử dụng vận động 

viên vi phạm tư cách vận động viên sẽ bị phạt tiền 20.000.000đ 

(Hai mươi triệu đồng) và cấm tham gia các giải bóng rổ do Liên đoàn 

Bóng rổ Việt Nam ban hành điều lệ hoặc tổ chức ít nhất hai (02) năm. 

14.2.3.3. Đăng ký vận động viên không đúng tuổi thật thoặc giả mạo hồ sơ của 

vận động viên sẽ bị kỷ luật truất quyền chỉ đạo, tham gia Giải đấu; 

đồng thời, cấm tham gia các giải bóng rổ do Liên đoàn Bóng rổ 

Việt Nam ban hành điều lệ hoặc tổ chức tối thiểu năm (05) năm 

và phạt tiền tối thiểu 50,000,000VND. 

14.2.3.4. Thông tin sai lệch về nhân sự; lôi kéo người khác thắc mắc, khiếu nại 

về nhân sự, chuyên môn không đúng sự thật; phát tán thông tin sai 

lệch qua các ứng dụng trên internet, sms; dùng lời nói, tin nhắn, 

comment...với từ ngữ xúc phạm đến Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, 

Ban Tổ chức Giải, thành viên Ban Tổ chức giải, Tiểu ban trọng tài, 

trọng tài, cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại Giải, nhà tài trợ sẽ bị 

truất quyền chỉ đạo thi đấu đến hết giải và bị cấm tham gia các giải 

bóng rổ do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam ban hành điều lệ hoặc tổ 

chức ít nhất hai (02) năm và phạt tiền 10,000,000đ. 

14.2.4. Đối với vận động viên:  
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14.2.4.1. Trong quá trình thi đấu nếu có hành vi vi phạm đạo đức sẽ bị 

truất quyền thi đấu và tước bỏ danh hiệu đạt được, bị cấm thi đấu 

trong cả giải tùy theo mức độ vi phạm.  

14.2.4.2. Có hành vi hành hung trọng tài, nhân viên thư ký, nhân viên 

thống kê hoặc thành viên Ban tổ chức, nhân viên giải đấu sẽ bị 

cấm thi đấu và tham gia các hoạt động bóng rổ do Liên đoàn 

Bóng rổ Việt Nam tổ chức ít nhất ba (03) năm. 

14.2.4.3. Vận động viên chưa đủ 18 tuổi nếu gian lận tuổi bị truất quyền 

tham dự giải, cấm tham gia các giải bóng rổ do Liên đoàn Bóng 

rổ Việt Nam ban hành điều lệ hoặc tổ chức tối thiểu một (01) 

năm và đơn vị chủ quản vận động viên sẽ phải nộp phạt 

10,000,000 VND.  

14.2.4.4. Vận động viên từ đủ 18 tuổi trở lên nếu gian lận tuổi bị truất 

quyền tham dự giải, cấm tham gia các giải bóng rổ do Liên đoàn 

Bóng rổ Việt Nam ban hành điều lệ hoặc tổ chức tối thiểu ba(03) 

năm và phạt tiền 20,000,000VND. 

14.2.5. Đối với Giám sát, Trọng tài, nhân viên thư ký, nhân viên thống kê: vi 

phạm đạo đức trong khi làm nhiệm vụ (không trung thực hoặc có hành vi thiếu 

văn hóa) sẽ tùy theo mức độ vi phạm mà bị các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo 

đến truất quyền làm nhiệm vụ. 

14.2.6. Các hình thức xử lý kỷ luật trên sẽ có văn bản thông báo đến các đơn vị, 

ban ngành chủ quản. 

XV. Điều khoản đặc biệt 

Trưởng Ban Tổ chức giải, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam có thẩm 

quyền đưa ra các quyết định không được quy định trong Điều lệ, miễn là các 

quyết định này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho giải đấu./. 

 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Anh 
 


