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Tất cả người chơi tham dự giải PREDATOR LEAGUE 2019 - game PUBG cần phải đáp ứng và 
cam kết những yêu cầu sau đây: 

I/ QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Điều kiện tham gia: 
 

1.1 Yêu cầu về độ tuổi tối thiểu: 
Những cá nhân dưới 18 tuổi sẽ được phép tham dự giải PREDATOR LEAGUE 2019 nếu 

được sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ. Chi tiết xem tại:   https://goo.gl/qyLsLi 
 

1.2 Yêu cầu về danh tính: 
 Tất cả người chơi phải có một tài khoản PUBG Steam được đăng ký bởi danh tính thật và 

có đầy đủ giấy tờ cần thiết để chứng minh tài khoản này là của mình. 
 

1.3 Thể lệ đăng kí 
Số lượng players đăng ký tối đa cho một squad là 5 người (với thể lệ thi đấu squad 4) 

 
1.4 Chung Kết Vòng Loại tại Việt Nam 
Tất cả các Đội khi tham dự Vòng chung kết ONLAN tại địa điểm thi đấu sẽ được BTC kiểm 

duyệt áo thi đấu và các sponsor được in trên áo thi đấu nhằm đảm bảo mặt hình ảnh đối với đơn vị 
tài trợ chính của giải là Acer. Ngoài ra, nếu các Đội không có áo thi đấu Ban Tổ Chức sẽ cấp áo 
Hoodie có gắn LOGO Predator. 
 

1.5 Quyết định của Ban Tổ Chức là Quyết định cuối cùng 
Trong mọi trường hợp Quyết định của BTC sẽ là Quyết định cuối cùng. 
 

2. Luật team và đội hình 
 

2.1 Tài trợ cho team 
Các nhà tài trợ/sản phẩm/ dịch vụ nào có tác động không tốt tới thanh thiếu niên, vi 

phạm thuần phong mỹ tục hoặc không phù hợp sẽ không được tiếp cận với các team tham dự giải. 
Tất cả các quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào BTC. 

 Những trường hợp về tài trợ/ sản phẩm/ dịch vụ sau đây sẽ không được chấp nhận: 
- Cá độ 
- Tất cả các loại thuốc bất hợp pháp trừ những loại dược phẩm thông thường 
- Các website người lớn có nội dung khiêu dâm 
- Thuốc lá và rượu bia 

 
2.2 Đăng kí đội hình 
Mỗi team cần có bản đăng kí thành viên có ít nhất 4 người cho đến ngày hết hạn do BTC 

quyết định. Chỉ có người nào đăng kí trong danh sách mới được tham dự giải và phải có chứng 
minh thư hoặc giấy tờ tuỳ thân do Nhà nước Việt Nam phát hành ví dụ như: 

- Chứng minh thư 
- Bằng lái xe 
- Hộ chiếu 

 



 
 

Team đăng kí cần phải cung cấp đầy đủ thông tin người chơi bao gồm: Họ và tên, ngày 
tháng năm sinh, tài khoản steam, nickname trong game, số điện thoại, etc. Đội hình thi đấu đã đăng 
kí sẽ có hiệu lực đến hết giải. 
Các đội tham gia vòng chung kết được đổi tối đa 2 thành viên so với đội hình ban đầu, thành viên 
mới phải là người chơi chưa từng tham gia vòng loại ở bất kỳ đội chơi nào khác. 
 

2.4 Đội hình thi đấu 
Mỗi team phải có 4 người đăng kí thi đấu trong một trận. Bất kì sự thay đổi nào về đội hình 

sẽ không được chấp nhận và nếu một người chơi không tham dự được vì lí do cá nhân, team thi đấu 
sẽ được chơi với chế độ 3 men squad, nếu chỉ có 2 người tham gia thi đấu thì sẽ không được chấp 
nhận và sẽ tính là bỏ trận đấu. 

Đội hình thi đấu trong đội hình đăng kí được thay đổi giữa các ngày nhưng sẽ không 
được thay đổi giữa các trận đấu. 
 
2.5 Tên team, logo, in game name 
Tên team và tên trong game không được sử dụng từ ngữ hoặc kí tự xúc phạm hoặc chống lại 

bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc phong tục nào, từ và cụm từ nào làm trái với quy định phát sóng có thể 
sẽ không được sử dụng. Điều khoản này cũng áp dụng cho logo của đội. 

BTC sẽ phải nhận tên ingame trước giải và tên này sẽ không được thay đổi trong giải. 
Tuy nhiên, Ban tổ chức có thể yêu cầu thay đổi tên ingame bất kì lúc nào mong muốn. Nếu yêu cầu 
thay đổi tên team đến từ các player, họ cần nhận được sự chấp thuận của BTC 
 

2.5.1 Logo team 
Tất cả các team tham dự giải bắt buộc phải gửi logo trước ngày hạn. Team thiếu logo sẽ 

không được cung cấp và bảo đảm đầy đủ quyền lợi trong giải. 
 
2.5.2 Tên team 
Tên team gửi cho ban tổ chức phải ghi rõ và đầy đủ 
BTC sẽ thu thập và quản lý tên team. 

 
2.5.3 Tên Ingame 
Tên ingame của người chơi phải được lập theo form quy định của BTC 
BTC sẽ thu thập và quản lý tên ingame. 

 
          2.6 Hỗ trợ truyền thông  
            Người chơi tham gia giải đấu cần hỗ trợ truyền thông theo những yêu cầu cụ thể BTC đưa ra 
như: chụp ảnh truyền thông, chia sẻ và đăng tải bài viết trên mạng xã hội …  
            Nếu có bất kỳ yêu cầu nào người chơi không đáp ứng được cần đưa ra lý do, BTC sẽ đưa ra 
quyết định cuối cùng.  
 

3. Thiết bị của người chơi 
3.1 Thiết bị cung cấp bởi BTC (dành cho người chơi onlan) 
BTC sẽ cung cấp những thiết bị dưới đây và người chơi sẽ phải sử dụng những thiết bị đươc 

BTC cung cấp.  
3.1.1 Máy tính và màn hình/ Bàn và ghế/ Thiết bị nghe, nói 
BTC sẽ chọn và xác định tất cả các thiết bị điện tử được cung cấp theo 

quyết định riêng của họ. 
 



 
 

3.2 Thiết bị của người chơi 
Người chơi hoặc team phải sử dụng thiết bị của họ khi tham gia giải đấu. Nếu có người chơi 

hoặc team nào không thể tham dự giải (chỉ áp dụng cho vòng Lan Final) vì có người chơi quên thiết 
bị cần thiết thì BTC sẽ cung cấp, nhưng nếu có trục trặc về thiết bị sau đó thì BTC sẽ hoàn toàn 
không có trách nhiệm. Các thiết bị thuộc hạng mục này bao gồm: 

-Bàn phím 
-Chuột 
-Lót chuột 
-Tai nghe (3.5mm hoặc USB) 

Bất kì thiết bị nào mà BTC cảm thấy cung cấp một lợi thế không công bằng cho bất cứ ai thì 
sẽ không được sử dụng trong giải. Ngoài ra bất kì thiết bị nào BTC cảm thấy cản trở an ninh, cản 
trở công tác BTC và chiếu phát cũng sẽ bị cấm. Người chơi nên hiểu và sẵn sàng hợp tác với BTC. 
 

3.3 Thay đổi về thiết bị (dành cho người chơi onlan) 
Người chơi có quyền yêu cầu hỗ trợ kĩ thuật bất kì khi nào cảm thấy có trục trặc với thiết bị 

của họ. Trọng tài sẽ check, xác định và thay đổi thiết bị được xác định là có trục trặc. Tất cả các 
quyết định về thay đổi thiết bị sẽ phụ thuộc vào trọng tài. 

Tuy nhiên nếu trục trặc xảy ra trong trận đấu sẽ được tính là lỗi của người chơi (bởi người 
chơi đã có có quyền và thời gian check thiết bị trước trận). Mọi thay đổi về thiết bị phải diễn ra 
trước hoặc sau trận đấu. Nếu người chơi muốn thì vẫn có thể thay đổi thiết bị cá nhân trong lúc 
đang thi đấu tuy nhiên các trường hợp chết, bị tấn công hoặc chịu bất lợi xảy ra trong lúc thay đổi 
thiết bị cá nhân sẽ không được đền bù. 
 

3.4 Trang phục của người chơi (dành cho người chơi onlan) 
Người chơi sẽ không được mặc các loại quần áo như đồ ngủ, đồ thể thao, dép tông, mũ, kính 

râm mà không nhận được sự cho phép của BTC. Đồng phục của team phù hợp thuần phong mỹ tục 
và các quy định khác của BTC nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà tài trợ. Nếu nhận được sự cho phép 
của BTC, người chơi sẽ được gắn logo của nhà tài trợ trên đồng phục nhưng có thể sẽ bị giới hạn 
bởi luật phát sóng. 

Bất kì thay đổi nào về logo nhà tài trợ phải được sự cho phép của BTC. Quyết định của BTC 
là quyết định cuối cùng. 

 
3.5 Sử dụng phần mềm  

3.5.1 Voice chat 
Người chơi được dùng phần mềm liên lạc duy nhất là Discord, bất kì phần mềm nào 

khác đều bị cấm sử dụng. Tuy nhiên nếu có trục trặc bởi phần mềm được cung cấp, người chơi sẽ 
được thay đổi theo quyết định của trọng tài. BTC sẽ giám sát voice chat của các team. 

 
3.5.2 Sử dụng voice chat (dành cho người chơi onlan) 
BTC sẽ lưu lại hội thoại của các team và được sử dụng để giải quyết các vấn đề. 
 
3.5.3 Phần mềm không cần thiết (dành cho người chơi onlan) 
Người chơi được sử dụng các phần mềm được cho phép ví dụ như PUBG hoặc 

Steam, Discord trong máy tính của giải và sẽ không được dùng bất kì phần mềm nào khác. Tuy 
nhiên người chơi sẽ được tải phần mềm nào mà được BTC cho phép. 

 
3.5.4 Social media và network (dành cho người chơi onlan) 
Người chơi sẽ không được sử dụng các trang mạng xã hội như (Facebook, Twitter, 



 
Instagram, etc) hoặc các diễn đàn cũng như email và nhắn tin trên máy tính của giải. 

 
3.5.5 Thiết bị không cần thiết (dành cho người chơi onlan) 
Người chơi không được kết nối bất kì thiết bị không cần thiết nào ví dụ như (điện 

thoại, USB, hoặc máy nghe nhạc) vào máy tính của giải. 
 
3.6 Thiết bị của người chơi khác  (dành cho người chơi onlan) 
Sau khi trận đấu bắt đầu người chơi sẽ không được sử dụng thiết bị của những người chơi 

khác, bất kì sự trợ giúp nào đều phải yêu cầu trọng tài. 

4. Thủ tục trước trận đấu 
4.1 Thay đổi lịch thi đấu  

BTC theo quyết định riêng của mình dựa vào các cơ sở hợp lý, có thể thay đổi lịch thi đấu và trận 
đấu trong ngày. BTC sẽ thông báo cho các đội bị ảnh hưởng sớm nhất có thể về lịch thay đổi. 

4.2 Yêu cầu về giờ giấc 
4.2.1 Hành vi của người chơi 
a. Đối với người chơi ONLINE:  
- Các player phải có mặt trước đúng thời gian Check-in do BTC thông báo 

trong Discord channel dùng để thi đấu. 
b. Đối với người chơi ONLAN: 
- Các đội tham gia phải đến khu vực thi đấu từ trước thời gian mà BTC đề ra. 

Sau khi đến, người chơi phải ngồi vào vị trí được đề ra bởi trọng tài và không ra khỏi chỗ cho đến 
khi trận đấu kết thúc. Một cá nhân vi phạm quy tắc này có thể dẫn đến hình phạt dành cho cả đội 
đội theo quyết định của trọng tài và ban tổ chức. 

4.2.2 Quy định về danh sách thi đấu 
- Khi một người chơi trong danh sách đội hình không đến trước khi trận đấu 

bắt đầu, đội tuyển sẽ thi đấu với 3 thành viên. Nếu đội chỉ có 2 người trong khu vực thi đấu, kết quả 
sẽ được tính là bỏ trận. Trận đấu sẽ được bắt đầu hoặc tiếp tục đúng thời gian quy định kể cả khi các 
thiết lập của người chơi chưa hoàn thành vì người chơi không đáp ứng được thời gian đã đặt ra. 
                                    - Tất cả người chơi tham gia cần giao tiếp và ứng xử với BTC, nhà phát hành 
game PUBG và các người chơi khác theo đúng chuẩn mực xã hội trên các phương tiện truyền thông 
và các nền tảng khác. Bất kỳ người chơi nào vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị xử phạt. Quyết 
định của BTC là quyết định cuối cùng. 

 4.3 Cài đặt trò chơi trước trận đấu 
ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƠI ONLINE: 
- Tất cả các Player tham gia giải đấu đều phải chủ động về thiết bị thi đấu của 

mình để đảm bảo thi đấu đúng giờ.  
- Tất cả người chơi phải hoàn thành các thiết lập trước khi trận đấu bắt đầu và 

trận đấu phải bắt đầu đúng thời gian đưa ra. Trọng tài có thể hoãn thời gian bắt đầu của trận đấu khi 
có vấn đề với thiết lập. Nếu sự chậm trễ gây ra bởi lỗi từ phía các đội, BTC có thể sẽ xử phạt các 
đội này. 

 
ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƠI ONLAN:  
4.3.1 Thời gian cài đặt 
- Để sẵn sàng cho trận đấu người chơi sẽ có thời gian cần thiết để hoàn thành 

cài đặt của mình trước trận đấu, trước vòng đầu tiên người chơi sẽ có thời gian để chơi một trận thử 
nghiệm (demo). Người chơi phải sẵn sàng và hoàn thành việc cài đặt bàn phím, chuột, tai nghe, … 
etc… trước khi trận đấu bắt đầu. 

- Trừ khi có trường hợp cá biệt, thời gian cài đặt được đưa ra là 30 phút (dành 
cho người chơi onlan), người chơi phải hoàn thành các thiết lập trong thời gian này và xác nhận với 



 
trọng tài. BTC có thể cho phép gia tăng thời gian cài đặt nếu nhận được các lý do hợp lý và thời 
gian cài đặt sẽ bắt đầu ngay khi người chơi vào khu vực thi đấu. Người chơi không được rời khu 
vực thi đấu mà không có sự cho phép của trọng tài. Ngay cả có sự cho phép thì trọng tài phải đi theo 
giám sát người chơi ra ngoài khu vực thi đấu. Các thiết lập sau đây được cho phép trong thời gian 
quy định: 

- Kiểm tra chất lượng của thiết bị do BTC cung cấp 
- Kết nối các thiết bị và điều chỉnh 
- Xác minh và điều chỉnh hệ thống hội thoại 
- Cài đặt trong trò chơi 
- Cài đặt chi tiết trong trò chơi 
 
4.3.2 Chỗ ngồi (dành cho người chơi onlan). 
Tất cả người chơi phải ngồi ở vị trí được chỉ định bởi BTC  

 
4.3.3 Vấn đề kỹ thuật (dành cho người chơi onlan). 
Khi người chơi phát hiện ra sự cố kỹ thuật của bất kì thiết bị nào, người chơi 

phải báo cáo với trọng tài. 
 
4.3.4 Tuân thủ thời gian bắt đầu của trận đấu 
Trừ khi được nhắc nhở cụ thể bởi BTC, tất cả người chơi phải hoàn thành các 

thiết lập trước khi trận đấu bắt đầu và trận đấu phải bắt đầu đúng thời gian đưa ra. Trọng tài có thể 
hoãn thời gian bắt đầu của trận đấu khi có vấn đề với thiết lập. Nếu sự chậm trễ gây ra bởi lỗi từ 
phía các đội, BTC có thể sẽ xử phạt các đội này. 

 
4.3.5 Cài đặt và xác nhận 
Ít nhất 5 phút trước trận đấu, trọng tài sẽ kiểm tra tất cả những người chơi đã 

hoàn thành cài đặt của họ chưa. Bất kỳ vấn đề nào xảy ra sau khi kiểm tra sẽ là trách nhiệm của 
người chơi. Nhưng các vấn đề phát sinh bởi sự sơ suất của BTC sẽ là ngoại lệ. 

 
4.3.6 Custom match 
BTC sẽ tạo lobby, người chơi phải vào lobby ngay sau khi thiết lập được 

hoàn thành bởi sự hướng dẫn của trọng tài. 
 
 
 
5. Luật thi đấu 

5.1 Màn hình trò chơi 
Bắt đầu từ thời điểm trận đấu bắt đầu, người chơi không được thay đổi cửa sổ của họ 

(Alt+Tab, Ctrl+ESC, etc) sang cửa sổ khác và nếu điều này gây ra bất kỳ tình huống rắc rối nào, 
người chơi có thể bị đình chỉ. 
 

5.2 Phần mềm hoạt động 
Người chơi phải cài đặt và chạy tất cả phần mềm cần thiết cho giải đấu được cung cấp bởi 

ban tổ chức. Nếu phần mềm này gây ra những sự cố kỹ thuật thì ban tổ chức sẽ quyết định và thông 
báo cho người chơi về việc tắt chương trình. 

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ các hình thức hack/cheat/script dưới mọi hình thức, 
player/team nào bị phát hiện sẽ ngay lập tức bị truất quyền thi đấu và bị cấm vĩnh viễn tất cả 
các giải đấu ở Việt Nam. 
 



 
 

ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƠI ONLINE: 
Bắt buộc Player khi thi đấu ở vòng loại Online phải Record lại màn hình trong quá 

trình thi đấu tại các Vòng loại Online. Danh sách phần mềm cho phép ( OBS, 
StreamlabsOBS, Xsplit, NVIDIA ShadowPlay). Chất lượng tối thiểu ( 720p 30fps) và phải 
lưu trữ file Record cho đến hết Giải đấu Predator League 2019. 

- Nếu có bất kì khiếu nại nào liên quan đến Team thì BTC yêu cầu Team cung 
cấp Record màn hình.  

- Nếu Team không cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của BTC thì BTC sẽ toàn 
quyền quyết định về khiếu nại. 

- Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng. 
 

5.3 Ngắt kết nối (đối với người chơi onlan) 
Khi có sự cố ngắt kết nối không có chủ ý, người chơi sẽ được kết nối lại với giám sát của 

trọng tài. Nếu có tình huống mà người chơi không thể kết nối lại sau hơn 3 lần thử, ban tổ chức có 
thể sẽ đền bù người chơi bằng điểm. Nếu người chơi cố tình ngắt kết nối thì người chơi cụ thể hoặc 
đội của người chơi đó sẽ bị cảnh báo hoặc bị coi là bỏ trận tuỳ thuộc vào phán xét của ban tổ chức. 
 
 
            5.4 Đấu lại 

5.4.1 Trường hợp Bug game 
Nếu người chơi bị kẹt ở một địa hình hoặc vật liệu mà không thể di chuyển hoặc bị 

di chuyển mất kiểm soát thì nổ xe sẽ không phải là lý do để đấu lại và người chơi sẽ tự chịu trách 
nhiệm nếu các sự cố đó có các nguyên nhân chủ quan như sau: 

- Cố gắng đi qua lỗ dây hẹp, hàng rào dây, hoặc lỗ tường 
- Đỗ xe hơi quá sát tường hoặc vật thể của toà nhà sẽ làm cho một nhân vật bị mắc 

kẹt ở giữa. 
- Nổ xe do bị kẹt ở địa hình thấp trong khi lái xe ở tốc độ cao. 

 -  Xe máy bao gồm cả xe ba bánh bị mắc kẹt với xe tải, vật thể, đìa hình gây ra nổ xe 
khi di chuyển. 
- Knock hoặc chết do xe máy không tự nhiên bay trong khi đi làm ngã. 
- Chết bởi vòng bo hoặc bị kẹt ở một khu vực nhất định trên bản đồ và không thể 
thoát ra. 

- Khi hai người bị kẹt ở giữa cửa. 
Nếu người chơi sử dụng bug để di chuyển đến một địa điểm mà không được phép trong trò chơi 
hoặc để giết bất kì người chơi nào khác thì team có người sử dụng bug game sẽ mất tất cả điểm kill 
của họ và được xếp hạng thấp nhất cho vòng đó. 
 

5.4.2 Điều kiện đấu lại 
Sau đây là những trường hợp có thể đấu lại do sự cố. 
Ban tổ chức có thể yêu cầu một trận đấu lại nếu những điều sau đây xảy ra và tất cả 

người chơi phải tuân theo: 
ĐỐI VỚI CẢ NGƯỜI CHƠI ONLINE VÀ ONLAN: 
-Tình huống mà trọng tài nghĩ rằng có một game không công bằng. 
- Khi thiếu quá nhiều người chơi trước khi chuyến bay bắt đầu. 
- Tình huống không thể kết nối do sự cố với máy chủ. 
 
 



 
 
ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƠI ONLAN: 
-Tình huống mà trọng tài quyết định rằng trò chơi không thể tiếp tục bình thường do 

trục trặc kỹ thuật. Trừ lỗi do người chơi. 
- Tình huống mà trò chơi dừng hoặc đóng băng trong màn hình tải. 
- Trận đấu bắt đầu và máy bay khởi hành nhưng không phải ai cũng lên máy bay. 
- Tình huống mà một hoặc nhiều người chơi không lên máy bay và bắt đầu trò chơi 

từ điểm xuất phát. 
- Tình huống xảy ra sự cố thiết bị do nhà tổ chức cung cấp. 
- Tình huống không thể kết nối do sự cố với máy chủ hoặc dịch vụ mạng. 
- Trong trường hợp hoả hoạn, cúp điện hoặc tai nạn ngẫu nhiên. 

 
5.5 Settings 

5.6.1 Blue-zone 

5.6.2 Tỉ lệ đồ rơi 
1.     Item Spawn Type : Adjustable Ratio & Adjustable Total Number 
2.     Spawn Rate Multiplier : 2x 
3.     Weapons 

                       a.         SR 3x 
                      b.         DMR 3x 
                      c.         AR 3x 
                      d.         SMG 1.5x 
                      e.         LMG 1x 
                       f.         SG 0.5x 
                      g.         HR 0.5x 
                      h.         Pistol 0.5x 
                       i.         Crossbow 0x 
                       j.         Flaregun 0x 

4.     Ammunitions 
                       a.         Bolt 0x 



 
5.     Attachments 

                       a.         Scope 3x 
                       b.         Magazin Attachment 2x 

-  Subcategory SR, AR 2x 
                       c.         Muzzle Attachment 2x 

-  Subcategory SR, AR 2x 
                       d.         Foregrip Attachment 2x 
                       e.         Quiver 0x 

6.     Heal / Boost 2x 
7.     Level 2 Equipments 2x 

5.6 Tính điểm 

 

6. Thủ tục sau trận đấu 
ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƠI ONLINE: 

- Cung cấp đầy đủ file Record, bằng chứng khi BTC yêu cầu. 
- Trọng tài sẽ thông báo cho các người chơi thời gian còn lại cho tới trận đấu tiếp theo 

và các Team đảm bảo thời gian thi đấu đúng giờ. 
- Người chơi phải nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ sau trận đấu của mình như được 

thông báo bởi BTC, bao gồm xuất hiện truyền thông, phỏng vấn và thảo luận thêm 
về trận đấu. 

- Khiếu nại sau mỗi trận đấu, các team có 24 giờ để khiếu nại và yêu cầu Ban tổ chức 
giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Mọi hình thức 
khiêu khích, có ngôn ngữ và hành vi thiếu văn hóa sẽ bị cảnh cáo và xử lí. 

 
ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƠI ONLAN: 
6.1 Kết quả  
Tất cả các đội tham gia phải để cho trọng tài kiểm tra và ghi lại với một ảnh chụp màn hình 

sau khi tất cả các thành viên đã chết sau khi bỏ tay khỏi bàn phím và chuột. 
 

6.2 Báo cáo sự cố kỹ thuật 
Khi người chơi tìm thấy một vấn đề kỹ thuật, hãy thảo luận với trọng tài.  

 
 



 
6.3 Thời gian chờ 
Trọng tài sẽ thông báo cho các người chơi thời gian còn lại cho tới trận đấu tiếp theo. Nếu 

một thành viên trong đội vắng mặt trong thời gian trận đấu diễn ra, trọng tài có thể vào lobby hộ 
người chơi này cho đến khi máy bay bắt đầu bay sẽ tính là bỏ trận trận đấu và team sẽ tiếp tục thi 
đấu với 3 người. 

6.3.1 Kết quả của việc bỏ trận 
Khi một đội bỏ trận, thì đội đó sẽ nhận được điểm của rank thấp nhất. 

 
6.3.2 Thông báo 
Mỗi đội sẽ được thông báo thứ hạng của họ và trận đấu tiếp theo. 

 
6.3.3 Nghĩa vụ sau trận đấu 
Người chơi phải nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ sau trận đấu của mình như được 

thông báo bởi BTC, bao gồm xuất hiện truyền thông, phỏng vấn và thảo luận thêm về trận đấu. 
 
 

6.4 Khiếu nại   
  Sau mỗi trận đấu, các team có 10 phút để khiếu nại và yêu cầu Ban tổ chức giải quyết các 
vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Mọi hình thức khiêu khích, có ngôn ngữ và 
hành vi thiếu văn hóa sẽ bị cảnh cáo và xử lí.   

7. Bản quyền 
           7.1 Phạm vi quyền tác giả 
           Tất cả bản quyền của giải sẽ bị ràng buộc với  PUBG Corporation và bản quyền này bao 
gồm các quyền sau đây:  

- Tất cả các video liên quan đến giải (bao gồm từ bên thứ ba)  
- Quyền sử dụng hình ảnh 
- Quyền cá nhân của người chơi tham gia/ mời suốt giải đấu 
- Nhãn hiệu  PREDATOR LEAGUE 2019 

 
           7.2 Tuyên bố bản quyền và tranh chấp bản quyền 
           Người chơi không được phát trực tuyến hoặc chỉnh sửa video của người chơi khi tham gia 
giải mà không có sự đồng ý của BTC thông qua bất kì phương tiện truyền thông nào. Khi vi phạm 
BTC có thể đưa ra khiếu nại pháp lý đối với người chơi.  
 
Trên đây là các điều khoản khi tham gia giải đấu PREDATOR LEAGUE 2019. Các team khi bắt                  
đầu đăng ký và thi đấu cần tuân thủ theo thể thức của giải cùng với bản cam kết này. Các đội team                       
hay cá nhân tự ý bỏ giải giữa chừng mà không có lí do thực sự xác đáng sẽ không nhận được tiền                       
thưởng của giải đấu, bất kể thứ hạng của đội đó có được tại giải.  

Thành viên team đọc kĩ thể thức giải, nội qui và đảm bảo xác nhận đã đọc kỹ mọi điều khoản qui 
định nêu trên.  
 
 
 

 


