LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/TB-LĐBCVN

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2012

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn thực hiện Điều lệ
các giải Bóng chuyền năm 2012

THÔNG BÁO
Kính gửi:
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các địa phương
- Phòng, Ban Thể dục thể thao các ngành
- Các đội, câu lạc bộ Bóng chuyền
Sau khi Ban chấp hành họp và ra Nghị quyết, Ngày 16 tháng 01 năm
2012, Văn phòng điều hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã ban hành
Điều lệ các giải Bóng chuyền năm 2012, trong đó có một số điều khoản thay
đổi và bổ sung mới. Để giúp các đội bóng, các câu lạc bộ hiểu rõ và thực hiện
đúng Điều lệ, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam giải thích các điều khoản thay
đổi và bổ sung mới như sau:
Điều 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI:
Khoản 1.4.1. Năm 2012, mỗi đội được thuê 01 vận động viên (VĐV)
nước ngoài, đến năm 2013 dừng việc thuê VĐV nước ngoài: Đội bóng, câu
lạc bộ (CLB) đã thuê 01 VĐV nước ngoài thi đấu ở Vòng I, đến Vòng II vì một
lý do nào đó mà đội bóng, CLB không sử dụng thì được quyền thuê 01 VĐV
nước ngoài khác, với điều kiện: VĐV nước ngoài mới chưa thi đấu cho bất kỳ
đội bóng, CLB nào ở Vòng I và VĐV nước ngoài đã thi đấu ở Vòng I không
được thi đấu cho bất kỳ đội bóng, CLB khác ở Vòng II.
Khoản 1.4.2. Trong 01 năm, 01 VĐV chỉ được chuyển nhượng 01 lần
(áp dụng cho cả VĐV trong nước và VĐV nước ngoài), kể cả chuyển
nhượng ngắn hạn (cho mượn) và chuyển nhượng dài hạn (chuyển nhượng
hẳn).
Khoản 1.4.3. VĐV hạng trên không được thi đấu các giải hạng dưới:
Trong cùng 01 năm, VĐV đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu chính
thức (theo quy định Điều lệ) của CLB hạng trên sẽ không được thi đấu cho
CLB hạng dưới.
Khoản 1.4.4. Vận động viên hạng dưới được phép lên thi đấu các
giải hạng trên. Tuy nhiên, mỗi đội hạng trên được mượn (chuyển nhượng
ngắn hạn) tối đa 02 vận động viên hạng dưới và mỗi đội hạng dưới được

cho mượn (chuyển nhượng ngắn hạn) tối đa 02 vận động viên lên hạng
trên thi đấu. Trong cùng 01 năm, sau khi thi đấu cho CLB hạng trên xong, các
VĐV được trở về thi đấu cho CLB chủ quản ở hạng dưới.
Điều 5. THỂ THỨC THI ĐẤU:
Khoản 5.1. Vòng bảng: 12 đội nam, 12 đội nữ chia làm 2 bảng A và B
thi đấu vòng tròn hai lượt (vòng I và vòng II) tính điểm. Xếp hạng theo quy
định tại Khoản 5.3.3.2.
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