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CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG PHONG TRÀO OLYMPIC 

CHÂU Á 

 

ABG  Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á 

AF               Liên đoàn Châu Á 

AG               Đại hội Thể thao Châu Á 

AGF            Liên đoàn Thể thao Châu Á 

AGOC         Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á 

AIMAG       Đại hội Thể thao trong nhà – Võ thuật Châu Á 

AIOSF         Hiệp hội các Liên đoàn Thể thao Mùa hè Quốc tế 

AWG           Đại hội Thể thao Mùa đông Châu Á 

AYG            Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á 

EB               Ban chấp hành 

GA              Đại hội đồng 

GAASF       Tổng hội các Liên đoàn Thể thao Châu Á 

HCC            Hợp đồng Thành phố đăng cai 

HQ               Trụ sở 

IF                 Liên đoàn Quốc tế 

IOC              Ủy ban Olympic Quốc tế 

IPC               Ủy ban Thể thao Khuyết tật Quốc tế 

NOC  Ủy ban Olympic Quốc gia 

OC               Ủy ban Tổ chức 

OCA            Hội đồng Olympic Châu Á 

OCA GAMES AG, ABG, AIMAG, AWG, AYG 

OS                Quỹ đoàn kết Olympic 

WADA Tổ chức phòng chống Doping Thế giới 
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GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU LỆ HỘI ĐỒNG OLYMPIC CHÂU Á 

 

Điều lệ Hội đồng Olympic Châu Á là những Nguyên tắc cơ bản, các Điều luật và 

Hướng dẫn áp dụng Điều luật đã được Đại hội đồng Hội dồng Olympic Châu Á phê 

chuẩn. Điều lệ OCA điều chỉnh tổ chức, hoạt động của phong trào Olympic Châu Á và 

quy định các điều kiện cho việc tổ chức tất cả các Đại hội thể thao Châu Á. Điều lệ Hội 

đồng Olympic Châu Á biểu đạt tư cách pháp nhân của Hội đồng Olympic Châu Á và 

mang tính ràng buộc tất cả các thành viên của Hội đồng Olympic Châu Á. 
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THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG OLYMPIC CHÂU Á 

 

Quyết định thành lập Hội đồng Olympic Châu Á được phê chuẩn vào ngày 26 tháng 11 

năm 1981 tại Phiên họp Hội đồng Liên đoàn Thể thao Châu Á ở New Delhi - Ấn Độ 

với sự tham dự của các Ủy ban Olympic quốc gia của Châu Á. Việc thành lập Hội đồng 

Olympic Châu Á chính thức được phê chuẩn và công nhận tại Phiên họp này và có hiệu 

lực khi kết thúc Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 9 được tổ chức tại New Delhi - Ấn độ 

vào tháng 11 năm 1982. 

 

Hội đồng Olympic Châu Á chính thức được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 1982 

ở New Delhi - Ấn Độ, tại Phiên họp Đại hội đồng lần thứ nhất của Hội đồng Olympic 

Châu Á. Danh sách 34 thành viên thành lập đã tham dự Phiên họp Hội đồng Liên đoàn 

Thể thao Châu Á và Phiên họp Đại hội đồng Hội đồng Olympic châu Á được đính kèm 

phục lục 1 của Điều lệ này. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Hội đồng Olympic Châu Á có đầy đủ thẩm quyền đối với Phong trào Olympic ở châu 

Á, tất cả các Đại hội Thể thao Châu Á và việc sử dụng tên, biểu trưng, cờ, khẩu hiệu, 

biểu tượng và các loại tương tự  là tài sản của Hội đồng Olympic Châu Á. 

 

Tham chiếu đến các Điều khoản, Mục và các Phụ lục, trừ trường hợp quy định, tham 

chiếu đến các Điều khoản, Mục và các Phụ lục của Điều lệ này.  

 

Trừ khi có yêu cầu khác, các từ số ít bao hàm số nhiều và ngược lại, các từ về giống 

đực bao hàm giống cái, giống trung và ngược lại. 

 

Từ "bao gồm", "bao gồm cả" và như là được giải thích không hạn chế. 

Các tiêu đề chỉ để thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích của 

Thỏa thuận này. 

 

 

CHƢƠNG 1: PHONG TRÀO OLYMPIC CHÂU Á VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG 

 

Điều 1. Tên 

Tổ chức này được gọi là "Hội đồng Olympic châu Á". Viết tắt tên là "OCA". 

 

Điều 2. Các nguyên tắc cơ bản 

Hội đồng Olympic Châu Á giúp phát triển thể thao, văn hóa và giáo dục của thế hệ trẻ 

châu Á, những phẩm chất đạo đức và thể chất có được từ những cuộc thi đấu thể thao 

cao thượng, thúc đẩy tôn trọng quốc tế, tình hữu nghị, thiện chí, hòa bình và  môi 

trường. 

Hội đồng Olympic Châu Á hoặc bất kỳ thành viên nào của Hội đồng  không được phân 

biệt đối xử trong mọi tình huống, không được chống lại bất kỳ thành viên nào khác. 

Không có nhân viên, đại diện, quan chức hoặc vận động viên của một quốc gia thành 

viên sẽ không bị gây phiền toái về chủng tộc – khuyết tật, tôn giáo hoặc chính trị. 

Không có hạn chế hoặc các điều kiện liên quan tới việc đăng ký tham dự các Đại hội 

của Hội đồng Olympic Châu Á hoặc tham dự bất cứ Phiên họp nào của Hội đồng 

Olympic Châu Á hoặc của các Ủy ban chức năng của Hội đồng Olympic Châu Á. 

Không có thành viên hoặc đại biểu, quan chức hoặc vận động viên nào đủ tư cách, đã 

được đăng ký hợp pháp mà bị từ chối vào thành phố nơi Đại hội Thể thao hay Phiên 

họp của Hội đồng Olympic Châu Á được tổ chức. Cố tình vi phạm hoặc lảng tránh 

nguyên tắc này sẽ bị xem là một vi phạm cơ bản và sẽ bị Hội đồng Olympic Châu Á xử 

lý một cách thích hợp. 

Hội đồng Olympic Châu Á sẽ áp dụng và duy trì các nguyên tắc Olympic như quy định 

trong Hiến chương Olympic;  Để trở thành thành viên của Phong trào Olympic Châu Á 

phải tuân thủ nghiêm ngặt Hiến chương Olympic, các Điều luật và các Hướng dẫn của 

Hội đồng Olympic Châu Á. 

Điều 3. Mục đích chung 

Hội đồng Olympic Châu Á sẽ: 

1. Là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm toàn bộ các Đại hội của Hội đồng Olympic ở 

Châu Á. 
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2. Là cơ quan đại diện cùng với tất cả các cơ quan được công nhận khác chịu trách 

nhiệm đối với các Đại hội Olympic, Châu Á, Châu lục, Quốc tế và Thế giới. 

3. Phối hợp các hoạt động của các nước châu Á trong lĩnh vực thể thao ở cả  

cấp khu vực và quốc tế;  

4. Thúc đẩy việc luyện tập thể thao, khuyến khích xây dựng cơ sở vật chất cho thể thao 

và nâng cao trình độ thể thao theo tinh thần thi đấu cao thượng trong phạm vi thẩm 

quyền của chính quốc gia thành viên; 

5.  Khuyến khích việc đăng cai tổ chức các giải vô địch Châu Á và các cuộc thi đấu 

trong tất cả các môn thể thao đã được phê chuẩn trong phạm vi thẩm quyền của 

chính thành viên;  

6.  Khơi dậy niềm hứng khởi của thể dục thể thao và vui chơi giải trí trong nhân dân 

châu Á; 

7. Hợp tác với các cơ quan công quyền và doanh nghiệp tư nhân trong việc thúc đẩy thể 

thao mà không ảnh hưởng đến các nguyên tắc của Phong trào Olympic;  

8. Đảm bảo rằng các thành viên là đại diện hoàn toàn hợp pháp của các Ủy ban 

Olympic Quốc gia Châu Á được công nhận hợp pháp. 

9. Hướng dẫn, tác động và chỉ đạo tất cả các môn thể thao phát triển theo đúng đường 

lối ở các quốc gia Châu Á; 

10. Đưa ra hình thức kỷ luật đối với bất kỳ thành viên hoặc nhân viên, 

đại diện, quan chức, và các vận động viên cho hành vi sai trái hoặc bất kỳ hoạt 

động không mong muốn làm mất uy tín của Hội đồng Olympic Châu Á; 

11. Đảm bảo tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á thường xuyên bốn (4) năm một lần theo 

các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu, các Điều luật, Điều lệ và Hướng dẫn áp dụng của 

Hội đồng Olympic Châu Á và đảm bảo tổ chức cuộc thi đấu công bằng và bình đẳng 

cho tất cả các vận động viên đủ tư cách của các Ủy ban Olympic quốc gia thành 

viên; 

12. Đảm bảo tổ chức Đại hội Thể thao Mùa đông Châu Á thường xuyên bốn (4) năm 

một lần theo các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu, các Điều luật, Điều lệ và Hướng dẫn 

áp dụng của Hội đồng Olympic Châu Á và đảm bảo tổ chức cuộc thi đấu công bằng 

và bình đẳng cho tất cả các vận động viên đủ tư cách của các Ủy ban Olympic quốc 

gia thành viên; 

13. Đảm bảo tổ chức Đại hội Thể thao trong nhà – Võ thuật Châu Á thường xuyên bốn 

(4) năm một lần theo các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu, các Điều luật, Điều lệ và 

Hướng dẫn áp dụng của Hội đồng Olympic Châu Á và đảm bảo tổ chức cuộc thi đấu 

công bằng và bình đẳng cho tất cả các vận động viên đủ tư cách của các Ủy ban 

Olympic quốc gia thành viên; 

14. Đảm bảo tổ chức Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á thường xuyên bốn (4) năm một lần 

theo các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu, các Điều luật, Điều lệ và Hướng dẫn áp dụng 

của Hội đồng Olympic Châu Á và đảm bảo tổ chức cuộc thi đấu công bằng và bình 

đẳng cho tất cả các vận động viên đủ tư cách của các Ủy ban Olympic quốc gia 

thành viên; 

15. Đảm bảo tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á thường xuyên hai (2) năm một 

lần theo các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu, các Điều luật, Điều lệ và Hướng dẫn áp 

dụng của Hội đồng Olympic Châu Á và đảm bảo tổ chức cuộc thi đấu công bằng và 

bình đẳng cho tất cả các vận động viên đủ tư cách của các Ủy ban Olympic quốc gia 

thành viên; 

16. Chịu trách nhiệm thúc đẩy và phát triển Phong trào Olympic và những lý tưởng cao 

quý của phong trào Olympic trong nhân dân Châu Á;  
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17. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề thể thao có thể phát sinh trong các quốc gia 

Châu Á, trong các thành viên có thể xảy ra trong thực tế với vai trò Tổ chức thể thao 

tối cao Châu Á; 

18. Làm tất cả những điều cần thiết để thực hiện các nguyên tắc và mục tiêu của Hội 

đồng Olympic Châu Á; 

19. Hành động chống lại bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào ảnh hưởng đến Phong 

trào Olympic ở châu Á;  

20. Phản đối mọi lạm dụng chính trị hoặc thương mại thể thao và vận động viên; 

21. Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức thể thao và tổ chức công cộng để  đảm bảo cho 

tương lai xã hội, nghề nghiệp và sức khỏe của các vận động viên; 

22. Khuyến khích và hỗ trợ việc xúc tiến những chủ đề quan trọng (như Phụ nữ 

và Thể thao ở các cấp độ, Thể thao cho mọi người, các vấn đề Môi trường, Thể thao 

với Văn hóa, Giáo dục và Hòa bình thông qua Thể thao); 

23. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động của Học viện Olympic Châu Á 

và các tổ chức khác về giáo dục Olympic;  

24. Đấu tranh phòng chống sử dụng Doping và tất cả các chất bị cấm bằng cách áp 

dụng một cách chủ động và thực hiện Bộ luật phòng chống Doping thế giới. 

Điều 4. Biểu trƣng của Hội đổng Olympic Châu Á 

 

 

 

 

 

 

Biểu trưng của Hội đồng Olympic Châu Á là một mặt trời màu đỏ tươi sáng với mười 

sáu (16) tia và một vòng màu trắng ở giữa.  

Biểu trưng của Hội đồng Olympic Châu Á là tài sản độc quyền của Hội đồng Olympic 

Châu Á và không được phép sử dụng nếu không được sự đồng ý của Hội đồng Olympic 

Châu Á. 

Điều 5. Biểu tƣợng của Hội đồng Olympic Châu Á  
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Biểu tượng của Hội đồng Olympic Châu Á  đã chính thức được phê duyệt và thông qua 

tại Phiên hợp Đại hội đồng lần thứ 25 được tổ chức tại Thủ đô Doha – Qatar vào ngày 2 

tháng 12 năm 2006. Hội đồng Olympic Châu Á có riêng biểu tượng của mình như sau:  

Biểu tượng của Hội đồng Olympic Châu Á  là biểu trưng OCA được bao quanh bởi con 

Rồng Châu Á và con Chim ưng, những vòng tròn Olympic bên dưới và tiếp theo là 

dòng chữ Hội đồng Olympic Châu Á. 

Biểu tượng của Hội đồng Olympic Châu Á  đại diện cho nhân cách của OCA, “Một con 

người đầy thách thức và năng động”, "Công dân yêu chuộng hòa bình” và "Đam mê 

chiến thắng". Con Rồng được tìm thấy ở vùng Đông và Đông Nam Châu Á thể hiện: 

Vận may, phong phú, thành công, sức mạnh, lòng can đảm, cao quý, tính linh hoạt và 

năng động. 

Con Chim ưng được tìm thấy ở các vùng miền núi của dãy Himalaya, ở Nam và 

Trung Á và cũng được tìm thấy ở Tây Á thể hiện: chính xác, ân sủng, sức mạnh, 

lòng trung thành, tầm nhìn, tốc độ, sức khỏe và sự dẻo dai. 

Biểu tượng là tài sản độc quyền của Hội đồng Olympic Châu Á và đã đăng ký nhãn 

hiệu thương mại. Toàn bộ hay từng phần của biểu tượng không được sử dụng cho bất 

kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước của Hội đồng Olympic Châu Á. 

Điều 6. Lá Cờ của Hội đồng Olympic Châu Á 

 

 
 

Hội đồng Olympic Châu Á sẽ có Lá Cờ riêng của mình như sau: 

Một lá cờ màu trắng không có đường viền xung quanh, ở giữa có biểu tượng của Hội 

đồng Olympic Châu Á. 

Lá cờ của Hội đồng Olympic Châu Á hoặc bất kỳ phần nào của lá cờ là một thương 

hiệu và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước của 

Hội đồng Olympic châu Á. 

Điều 7. Khẩu hiệu của Hội đồng Olympic Châu Á 
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Khẩu hiệu của Hội đồng Olympic Châu Á là "Luôn luôn hướng về phía trước”. 

Khẩu hiệu này là tài sản độc quyền của Hội đồng Olympic Châu Á và không được phép 

sử dụng mà không có sự đồng ý của Hội đồng Olympic Châu Á. 

 

Điều 8. Nhạc thiều của Hội đồng Olympic Châu Á 

Nhạc thiều của Hội đồng Olympic Châu Á đã được thông qua trong Phiên họp Đại hội 

đồng lần thứ 15, được tổ chức tại thủ đô Bangkok – Thái Lan vào ngày 9 tháng 12 năm 

1996. Nhạc thiều là sự pha trộn của tất cả các âm thanh và nét văn hóa của lục địa Châu 

Á. Hội đồng Olympic Châu Á có trách nhiệm sở hữu nhạc thiều thể thao của mình, là 

tài sản độc quyền của Hội đồng Olympic Châu Á và nhạc thiều đã được đăng ký thương 

hiệu. Nhạc thiều không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý 

trước của Hội đồng Olympic Châu Á. 

 

Điều 9. Những quy định về giải thƣởng của Hội đồng Olympic Châu Á 

1. Mục đích 

Các giải thưởng của Hội đồng Olympic Châu Á sẽ được trao tặng  cho những  cá nhân, 

những người đã có cống hiến và đóng góp cho sự thành công các hoạt động của Hội 

đồng Olympic Châu Á và đã có những đóng góp to lớn cho sự thúc đẩy và phát triển 

của các môn thể thao ở Châu Á. 

2. Các giải thưởng 

a. Kỷ niệm chương của OCA; 

b. Huy hiêu vàng của OCA; 

c. Huy hiệu bạc của OCA; 

d. Bằng khen của OCA; 

e. Huân chương của OCA (loại đặc biệt). 

3. Lựa chọn và Quyết định 

Giải thưởng sẽ được Ban chấp hành quyết định khi nhận được đề xuất từ: 

a. Các Ủy ban Olympic Quốc gia thành viên; 

b. Các thành viên Ban chấp hành; 

c. Mọi tổ chức thể thao quốc tế được Hội đồng Olympic Châu Á công nhận. 

4. Tiêu chuẩn 

Các nguyên tắc hình thành cơ sở đánh giá là: 

a. Giải thưởng Kỷ niệm chương của OCA 

Có thể được trao: 

i. Cá nhân có những đóng góp đặc biệt cho sự phát triển Thể thao Châu Á; 

ii. Các thành viên của Ban chấp hành có đóng góp lâu dài và xuất sắc cho Hội 

đồng Olympic Châu Á và những cá nhân đã phục vụ tối thiểu hơn ba (3) 

nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm. 

iii. Các thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế, Hiệp hội các Ủy ban Olympic 

Quốc gia đã đóng góp cho thể thao Châu Á;  

iv. Trưởng ban, Chủ tịch / Tổng thư ký và Tổng Giám đốc Ban tổ chức Đại hội 

Thể thao Châu Á cho sự tổ chức thành công Đại hội Thể thao của Hội đồng 

Olympic Châu Á;  

v. Chủ tịch và Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia thành viên đối với những 

nỗ lực trong sự phát triển thể thao ở nước mình; 

vi. Chủ tịch và Tổng thư ký của Các Liên đoàn Thể thao Quốc tế và các Liên 

đoàn Thể thao Châu Á về những đóng góp cho thể thao Châu Á. 

b.  Huy hiệu vàng của OCA 
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       Có thể được trao cho:  

i. Thành viên Ban chấp hành, những người đã từng phục vụ hai (2) hoặc ít hơn 

hai (2) nhiệm kỳ;  

ii. Những cá nhân hợp tác với Hội đồng Olympic Châu Á trong một thời gian 

dài và đã đạt được những thành tựu xuất sắc; 

iii.  Các thành viên của Ban điều hành của Ban tổ chức Đại hội thể thao của Hội 

đồng Olympic Châu Á; 

iv. Các thành viên của các Uỷ ban Thường trực của Hội đồng Olympic Châu Á 

về những đóng góp quý báu của họ cho Thể thao Châu Á và những cá nhân 

đã phục vụ tối thiếu 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ bốn năm. 

c. Huy hiệu Bạc của OCA 

Có thể được trao cho:  

i. Các thành viên của các Uỷ ban Chức năng của OCA, những người đã phục 

vụ  ít hơn hơn hai (2) nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ (4) năm;  

ii. Các giám đốc và các thành viên khác của các Ban tổ chức Đại hội Thể thao 

Châu Á, những người đã đóng góp và có thành tựu xuất sắc trong công tác tổ 

chức các Đại hội Thể thao của Hội đồng Olympic Châu Á; 

iii. Bất kỳ cá nhân nào khác liên quan đến thể thao, với khả năng của mình đã 

đóng góp đáng kể cho Hội đồng Olympic Châu Á. 

d. Bằng khen của OCA 

Có thể được trao cho: 

i. Các cá nhân đã có những đóng góp đáng kể cho các dự án hoặc các cuộc họp hoặc 

bất kỳ hoạt động khác của Hội đồng Olympic Châu Á. 

e. Huy chương của  OCA 

Có thể được trao cho: 

i. Các cá nhân như: Nguyên thủ Quốc gia, Lãnh đạo nhà nước, các Bộ trưởng và 

những cá nhân cao quý đã truyền bá những lý tưởng của Hội đồng Olympic Châu Á 

và có đóng góp cho Thể thao Châu Á. 

5. Trao giải thưởng 

Giải thưởng của OCA sẽ được Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á hoặc người được 

ủy quyền, là thành viên Ban chấp hành trao cho cá nhân tại Phiên họp Đại hội đồng 

hay tại lễ trao giải thưởng được tổ chức. 

 

Điều 10. Các Đại hội của Hội đồng Olympic Châu Á  

Đại hội Thể thao của Hội đồng Olympic Châu Á là các cuộc thi đấu giữa các vận động 

viên trong các môn thể thao cá nhân và đồng đội, Ủy ban Olympic Quốc gia chịu trách 

nhiệm duy nhất lựa chọn, đăng ký và cử các vận động viên và các quan chức, đệ trình 

lên Hội đồng Olympic Châu Á phê chuẩn cuối cùng trên cơ sở Điều lệ và các điều luật 

của OCA để tham dự các Đại hội Thể thao của Hội đồng Olympic Châu Á. Cuộc thi 

đấu sẽ được tiến hành theo các Điều luật chuyên môn của Liên đoàn Thể thao Quốc tế, 

trong trường hợp môn thể thao không có Liên đoàn thể thao quốc tế thì sẽ được tiến 

hành theo Điều luật chuyên môn của Liên đoàn Thể thao Châu Á và phải tiến hành dưới 

sự giám sát và ủy quyền của Hội đồng Olympic Châu Á. Quyết định của Hội đồng 

Olympic Châu Á là quyết định cuối cùng. 

Đại hội Thể thao của Hội đồng Olympic Châu Á bao gồm: 

1. Đại hội Thể thao châu Á (AG) được tổ chức liên tục bốn (4) năm một lần từ Đại hội 

Thể thao Châu Á đầu tiên được tổ chức tại New Delhi - Ấn Độ vào năm 1951;  
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2. Đại hội Thể thao Châu Á Mùa đông (AWG) được tổ chức liên tục bốn (4) năm một 

lần từ Đại hội Thể thao Châu Á Mùa Đông đầu tiên được tổ chức tại Sapporo, Nhật bản 

vào năm 1986; 

3. Đại hội Thể thao Trong nhà – Võ thuật Châu Á (AIMAG) được tổ chức liên tục bốn 

(4) năm một lần từ Đại hội Thể thao Trong nhà Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại 

Bangkok, Thái Lan vào năm 2005; 

4. Đại hội thể thao Trẻ Châu Á (AYG) được tổ chức liên tục bốn (4) năm một lần tính 

từ Đại hội Thể thao trẻ Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore vào năm 2009; 

5. Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á (ABG) được tổ chức liên tục hai (2) năm một lần 

từ Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Bali Indonesia vào 

năm 2008; 

6. Thẩm quyền cuối cùng về các vấn đề liên quan tới các Đại hội Thể thao của Hội 

đồng Olympic Châu Á thuộc về Ban chấp hành OCA; 

7. Tất cả các Đại hội Thể thao là tài sản độc quyền của OCA, là người sở hữu tất cả các 

quyền và dữ liệu quan liên quan tới Đại hội, cụ thể và không giới hạn, tất cả các quyền 

liên quan đến công tác tổ chức, khai thác, truyền thông, truyền hình, ghi âm, marketing, 

biểu diễn, sao chép, truy cập, lưu trữ và phân bổ dưới bất kỳ hình thức nào và bằng bất 

kỳ phương tiện hoặc cơ chế nào, cho dù hiện tại hay phát triển trong tương lai. Hội 

đồng Olympic Châu Á sẽ quyết định các điều kiện tiếp cận và các điều kiện sử dụng các 

dữ liệu liên quan tới các Đại hội của OCA và thành tích thể thao;  

8. Nhãn mác của OCA (biểu tượng, logo, cờ, khẩu hiệu, bài hát và thẻ tham dự) 

bao gồm nhưng không giới hạn nhãn mác các Đại hội của OCA (biểu tượng, linh vật, 

huy chương, kỷ niệm chương, ngọn lửa và ngọn đuốc), đều được gọi chung là “TÀI 

SẢN CỦA ĐẠI HỘI”. Tất cả các quyền đối với TÀI SẢN CỦA ĐẠI HỘI bao gồm 

việc sử dụng (vì mục đích thương mại, tạo nguồn lợi nhuận, hay quảng cáo) liên quan 

đều thuộc độc quyền của Hội đồng Olympic Châu Á. Hội đồng Olympic Châu Á có thể 

ủy quyền tất cả hoặc một phần quyền của mình theo các Điều khoản và điều kiện được 

Ban chấp hành quy định. TÀI SẢN CỦA ĐẠI HỘI phải được Ban tổ chức Đại hội Thể 

thao Châu Á bảo vệ theo chỉ đạo của Hội đồng Olympic Châu Á;  

9. Hội đồng Olympic Châu Á có thể tiến hành các bước thích hợp để đạt được sự bảo vệ 

pháp lý trên cả cơ sở quốc gia và quốc tế để bảo vệ các quyền đối với các Đại hội của 

OCA và bất cứ tài sản nào của OCA; 

10. Mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia chịu trách nhiệm với OCA để bảo vệ và giám sát ở 

quốc gia của mình về bản quyền sở hữu trí tuệ đã được đề cập trong Điều 10. Cần thực 

hiện các bước để ngăn cấm việc sử dụng bất kỳ tài sản nào của OCA mà trái với các 

điều luật của OCA. Các Ủy ban Olympic Quốc gia cũng sẽ nỗ lực để đạt được sự bảo 

vệ TÀI SẢN CỦA ĐẠI HỘI vì nguồn lợi của Hội đồng Olympic Châu Á; 

11. Trường hợp pháp luật quốc gia hoặc việc đăng ký nhãn hiệu hoặc hình thức khác 

của công cụ pháp luật cấp bảo vệ hợp pháp cho một Ủy ban Olympic Quốc gia đối với 

biểu tượng hay tài sản khác của OCA thì Ủy ban Olympic Quốc gia đó chỉ có thể sử 

dụng các quyền theo Điều lệ, các Điều luật và Hướng dẫn của OCA; 

12. Hội đồng Olympic Châu Á, tuỳ ý, có thể ủy quyền cho các nhà truyền thông của các 

Đại hội của OCA sử dụng biểu tượng hay các TÀI SẢN CỦA ĐẠI HỘI của OCA cho 

các mục đích thúc đẩy;  

13. Nhãn mác các Đại hội là tài sản của OCA, và phải được Ban tổ chức Đại hội thể 

thao Châu Á tạo ra và được Hội đồng Olympic Châu Á phê chuẩn; 

14. Biểu tượng của OCA phải có trong tất cả các tài sản của Ban tổ chức Đại hội Thể 

thao Châu Á, trong kế hoạch truyền thông và tại các địa điểm của Đại hội. Biểu tượng 

của OCA phải có trong mọi thứ, không được thay đổi trong mọi hình thức; 
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15. Việc bảo vệ tài sản của OCA hoặc của Đại hội từ các Ủy ban Olympic Quốc gia hay 

Ban tổ chức Đại hội không được chống lại Hội đồng Olympic Châu Á; 

16. Việc sử dụng tài sản của OCA hay tài sản của Đại hội cho mục đích quảng cáo 

thương mại hay các múc đích tạo nguồn lợi nhuận phải tuân thủ theo các điều kiện và 

sự phê chuẩn của Hội đồng Olympic C.hâu Á; 

17. Tất cả các hợp đồng hoặc các thỏa thuận liên quan đến Đại hội của OCA của các 

Ban tổ chức Đại hội phải được phê chuẩn và có chữ ký của OCA; 

18. Tất cả các tài sản của OCA có thể được các Ban tổ chức Đại hội sử dụng trong 

khoảng ba mươi (30) ngày sau khi kết thúc Đại hội của OCA; 

19. Tất cả các hồ sơ, tài liệu điện tử và in ấn, Website của Đại hội và tất cả các Hệ 

thống Công nghệ thông tin cần thiết liên quan đến Ban tổ chức Đại  hội và công tác 

tuyên truyền xúc tiến Đại hội trước và trong thời gian Đại hội đều là sở hữu độc quyền 

của OCA. Ban tổ chức Đại hội phải bàn giao tất cả các tài liệu cho Trụ sở Hội đồng 

Olympic Châu Á trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Bế mạc Đại hội; 

20. Ban tổ chức Đại hội và Ủy ban Olympic Quốc gia của thành phố đăng cai và quốc 

gia đăng cai có trách nhiệm đảm bảo rằng thủ tục chỉ định OCA là chủ sở hữu bản 

quyền tác giả về bất kỳ nghi lễ, văn hoá và các tác phẩm âm nhạc liên quan tới Đại hội 

của OCA. Ban tổ chức đại hội / Ủy ban Olympic Quốc gia không được sử dụng những 

hồ sơ, tài liệu như vậy trước, trong hay sau thời gian Đại hội của OCA mà không có sự 

chấp thuận của OCA. 

 

Điều 11. Quỹ đoàn kết Olympic  

Hội đồng Olympic Châu Á có toàn bộ thẩm quyền và trách nhiệm quản lý và tổ chức 

các chương trình châu lục ở Châu Á. OCA cũng có thể bổ sung, sửa đổi các chương 

trình vì lợi ích của OCA và của các Ủy ban Olympic Quốc gia thành viên; Các Ủy ban 

Olympic Quốc gia sẽ chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các khóa học của Quỹ đoàn 

kết Olympic và các chương trình khác của Quỹ đoàn kết Olympic trong lĩnh vực thẩm 

quyền của mình; được mời tham gia các khóa học, nếu là khóa học cấp quốc gia hoặc 

khu vực, sẽ được Ủy ban Olympic Quốc gia liên quan thông tin sớm ít nhất là 3 tháng 

trước đó để lựa chọn các Ủy ban Olympic quốc gia đối tác chuyển tới cho Hiệp hội thể 

thao quốc gia; Ủy ban Olympic quốc gia đăng cai sẽ chịu trách nhiệm trước Quỹ đoàn 

kết Olympic và OCA về việc tổ chức hợp lý khóa học và làm các báo cáo theo quy định 

và báo cáo tài chính khi kết thúc khóa học; Các Ủy ban Olympic quốc gia sẽ nộp báo 

cáo tài chính tóm tắt cho OCA/ Quỹ đoàn kết Olympic về các chương trình Châu lục. 

 

 

 

 

CHƢƠNG 2: HỘI ĐỒNG OLYMPIC CHÂU Á 

Điều 12. Tƣ cách pháp nhân của Hội đồng Olympic Châu Á 

Hội đồng Olympic Châu Á là một Tổ chức Thể thao Châu Á phi lợi nhuận, phi chính 

phủ quốc tế được Ủy ban Olympic Quốc tế công nhận vĩnh viễn, thành lập theo hình 

thức hiệp hội, có tư cách pháp nhân được Nhà nước Cô Oét công nhận theo quyết  định 

của Phiên họp Đại hội đồng OCA lần thứ nhất vào ngày 16 tháng 11 năm 1982 ở New 

Delhi - Ấn Độ và thỏa thuận ký với Chính phủ Cô Oét vào ngày 28 tháng 6 năm 2003. 

Trụ sở OCA đặt tại thành phố Cô Oét. Đại hội đồng là cơ quan tối cao của Hội đồng 

Olympic Châu Á về các vấn đề liên quan các Điều luật và Điều lệ. Các quyết định của 

Đại hội đồng là quyết định cuối cùng. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc áp dụng 
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hoặc giải thích các điều luật, điều lệ sẽ chỉ được giải quyết bởi Ban chấp hành của Hội 

đồng Olympic Châu Á. 

 

Điều 13. Thành viên  

Một thành viên được Hội đồng Olympic Châu Á công nhận phải tuân thủ đầy đủ những 

yêu cầu sau: 

1. Phải trong tổ chức đại diện của các Tổ chức Điều hành cấp quốc gia của những môn 

thể thao mà quốc gia đó tham dự các Đại hội thể thao của Hội đồng Olympic Châu Á. 

Những Tổ chức Điều hành Thể thao này cần phải được công nhận là thành viên của 

Liên đoàn Thể thao quốc tế tương ứng và là thành viên của Liên đoàn Thể thao Châu Á 

tương ứng của một môn thể thao khu vực; 

2. Phải trong tổ chức các thành viên đại diện thích hợp trong Phiên họp Đại hội đồng. 

Phải được công nhận không nhiều hơn một tổ chức, Hiệp hội quốc gia ở chính quốc gia 

của mình như là tổ chức điều hành quản lý môn thể thao ở cấp quốc gia mà tổ chức đó 

phải được công nhận là thành viên của Liên đoàn quốc tế của môn thể thao đó hay phải 

được công nhận bởi Liên đoàn Thể thao Châu Á, nơi Liên đoàn Thể thao Quốc tế 

không tồn tại;  

3. Là tổ chức chính thức tại quốc gia đối với tất cả các vấn đề liên quan đến các Đại hội 

của OCA. Tất cả các thỏa thuận của quốc gia liên quan đến việc tham dự các Đại hội 

của OCA và tất cả các thông tin liên lạc về những vấn đề đó. Tổ chức phải hoàn toàn 

độc lập, tự chủ và ở một vị trí không bị ảnh hưởng của các áp lực chính trị, tôn giáo 

hoặc thương mại; 

4. Một thành viên mà không tuân theo các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu chung, như quy 

định trong Điều 2, Điều 3, quyết định của Ban chấp hành sẽ bị Hội đồng Olympic thu 

hồi việc công nhận thành viên và quyền cử các thành viên tham dự các Đại hội thể thao 

của OCA. Đối với việc không tuân theo các nguyên tắc cơ bản, các mục tiêu và các 

Điều luật, các hình phạt có thể là cảnh cáo, khiển trách, phạt tiền hoặc đình chỉ có thời 

hạn, quyết định này sẽ được Ban chấp hành OCA phê chuẩn.  

5. Thành viên của OCA có nghĩa vụ tham gia các Đại hội Thể thao của OCA. Thành 

viên có thể bị mất tư cách thành viên và quyền bỏ phiếu, theo quyết định của Ban chấp 

hành OCA, nếu quyết định không tham dự hoặc một phần của đoàn thể thao hoặc cả 

đoàn thể thao bỏ cuộc không tham dự Đại hội Châu Á mà không có lý do hợp lệ. 

6. Mọi thành viên của OCA sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh Hiến chương Olympic. Những 

Điều khoản của Hiến chương Olympic cũng như bất cứ quyết định nào của Ủy ban 

Olympic Quốc tế sẽ bắt buộc đối với Hội đồng Olympic Châu Á cũng như các thành 

viên của OCA. Không tuân thủ Hiến chương Olympic có thể dẫn đến lệnh trừng phạt 

như bị đình chỉ hoặc bị truất quyền tùy theo mức độ do Ban chấp hành Ủy ban Olympic 

Quốc tế quyết định.  

7. Ủy ban Olympic Quốc gia thành viên bị đình chỉ do Ủy ban Olympic Quốc tế  có thể 

tham dự các Đại hội của OCA và các giải thi đấu khác dưới ngọn cờ của Ủy ban 

Olympic Quốc tế, theo những hướng dẫn được quy định bởi Ban chấp hành Ủy ban 

Olympic Quốc tế. Ủy ban Olympic Quốc gia bị đình chỉ sẽ không được phép sử dụng 

quốc kỳ của mình trên đồng phục chính thức của Đoàn thể thao tham dự Đại hội. Lá cờ 

của Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ được hiển thị thay cho quốc kỳ của Ủy ban Olympic 

Quốc gia bị đình chỉ ở tất cả các địa điểm. Lá Cờ của Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ được 

kéo lên tại lễ trao phần thưởng thay cho quốc kỳ của Ủy ban Olympic Quốc gia bị đình 

chỉ. 

8. Chính phủ hoặc các tổ chức công quyền khác không được đề cử bất cứ thành viên 

nào của Ủy ban Olympic Quốc gia. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc gia có thể xem 

xét quyết định để bầu chọn làm thành viên đại diện các tổ chức đó.  
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9. Đại diện Chính phủ hoặc các tổ chức công quyền khác có thể được mời tham dự các 

Phiên họp của Ủy ban Ủy ban Olympic Quốc gia, mà không được quyền biểu quyết.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng điều 13. 

1. Khi xảy ra vi phạm các nguyên tắc cơ bản của OCA hoặc khi một Thành viên không 

tuân thủ tư cách, Điều lệ, Điều luật, những Hướng dẫn áp dụng Điều luật của OCA và 

quyết định của Ban chấp hành OCA,  Chủ tịch / Tổng Thư ký sẽ đưa vấn đề tới Ban 

chấp hành OCA, Ban chấp hành sẽ chỉ định một Ủy ban tìm hiểu thực tế, Ủy ban này 

phải báo cáo cho Ban chấp hành trong vòng hai (2) tháng sau khi được chỉ định. Báo 

cáo cùng với quyết định của Ban chấp hành sẽ được giải quyết tại Phiên họp Đại hội 

đồng tiếp theo;  

2. Tất cả các Ủy ban Olympic Quốc gia thành viên phải bảo vệ quyền tự chủ của mình 

như quy định trong Điều lệ OCA và Hiến chương Olympic. Không nên có sự can thiệp 

của Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ  vào các hoạt động của Ủy ban Olympic 

Quốc gia. Tuy nhiên, mối quan hệ chặt chẽ và thân thiết với Chính phủ và các cơ quan 

của Chính phủ nên được duy trì; mọi vi phạm các Điều luật của Điều lệ OCA/ Hiến 

chương Olympic sẽ dẫn tới bị đình chỉ / thu hồi sự công nhận của Hội đồng Olympic 

Châu Á. 

3. Khi quyền tự chủ của một Ủy ban Olympic Quốc gia thành viên đang bị can thiệp 

hoặc đã bị can thiệp, Ban chấp hành OCA có quyền đưa ra mọi quyết định phù hợp để 

bảo vệ các môn thể thao và Phong trào Olympic ở đất nước đó. Những biện pháp này 

bao gồm việc đình chỉ hoặc trục xuất của Hội đồng OCA; 

4. Ủy ban olympic Quốc gia có thẩm quyền duy nhất là cử đại diện của mình cho mọi vị 

trí (được bầu hay không) trong OCA hoặc ở bất kỳ tổ chức địa phương, khu vực hoặc 

quốc tế, nếu có. Mọi sự đề cử, kiến nghị hoặc thông tin về việc bổ nhiệm đại diện của 

Ủy ban Olympic Quốc gia/ ứng cử viên cho mọi vị trí, bởi bất kỳ cơ quan chính quyền / 

dịch vụ, hay cá nhân nào bên ngoài Ủy ban Olympic Quốc gia sẽ bị xem là sự can thiệp 

và xâm phạm vào quyền tự chủ của các tổ chức tương ứng, do đó những sự đề cử như 

vậy bị tuyên bố là bất hợp pháp;  

5. Việc phê duyệt Điều luật của Ủy ban Olympic Quốc gia/ các Đạo luật bởi Ủy ban 

Olympic Quốc tế/ Hội đồng Olympic Châu Á là một điều kiện để công nhận. Áp dụng 

điều kiện tương tự đối với mọi thay đổi hay sửa đổi Điều luật, Điều lệ của Ủy ban 

Olympic Quốc gia. Các Đạo luật đó phải tuân thủ Hiến chương Olympic/ Điều lệ OCA 

ở mọi thời điểm. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Hiến chương Olympic / Điều lệ 

OCA với Điều luật, Điều lệ/ Đạo luật của Ủy ban Olympic Quốc gia thì Hiến chương 

Olympic / Điều lệ OCA sẽ thắng thế. 

 

Điều 14. Thành viên 

1. Thành viên OCA có quyền biểu quyết chỉ dành cho các ủy ban Olympic quốc gia 

Châu Á, thành viên của Hội đồng Olympic Châu Á; 

2. Mỗi ủy ban Olympic Quốc gia thành viên có quyền và được khuyến khích đề cử 

không quá ba (3) đại diện tham dự Phiên họp Đại hội đồng. Các đại diện được đề cử 

cho tham dự Đại hội đồng phải là công dân của các quốc gia tương ứng và là thành viên 

của của Ủy ban Olympic quốc gia của họ; 

3. Mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia thành viên sẽ chỉ có một (1) phiếu bầu không phân 

biệt số lượng các đại diện có mặt tại mọi Phiên họp Đại hội đồng; 

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 14 
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1. Trường hợp không có Ủy ban Olympic Quốc gia tại một quốc gia, Tổ chức Thể thao 

Quốc gia tại nước này có thể được nhận làm thành viên nhưng phải cung cấp bằng 

chứng. Tổ chức như vậy cần thực hiện các bước trong vòng (4) năm để được công nhận 

là Ủy ban Olympic Quốc gia của nước đó. Mọi Uỷ ban hoặc Tổ chức như vậy có mong 

muốn tham gia vào Hội đồng Olympic Châu Á thì phải nộp đơn xin gia nhập cho Chủ 

tịch OCA, người sẽ xem xét các thông tin về tổ chức xin tham gia để Ban chấp hành 

quyết định. Quyết định của Ban chấp hành phải được sự phê chuẩn của Phiên họp Đại 

hội đồng; 

2. Mọi thành viên sẽ thông báo cho OCA họ tên các quan chức văn phòng của tổ chức 

được bầu chọn hợp pháp bao gồm cả Chủ tịch và Tổng thư ký cùng với các thông tin 

địa chỉ liên hệ của Ủy ban Olympic Quốc gia và thông báo cho OCA bất cứ khi nào có 

thay đổi xảy ra;  

3. Mọi thông tin liên lạc từ Hội đồng Olympic Châu Á được gửi cho Chủ tịch hay Tổng 

thư ký của Ủy ban Olympic Quốc gia theo thông tin địa chỉ liên hệ của Ủy ban Olympic 

Quốc gia cung cấp. 

 

Điều 15. Nộp đơn xin làm thành viên  

Những Ủy ban Olympic Quốc gia ở Châu Á, sáng lập viên của Hội đồng Olympic Châu 

Á nghiễm nhiên được coi là thành viên của OCA. Ngoài các thành viên sáng lập Hội 

đồng Olympic Châu Á, các Ủy ban Olympic Quốc gia khác của Châu Á có thể nộp đơn 

xin gia nhập làm thành viên: Những đơn xin gia nhập thành viên như vậy sẽ được xem 

xét bởi Đại hội đồng và chỉ được chấp thuận khi có hai phần ba (2 / 3) các Thành viên 

có mặt bỏ phiếu thuận đối với từng đơn xin gia nhập thành viên. Thành viên sẽ bị Ban 

chấp hành và Đại hội đồng quyết định truất quyền nếu vi phạm cơ bản Điều lệ OCA. 

 

Điều 16. Thẩm quyền của Hội đồng Olympic Châu Á. 

Thẩm quyền của Hội đồng Olympic Châu Á sẽ được giới hạn ở Châu Á,  ở những vùng 

lãnh thổ được kiểm soát bởi các Ủy ban Olympic Quốc gia thành viên của OCA. Để 

phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, châu Á được chia thành năm(5) khu vực:  

1. Trung Á;  

2. Đông Á;  

3. Nam Á;  

4. Đông Nam Á;  

5. Tây Á.  

Việc phân chia của các Ủy ban Olympic Quốc gia ở mỗi khu vực được đính kèm theo 

phụ lục II của Điều lệ OCA. Sự phân bố của các Ủy ban Olympic Quốc gia từng khu 

vực sẽ thuộc thẩm quyền duy nhất của Ban chấp hành OCA. 

 

Điều 17. Tổ chức  

Các quyền hạn của OCA được thực hiện bởi các tổ chức, cụ thể là:  

1. Đại hội đồng (GA)  

2. Ban chấp hành (EB)  

3. Chủ tịch.  

 

Điều 18. Đại hội đồng  

1. Chỉ các ủy ban Olympic Quốc gia thành viên của châu Á mới có một (1) phiếu bầu 

bất kể số lượng các đại biểu có mặt tại Phiên họp là bao nhiêu;  

2. Có thể tham dự các cuộc họp sau của Đại hội đồng:  
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a. Với phiếu bầu:  

Các Ủy ban Olympic Quốc gia Châu Á, được công nhận là thành viên của Hội đồng 

Olympic Châu Á. Mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia có thể được cử không quá ba (3) đại 

biểu, nhưng chỉ được một phiếu bầu (1). Các đại biểu tham dự Phiên họp Đại hội đồng 

hoặc bất kỳ Phiên họp nào khác của Hội đồng Olympic Châu Á phải là công dân của 

quốc gia đó;  

b. Không bỏ phiếu:  

i. Các thành viên Ban chấp hành;  

ii. Các Chủ tịch danh dự vĩnh viễn, các Phó Chủ tịch danh dự vĩnh viên và các Thành 

viên danh dự vĩnh viễn; 

iii. Thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế và Quỹ Đoàn kết Olympic;  

iv. Chủ tịch và Tổng thư ký của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á của Quốc gia 

đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao của Hội đồng Olympic Châu Á. 

3. Những cá nhân đề cập ở dưới đây có thể được mời tham dự các Phiên họp Đại hội 

đồng với chi phí của cá nhân mà không có quyền bỏ phiếu biểu quyết:  

a. Chủ tịch và Tổng thư ký của các Liên đoàn Thể thao Quốc tế (hoặc một (1) đại biểu 

của các Liên đoàn Thể thao quốc tế), đại biểu đó có thể là đại biểu của châu Á; 

b. Các Liên đoàn Thể thao Châu Á đang tìm kiếm sự công nhận của Hội đồng Olympic 

Châu Á phải tán thành Điều lệ OCA, các Điều luật của OCA và cũng cam kết tổ chức 

các giải vô địch Châu Á theo các điều kiện được quy định để có thể đưa môn thể thao 

đó vào chương trình của các Đại hội thể thao của OCA; 

c. Không có đại diện khác được phép ở bên trong Hội trường mà không có sự chấp 

thuận trước của Hội đồng Olympic Châu Á.  

4. Mọi thành viên có mặt tại Phiên họp thông thường hoặc Phiên họp đặc biệt của OCA 

chỉ có một (1) phiếu bầu. Không được phép ủy quyền bỏ phiếu. Phiếu bầu nhiều lựa 

chọn, có nghĩa là một người (1) bỏ phiếu  nhiều hơn một (1) vị trí, là không được phép. 

Phiếu bầu tối đa cho phép cho mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia thành viên sẽ không vượt 

quá một (1) phiếu bầu;  

5. Phiên họp Đại hội đồng của OCA sẽ họp mỗi năm một lần tại thời gian và địa điểm 

theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á. Các Phiên họp này sẽ được 

gọi là Phiên họp thông thường và phải được Chủ tịch hoặc Tổng thư ký của OCA thông 

báo cho tất cả các thành viên và các đại biểu bằng văn bản trước sáu mươi (60) ngày 

cùng với chương trình của Phiên họp theo Điều 18 (2) & (3). 

Chương trình của Phiên họp Đại hội đồng sẽ bao gồm những nội dung theo trình tự sau 

đây: 

a. Giới thiệu đại biểu (điểm danh);  

b. Phát biểu chào mừng của Chủ tịch OCA;  

c. Báo cáo của Tổng thư ký;  

d. Báo cáo của các Phó Chủ tịch;  

e. Báo cáo của Chủ tịch các Ủy ban chức năng của OCA; 

f. Báo cáo của các Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á;  

g. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Mùa Đông Châu Á;  

h. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội Thể thao trong nhà – Võ thuật Châu Á;  

i. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á;  

j. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội Thể thao trẻ Châu Á;  

k. Phê duyệt báo cáo kiểm toán tài chính;  

l. Báo cáo về Quỹ Đoàn kết Olympic;  

m. Chỉ định Ban bầu cử trong Phiên họp Đại hội đồng nếu có yêu cầu;  
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n. Bầu cử Ban chấp hành OCA bốn (4) năm một lần;  

o. Bầu chọn thành phố đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á, nếu cần; 

p. Thông tin về thời gian và địa điểm Phiên họp tiếp theo.  

6. Phiên họp Đại hội đồng bầu chọn thành viên Ban chấp hành sẽ được triệu tập trong 

vòng 12 tháng sau khi kết thúc Đại hội Thể thao Châu Á; 

7. Số lượng đại biểu cho một Phiên họp thường lệ của Đại hội đồng là 50% +1 Ủy ban 

Olympic Quốc gia thành viên. Quyết định của Đại hội đồng được thực hiện theo đa số 

phiếu bầu, tuy nhiên, việc sửa đổi Điều lệ OCA cần hai phần ba (2/3) đa số các thành 

viên của Hội đồng Olympic Châu Á yêu cầu;  

8. Các Phiên họp bất thường của Đại hội đồng có thể được triệu tập bất kỳ thời gian nào 

do Chủ tịch OCA quyết định và cũng có thể được triệu tập theo yêu cầu bằng văn bản 

của không ít hơn 50% +1 Thành viên NOC, trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày 

nhận được yêu cầu tổ chức Phiên  họp bất thường. Chủ tịch OCA sẽ ban hành bằng văn 

bản cho các NOC thành viên trong ba mươi (30) ngày trước Phiên họp bất thường, địa 

điểm, ngày tháng và chương trình của Phiên họp bất thường. Các đại biểu cho Phiên 

họp bất thường sẽ được hai phần ba (2/3) của các thành viên do OCA công nhận; 

9. Nếu Chủ tịch OCA vắng mặt, một trong các Phó Chủ tịch sẽ Chủ trì Phiên họp của 

Đại hội đồng. Nếu Chủ tịch OCA cũng như các Phó Chủ tịch đều không có mặt, Phiên 

họp sẽ bầu một trong những thành viên Ban chấp hành có mặt làm Chủ tọa của Phiên 

họp; 

10. Chủ tọa Phiên họp, khi có yêu cầu bằng văn bản của một NOC thành viên  

NOC, có thể cho phép đưa một nội dung mới vào chương trình Phiên họp mà không cần 

báo trước. Tuy nhiên, quyết định đó sẽ không có giá trị nếu không được thông qua bởi 

hai phần ba (2/3) đa số các thành viên có mặt và biểu quyết;  

11. Hình thức bỏ phiếu kín sẽ được áp dụng để bầu chọn các thành viên Ban chấp hành 

và các Thành phố đăng cai các Đại hội của OCA, đa số phiếu (50% +1) sẽ quyết định 

kết quả;  

12. Hình thức bỏ phiếu kín sẽ được áp dụng nếu Chủ tọa của Phiên họp quyết định hoặc 

nếu có không ít hơn mười lăm (15) thành viên có mặt yêu cầu. Trừ trường hợp quy định 

tại Điều này, đa số phiếu (50% +1) sẽ quyết định mọi vấn đề. Nếu số phiếu bằng nhau, 

Chủ tọa Phiên họp có thể thực hiện phiếu bầu của mình;  

13. Tất cả các thủ tục tại các Phiên họp của Đại hội đồng mà không quy định trong điều 

này sẽ do Chủ tọa Phiên họp quyết định trừ khi có kháng cáo trong Đại hội đồng; 

14. Các thành viên có thể đề xuất các nội dung khác bổ sung vào chương trình của 

Phiên họp do Chủ tịch hay Tổng thư ký OCA ban hành trong vòng sáu mươi (60) ngày 

trước Phiên họp Đại hội đồng.  Tất cả các chương trình đề xuất của các thành viên được 

giải quyết tại Đại hội đồng. Chủ tịch hoặc Tổng thư ký OCA sẽ ban hành các chương 

trình bổ sung cho tất cả các thành viên ba mươi (30) ngày trước khi Đại hội đồng; 

15. OCA sẽ cấp một vé máy bay hạng thường cho một đại biểu (1) của Ủy ban Olympic 

Quốc gia thành viên tham dự Phiên họp Đại hội đồng. 

     

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 18  

1. Thành viên danh dự vĩnh viễn: Chủ tịch danh dự vĩnh viễn, Phó Chủ tịch danh dự 

vĩnh viễn và Thành viên danh dự vĩnh viễn có thể tham dự các Phiên họp Đại hội đồng 

và tham gia các cuộc thảo luận nhưng không được biểu quyết và đưa ra đề xuất về bất 

kỳ hoạt động nào, trừ khi là đại biểu được ủy quyền hợp lệ của các Ủy ban Olympic 

Quốc gia thành viên tham dự Đại hội đồng;  
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2. Mọi quyết định của Đại hội đồng kể cả quyết định sửa đổi Điều lệ OCA và điều luật  

của OCA đều có hiệu lực ngay lập tức, trừ trường hợp quyết định khác  của Đại hội 

đồng;  

3. Chủ tịch OCA soạn thảo các quy định cho tất cả các cuộc bầu cử. Mọi vấn đề thủ tục 

liên quan đến Đại hội đồng và bỏ phiếu, mà không quy định trong Hiến pháp và Điều 

luật của OCA sẽ do Chủ tịch OCA quyết định;  

4. Trong trường hợp khẩn cấp, một nghị quyết có thể được Chủ tịch OCA gửi cho các 

thành viên để bỏ phiếu bằng đường bưu điện, kể cả bằng fax hoặc thư điện tử;  

5. Biên bản của tất cả các Phiên họp và các thủ tục khác của Đại hội đồng được ban 

hành theo thẩm quyền của Chủ tịch OCA. Chủ tịch OCA có thể uỷ quyền cho Tổng thư 

ký;  

6. Không có kiến nghị ngoài những nội dung trong chương trình nghị sự sẽ được đưa ra 

tại một Phiên họp bất thường;  

7. Không có kiến nghị, trừ khi có sự chấp thuận của đa số Thành viên có mặt và không 

có sự điều chỉnh những gì đã thông báo theo các Điều luật sẽ được đưa ra thỏa luận ở 

một Phiên họp với những thủ tục kiến nghị như sau:   

a. Những kiến nghị để thay đổi thứ tự nội dung chương trình;  

b. Về việc giải thể;  

c. Tiến hành bầu cử;  

d. Trì hoãn;  

e. Chuyển tiếp tới nội dung tiếp theo của chương trình nghị sự;  

f. Phân nhóm các kiến nghị chính;  

g. Sự điều chỉnh có thể được chấp nhận của Chủ tọa theo thủ tục chính thức.  

8. Vào thời điểm ấn định bắt đầu một Phiên họp của Đại hội đồng, Tổng Thư ký phải 

lưu ý số lượng đại biểu có mặt. Nếu không có hoặc nếu đại biểu không có mặt trong 

vòng sáu mươi (60) phút, Phiên họp sẽ được hoãn lại. Đối với một Phiên  họp bị hoãn 

sẽ được tổ chức lại cùng ngày, số lượng đại biểu là không cần thiết. Các quyết định đưa 

ra tại Phiên họp bị trì hoãn như vậy sẽ được chuyển tới các thành viên bằng fax, thư 

điện tử hoặc gửi thư để lấy ý kiến đồng thuận hay không của các thành viên. Nếu nhận 

được đa số chấp nhận, quyết định này được coi là được phê chuẩn, nếu không thì không 

có giá trị;  

9. Một phiên họp bị hoãn do không có đại biểu có thể được thông báo trước 30 ngày 

trước ngày tổ chức lại Phiên họp. Các quyết định đưa ra tại Phiên họp này sẽ được coi 

là hợp lệ;  

10. Đại biểu đầu tiên xin phát biểu sau khi kết thúc bài phát biểu có quyền được phát 

biểu lại. Khi hai (2) hoặc nhiều đại biểu xin phát biểu ý kiến cùng một lúc, Chủ tọa sẽ 

quyết định ai là người phát biểu trước và phát biểu trong thời gian bao lâu; 

11. Mọi ý kiến phát biểu sẽ liên quan đến những kiến nghị điều chỉnh theo thảo luận. 

Không có ngôn ngữ có tính chất cá nhân được coi là mệnh lệnh;  

12. Nếu không có quy định khác, không một thành viên nào được nêu ý kiến nhiều hơn 

một lần về bất cứ kiến nghị hay sự sửa đổi nào; 

13. Nếu trong thời gian thảo luận, Chủ tọa xác định không có thành viên nào muốn thảo 

luận về chủ đề này, Chủ tọa  sẽ yêu cầu người đề xuất ý kiến trả lời những vấn đề mà 

người đề xuất đưa ra về việc sửa đổi, giải thể hoặc vấn đề thảo luận tiếp theo trong 

chương trình nghị sự sẽ không có quyền trả lời;  

14. Không có thành viên nào được nói về bản kiến nghị sau khi người đề xuất ý kiến 

được gọi trả lời;  



 22 

15. Mọi thành viên đều có thể, với sự cho phép của Chủ tọa, đứng dậy ngay cả trong 

khi một Thành viên khác đang nói, để giải thích sự hiểu lầm của người nói. Trong khi 

giải thích thì người nói có thể ngồi xuống ghế của mình;  

16. Mọi thành viên đều có thể gây sự chú ý của Chủ tọa ngay cả trong khi một Thành 

viên khác đang nói, nhưng không được phát biểu ngay tại thời điểm đó;  

17. Chủ tọa sẽ quyết định người nào được phát biểu trước và quyết định của Chủ tọa sẽ 

là cuối cùng.  

 

Điều 19.  Ban điều hành  

1. Ban điều hành bao gồm các vị trí sau đây:  

a. Chủ tịch;  

b. Tổng thư ký;  

c. Năm Phó Chủ tịch;  

d. Năm Phó Chủ tịch được chỉ định bởi NOC đăng cai các Đại hội Thể thao 

Châu Á;  

e. Chủ tịch Uỷ ban thường trực được Đại hội đồng thành lập;  

f. Chủ tịch Uỷ ban Phối hợp Đại hội Châu Á;  

g. Tổng giám đốc;  

h. Giám đốc kỹ thuật OCA.  

 

2. Đại hội đồng sẽ bầu bốn (4) năm một lần, từ các ứng viên được đề cử bởi Ủy ban 

Olympic Quốc gia tại Phiên họp, mười chín (19) thành viên của Ban Điều hành bao 

gồm, Chủ tịch, Tổng thư ký, năm (5) Phó Chủ tịch, một (1 ) của từng vùng, mười hai 

(12) Chủ tịch Uỷ ban thường trực, (theo Điều 23 a) để nắm giữ chức vụ trong thời gian 

bốn (4) năm; 

3. Bốn (4) thành viên Ban chấp hành sẽ được Chủ tịch bổ nhiệm là Chủ tịch Uỷ ban 

thường trực (theo Điều 23 b);  

4. Năm (5) Phó Chủ tịch từ AGOCs tương lai được NOC và thành phố đăng cai Đại hội 

Châu Á đề cử; 

5. Tổng Giám đốc và Giám đốc kỹ thuật, sẽ là thành viên Ban chấp hành không có 

quyền bỏ phiếu;  

6. Các thành viên Ban chấp hành có nhiệm kỳ bốn (4) năm và họ có đủ điều kiện để 

được bầu lại;  

7. Trong khi Chủ tịch OCA vắng mặt, hoặc trong khi ông không thể làm việc, một trong 

những Phó Chủ tịch sẽ thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của Chủ tịch OCA và 

thay thế chỗ của ông, nếu thuận tiện và được đa số trong Ban chấp hành đồng ý. Nếu 

Chủ tịch OCA mất hoặc bỏ bê văn phòng, công việc của văn phòng sẽ được thực hiện 

theo qui trình như trên cho đến khi Chủ tịch OCA mới được bầu ở Phiên họp Đại hội 

đồng tiếp theo, mà cần phải được Tổng thư ký triệu tập trong vòng sáu mươi (60) ngày 

kể từ ngày xảy ra sự việc. Nếu văn phòng của Tổng thư ký bỏ trống trong nhiệm kỳ, 

Chủ tịch OCA sẽ đề cử hợp pháp một Tổng Thư ký tạm thời để thực hiện các nhiệm vụ 

và chức năng của văn phòng. Công việc hàng ngày của văn phòng OCA không bị ảnh 

hưởng và Tổng Giám đốc sẽ điều hành công việc;  

8. Chủ tịch OCA, Tổng thư ký và Tổng Giám đốc sẽ đương nhiên là thành viên của tất 

cả các ủy ban;  

9. Cuộc họp Ban chấp hành sẽ được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần theo qui định. Đối 

với mỗt cuộc họp Ban chấp hành, Chủ tịch hoặc Tổng Thư ký OCA phải thông báo 

bằng thư, fax, telex hoặc e-mail cho tất cả các thành viên của Ban chấp hành trước tối 
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thiểu là mười lăm (15) ngày. Mười lăm (15) thành viên sẽ tạo thành số đại biểu cần 

thiết theo qui định. Cuộc họp Ban chấp hành bất thường được tổ chức trong vòng mười 

lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu từ mười lăm (15) thành viên, hoặc theo 

yêu cầu của Chủ tịch OCA;  

10. Tại thời điểm khai mạc cuộc họp, nếu đại biểu không có mặt trong vòng sáu mươi 

(60) phút, cuộc họp phải hoãn lại. Đối với một cuộc họp của Ban chấp hành bị hoãn, 

một thông báo mới sẽ được đưa ra;  

11. OCA sẽ cung cấp vé máy bay hạng Thương gia , ăn và ở cho các thành viên của 

hạng đến dự họp;  

12. Các thành viên Ban chấp hành OCA cũng như các thành viên Ủy ban Thường trực 

sẽ được bồi thường là 100 USD mỗi ngày làm việc với tối thiểu là 300 USD mỗi nhiệm 

vụ đối với tất cả các cuộc họp OCA. Điều này cũng sẽ được áp dụng cho các Đại hôi 

Châu Á. Tuy nhiên, nếu tổng thời gian vượt quá 10 ngày thì số tiền là 50 USD sẽ được 

trả từ ngày thứ mười một trở đi cho mỗi ngày làm việc;  

13. Các chương trình nghị sự cuộc họp Ban chấp hành sẽ bao gồm những phần sau đây:  

a. Giới thiệu đại biểu;  

b. Chủ tịch OCA chào mừng các đại biểu;  

c. Báo cáo của Tổng thư ký OCA  

d. Báo cáo của Phó Chủ tịch OCA;  

e. Báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Thường trực;  

f. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á;  

g. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Mùa đông Châu Á;  

h. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ Nghệ thuật Châu Á;  

i. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á;  

j. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á;  

k. Phê duyệt Báo cáo kiểm toán tài khoản kế toán;  

l. Báo cáo về Quỹ Đoàn kết Olympic; 

m. Thời gian và địa điểm cuộc họp tiếp theo.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 19 

1. Trong trường hợp khuyết chỗ trong Ban chấp hành / Ủy ban Thường trực vì một 

thành viên mất hoặc vì các lý do khác, Ban chấp hành sẽ có quyền bổ nhiệm một thành 

viên mới vào vị trí đó cho thời hạn còn lại từ các Ủy ban Olympic Quốc gia thành viên 

của mình; 

2. Khi có một thành viên Ban chấp hành / Uỷ ban thường trực vắng mặt ba (3) cuộc họp 

Ban chấp hành / Ủy ban Thường trực liên tiếp trong một nhiệm kỳ với lý do không 

chính đáng, Ban chấp hành sẽ có quyền tuyên bố rằng thành viên đó đã bị hủy bỏ tư 

cách thành viên của mình. Theo tiểu phần 1 ở trên Ban chấp hành có quyền thay thế vị 

trí đó;  

3. Mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia sẽ có một Phó Chủ tịch, cho dù là nước sở tại hay 

đăng cai Đại hội Châu Á. Ủy ban Olympic Quốc gia đăng cai Đại hội có một Phó Chủ 

tịch được bổ nhiệm trong từng trường hợp, sẽ không đủ tư cách với vị trí Phó Chủ Tịch 

khu vực;  

4. Các Phó Chủ tịch, được đề cử bởi các Ủy ban Olympic Quốc gia / Thành phố đăng 

cai Đại hội Châu Á sẽ tự chịu trách nhiệm với các hoạt động liên quan đến các Ban tổ 

chức của các Đại hội tương ứng;  

5. Chủ tịch OCA có toàn quyền bổ nhiệm các cá nhân và / hoặc Uỷ ban đặc biệt / đội 

cho một số nhiệm vụ hoặc vị trí cụ thể và xác định quyền ưu đãi, nhiệm vụ và quyền 
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lợi, theo Hiến pháp OCA và Hướng dẫn Tài chính. Các đề cử này lấy từ  những nhà 

lãnh đạo thể thao có kinh nghiệm và đã đóng góp cho các nhiệm vụ OCA và / hoặc là 

các chuyên gia về các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, các đề cử này sẽ được báo cáo trong 

cuộc họp Ban chấp hành của OCA tiếp theo; 

6. Chủ tịch OCA có quyền bổ nhiệm Cố vấn / Chuyên gia và giao nhiệm vụ cho họ. Các 

Cố vấn / Chuyên gia có thể được mời tham dự Hội nghị Ban chấp hành như quan sát 

viên, chỉ khi cần, mà không có quyền bỏ phiếu.  

 

Điều 20 Trách nhiệm và quyền  

Vai trò và nhiệm vụ của Đại hội đồng, Ban chấp hành và văn phòng như sau:  

1. Đại hội đồng  

Đại hội đồng có quyền cao nhất về mọi vấn đề liên quan đến OCA. Đặc biệt, có quyền 

thực thi các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu, nguyên tắc, quy định và hướng dẫn áp dụng 

luật của OCA. Đại hội đồng có trách nhiệm với những công việc sau đây, quyết định 

của họ là cuối cùng:  

a. Lựa chọn trụ sở thường trực của OCA;  

b. Lựa chọn các thành viên Ban chấp hành;  

c. Thông qua báo cáo kiểm toán của các tài khoản và dự toán tài chính cho các năm tiếp 

theo;  

d. Lựa chọn nước chủ nhà để giao Đại hội Châu Á;  

e. Thừa nhận các thành viên mới cho OCA mà yêu cầu đạt hai phần ba (2/3) số phiếu 

của Đại hội đồng;  

f. Trục xuất các Thành viên mà yêu cầu có hai phần ba (2/3) số phiếu của Đại hội đồng;  

g. Ban chấp hành yêu cầu phê duyệt hoặc từ chối mà yêu cầu đạt hai phần ba (2/3) số 

phiếu của Đại hội đồng;  

2. Ban chấp hành  

a. Ban chấp hành là tổ chức điều hành hiệu quả, thiết lập các chính sách hành chính và 

công việc của OCA, Ban chấp hành họp ít nhất mỗi năm một lần để thực hiện nhiệm vụ 

của mình. Các quyết định của Ban chấp hành sẽ được chuyển tiếp đến Đại hội đồng phê 

chuẩn;  

b. Ban chấp hành giám sát Đại hội Châu Á và tổ chức các cuộc họp với Ban tổ chức Đại 

hội của mỗi quốc gia trong các quốc gia đăng cai, nếu cần thiết;  

c. Ban chấp hành sẽ quyết định tất cả Marketing Đại hội, bán quyền phát sóng truyền 

hình và các vấn đề thương mại khác;  

d. Ban chấp hành sẽ quyết định về việc bổ nhiệm của một Công ty Kiểm toán Quốc tế là 

Kiểm toán viên OCA;  

e. Ban chấp hành có quyền thu hồi bất kỳ Đại hội Châu Á nào từ Ban tổ chức Đại hội 

không tuân thủ Hiến pháp OCA, Hợp đồng Thành phố đăng cai, Hướng dẫn và quy 

định hoặc chỉ dẫn khác của OCA;  

f. Ban chấp hành sẽ đề cử các đại diện của OCA trên lục địa, quốc tế và các cơ quan thể 

thao khác.  

3. Chủ tịch OCA 

Chủ tịch OCA được bầu bằng bỏ phiếu kín của Đại hội đồng; Ông tự chịu trách nhiệm 

quản lý và mọi hoạt động của OCA. Ông là người phát ngôn chính thức và đại diện cho 

OCA tại Toà án Luật như là nguyên đơn hoặc bị đơn. Chủ tịch OCA có thể thực hiện 

mọi hành động hoặc quyết định thay mặt cho OCA khi hoàn cảnh ngăn cản họ đang 

thực hiện bởi các Đại hội đồng hoặc các Ban chấp hành. Nếu Chủ tịch OCA không thể 

thực hiện các nhiệm vụ của văn phòng của ông, một (1) Phó Chủ tịch cao cấp sẽ thực 
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hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của Chủ tịch OCA cho đến khi Chủ tịch OCA đã hồi 

phục khả năng của mình để thực hiện đầy đủ chức năng. Nếu trong điều kiện Chủ tịch 

không phục hồi thì Đại hội đồng sẽ bầu Chủ tịch mới.  

Các nhiệm vụ của Chủ tịch:  

a. Chủ trì các cuộc họp Ban chấp hành và Đại hội đồng;  

b. Đại diện OCA tại các cuộc họp thể thao lục địa và quốc tế cho châu Á hoặc tên người 

đại diện thay mặt cho mình, nếu điều này là cho phép;  

c. Giao toàn bộ hoặc một phần quyền hạn của mình cho Phó Chủ tịch, Tổng thư ký hoặc 

Tổng giám đốc nếu cần thiết;  

d. Thành lập biên bản các cuộc họp và các thủ tục tố tụng khác;  

e. Đảm bảo và kiểm tra tất cả các công việc của tất cả các ủy ban được OCA thành lập;  

f. Chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính, điều hành của OCA;  

g. Chi phí xử phạt theo quy định trong các hướng dẫn về tài chính được Ban chấp hành 

phê duyệt;  

h. Phối hợp giữa các chương trình của các hiệp hội thể thao và các cơ quan ở Châu Á, 

cũng như bên ngoài Châu Á;  

i. Thành lập các Ủy ban thường trực hoặc Ủy ban Đặc biệt và các nhóm làm việc bất cứ 

khi nào cần thiết, và thiết lập phạm vi liên quan của họ;  

j. Triệu tập cuộc họp của tất cả Ủy ban Thường vụ, Ủy ban Đặc biệt và các nhóm làm 

việc và chủ trì cuộc họp trong thời gian ông tham dự;  

k. Làm tất cả những thứ khác có thể được yêu cầu hoàn thành các mục tiêu của OCA và 

các chỉ thị của Ban chấp hành.  

4. Tổng thư ký  

Tổng thư ký do Đại hội đồng bầu. Chức năng của ông được chỉ định bởi Đại hội đồng 

hoặc Chủ tịch OCA, như sau:  

a. Để trở thành Tổng thư ký của OCA, Ban chấp hành và Đại hội đồng, thì đương nhiên 

phải là thành viên của tất cả các ủy ban được Đại hội đồng thành lập và lưu giữ một hồ 

sơ tiến trình của các cuộc họp Ban chấp hành và Đại hội đồng;  

b. Ông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch OCA, và đảm bảo chức năng của tất cả các ủy 

ban do Đại hội đồng thành lập thông qua Chủ tịch tương ứng của họ;  

c. Chuẩn bị báo cáo hành chính hàng năm và gửi cho Chủ tịch OCA;  

d. Giám sát, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký OCA thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch OCA;  

e. Gửi giấy mời cho các cuộc họp Ban chấp hành, Đại hội đồng và các cuộc họp khác 

của OCA cũng như ký vào biên bản của các cuộc họp theo chỉ đạo của Chủ tịch OCA.  

5. Phó Chủ tịch  

a. Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ và chức năng do Chủ tịch OCA, Ban chấp hành 

hoặc Đại hội đồng phân công;  

b. Tất cả các hoạt động của khu vực đều dưới sự giám sát của Phó Chủ tịch OCA, đặc 

biệt là những hoạt động được tổ chức bởi Liên đoàn Châu Á được OCA công nhận;  

c. Phó Chủ tịch phải tổ chức các cuộc họp với các Ủy ban Olympic Quốc gia trong khu 

vực của họ trong thời gian Đại hội đồng hoặc trong thời gian đại hội khu vực để tăng 

cường mối quan hệ.  

6. Tổng giám đốc  

a. Tổng giám đốc được Chủ tịch bổ nhiệm và Đại hội đồng xác nhận;  

b. Có trách nhiệm điều hành quản lý hằng ngày và quản lý các vấn đề tài chính của trụ 

sở OCA thuộc thẩm quyền và chỉ đạo của Chủ tịch OCA;  
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c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ làm việc tại trụ sở OCA, với sự chấp thuận của Chủ 

tịch;  

d. Phải đảm bảo rằng tài khoản của OCA được lưu giữ một cách thích hợp và được 

kiểm toán bởi một kiểm toán viên quốc tế xác nhận mỗi năm, và trình Ban chấp hành 

dự toán tài chính cho năm tiếp theo;  

e. Phải thực hiện các sáng kiến khuyến cáo của OCA và hỗ trợ Ban chấp hành  

thực hiện nhiệm vụ; 

f. Phải thực hiện các trách nhiệm liên quan đến OCA do Chủ tịch OCA, Ban chấp hành 

hoặc Đại hội đồng quyết định;  

g. Ký thỏa thuận / hợp đồng thay mặt cho OCA, theo ủy quyền của Chủ tịch OCA;  

h. Phải là một thành viên của tất cả các Ủy ban do Đại hội đồng thành lập;  

i. Có thể chịu trách nhiệm của Giám đốc kỹ thuật theo uỷ quyền của Chủ tịch OCA.  

7. Giám đốc kỹ thuật  

a. Giám đốc kỹ thuật được bổ nhiệm bởi Chủ tịch OCA theo đề cử của Tổng giám đốc;  

b. Phải chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình của Quỹ Đoàn kết Olympic trong 

Lục địa châu Á;  

c. Thực hiện tất cả các hoạt động theo uỷ quyền của Chủ tịch và Tổng Giám đốc.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 20 - Nghị định thƣ 

1. Chức năng ưu tiên  

Dưới đây là ưu tiên ở tất cả các chức năng và các cuộc họp:  

a. Chủ tịch OCA;  

b. Tổng thư ký OCA;  

c. Năm Phó Chủ tịch khu vực;  

d. Một Phó Chủ tịch của thành phố chủ nhà của Đại hội Mùa hè Châu Á;  

e. Một Phó Chủ tịch của thành phố chủ nhà của Đại hội Mùa đông Châu Á;  

f. Một Phó Chủ tịch của thành phố chủ nhà của Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật 

Châu Á;  

g. Một Phó Chủ tịch của thành phố chủ nhà của Đại hội Bãi biển Châu Á;  

h. Một Phó Chủ tịch của thành phố chủ nhà của Đại hội Trẻ Châu Á;  

i. Chủ tịch Uỷ ban thường vụ OCA theo Hiến pháp OCA;  

j. Tổng giám đốc OCA;  

k. Chủ tịch và Tổng Thư ký của các Ủy ban Olympic thành viên;  

l. Thành viên IOC;  

m. Chủ tịch danh dự và Phó Chủ tịch danh dự OCA;  

n. Văn phòng IOC / OS / OCA;  

o. Thành viên của Uỷ ban Thường vụ OCA;  

p. Đại diện của IFs / AFS và các tổ chức thể thao khác bởi vì có thể được Chủ tịch OCA 

mời;  

q. Khách OCA, như lời mời của Chủ tịch OCA;  

r. Quản lý cấp cao của các đại lý tiếp thị và tài trợ.  

2. Thông tin trước  

Các Ủy ban Olympic Quốc gia sở tại hoặc các Ban tổ chức Đại hội được giao trách 

nhiệm cung cấp cho Ban Thư ký OCA, ít nhất trước chín mươi (90) ngày, thông tin 

chính xác về chương trình, đi lại, ăn ở, tiếp nhận khi đến, giao thông địa phương, an 

ninh, theo sự phê chuẩn của Chủ tịch OCA;  
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3. Tiếp đón 

Các quan chức OCA trong danh sách ngoại giao phải được tiếp đón thích hợp khi đến 

bởi các quan chức cấp cao của Ủy ban Olympic Quốc gia chủ nhà và / hoặc các quan 

chức Ban tổ chức Đại hội, và sẽ được đưa đến phòng VIP tại sân bay hoặc điểm đến. 

Ủy ban Olympic Quốc gia chủ nhà và Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm hỗ trợ gia 

đình OCA. Đoàn đại biểu OCA sẽ được các quan chức của Ủy ban Olympic Quốc gia 

sở tại hoặc Ban tổ chức Đại hội đưa đến chỗ ở của họ;  

4. Chỗ ở  

Chủ tịch OCA sẽ được ở trong phòng đặc biệt của khách sạn năm (5)  sao hoặc trong 

phòng chính phủ cấp cao, theo yêu cầu của mình. Ban chấp hành, Chủ tịch danh dự, 

Phó Chủ tịch danh dự và cán bộ OCA sẽ được cung cấp chỗ ở trong cùng một nơi;  

5. Giao thông  

Chủ tịch OCA sẽ được cung cấp phương tiện giao thông cá nhân thích hợp trong khi 

ông đang ở nước sở tại và Ban chấp hành, Chủ tịch danh dự, Phó Chủ tịch danh dự và 

cán bộ OCA sẽ được cung cấp ô tô và trợ lý cá nhân;  

6. An ninh  

Theo thỏa thuận giữa OCA và Ủy ban Olympic Quốc gia / Thành phố chủ nhà;  

7. Chỗ ngồi ưu tiên  

Việc bố trí chỗ ngồi thuộc trách nhiệm và quyền hạn của OCA. Ủy ban Olympic Quốc 

gia chủ nhà và Ban tổ chức Đại hội phải đảm bảo rằng việc sắp xếp chỗ ngồi theo 

Quyết định và hướng dẫn của OCA. Chủ tịch OCA sẽ được ngồi cùng hàng và ở phía 

bên phải của Khách quan trọng nhất của Đại hội, và khoảng cách giữa họ tối đa là 50 

cm;  

8. Cờ  

Cờ OCA sẽ được treo ở những khách sạn chính thức, tất cả các địa điểm thi đấu  

và những nơi công cộng khác nổi bật nhân dịp Thế vận hội hoặc các cuộc họp chính 

thức của OCA;  

9. Tiễn khách  

Việc sắp xếp tiễn khách cũng tương tự như đón khách đối với gia đình OCA. Ngoài ra, 

tất cả các quy định nêu trong Hướng dẫn OCA về Nghi lễ kèm theo Hợp đồng Thành 

phố đăng cai sẽ được áp dụng.  

 

 

Điều 21 Trình độ chuyên môn (đủ điều kiện) của thành viên BCH 

Các ứng viên có thể được bổ nhiệm vào các vị trí phải đáp ứng các điều kiện sau đây:  

1. Chủ tịch  

a. Phải là một thành viên và được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của họ;  

b.Ông phải là Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia ít nhất tám (8)  

năm liên tiếp; 

c. Phải nói ngôn ngữ chính thức của OCA. 

2. Tổng thư ký  

a. Phải có ít nhất tám (8) năm làm việc tại NOC đồng thời là thành viên của một Liên 

đoàn thể thao quốc tế được công nhận bởi IOC / OCA;  

b. Phải là một thành viên và được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của họ;  

c. Phải nói ngôn ngữ chính thức của OCA.  

3. Phó Chủ tịch khu vực  
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a. Phải là một thành viên và được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của họ;  

b. Phải là thành viên của một cơ quan hoạch định chính sách của một Hiệp hội Thể thao 

khu vực và quốc gia;  

c. Phải nói ngôn ngữ chính thức của OCA.  

4. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ  

a. Phải được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của họ;  

b. Phải có kinh nghiệm và kiến thức của phong trào thể dục thể thao ở cấp Châu Á và 

quốc tế; 

c. Phải nói ngôn ngữ chính thức của OCA.  

5. Tổng giám đốc  

a. Chủ tịch OCA quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và quy định chức năng, trách 

nhiệm, quyền ưu đãi, tiền công, theo sự phê duyệt của Đại hội đồng;  

b. Phải có kinh nghiệm và kiến thức của Phong trào thể dục thể thao ở Châu Á  

và Phong trào Olympic quốc tế;  

c. Phải nói ngôn ngữ chính thức của OCA.  

6. Giám đốc kỹ thuật  

a. Chủ tịch OCA sẽ bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật và quy định chức năng, trách nhiệm, 

quyền ưu đãi, tiền công;  

b. Phải có kinh nghiệm và kiến thức của Phong trào thể dục thể thao ở Châu Á  

và Phong trào Olympic quốc tế;  

c. Phải nói ngôn ngữ chính thức của OCA.  

 

Điều 22: Các Chủ tịch,  Phó Chủ tịch và các thành viên Danh dự  

1. Tất cả các Chủ tịch của OCA, sau khi hoàn thành bốn (4) nhiệm kỳ và không được 

bầu nhiệm kỳ tiếp theo, đương nhiên là sẽ trở thành Chủ tịch danh dự sau khi chấm dứt 

nhiệm kỳ cuối cùng. Tất cả các Chủ tịch danh dự của Liên đoàn Đại hội Thể thao Châu 

Á sẽ duy trì chức vụ của họ trong Hội đồng OCA. Tương tự như vậy, tất cả Phó Chủ 

tịch danh dự và các thành viên danh dự của Liên đoàn Đại hội Thể thao Châu Á sẽ duy 

trì chức vụ của họ trong OCA;  

2. Tất cả các thành viên Ban chấp hành hoàn thành bốn (4) nhiệm kỳ và không được 

bầu hoặc bổ nhiệm nhiệm kỳ tiếp theo, đương nhiên sẽ trở thành Chủ tịch danh dự, Phó 

Chủ tịch danh dự và Thành viên danh dự;  

3. Chủ tịch OCA có quyền bổ nhiệm Chủ tịch danh dự, Phó Chủ tịch danh dự và Thành 

viên danh dự, những người có công đáng kể trong việc soạn ra các nguyên tắc cơ bản và 

mục tiêu chung của OCA, việc bổ nhiệm này phải được sự chấp thuận của Đại hội 

đồng;  

4. Tất cả Chủ tịch danh dự, Phó Chủ tịch danh dự và các Thành viên danh dự có thể 

được Chủ tịch / Tổng thư ký mời tham dự Đại hội đồng và các cuộc họp khác mà không 

có quyền biểu quyết.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 22  

OCA phải duy trì danh sách các Chủ tịch danh dự, Phó Chủ tịch danh dự và Thành viên 

danh dự của OCA.  

 

Điều 23: Uỷ ban Thƣờng vụ  

Ủy ban Thường vụ OCA được thành lập với mục đích tư vấn cho Đại hội đồng, Ban 

chấp hành, Chủ tịch OCA trong những trường hợp có thể được.  
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OCA bao gồm các Uỷ ban sau đây: Chủ tịch sẽ do Đại hội đồng bầu và Ban chấp hành 

sẽ bổ nhiệm các thành viên của Uỷ ban:  

1. Ủy ban Vận động viên (ATC)  

2. Ủy ban Văn hóa (CLC)  

3. Ủy ban Giáo dục (EC)  

4. Ủy ban Tài chính (FC)  

5. Ủy ban Thông tin và Thống kê (ISC)  

6. Ủy ban Truyền thông (MEC)  

7. Uỷ ban Y tế (MC)  

8. Ủy ban Luật (RC)  

9. Ủy ban Thể dục thể thao (SC)  

10. Ủy ban Thể thao cho mọi người (SAC)  

11. Ủy ban Thể thao và Môi trường (SEC)  

12. Ủy ban Phụ nữ và Thể thao (WSC)  

Chủ tịch và các thành viên của các Ủy ban dưới đây sẽ được Chủ tịch OCA bổ nhiệm:  

13. Ủy ban Tư vấn (AC)  

14. Ủy ban Điều phối (CC)  

15. Ủy ban Quan hệ quốc tế (IRC)  

16. Uỷ ban Hoà bình thông qua thể thao (PSC)  

Chủ tịch của mười sáu (16) Uỷ ban Thường trực ở trên sẽ là thành viên của Ban chấp 

hành.  

Chủ tịch OCA có quyền thành lập các Ủy ban Thường trực lâu dài hoặc Ủy ban đặc biệt 

và các nhóm làm việc, bất cứ khi nào cần thiết, và thiết lập các phạm vi liên quan, chỉ 

định tất cả các thành viên và quyết định giải thể khi ông nhận thấy họ đã hoàn thành 

nhiệm vụ. Không có cuộc họp của bất kỳ ủy ban, hay nhóm làm việc nào có thể được tổ 

chức mà không có sự đồng ý của Chủ tịch OCA.  

 

Điều 24: Nhiệm vụ và chức năng của Ủy ban  

1. Ủy ban Vận động viên  

Ủy ban Vận động viên sẽ bao gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) Thành viên. 

Chủ tịch, được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được Đại hội đồng.bầu. 

Các thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được Ban chấp hành 

lựa chọn từ các Ứng cử viên, những người đã được NOC đề cử. Chủ tịch và các thành 

viên sẽ nắm giữ chức vụ một nhiệm kỳ bốn (4) năm. Chủ tịch sẽ là một thành viên của 

Ban chấp hành.  

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Thúc đẩy hơn nữa lợi ích của các vận động viên ở châu Á, nâng cấp các tiêu chuẩn 

thi đấu của họ và tạo ra cơ hội cạnh tranh cho họ;  

b. Tăng cường mối quan hệ giữa các vận động viên và OCA, đệ trình về sự tiến bộ của 

họ;  

c. Chủ tịch hoặc thành viên sẽ tham dự các cuộc họp Trưởng đoàn trong các kỳ Đại hội 

và báo cáo kết quả cho Chủ tịch OCA và Ủy ban làm việc;  

d. Các cuộc họp của Uỷ ban Vận động viên sẽ được tổ chức theo quyết định của  

Chủ tịch với sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

2. Ủy ban Văn hóa  

Uỷ ban Văn hoá sẽ bao gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) thành viên; Chủ 

tịch, được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được bầu tại Đại hội đồng. 
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Các thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được lựa chọn bởi 

các Ban chấp hành từ các ứng cử viên đã được đề cử bởi NOC; Chủ tịch và các thành 

viên sẽ nắm giữ chức vụ một nhiệm kỳ bốn (4) năm; Chủ tịch sẽ là một thành viên của 

Ban chấp hành;  

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Hỗ trợ phát triển hoạt động văn hoá ở Đại hội Châu Á và các dịp khác có thể được 

OCA hỗ trợ;  

b. Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục thể thao và hỗ trợ thúc đẩy các NOC tại 

Châu Á;  

c. Phối hợp với Học viện Olympic Quốc gia hiện tại và giúp đỡ thành lập các Học viện 

khác trong khu vực châu Á;  

d. Thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật và thể thao phù hợp với chương trình IOC;  

e. Khuyến khích các thành viên bảo vệ môi trường trong lục địa;  

f. Các cuộc họp của Uỷ ban Văn hoá sẽ được tổ chức theo quyết định của Chủ tịch với 

sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

3. Ủy ban Giáo dục  

Ủy ban Giáo dục phải bao gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) thành viên; Chủ 

tịch được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ do Đại hội đồng bầu. Các 

thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được lựa chọn bởi Ban 

chấp hành từ các ứng cử viên đã được NOC đề cử; Chủ tịch và các thành viên sẽ nắm 

giữ chức vụ trong nhiệm kỳ bốn (4) năm; Chủ tịch sẽ là thành viên của Ban chấp hành; 

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục thể thao và hỗ trợ thúc đẩy các Ủy ban 

Olympic Quốc gia tại Châu Á;  

b. Phối hợp với Học viện Olympic Quốc gia hiện tại và giúp đỡ thành lập các Học viện 

khác trong khu vực châu Á;  

c. Phối hợp với Học viện Olympic quốc tế cho sự phát triển của các chương trình giáo 

dục thể thao ở Châu Á;  

d. Phối hợp với các cơ sở giáo dục khác nhau ở Châu Á và trên toàn thế giới để thúc 

đẩy giáo dục thể thao trong chương trình giảng dạy;  

e. Các cuộc họp của Ủy ban Giáo dục Thể thao sẽ được tổ chức theo quyết định của 

Chủ tịch với sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

4. Ủy ban Tài chính  

Ủy ban Tài chính sẽ bao gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) Thành viên. Chủ 

tịch, được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được Đại hội đồng bầu. Các 

thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được Ban chấp hành lựa 

chọn từ các ứng cử viên đã được đề cử bởi NOC. Chủ tịch và các thành viên sẽ nắm giữ 

chức vụ nhiệm kỳ bốn (4) năm. Chủ tịch sẽ là thành viên của Ban chấp hành. Tổng 

Giám đốc và Giám đốc kỹ thuật OCA sẽ đương nhiên là thành viên - thư ký của Uỷ 

ban;  

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Xem xét các kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách và báo cáo tài khoản do Giám đốc 

kỹ thuật chuẩn bị để trình  Ban chấp hành  /Đại hội đồng;  

b. Kiểm tra tất cả các chi phí của OCA và tất cả các vấn đề tài chính khác, như có thể 

được yêu cầu;  

c. Tăng quỹ để OCA có thể làm việc độc lập;  

d. Phê duyệt Báo cáo kiểm toán tài khoản kế toán;  
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e. Các cuộc họp của Ủy ban Tài chính sẽ được tổ chức theo quyết định của Chủ tịch với 

sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

5. Ủy ban Thông tin và Thống kê  

Ủy ban Thông tin và Thống kê bao gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) Thành 

viên. Chủ tịch, được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được Đại hội 

đồng bầu. Các thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được Ban 

chấp hành lựa chọn từ các ứng cử viên đã được đề cử bởi NOC. Chủ tịch và các thành 

viên sẽ nắm giữ chức vụ nhiệm kỳ bốn (4) năm; Chủ tịch sẽ là một thành viên của Ban 

chấp hành.  

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Đối với các hệ thống thông tin thống kê của OCA;  

b. Chuẩn bị kế hoạch hành động cho OCA đối với việc phổ biến thông tin thể thao;  

c. Thông báo cho các Thành viên OCA các hoạt động và kế hoạch tương lai, chuẩn bị 

nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu để hỗ trợ các phương tiện truyền thông thể thao 

trong các quốc gia Châu Á;  

d. Xuất bản tài liệu giảng dạy thể dục thể thao;  

e. Các tài liệu và hồ sơ các kết quả, thống kê và dữ liệu liên quan khác, giúp thiết lập, 

bắt đầu Thư viện Thể thao châu Á; (tài liệu thu được sẽ được chuyển đến tất cả các 

thành viên);  

f. Thiết lập một ô thống kê riêng, nơi mà tất cả số liệu thống kê từ mỗi kỳ Đại hội liên 

quan đến tất cả các cuộc thi quốc tế sẽ được lưu trữ;  

g. Các cuộc họp của Ủy ban Thông tin và Thống kê sẽ được tổ chức theo quyết định của 

Chủ tịch với sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

6. Ủy ban Truyền thông  

Ủy ban Truyền thông sẽ bao gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) Thành viên. 

Chủ tịch, được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được Đại hội đồng bầu. 

Các thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được Ban chấp hành 

lựa chọn từ các ứng cử viên đã được đề cử bởi NOC. Chủ tịch và các thành viên sẽ nắm 

giữ chức vụ nhiệm kỳ bốn (4) năm; Chủ tịch sẽ là một thành viên của Ban chấp hành; 

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Truyền thông viết, nói và điện tử, quan hệ công chúng và các bộ phim của OCA;  

b. Hình ảnh của OCA trong phương tiện truyền thông;  

c. Quan tâm tới quyền lợi của nhà báo trong các kỳ Đại hội Châu Á;  

d. Hướng dẫn Ban tổ chức của Đại hội Châu Á và khu vực về các hoạt động của 

phương tiện truyền thông;  

e. Các cuộc họp của Ủy ban Truyền thông sẽ được tổ chức theo quyết định của Chủ tịch 

với sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

7. Ủy ban Y tế  

Uỷ ban Y tế sẽ bao gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) Thành viên. Chủ tịch, 

được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được Đại hội đồng bầu. Các 

thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được Ban chấp hành lựa 

chọn từ các ứng cử viên đã được đề cử bởi NOC. Chủ tịch và các thành viên sẽ nắm giữ 

chức vụ nhiệm kỳ bốn (4) năm; Chủ tịch sẽ là một thành viên của Ban chấp hành; 

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Chuẩn bị phác thảo Hướng dẫn Y tế OCA theo tất cả các yêu cầu của Y tế Thể thao 

cho mỗi Đại hội Châu Á theo phê duyệt của OCA;  

b. Nghiên cứu và đưa ra đề cương chương trình đào tạo nghiên cứu thể chất cho mỗi kỳ 

đại hội đã được phê duyệt;  
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c. Xác định các yêu cầu chế độ ăn uống, lượng calo cần thiết, với mỗi kỳ đại hội đã 

được phê duyệt;  

d. Làm tất cả những việc cần thiết để cải thiện các điều kiện thể chất và y tế của các vận 

động viên Châu Á theo quan điểm của các nước và cộng đồng tham gia;  

e. Thực hiện các nghiên cứu về các loại chấn thương thường ảnh hưởng đến từng đại 

hội, và biện pháp khắc phục;  

f. Bất kỳ hoạt động khác mà có thể giúp nâng cao tiêu chuẩn thể thao;  

g. Giám sát kiểm soát y tế và các dịch vụ vệ sinh;  

h. Giám sát kiểm soát doping và tiến hành kiểm tra giới tính trong mỗi kỳ Đại hội Châu 

Á;  

i. Chủ tịch Ủy ban Y tế sẽ dẫn đầu một hội đồng không quá mười lăm (15) người được 

thành lập với sự chấp thuận của Ban chấp hành cho việc chuẩn bị các trang thiết bị y tế 

liên quan và các biện pháp kiểm soát chống doping của Ban tổ chức Đại hội Châu Á. 

Hội đồng sẽ đảm bảo rằng sự sắp xếp y tế và các biện pháp kiểm soát chống doping 

thực hiện theo các Điều lệ WADA và luật phòng chống Doping Châu Á. Các cuộc họp 

của Ủy ban sẽ được tổ chức theo quyết định của Chủ tịch với sự chấp thuận trước của 

Chủ tịch OCA.  

 

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 24,7 - Y tế  

1. Doping bị cấm. Danh sách WADA / IOC sẽ được áp dụng và cũng có thể cả danh 

sách IF liên quan, nếu Ban chấp hành quyết định. Ủy ban Y tế cũng chuẩn bị danh sách 

các loại thuốc bị cấm;  

2. Tất cả những người tham gia / vận động viên Đại hội Thể thao Châu Á phải có trách 

nhiệm kiểm tra y tế / kiểm soát doping phù hợp với các Quy tắc của Ủy ban Y tế OCA 

và Luật phòng chống Doping OCA;  

3. Tất cả những người tham gia / vận động viên của Đại hội Thể thao Châu Á từ chối 

kiểm tra y tế / kiểm soát Doping, hoặc người bị kết tội sử dụng doping, sẽ bị loại khỏi 

cuộc thi hoặc Đại hội Thể thao Châu Á hiện tại hoặc tương lai. Sau khi lời giải thích 

của đội đã được xem xét và các trường hợp thảo luận với nhóm IF có liên quan, trong 

đó một hoặc nhiều thành viên đã bị buộc tội sử dụng doping có thể bị loại khỏi Đại hội 

Thể thao Châu Á đang tham gia. Trong những môn thể thao, một đội không được thi 

đấu sau khi có một thành viên đã bị đuổi, các vận động viên còn lại có thể thi cá nhân. 

Một hình phạt thích hợp bao gồm cả không đạt chuẩn, thu hồi huy chương, giấy chứng 

nhận, xếp hạng và công nhận, có thể được Ban chấp hành áp dụng đối với các cá nhân, 

trọng tài, huấn luyện viên, thẩm phán, nhà quản lý và các quan chức khác liên quan tới 

đội hoặc cá nhân khác, ngoài vận động viên bị phát hiện vi phạm doping;  

4. Huy chương có thể bị thu hồi hoặc hình phạt khác được áp dụng theo quyết định của 

Ban chấp hành dựa trên đề nghị của Ủy ban Y tế OCA;  

5. Các quy định trên đây không hề ảnh hưởng tới sự xử phạt của IF  

và NOC có liên quan, hoặc hành động nào khác Ban chấp hành có thể quyết định áp 

dụng;  

6. Vận động viên của các môn thể thao dành cho phụ nữ phải tuân theo các thử nghiệm 

giới tính theo quy định;  

7. Ủy ban có trách nhiệm đảm bảo rằng các Quy tắc này được giám sát; 

8. Thành viên của Ủy ban này có thể không hoạt động như các bác sĩ đội;  

9. Các Quy tắc phòng chống Doping OCA sẽ áp dụng cho tất cả các Đại hội Thể thao 

Châu Á được tổ chức dưới sự bảo trợ của OCA. Những quy định này sẽ dựa trên hướng 
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dẫn WADA. Tất cả các thành viên NOC của OCA, các IFs,  

AFS và AGOC sẽ tuân thủ các Qui định phòng chống Doping OCA;  

10. Chủ tịch OCA cũng sẽ chỉ định một Ủy ban chống Doping và một Tiểu ban có trách 

nhiệm thực hiện các quy tắc phòng chống Doping trong các kỳ Đại hội Thể thao Châu 

Á. Ủy ban sẽ làm việc dưới quyền của Chủ tịch Uỷ ban Y tế OCA và sẽ thực hiện 

nhiệm vụ và trách nhiệm của mình theo các hướng dẫn của Ban chấp hành;  

11. Chủ tịch OCA cũng sẽ thành lập Cục Quản lý Doping trong cấu trúc của OCA. Cục 

Quản lý Doping sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình chống doping đã được 

thành lập bởi các Ban chấp hành, phối hợp chương trình chống doping với tất cả các cơ 

quan liên quan;  

12. Ngoài các quy định ở trên, tất cả các Điều luật phòng chống Doping OCA do OCA 

thành lập sẽ được áp dụng. 

8. Ủy ban Quy tắc  

Ủy ban Quy tắc bao gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) Thành viên. Chủ tịch, 

được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được Đại hội đồng bầu. Các 

thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được Ban chấp hành lựa 

chọn từ các ứng cử viên đã được đề cử bởi NOC. Chủ tịch và các thành viên sẽ nắm giữ 

chức vụ nhiệm kỳ bốn (4) năm; Chủ tịch sẽ là một thành viên của Ban chấp hành; 

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Thực hiện chỉ đạo của Đại hội đồng và Ban chấp hành cũng như các sửa đổi của Hiến 

pháp OCA và Hướng dẫn áp dụng luật có liên quan; 

b. Thực hiện các bước kiểm tra các Điều luật và Hướng dẫn áp dụng luật theo thời gian, 

và trình đề xuất của mình để sửa đổi thông qua Ban chấp hành với Đại hội đồng;  

c. Tiếp nhận và xem xét các đề xuất về những vấn đề liên quan đến việc sửa đổi các 

điều luật và sau đó kiến nghị của mình cho Đại hội đồng qua Ban chấp hành;  

d. Các cuộc họp của Ủy ban Quy tắc sẽ được tổ chức theo quyết định của Chủ tịch với 

sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

9. Ủy ban Thể dục thể thao  

Ủy ban Thể thao sẽ bao gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) Thành viên. Chủ 

tịch, được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được Đại hội đồng bầu. Các 

thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được Ban chấp hành lựa 

chọn từ các ứng cử viên đã được đề cử bởi NOC. Chủ tịch và các thành viên sẽ nắm giữ 

chức vụ nhiệm kỳ bốn (4) năm; Chủ tịch sẽ là một thành viên của Ban chấp hành; 

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Nghiên cứu và có kế hoạch đặc biệt để nâng cao tiêu chuẩn thể thao ở châu Á và 

chuẩn bị chương trình thể thao và các khóa học cho sự phát triển của các quan chức như 

huấn luyện viên, trọng tài ở châu Á; các kế hoạch và chương trình sẽ được trình lên Ban 

chấp hành để xem xét, quyết định;  

b. Phối hợp và hợp tác, tham vấn với Chủ tịch OCA, các cơ quan thể thao quốc tế và lục 

địa với mục đích nâng cao các tiêu chuẩn về thể dục thể thao ở châu Á;  

c. Theo dõi sự đổi mới trong các chương trình thể thao quốc tế và các khóa học với mục 

đích hưởng lợi từ chúng bằng cách phối hợp và tham gia vào các chương trình và các 

khóa học;  

d. Rà soát lại chương trình làm việc cho các Đại hội Thể thao Châu Á;  

e. Các cuộc họp của Uỷ ban Thể thao sẽ được tổ chức theo quyết định của Chủ tịch với 

sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA. 

10. Ủy ban Thể thao Quần chúng  
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Uỷ ban Thể thao Quần chúng bao gồm một (1) Chủ tịch và Năm (5) Thành viên. Chủ 

tịch, được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được Đại hội đồng bầu. Các 

thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được Ban chấp hành lựa 

chọn từ các ứng cử viên đã được đề cử bởi NOC. Chủ tịch và các thành viên sẽ nắm giữ 

chức vụ nhiệm kỳ bốn (4) năm; Chủ tịch sẽ là một thành viên của Ban chấp hành; 

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các hoạt động thể thao thông qua tất cả các thế hệ;  

b. Phổ biến Thể thao cho mọi người là quyền con người trên toàn cầu trong tất cả các xã 

hội cho tất cả mọi người trên thế giới;  

c. Các cuộc họp của Uỷ ban Thể thao Quần chúng sẽ được tổ chức theo quyết định của 

Chủ tịch với sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

11. Ủy ban Thể thao và Môi trường  

Ủy ban Thể thao và Môi trường bao gồm một (1) Chủ tịch và Năm (5) Thành viên. Chủ 

tịch, được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được Đại hội đồng bầu. Các 

thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được Ban chấp hành lựa 

chọn từ các ứng cử viên đã được đề cử bởi NOC. Chủ tịch và các thành viên sẽ nắm giữ 

chức vụ nhiệm kỳ bốn (4) năm; Chủ tịch sẽ là một thành viên của Ban chấp hành; 

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Tư vấn cho Ban chấp hành chính sách của OCA nên áp dụng trong việc bảo vệ môi 

trường;  

b. Tuyên truyền nhận thức về môi trường trong lĩnh vực thể thao;  

c. Giám sát các sự kiện / các đại hội khác nhau được tổ chức dưới sự bảo trợ của OCA 

với tương lai của môi trường;  

d. Phối hợp với các tổ chức thể thao hiện có để thúc đẩy và phát triển hoạt động môi 

trường;  

e. Các cuộc họp của Uỷ ban Thể thao và Môi trường sẽ được tổ chức theo quyết định 

của Chủ tịch với sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

12. Ủy ban Phụ nữ và Thể thao  

Uỷ ban Phụ nữ và Thể thao sẽ bao gồm một (1) Chủ tịch và Năm (5) Thành viên. Chủ 

tịch, được đề cử bởi Ủy ban Olympic Quốc gia của ông, sẽ được Đại hội đồng bầu. Các 

thành viên phải đại diện cho năm (5) khu vực của OCA và sẽ được Ban chấp hành lựa 

chọn từ các ứng cử viên đã được đề cử bởi NOC. Chủ tịch và các thành viên sẽ nắm giữ 

chức vụ nhiệm kỳ bốn (4) năm; Chủ tịch sẽ là một thành viên của Ban chấp hành; 

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Hỗ trợ phát triển hoạt động nữ tại các Đại hội Châu Á và các cơ hội khác được OCA 

hỗ trợ;  

b. Nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ nữ trong thể thao và thúc đẩy nó phát triển trong 

các Ủy ban Olympic Quốc gia tại Châu Á;  

c. Phối hợp với các tổ chức thể thao hiện có, giúp đỡ thành lập các tổ chức khác  

ở Châu Á;  

d. Bồi dưỡng và phát huy giá trị của thể thao cho phụ nữ;  

e. Các cuộc họp của Ủy ban Phụ nữ và thể thao sẽ được tổ chức theo quyết định của 

Chủ tịch với sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA . 

13. Ủy ban Tư vấn  

Ủy ban Tư vấn gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) Thành viên. Chủ tịch và 

các thành viên của Ủy ban sẽ được Chủ tịch OCA đề cử từ các thành viên IOC tại Châu 

Á. Chủ tịch và các thành viên sẽ nắm giữ chức vụ nhiệm kỳ bốn (4) năm;  

Chủ tịch sẽ là thành viên của Ban chấp hành, mà không có phiếu nào;  
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Ủy ban này có trách nhiệm:  

a. Đưa ra lời khuyên và ý kiến cho Ban chấp hành, theo yêu cầu của họ, về các vấn đề 

liên quan đến việc thực hiện thẩm quyền của họ;  

b. Tư vấn chuyên môn cho các bộ phận khác nhau của OCA, khi có yêu cầu;  

c. Các cuộc họp của Ủy ban Tư vấn sẽ được tổ chức theo quyết định của Chủ tịch Uỷ 

ban với sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

14. Ủy ban Điều phối  

Để cải thiện việc tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á và hợp tác giữa OCA, AGOC, IFs, 

Afs và các NOC, Chủ tịch OCA sẽ thành lập một Uỷ ban điều phối Đại hội Thể thao 

Châu Á và một đội Tiếp theo để quản lý và thực hiện các mối quan hệ làm việc giữa các 

bên liên quan, để giám sát, hỗ trợ và hướng dẫn các bước triển khai của Ban tổ chức 

Đại hội. Uỷ ban Điều phối bao gồm một (1) Chủ tịch và tối thiểu là năm (5) Thành 

viên. Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban sẽ được Chủ tịch OCA đề cử. Chủ tịch và 

các thành viên sẽ quản lý văn phòng đến khi Đại hội Thể thao Châu Á. Chủ tịch Ủy ban 

Điều phối Đại hội đồng sẽ là thành viên của Ban chấp hành;  

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Giám sát và hỗ trợ Ban tổ chức Đại hội trong việc xây dựng, quy hoạch,  

thực hiện Đại hội Thể thao Châu Á;  

b. Giám sát tiến độ của Ban tổ chức Đại hội và trình báo cáo tới Ban chấp hành;  

c. Kiểm tra thi đấu, đào tạo, các trang thiết bị khác và báo cáo kết quả cho Ban chấp 

hành;  

d. Đảm bảo Ban tổ chức Đại hội đáp ứng thích hợp đối với các chỉ thị, quan điểm  

của OCA, IFs, AFS và NOC;  

e. Hoạt động như một liên lạc giữa OCA, AGOC, NOC, IFs và AFs;  

f. Giám sát và tư vấn cho Ban tổ chức Đại hội về việc tiến hành đúng đắn Đại hội Thể 

thao Châu Á theo Hiến pháp OCA và các yêu cầu vận động viên;  

g. Thực hiện phân tích liên quan đến tổ chức và thực hiện Đại hội sau khi Đại hội đã 

được tổ chức và báo cáo với Ban chấp hành;  

h. Các cuộc họp của Ủy ban Phối hợp sẽ được tổ chức theo quyết định của Chủ tịch với 

sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA và các chi phí của sự tham gia của ủy ban bao 

gồm vé máy bay, chỗ ở, dịch vụ hậu cần và hành chính liên quan khác sẽ được cung cấp 

bởi chi phí của Ban tổ chức Đại hội;  

i. Uỷ ban này sẽ báo cáo trực tiếp với Chủ tịch OCA và Ban chấp hành;  

j. Tất cả các chi phí liên quan đến tổ chức của Uỷ ban Phối hợp và các cuộc họp tiếp 

theo, bao gồm vé máy bay cũng như ăn và ở sẽ do Ban tổ chức Đại hội chi trả.  

15. Ủy ban Quan hệ quốc tế  

Uỷ ban Quan hệ quốc tế bao gồm một (1) Chủ tịch và Năm (5) Thành viên. Chủ tịch và 

các thành viên của Ủy ban sẽ được Chủ tịch OCA đề cử. Chủ tịch và các thành viên sẽ 

nắm giữ chức vụ một nhiệm kỳ bốn (4) năm. Chủ tịch sẽ là thành viên của Ban chấp 

hành.  

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Tạo thuận lợi và thúc đẩy mối quan hệ giữa OCA, NOC, các chính phủ và chính 

quyền;  

b. Củng cố đối thoại và hợp tác, góp phần giải quyết xung đột khi có thể;  

c. Thiết lập sự hợp tác mạnh mẽ với chính phủ để đảm bảo sự phát triển chặt chẽ và lâu 

dài của thể thao trên toàn thế giới thông qua NOC;  

d. Phổ biến thông tin về chính sách, hành động, nhiệm vụ của OCA, với sự tôn trọng 

Chính phủ, cũng như các tổ chức chính phủ quốc tế, khu vực và quốc gia;  
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e. Chuẩn bị các giấy tờ về các vấn đề chính trị cụ thể liên quan đến thể thao và tư vấn 

cho Chủ tịch OCA và Ban chấp hành;  

f. Các cuộc họp của Ủy ban Quan hệ quốc tế sẽ được tổ chức theo quyết định của Chủ 

tịch với sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

16. Uỷ ban Hoà bình thông qua Thể thao  

Uỷ ban Hòa bình thông qua Thể thao bao gồm một (1) Chủ tịch và Năm (5) Thành viên. 

Chủ tịch và các thành viên của Uỷ ban sẽ được Chủ tịch OCA đề cử. Chủ tịch và các 

thành viên sẽ nắm giữ chức vụ một nhiệm kỳ bốn (4) năm. Chủ tịch sẽ là thành viên của 

Ban chấp hành.  

Uỷ ban này sẽ có trách nhiệm:  

a. Huy động thanh niên vì sự nghiệp hòa bình;  

b. Làm việc phối hợp chặt chẽ với các NOC để thúc đẩy hòa bình ở khu vực khó khăn, 

thông qua thể thao;  

c. Đôn đốc các thành viên thực hiện hòa bình trong thời gian Đại hội Thể thao Châu Á;  

d. Các cuộc họp của Ủy ban Hòa bình thông qua Thể thao sẽ được tổ chức theo quyết 

định của Chủ tịch với sự chấp thuận trước của Chủ tịch OCA.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 24 - Tổng hợp  

1. Ngoài các ủy ban nói trên, Chủ tịch OCA có thể thành lập bất cứ Ủy ban nào khác 

mà ông cho là phù hợp. Chủ tịch sẽ đưa ra các thành phần và điều khoản tham chiếu 

cho các Ủy ban này và gửi cho Đại hội đồng phê duyệt. Sau khi được sự chấp thuận của 

Đại hội đồng, Ủy ban Quy tắc OCA sẽ nghiên cứu và chính thức hóa các nhiệm vụ và 

chức năng của Uỷ ban và chuyển cho Ban chấp hành để xem xét. Các khuyến nghị của 

Ban chấp hành sau đó sẽ được đưa ra để Đại hội đồng phê chuẩn cuối cùng, sau đó Uỷ 

ban thường vụ sẽ đảm nhận trách nhiệm của mình;  

2. Chủ tịch của Ủy ban mới được thành lập không được là thành viên của Ban chấp 

hành trừ khi họ được Đại hội đồng bầu chính thức là thành viên của Ban chấp hành;  

3. Nếu Uỷ ban thường vụ khuyết Chủ tịch hoặc thành viên do chết hoặc bất kỳ lý do 

nào khác, Chủ tịch OCA tham khảo ý kiến với Ban chấp hành sẽ được quyền đề cử để 

thay thế nốt nhiệm kỳ từ các thành viên của NOC;  

4. Nếu Chủ tịch hoặc thành viên Uỷ ban thường vụ vắng mặt tại hai cuộc họp Uỷ ban 

thường vụ liên tiếp trong một nhiệm kỳ, không có lý do chính đáng, Chủ tịch OCA có 

quyền tuyên bố rằng Chủ tịch hoặc thành viên đã bị hủy bỏ tư cách thành viên của 

mình. Chủ tịch OCA tham vấn với các Ban chấp hành có quyền thay thế vị trí đó;  

5. Nếu một thành viên Ban chấp hành vắng mặt tại hai cuộc họp Ban chấp hành liên 

tiếp trong một nhiệm kỳ, không có lý do chính đáng, Chủ tịch OCA có quyền tuyên bố 

thành viên Ban chấp hành đó đã bị hủy bỏ tư cách thành viên của mình. Chủ tịch OCA 

tham vấn với các Ban chấp hành có quyền thay thế vị trí đó;  

6. Nếu vì lý do bất khả kháng một thành viên Ban chấp hành không thể tham dự các 

cuộc họp của Ban chấp hành hoặc Đại hội đồng, ông có quyền đề cử một đại diện cho 

Ủy ban của ông để trình bày các báo cáo thay ông cho Ban chấp hành và Đại hội đồng, 

với sự chấp thuận của Chủ tịch OCA .  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 24 - Kinh phí  

1. OCA sẽ cung cấp vé máy bay loại thường cũng như chi phí ăn ở cho các thành viên 

tham dự các cuộc họp Uỷ ban khác nhau;  

2. Số tiền bồi thường là 100 USD mỗi ngày làm việc với tối thiểu 300 USD một nhiệm 

vụ được cung cấp cho các thành viên Ủy ban Thường trực đối với tất cả các cuộc họp 



 37 

OCA. Điều này cũng sẽ được áp dụng cho các Đại hội Thể thao Châu Á. Tuy nhiên, 

nếu thời gian Đại hội vượt quá hơn 10 ngày, số tiền bồi thường sẽ là  50 USD mỗi ngày 

được cung cấp cho các thành viên từ ngày thứ mười một trở đi cho đến khi kết thúc Đại 

hội.  

 

Điều 25. Bầu cử 

1. Nếu số lượng ứng cử viên thiếu và đề cử không vượt quá số chức vụ, vị trí thì Chủ 

tọa sẽ tuyên bố các ứng cử viên đó được bầu chọn. Nếu số lượng ứng cử viên vượt quá 

số vị trí, chức vụ, bầu cử sẽ tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

2. Nếu bầu cử để bổ nhiệm một chức vụ riêng được tổ chức, bỏ phiếu kín được thực 

hiện, ở đó mỗi Ủy ban Olympic quốc gia thành viên chỉ được một phiếu bầu trong Đại 

hội đồng và ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ được tuyên bố đắc cử. 

3. Không có ứng cử viên nào được xem xét bầu vào chức vụ nào trừ khi ứng viên đó đạt 

được đa số phiếu thuận. Một đợt bỏ phiếu mới sẽ được thực hiện cho đến khi đạt được 

đa số phiếu.  

4. Trong trường hợp số phiếu bầu bằng nhau, đợt bỏ phiếu khác sẽ được tổ chức cho 

đến khi số phiếu bầu có sự khác biệt. 

5. Chủ tịch OCA sẽ chỉ định Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm xác định số phiếu bầu. 

6. Không tổ chức bầu cử trong Đại hội đồng. 

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 25 

1. Đề cử, cùng với tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được trình bằng văn bản cho Văn 

phòng OCA bởi một Ủy ban Olympic quốc gia thành viên ít nhất là 90 ngày trước khi 

Đại hội đồng diễn ra. 

2. Chủ tịch OCA sẽ thành lập một Ủy ban đặc biệt để rà soát tất cả những đề cử nhận 

được cho bầu cử và xác định tính hợp pháp của các đề cử đó trước khi trình Ban chấp 

hành và Đại hội đồng xem xét. Những ứng cử viên không được chấp nhận sẽ được 

thông báo trong thời gian 3 tuần để khiếu nại với Chủ tịch OCA.   

3. Trong thời gian các Đại hội Thể thao của OCA thì không tổ chức bầu cử nhưng trong 

vòng 12 tháng sau khi kết thúc Đại hội , Đại hội đồng sẽ được triệu tập để bầu cử. Thời 

gian và địa điểm của Đại hội đồng sẽ được Chủ tịch OCA thông báo tại Phiên họp Đại 

hội đồng trong thời gian tổ chức Đại hội Thể thao của OCA. 

4. Chủ tịch OCA sẽ ban hành điều lệ cho tất cả các cuộc bầu cử. Mọi vấn đề thủ tục liên 

quan tới Đại hội đồng và phiếu bầu mà không được quy định trong Điều lệ OCA và các 

điều luật của OCA sẽ được chủ tịch OCA quyết định 

 

Điều 26. Thời hạn nhiệm kỳ  

1. Thành viên Ban chấp hành và thành viên của các Uỷ ban thường trực sẽ giữ chức vụ 

trong một thời hạn bốn năm và có thể được tái cử/ tái bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ.  

2. Cá nhân được bầu chọn là thành viên Ban chấp hành hay thành viên Ủy ban có thể từ 

chức nếu trách nhiệm đó bị trục suất khỏi thành viên của Ủy ban Olympic quốc gia, 

theo sự phê duyệt của Ban chấp hành. Tuy nhiên, nếu thành viên được bầu chọn là 

thành viên Ban chấp hành hay thành viên Ủy ban mà không bị trục suất bởi Ủy ban 

Olympic quốc gia nhưng không còn được ủng hộ thì thành viên đó được phép hoàn 

thành nhiệm kỳ của mình. 

 

Điều 27 Bỏ phiếu  
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1. Khi Chủ tọa đưa ra một vấn đề để bỏ phiếu, Chủ tọa sẽ yêu cầu những người ủng hộ 

giơ tay và tiếp theo là những người không ủng hộ giơ tay, sau đó kết quả sẽ được công 

bố vấn đề được công nhận hay bị phản đối;  

2. Nếu đa số thành viên có mặt tại Đại hội đồng yêu cầu bỏ phiếu kín, Chủ tọa sẽ lựa 

chọn trong số các đại biểu có mặt, những người cẩn thận và sẽ bàn giao cho họ phiếu 

bầu chọn hay phiếu bầu chọn chia thành hai cột đánh dấu “ỦNG HỘ” hay “PHẢN 

ĐỐI”;  

3. Việc bỏ phiếu để bầu chọn các thành viên Ban chấp hành cũng như Thành phố Đăng 

cai Đại hội sẽ luôn được tiến hành bằng bỏ phiếu kín. Chủ tịch OCA sẽ bổ nhiệm một 

ban bỏ phiếu để xem xét kỹ lưỡng kết quả.  

 

Điều 28. Bỏ phiếu bằng Thƣ điện tử, Cáp, Fax và điện tín 

Chủ tịch OCA theo quan điểm của mình có thể gửi tới các Thành viên nghị quyết bằng 

hộp thư điện tử, cáp, fax hay điện tín. Nếu đa số Thành viên bầu chọn ủng hộ nghị 

quyết, nó sẽ  được thông qua tại một Phiên họp được triệu tập. Chỉ những phiếu bầu 

nhận được trong thời gian quy định của Chủ tịch OCA mới được xem là có giá trị và 

đảm bảo rằng không dưới 50% + 1 Thành viên bỏ phiếu có giá trị. Kết quả của mọi 

phiếu bầu sẽ được thông tin cho tất cả các đại diện và được báo cáo tại Phiên họp Đại 

hội đồng tiếp theo. Bỏ phiếu bằng đường thư tín chỉ được tiến hành trong trường hợp 

khẩn cấp khi bỏ phiếu tại Phiên họp thông thường của Đại hội đồng không thể tiến 

hành.  

 

Điều 29 Sửa đổi, Thay đổi của Điều lệ và các Điều luật  

1. Đại hội đồng là cơ quan tối cao để sửa đổi hoặc thay đổi Điều lệ và các Điều luật của 

OCA, Hội nghị Ban chấp hành có quyền sửa đổi hoặc thay đổi các Hướng dẫn áp dụng 

để trình Đại hội đồng phê chuẩn. 

2. Chỉ có Ủy ban Olympic thành viên, Chủ tịch và Ban chấp hành OCA mới được gửi 

đề xuất sửa đổi Điều lệ của OCA. Chủ tịch OCA sẽ chuyển đề nghị sửa đổi tới Ủy ban 

Luật để nghiên cứu và kiểm tra, Ủy ban Luật sẽ chuyển những ý kiến và quan điểm về 

đề xuất sửa đổi cho Ban chấp hành xem xét. 

3. Đề xuất sửa đổi phải phù hợp và trong phạm vi kiến nghị để giải quyết ;  

4. Đề xuất sửa đổi phải được tán thành, nếu không sẽ mất hiệu lực. Đề xuất sửa đổi 

không quan trọng với sự cho phép của Chủ tịch OCA cũng có thể được phát biểu đề 

xuất; 

5. Điều lệ và Điều luật của OCA và nghi lễ các Đại hội của OCA chỉ được thay đổi nếu 

có 2/3 thành viên hiện có và bỏ phiếu tại Phiên họp của Đại hội đồng ủng hộ thay đổi 

này. Đảm bảo đề xuất sửa đổi phải trình cho Ủy ban Luật và đệ trình qua Ban chấp 

hành để xem xét tại Đại hội đồng;  

6. Nếu đề xuất sửa đổi được thông qua thì sẽ có hiệu lực ngay.  

 

Điều 30 Văn phòng của Hội đồng Olympic Châu Á 

Đại hội đồng (GA) sẽ quyết định địa điểm đặt  Văn phòng thường trực của OCA theo 

các điều kiện quy định sau: 

1. Quốc gia, nơi đặt văn phòng thường trực của OCA là một quốc gia Châu Á  có Ủy 

ban Olympic quốc gia, cơ quan quản lý cao nhất về Thể thao được công nhận bởi Ủy 

ban Olympic quốc tế;  

2. Hội đồng Olympic Châu Á sẽ chi trả toàn bộ các chi phí cần thiết cho các hoạt động 

quản lý, điều hành của trụ sở thường trực như: chỗ ở nhân viên, giao thông, truyền 
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thông, tiền lương của cán bộ Văn phòng, chi phí phát sinh với số lượng tối thiểu hai 

mươi (20) nhân viên có năng lực cao bao gồm cả ban Thư ký;  

3. Hội đồng Olympic Châu Á sẽ cung cấp những điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi nhất 

và các trang thiết bị tốt nhất phục vụ thông tin liên lạc cần thiết tới tất cả các thành viên 

của OCA, các nhân viên văn phòng và tất cả các tổ chức Thể thao  quốc tế;  

4. Hội đồng Olympic châu Á sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho thành viên các Ủy ban 

Olympic quốc gia, thành viên Ban chấp hành, các nhân viên thường trực của Hội đồng 

Olympic Châu Á và các khách mời khi cần thiết, không hạn chế hoặc chậm trễ. 

5. Hội đồng Olympic Châu Á sẽ chi trả chi phí tổ chức các cuộc họp:  

a. Đại hội đồng họp ít nhất mỗi năm một lần khi không có Thành viên nào yêu cầu tổ 

chức Phiên họp Đại hội đồng;  

b. Hội nghị Ban chấp hành sẽ tổ chức họp ít nhất mỗi năm một lần.  

6. Chi phí sẽ bao gồm ăn, ở cho tất cả các Thành viên, lệ phí xin thị thực, chi phí hội 

họp và di chuyển nội địa;  

7. Trong tương lai các nước chủ nhà sẽ tiếp tục cung cấp đất đai và cơ sở vật chất cho 

trụ sở OCA, các hỗ trợ, tài chính và các điều kiện cần thiết khác.  

 

Điều 31 Thay đổi trụ sở  

Mọi quyết định liên quan đến sự thay đổi Trụ sở sẽ được thông qua nếu được ba phần 

tư (3 / 4) các Ủy ban Olympic quốc gia thành viên của Hội đồng Olympic Châu Á bỏ 

phiếu ủng hộ sự thay đổi tại Phiên họp Đại hội đồng được triệu tập với mục đích xem 

xét về vấn đề này.  

 

Điều 32 Đóng góp và các tài khoản  

1. Đối với tài chính hàng năm , Tổng Giám đốc, theo trách nhiệm và giám sát của Chủ 

tịch Hội đồng Olympic châu Á sẽ chuẩn bị “Báo cáo tài chính”; 

2. “Những Báo cáo Tài chính” hàng năm này sẽ được kiểm toán bởi “Kiểm toán viên 

Quốc tế";  

3. Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á với sự hỗ trợ của Tổng giám đốc sẽ chịu trách 

nhiệm trả lời bất kỳ ý kiến chất vấn nào từ Ủy ban Tài chính, các thành viên Ban chấp 

hành hoặc Đại hội đồng.  

4. Năm tài chính của Hội đồng Olympic Châu Á bắt đầu vào ngày 1 tháng Một và kết 

thúc vào ngày 31 Tháng 12 cùng năm.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 32  

Hội đồng Olympic châu Á sẽ chấp nhận bất kỳ sự đóng góp hoặc cấp miễn phí từ mọi 

nguồn được các thành viên Ban chấp hành chấp thuận.  

 

Điều 33 Đăng cai Phiên họp Đại hội đồng và Hội nghị Ban chấp hành  

Thành viên muốn đăng cai các Phiên họp Đại hội đồng và Hội nghị Ban chấp hành phải 

nộp đơn cho Ban thư ký OCA trước 6 tháng và đảm bảo các yêu cầu sau:  

1. Thông báo về thủ tục nhấp cảnh một cách kịp thời tới tất cả các thành viên.  

2. Chi toàn bộ chi phí Hội nghị, bao gồm các điều kiện về ăn, ở, di chuyển nội địa, 

phiên dịch,  xuất bản và yêu cầu hành chính khác;  

3. Chi phí bao gồm các Thành viên Ban chấp hành , Thành viên Uỷ ban thường vụ và 

ba đại biểu từ mỗi Ủy ban Olympic quốc gia, Thành viên IOC, nhân viên thường trực 

OCA và đại diện các Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong quá khứ và tương lai.   
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Điều 34 Giải quyết tranh chấp / khiếu nại  

1. Mỗi Ủy ban Olympic quốc gia thành viên sẽ được coi là thành viên của Hội đồng 

Olympic châu Á, trong điều kiện cụ thể, tự nguyện từ bỏ quyền tìm kiếm sự chống lại 

OCA trong mọi Tòa án Luật;  

2. Sẽ có một "Tòa án Trọng tài” được chỉ định bởi Chủ tịch OCA  

để giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến hiệu lực Ủy ban Olympic 

Quốc gia và các tổ chức thể thao khác được OCA tổ chức hoặc công nhận. 

3. Chủ tịch OCA có quyền bổ nhiệm Trọng tài độc lập hoặc một ban trọng tài để giải 

quyết lại hoặc quyết định các vấn đề đặc biệt. Tất cả sự bổ nhiệm đó và các quyết định 

sẽ được báo cáo tại cuộc họp tiếp theo của Ban chấp hành;  

4. Các Điều khoản và Điều kiện cũng như quy định thời gian cho các thủ tục sẽ được 

hoàn thành theo quy định của Chủ tịch OCA;  

5. 'Tòa án Trọng tài, được Chủ tịch OCA bổ nhiệm sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra các 

khiếu nại liên quan đến việc không tôn trọng các nguyên tắc quy định trong Điều lệ 

OCA hoặc điều lệ Olympic bao gồm nhưng không giới hạn đối với những quy tắc đạo 

đức và thực hiện. Nếu biện pháp cưỡng chế là cần thiết sẽ được trình lên Hội nghị Ban 

chấp hành để phê duyệt.  

 

Điều 35. Kháng cáo  

Tất cả các thành viên, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á và Ủy ban Olympic quốc 

gia thành viên OCA sẽ kháng cáo theo đúng quy trình, đầu tiên gửi kháng cáo cho Chủ 

tịch OCA sau đó gửi đến Ban chấp hành nếu nội dung kháng cáo chưa được giải quyết.  

 

Điều 36. Những hành vi phi Thể thao và bạo lực 

Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á, Đại hội Thể thao khu vực, Quốc tế, các 

giải Thể thao khác được sự chấp thuận của OCA, nghiêm cấm mọi hành vị phi Thể 

thao. Điều này được áp dụng với các Vận động viên, quan chức hoặc huấn luyện viên 

và kể cả việc không tuân thủ đầy đủ Điều lệ OCA/ Hướng dẫn Thương mại của OCA, 

lăng mạ, cử chỉ khiêu khích, phản đối quyết định các quan chức, khiêu khích đối thủ 

hoặc khán giả, coi thường các quy định của OCA, cờ OCA, Đại hội Thể thao Châu Á 

và huy chương của mình. Nói chung là hành vi phi Thể thao sẽ bị xử lý bởi các Ủy ban 

Olympic quốc gia có liên quan. Trong một sự kiện, nếu có những hành vi như vậy, 

OCA sẽ xem xét và có hành động thích hợp bao gồm cả việc thu hồi huy chương, giấy 

chứng nhận, công nhận và xếp hạng.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 36 

1. Trong một Đại hội Thể thao châu Á không được sử dung các phương tiện truyền 

thông để tuyên truyền cho các mục đích chính trị, tôn giáo hay chủng tộc ;  

2. Không sử dụng bất kỳ quảng cáo nào vì mục đích thương mại trên quần áo, các trang 

thiết bị, dụng cụ, linh phụ kiện được sử dụng bởi các Vận động viên và những người 

tham dự Đại hội khác, các bài viết, các phương tiện truyền thông của Đại hội, trừ 

trường hợp được phép của Ban tổ chức Đại hội hoặc được xác định là không nhằm mục 

đích thương mại.  

 

Điều 37. Những quyền hạn khác 

1. Ban chấp hành sẽ quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc giải thích và áp dụng 

Điều lệ, cũng như tất cả những vấn đề chưa được quy định trong Điều lệ;  
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2. Trong trường hợp có bất đồng liên quan đến các quy tắc, việc giải thích của các Quy 

tắc này phải nằm trong thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng, sẽ là quyết định 

cuối cùng;  

3. Trong trường hợp không có quy định trong Điều lệ, các Điều luật, Qui tắc và các văn 

bản Hướng dẫn áp dụng luật của Hội đồng Olympic Châu Á thì quyết định của Ban 

chấp hành  sẽ là quyết định cuối cùng. 

 

Điều 38.  Các quy định khác  

1. Hội đồng Olympic châu Á có thể khiếu nại hoặc bị khiếu nại theo tên Chủ tịch. Việc 

kiện luật chỉ được giải quyết tại trụ sở Hội đồng Olympic châu Á. 

2. Mọi quyết định trái với quy định của Đại hội đồng sẽ được thay đổi hoặc hủy bỏ 

trong thời hạn sáu tháng. 

3. Ban chấp hành có thể ban hành, sửa đối hoặc hủy bỏ Hướng dẫn áp dụng luật với đa 

số thành viên Ban chấp hành, miến là chúng không mâu thuẫn hay ngược lại với Điều lệ 

OCA, chúng phù hợp và hiệu quả trong việc điều hành của Hội đồng Olympic châu Á.  

 

Điều 39.  Ngôn ngữ chính thức  

Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ chính thức của OCA, Đại hội đồng sẽ quyết định sử dụng các 

ngôn ngữ khác tùy theo thời điểm và sự kiện. 

 

Phụ lục I  

Danh sách các Thành viên sáng lập tham dự Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Đại hội Thể 

thao Châu Á ngày 26 tháng 11, 1981 và ngày 16 Tháng 11 năm 1982, thành lập OCA: 

1. Afghanistan       18. Maldives  

2. Bahrain        19. Mông Cổ  

3. Bangladesh      20. Nepal  

4. Brunei        21. Oman  

5. Miến Điện       22. Pakistan  

6. Trung Quốc       23. Việt Nam  

7. Hong Kong       24. Qatar  

8. Ấn Độ        25. Hàn Quốc  

9. Indonesia        26. Ả Rập Saudi  

10. Iran       27. Singapore  

11. Iraq        28. Sri Lanka 

12. Nhật Bản       29. Syria  

13. Hàn Quốc (DPR)      30. Thái Lan  

14. Kuwait        31. United Arab Emirates  

15. Lào        32. Việt Nam  

16. Lebanon       33. Yemen (YAR)  

17. Malaysia       34. Yemen (YMD)  

 

Phụ lục II  

Phân phối các Ủy ban Olympic Quốc gia theo vùng 

  

Đông Á        25. Nepal   NPL  

1. Trung Quốc    CHN    26. Pakistan   PAK  
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2. CHDCND Triều Tiên   PRK    27. Sri Lanka  SRI  

3. Hong Kong    HKG  

4. Nhật Bản     JPN    Trung Á  

5. Hàn Quốc    KOR    28. Kazakhstan  Kaz  

6. Macau     MAC    29. Kyrgyztan  KGZ  

7. Mông Cổ     MGL    30. Tajikistan  TJK 

8. Trung Quốc Đài Bắc   TPE    31. Turkmenistan  TKM 

32. Uzbekistan  UZB  

Đông Nam Á  

9. Brunei     BRU    Tây Á  

10. Myanmar    MYA   33. Bahrain   BRN  

11. Indonesia    INA    34. Iran   IRI  

12. LAO     Lào    35. Iraq   IRQ  

13. Malaysia    MAS    36. Jordan   JOR 

14. Philippines    PHI    37. Kuwait   KUW  

15. Singapore    SIN    38. Lebanon  LIB 

16. Thái Lan    THA    39. Oman   OMA  

17. Việt Nam    VIE    40. Palestine  PLE  

18. Campuchia    CAM    41. Qatar   QAT  

19. Timor Leste    TLS    42. Ả Rập Saudi  KSA  

43. Syria   SYR  

Nam Á        44. UnitedArabEmirates UAE 

20. Afghanistan    AFG    45. Yemen   YEM   

21. Bangladesh    BAN  

22. Bhutan     BHU  

23. Ấn Độ     IND  

24. Maldives    MDV  
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CHƢƠNG 3: CÁC ĐẠI HỘI THỂ THAO CỦA OCA 

 

Điều 40: Tổ chức các Đại hội Thể thao của OCA  

1. Căn cứ theo Điều lệ, OCA quyết định thành phố của một quốc gia và thời gian thích 

hợp để tổ chức Đại hội Thể thao của OCA. Quyết định này, trong trường hợp đặc biệt 

sẽ được đưa ra trước tám (8) năm. Tuy nhiên, Ban chấp hành OCA có thể quyết định 

khác để trao quyền đăng cai Đại hội trước hoặc sau tám (8) năm. Đó là giao trách nhiệm 

tổ chức Đại hội cho một quốc gia thành viên. Quốc gia thành viên có thể ủy thác nhiệm 

vụ đã được giao cho một Ban tổ chức do mình lựa chọn và từ đó trở đi chính thức có 

thể trao đổi trực tiếp với OCA;  

a. Đại hội Thể thao Châu Á (Asian Games) được tính liên tiếp bốn (4) năm kể từ Đại 

hội lần đầu tiên tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ năm 1951;  

b. Đại hội Thể thao Châu Á Mùa đông (AWG) được tính liên tiếp bốn (4) năm kể từ 

Đại hội lần đầu tiên tổ chức tại Sapporo, Nhật Bản năm 1986;  

c. Đại hội Thể thao Võ thuật & Trong nhà Châu Á (AIMAG) được tính liên tiếp bốn (4) 

năm kể từ Đại hội Thể thao Châu Á Trong nhà lần thứ nhất (AIG) tổ chức tại Bangkok, 

Thái Lan năm 2005; 

d. Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á (ABG) được tính liên tiếp hai (2) năm kể từ Đại 

hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ nhất tổ chức tại Bali, Indonesia năm 2008; 

e. Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á (AYG) được tính liên tiếp bốn (4) năm kể từ Đại hội 

Thể thao Trẻ Châu Á đầu tiên tổ chức tại Singapore năm 2009.  

2. Thời gian của các Đại hội Thể thao do Ban chấp hành OCA quyết định; 

3. Việc không tổ chức Đại hội Thể thao của OCA trong năm theo như kế hoạch đã dự 

kiến, có thể do kết quả của việc hủy bỏ quyền đăng cai của thành phố chủ nhà mà 

không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền gì khác của OCA;  

4. Mọi lợi nhuận phát sinh của thành phố chủ nhà, Ban tổ chức Đại hội hoặc Ủy ban 

Olympic nước chủ nhà từ việc đăng cai Đại hội Thể thao của OCA sẽ được sử dụng cho 

sự phát triển thể thao và phong trào thể thao Châu Á; 

5. Ban chấp hành OCA có toàn quyền đối với các quỹ, chương trình đặc biệt có được từ 

việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao của OCA; 

6. OCA có thể đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội môn thể thao mà không có 

Liên đoàn Quốc tế kiểm soát. Trong khi chưa có sự hình thành Liên đoàn Quốc tế / Liên 

đoàn Châu Á, OCA có thể vì mục đích của các Đại hội Thể thao của OCA với việc thiết 

lập một tổ chức để điều hành môn thể thao có liên quan ở Châu Á;  

7. Trong trường hợp đã có tổ chức quốc tế điều hành một môn thể thao nhưng không 

được Ủy ban Olympic Quốc tế công nhận, OCA có thể công nhận trong chừng mực các 

Đại hội Thể thao của OCA có liên quan; 

8. Trong trường hợp có tranh chấp giữa các cơ quan điều hành của một môn thể thao 

trong chương trình Đại hội Thể thao của OCA thì Ban chấp hành OCA sẽ có quyết định 

cuối cùng;  

9. Ban tổ chức Đại hội có mong muốn đưa một môn thể thao vào chương trình thể thao 

của các Đại hội Thể thao khác như: AIMG, ABG, AYG hoặc ngược lại phải có sự chấp 

thuận trước bằng văn bản của Chủ tịch OCA.  

 

Hướng dẫn áp dụng Điều 40  
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1. Các Đại hội Thể thao của OCA không được tổ chức như một phần của sự kiện khác 

như Hội chợ hoặc triển lãm;  

2. Không có sự kiện thể thao quan trọng nào khác được tổ chức 90 ngày trước, sau và / 

hoặc xung quanh địa điểm tổ chức Đại hội Thể thao của OCA mà không có sự thoả 

thuận của OCA; 

3. Các môn thể thao được Ban tổ chức Đại hội lựa chọn từ danh sách Chương trình thi 

đấu các Đại hội Thể thao và danh sách các môn thể thao được OCA công nhận phải 

được sự chấp thuận của Ban chấp hành OCA.  

 

Điều 41 Thời gian tổ chức Đại hội  

1. Đại hội Thể thao Châu Á được tổ chức một năm trước Thế vận hội Olympic. Trong 

trường hợp đặc biệt, chúng có thể được hoãn lại và chuyển sang năm khác, với sự đồng 

ý của OCA;  

2. Thời gian tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á sẽ do Ban chấp hành OCA quyết định;  

 

Điều 42 Bầu chọn thành phố chủ nhà đăng cai Đại hội Thể thao của OCA  

1. Cuộc bầu chọn thành phố chủ nhà đăng cai là đặc quyền của Đại hội đồng OCA;  

2. Các sự kiện được tổ chức trong hoặc gần thành phố được lựa chọn càng tốt.  

Các thành phố được lựa chọn không thể chia sẻ đặc ân của mình với nơi khác cũng như 

không thể cho phép bất kỳ sai lệch so với chương trình thoả thuận hoặc các quy định 

các Đại hội Thể thao của OCA trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của OCA cho 

môn thể thao đặc thù yêu cầu các phương tiện đặc biệt;  

3. Ban chấp hành sẽ xác định thủ tục cho đến khi Đại hội đồng OCA tổ chức bầu chọn;  

4. Việc bầu chọn thành phố đăng cai tổ chức tại quốc gia không có thành phố vận động 

đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao của OCA;  

5. Chính phủ của quốc gia nộp đơn đăng cai phải nộp cho OCA một công cụ pháp lý mà 

theo đó chính phủ cho biết cam kết và đảm bảo rằng quốc gia và cơ quan công quyền 

của mình sẽ tuân thủ và tôn trọng Điều lệ OCA, hợp đồng thành phố chủ nhà và quyết 

định của OCA.  

 

Điều 43 Trách nhiệm pháp lý – Thu hồi quyền tổ chức Đại hội của OCA  

1. Ủy ban Olympic, Ban tổ chức và thành phố chủ nhà cùng chịu trách nhiệm chung và 

riêng về tất cả cam kết cá nhân hay tập thể liên quan đến tổ chức và điều hành Đại hội, 

bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm tài chính cho việc tổ chức và điều hành Đại 

hội, mà thừa nhận sự liên đới giữa thành phố đăng cai và Ban tổ chức, không ảnh hưởng 

đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý của bất kỳ bên nào do cam kết căn cứ vào Điều 42. 

OCA sẽ không có trách nhiệm tài chính nào đối với việc tổ chức và điều hành Đại hội;  

2. Trong trường hợp không tuân thủ Điều lệ OCA, Hợp đồng thành phố đăng cai, các 

hướng dẫn hoặc quyết định / chỉ đạo của OCA, Ban chấp hành OCA được quyền rút 

quyền đăng cai tổ chức Đại hội bất cứ lúc nào và có hiệu lực ngay lập tức, không ảnh 

hưởng đến bồi thường thiệt hại gây ra cho OCA. Trong trường hợp này, Ủy ban 

Olympic, Ban tổ chức, thành phố chủ nhà, nước chủ nhà và tất cả các cơ quan chính 

phủ, cơ quan chức năng hoặc bất kỳ bên nào khác, dù ở cấp đia phương, thành phố, 

tỉnh, khu vực hoặc quốc gia sẽ không có yêu cầu đòi bồi thường dưới mọi hình thức đối 

với OCA.  

 

Điều 44 Đơn xin đăng cai Đại hội Thể thao của OCA  
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1. Vinh dự tổ chức Đại hội sẽ được giao cho một quốc gia thành viên. Việc lựa chọn 

một thành phố đăng cai Đại hội thuộc trách nhiệm duy nhất của các Thành viên liên 

quan;  

2. Đơn xin đăng cai Đại hội được thực hiện bởi một quốc gia Thành viên theo các 

nguyên tắc nêu trong hướng dẫn đăng cai. Quốc gia Thành viên phải có sự chấp thuận 

bằng văn bản của Chính phủ cũng như chính quyền Thành phố tuyên bố ủng hộ việc tổ 

chức Đại hội bằng cam kết miễn phí nhập cảnh cho các đại biểu của các nước tham gia. 

Đơn này cũng phải được kèm theo một cam kết rõ ràng rằng Đại hội sẽ được tổ chức 

theo các mục tiêu, nguyên tắc cơ bản và các quy định, Điều lệ của OCA, Hợp đồng 

thành phố đăng cai và quyết định của OCA; 

3. Khi tiến hành đấu thầu Đại hội, phải nộp cho OCA một khoản phí đấu thầu không 

được hoàn lại cùng với đơn xin đăng cai. Ủy ban Olympic giành chiến thắng phải nộp 

một khoản tiền khác cho OCA trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày giao quyền 

đăng cai Đại hội;  

4. Thành phố vinh dự được trao quyền đăng cai Đại hội sẽ nộp cho  

OCA một khoản tiền đặt cọc có hoàn lại, trong vòng hai (2) tháng sau khi ký Hợp đồng 

thành phố đăng cai. Số tiền này sẽ là một bảo đảm đối với việc tịch thu hoặc không tổ 

chức Đại hội hoặc thực hiện một phần hoặc đầy đủ theo hợp đồng của Ban tổ chức, coi 

như phù hợp với Ban chấp hành. Việc hoàn trả cho Ban tổ chức, Ủy ban Olympic sẽ 

được thực hiện chỉ sau khi Ban tổ chức giải quyết tất cả các tài khoản Đại hội và nộp 

báo cáo cuối cùng;  

5. Ban tổ chức sẽ chi ăn và ở cũng như di chuyển nội địa cho các thành viên Ban chấp 

hành, thành viên các Ủy ban thường trực, thành viên IOC, các cán bộ của Trụ sở OCA 

và ba (3) đại biểu mỗi Ủy ban Olympic tham dự Phiên họp Đại hội đồng OCA và đại 

diện của các Ban tổ chức Đại hội tương lai (nếu có); Hướng dẫn của OCA về ăn, ở và 

giao thông sẽ được áp dụng;  

6. Ban tổ chức sẽ cung cấp ăn, ở miễn phí cho ba (3) đại biểu đối với mỗi Ủy ban 

Olympic, bao gồm Chủ tịch, Tổng thư ký hay đại biểu trong suốt thời gian Đại hội. Ban 

tổ chức cũng sẽ cho phép một (1) thay thế đối với mỗi vị trí (Chủ tịch, Tổng thư ký và 

một đại biểu) về ăn, ở và giao thông;  

7. Ban tổ chức sẽ chịu chi phí ăn, ở và vé máy bay khứ hồi cho các Chủ tịch, Tổng thư 

ký, đại biểu kỹ thuật, trọng tài, trọng tài bấm giờ, giám sát và các quan chức khác của 

Liên đoàn Quốc tế và Liên đoàn Châu Á đối với các môn thể thao có trong chương trình 

thi đấu của Đại hội dựa theo Điều lệ của Liên đoàn Quốc tế và Liên đoàn Châu Á;  

8. Cuộc bầu chọn thành phố đăng cai sẽ không được tổ chức trong thời gian Đại hội 

Thể thao của OCA trừ khi được sự chấp thuận của Ban chấp hành.  

 

Hướng dẫn áp dụng của điều 44  

1. Đơn  

Đơn xin trao quyền đăng cai Đại hội Thể thao của OCA phải được sự phê chuẩn của 

Chính phủ, xác nhận của chính quyền thành phố và kèm theo cam kết Đại hội sẽ được 

tổ chức đáp ứng các yêu cầu của OCA. Đơn phải bao gồm những câu trả lời cho các câu 

hỏi nêu ra trong Hướng dẫn đấu thầu đăng cai Đại hội Thể thao và câu hỏi về Đại hội 

Thể thao Châu Á của OCA, sẽ được OCA cung cấp cho các thành phố đấu thầu. Đơn 

này phải được kèm theo một cam kết rõ ràng rằng:  

a. Không có điều luật, quy định đề nghị tại thành phố hoặc quốc gia về việc hạn chế 

hoặc can thiệp vào Đại hội dưới mọi hình thức, ví dụ như miễn phí nhập cảnh đối với 

các đội, các quan chức và đại biểu cũng như nhập khẩu các thiết bị mà không phải chịu 

thuế hải quan; 
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b. Cam kết Đại hội sẽ được tiến hành đúng cách và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản, 

quy định và quy tắc của OCA;  

Chú ý: Nếu những câu trả lời (a) và (b) nói trên không phù hợp với Điều lệ theo ý kiến 

của OCA thì đơn sẽ bị từ chối. 

2. Đấu thầu  

a. Ít nhất tám (8) năm trước khi Đại hội sẽ được tổ chức, Chủ tịch hoặc Tổng thư ký 

OCA sẽ mời tất cả thành viên nộp đơn bằng văn bản với tất cả các thông tin cần thiết 

theo mẫu quy định cho OCA trong vòng chín mươi (90) ngày;  

b. Ban chấp hành có thể, vì những lý do thuận lợi và đầy đủ, đánh giá các đơn xin đăng 

cai sau khi hết thời hạn theo quy định trước Phiên họp Đại hội đồng của OCA theo 

điểm (a) nói trên;  

c. Phiên họp Đại hội đồng của OCA đưa ra quyết định liên quan đến địa điểm đăng cai 

ít nhất tám (8) năm trước. 

3. Hợp đồng thành phố đăng cai  

OCA sẽ ký một hợp đồng thỏa thuận bằng văn bản với Ủy ban Olympic thành viên và 

thành phố chủ nhà được Ủy ban Olympic thành viên lựa chọn. Hợp đồng quy định cụ 

thể các nghĩa vụ, phận sự của họ. Hợp đồng được ký kết ngay sau cuộc bầu chọn quốc 

gia thành viên đăng cai Đại hội. Mẫu hợp đồng trong hồ sơ đấu thầu do OCA cung cấp 

cho các quốc gia ứng cử viên và mỗi đơn phải kèm theo một tuyên bố đồng ý ký hợp 

đồng dựa theo cuộc bầu chọn thành phố tổ chức Đại hội.  

4. Cam kết của Chính phủ  

a. Ngoài việc cam kết miễn phí nhập cảnh đối với các đại biểu nêu tại Điều 44 (2), 

Chính phủ phải cam kết nhập cảnh miễn phí và thuế vào nước chủ nhà, tất cả các con 

ngựa, thiết bị, vật tư được sử dụng trong thời gian hoặc liên quan đến bất kỳ môn thể 

thao nào của Đại hội;  

b. Mỗi thành phố ứng cử viên sẽ cung cấp một bảo lãnh tài chính theo yêu cầu của Ban 

chấp hành OCA, xác định bảo lãnh tài chính đó là của thành phố, hoặc bởi bất kỳ địa 

phương, khu vực hoặc quốc gia ...  

 

Điều 45 Thủ tục đấu thầu Đại hội Thể thao của OCA  

1. OCA sẽ mở hồ sơ đấu thầu đăng cai Đại hội Thể thao của OCA trước ít nhất tám (8) 

năm hoặc dựa trên quyết định của Ban chấp hành OCA. Dựa theo thời gian mở thầu của 

OCA, các Ủy ban Olympic quan tâm sẽ gửi "Thư dự định" cho Ban Thư ký OCA trong 

vòng một tháng (30 ngày) cùng với một khoản tiền đấu thầu không hoàn lại;  

2. OCA sẽ gửi hồ sơ đấu thầu cho các Ủy ban Olympic và yêu cầu nộp hồ sơ đấu thầu 

cho OCA trong vòng sáu (6) tháng;  

3. Khi nhận được hồ sơ đấu thầu, Chủ tịch OCA sẽ chỉ định một Ủy ban Kiểm tra đến 

thăm các thành phố tham gia đấu thầu và gửi báo cáo chi tiết các thành phố tham gia 

đấu thầu cho Ban chấp hành và Đại hội đồng OCA; 

4. Ban chấp hành sẽ nghiên cứu các báo cáo đánh giá và lập danh sách ngắn tối đa là ba 

(3) thành phố đấu thầu để lựa chọn tại Hội nghị Đại hội đồng OCA. Quyết định của Ban 

chấp hành sẽ được công bố trước khi Đại hội đồng OCA lựa chọn của thành phố đăng 

cai;  

5. Kể từ khi chính thức nộp hồ sơ đấu thầu, các thành phố đấu thầu có thể bắt đầu chiến 

dịch với các hoạt động được phê duyệt như sau: 

6. Không có quà tặng hoặc đồ lưu niệm có giá trị nào có thể được tặng cho đại diện của 

Ủy ban Olympic hoặc các thành viên Ban chấp hành của OCA trong thời gian chiến 

dịch; 
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7. Ủy ban đánh giá và Ban chấp hành theo thứ tự sẽ xác định xem khả năng của thành 

phố đấu thầu đủ điều kiện là ứng cử viên;  

8. Sẽ không có các chuyến thăm Ủy ban Olympic của các thành phố ứng cử viên, mà 

không có ý kiến của Ban chấp hành để tổ chức các chuyến thăm riêng trong trường hợp 

có nghi ngờ về năng lực đối với bất kỳ sự tôn trọng của một thành phố đấu thầu để thực 

hiện việc tổ chức Đại hội; 

9. Ban tổ chức phải đồng ý làm việc và báo cáo với Ủy ban Olympic Quốc gia và hành 

động theo hướng dẫn OCA, được cung cấp thông qua Ủy ban Olympic quốc gia, hoặc 

có thể cung cấp trực tiếp đến Ban tổ chức nhưng Ủy ban Olympic Quốc gia phải được 

biết;  

10. Mọi vấn đề về đấu thầu phải do Ủy ban Olympic quốc gia đệ trình và Ủy ban 

Olympic quốc gia chịu trách nhiệm giám sát việc chuẩn bị Đại hội, nếu được trao, phải 

được xác định;  

11. Ban chấp hành có quyền loại thành phố đấu thầu, sau khi cảnh báo đến hạn nếu thấy 

các chỉ thị, các nguyên tắc cơ bản của OCA được ghi trong Điều lệ OCA không được 

tuân thủ;  

12. Tất cả các báo cáo bằng văn bản, bằng miệng hoặc bằng cách khác của thành phố 

hoặc Ủy ban Olympic đấu thầu trong quá trình đấu thầu và các bài thuyết trình trong 

những cuộc họp và các diễn đàn OCA sẽ được coi là cam kết ràng buộc đối với Ủy Ban 

đấu thầu và Ban tổ chức phải được thực hiện đầy đủ;  

13. Ban đấu thầu có mong muốn cung cấp miễn phí ăn, ở và vé máy bay cho các đối 

tượng tham gia Đại hội cần phải có sự chấp thuận của OCA và nên tuân theo chính sách 

OCA.  

 

Điều 46 Các môn Thể thao bắt buộc  

1. Đại hội Thể thao Châu Á sẽ bao gồm những môn thể thao bắt buộc sau đây trong 

chương trình thi đấu:  

Điền kinh, Bơi và Triển lãm nghệ thuật;  

2. Đại hội Thể thao Châu Á Mùa đông bao gồm các môn thể thao bắt buộc sau đây 

trong chương trình thi đấu:  

Trượt tuyết, Trượt băng, Trượt băng nghệ thuật và Khúc côn cầu trên băng; 

3. Đại hội Thể thao Võ thuật và Trong nhà Châu Á bao gồm các môn thể thao bắt buộc 

sau đây trong chương trình thi đấu: 

Khiêu vũ thể thao, và tối thiểu 1 môn Võ thuật; 

4. Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á bao gồm các môn thể thao bắt buộc sau đây trong 

chương trình thi đấu: 

Bóng chuyền bãi biển, Kabaddi và Bóng đá bãi biển; 

5. Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á bao gồm các môn thể thao bắt buộc sau đây trong 

chương trình thi đấu: 

Điền kinh và Bơi lội.  

 

Điều 47 Làng Vận động viên  

1. Với mục tiêu mang tất cả các vận động viên, các quan chức đội đến một nơi cùng 

nhau, Ban tổ chức sẽ cung cấp một Làng vận động viên trong một thời gian do Ban 

chấp hành quyết định;  

2. Làng vận động viên phải đáp ứng các yêu cầu của Ban chấp hành; 

3. Chỉ tiêu đối với cán bộ đoàn và nhân viên khác về chỗ ở trong Làng vận động viên sẽ 

do Ban chấp hành OCA quyết định; 
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4. Nếu OCA cho phép Ban tổ chức tổ chức các sự kiện tại bất kỳ địa điểm nào ngoài 

thành phố đăng cai, Ban tổ chức có thể được yêu cầu cung cấp chỗ ở thích hợp, dịch vụ 

và tiện nghi theo yêu cầu của Ban chấp hành;  

5. Số lượng ăn, ở miễn phí cho mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia tham dự sẽ do OCA 

quyết định;  

6. Chi phí ăn, ở trong Làng vận động viên sẽ không vượt quá 50 USD / người / đêm;  

7. Những quy định về Hướng dẫn Làng vận động viên của OCA cũng được áp dụng.  

 

Điều 48 Chƣơng trình văn hóa  

1. Chương trình Lễ khai mạc và bế mạc phải được OCA phê duyệt; 

2. Ban tổ chức sẽ tổ chức một chương trình văn hóa trong suốt thời gian của Đại hội. 

Chương trình này sẽ phải nộp cho Ban chấp hành OCA phê duyệt trước. 

 

Điều 49 Tƣ cách tham dự  

Để đủ điều kiện tham gia Đại hội, các vận động viên phải:  

1. Tôn trọng và tuân thủ Điều lệ của IOC và OCA theo Hiến chương Olympic;  

2. Tôn trọng tinh thần cao thượng, không bạo lực và tuân thủ các quy định về thể thao;  

3. Tuân thủ tất cả các khía cạnh về Luật của Tổ chức chống sử dụng doping thế giới 

(WADA) và chống sử dụng doping của OCA và không được sử dụng các chất, các loại 

thuốc bị cấm bởi các tổ chức nói trên;  

4. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng bất kỳ vận động viên nào tham dự Đại 

hội phải là công dân của quốc gia Ủy ;  

5. Các tranh chấp liên quan đến việc xác định quốc gia mà một vận động viên có thể đại 

diện trong Đại hội sẽ do Ban chấp hành quyết định, trừ khi Luật tư cách được quy định 

trong Điều lệ đã được tuân thủ hoàn toàn và không có tranh chấp.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng của Điều 49 

1. Mọi trường hợp vi phạm Điều 41, 42 và Hướng dẫn áp dụng điều này của Hiến 

chương IOC và Luật tư cách của Liên đoàn quốc tế sẽ được các thành viên liên quan 

của OCA trao đổi và được Ban chấp hành xem xét và có quyết định cuối cùng;  

2. Một vận động viên là công dân của hai (2) hoặc nhiều quốc gia cùng một lúc có thể 

đại diện một (1) trong các quố gia của họ, họ có thể lựa chọn.  

Tuy nhiên, sau khi đại diện cho một quốc gia trong Thế vận hội Olympic, giải vô địch 

Châu Á, châu lục, khu vực hoặc thế giới được Liên đoàn quốc tế công nhận sẽ không 

thể đại diện cho một quốc gia khác trừ khi họ đáp ứng các điều kiện quy định tại mục 4 

dưới đây áp dụng cho những người đã thay đổi quốc tịch hoặc đòi hỏi một quốc tịch 

mới;  

3. Một vận động viên, người đã đại diện cho một quốc gia tại Thế vận hội, Đại hội Thể 

thao Châu Á, giải vô địch châu lục, khu vực, thế giới được Liên đoàn quốc tế liên quan 

công nhận, và người đó đã thay đổi quốc tịch hoặc có được một quốc tịch mới, không 

được đại diện cho đất nước mới của mình tham gia vào các Đại hội của OCA trong ba 

năm sau khi thay đổi; 

4. Nếu một quốc gia hoặc thuộc địa giành được độc lập, một đất nước sáp nhập vào một 

quốc gia khác với sự thay đổi biên giới, chuyển giao chủ quyền, hoặc nếu một Ủy ban 

Olympic quốc gia mới được OCA công nhận thì vận động viên có thể tiếp tục đại diện 

cho quốc gia của mình. Tuy nhiên, vận động viên có thể lựa chọn để đại diện cho đất 

nước của mình hoặc quốc gia mới được sát nhập để tham dự Đại hội nếu Ủy ban 
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Olympic quốc gia được công nhận. Tùy chọn này chỉ có thể được thực hiện một lần và 

không thể thay đổi; 

5. Trong mọi trường hợp không đề cập rõ ràng trong các quy định và điều lệ, liên quan 

đến những trường hợp một vận động viên đại diện cho một quốc gia nào đó mà không 

phải là quốc gia của mình, hay chọn quốc gia mà mình có dự định để đại diện thì Ban 

chấp hành OCA sẽ toàn quyền quyết định. Quyết định có thể có tính chất chung, cá 

nhân và vấn đề yêu cầu cụ thể liên quan đến quốc tịch, nơi cư trú, hoặc quá trình cư trú 

của vận động viên bao gồm cả quãng thời gian chờ đợi;  

6. Không một vận động viên, huấn luyện viên hoặc quan chức tham gia Đại hội Thể 

thao của OCA có thể cho phép những người này, tên, hình ảnh, hoặc thành tích thể thao 

được sử dụng cho mục đích quảng cáo trong thời gian Đại hội, trừ khi được phép của 

Ban chấp hành OCA. 

 

Điều 50  Điều kiện cần thiết để đại diện cho một quốc gia  

1. Chỉ có công dân của Ủy ban Olympic quốc gia thành viên mới có đủ điều kiện để đại 

diện cho đất nước trong Đại hội Thể thao của OCA. Trường hợp quốc tịch vận động 

viên là chủ đề xem xét thì các chứng cứ phải được cung cấp để hỗ trợ và đáp ứng đủ 

điều kiện xác định theo quy định hiện hành ở môn thể thao tương ứng mà vận động viên 

thi đấu. 

Không cho phép một vận động viên đã một lần đại diện cho một quốc gia tại Đại hội 

Thể thao của OCA tiếp tục đại diện cho một quốc gia khác trong tương lai trừ khi:  

a. Quốc gia trước đây hoặc nơi sinh được sáp nhập vào một quốc gia khác; 

b. Hoặc nếu vận động viên ấy thi đấu cho một quốc gia trước đây vì Ủy ban Olympic 

của quốc gia quê hương của mình không phải là một thành viên của OCA tại thời điểm 

đó;  

c. Các điều khoản liên quan đến Điều 50 và quy định 4 sẽ được đáp ứng.  

2. Vận động viên sẽ đủ điều kiện nếu họ tuân thủ các tiêu chuẩn sau:  

a. Được sinh ra ở quốc gia mình đại diện;  

b. Là công dân của quốc gia mình đại diện và đã sống ở đó liên tục trong một khoảng 

thời gian ít nhất ba năm; 

c. Đã có quốc tịch của quốc gia mà mình đại diện và có hộ khẩu thường trú ở đó.  

3. Các vận động viên sinh ngoài Châu Á không thể đủ điều kiện, trừ khi họ đáp ứng 

điều kiện trong mục 3b và 3c khi áp dụng.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng của Điều 50  

OCA có toàn quyền trong việc truất quyền thi đấu của bất kỳ vận động viên nào đối với 

tất cả các vấn đề kỹ thuật.  

 

Điều 51  Giới hạn tuổi  

 

Không có giới hạn tuổi đối với các vận động viên tham dự tại các Đại hội Thể thao của 

OCA trừ khi các Liên đoàn Quốc tế và Liên đoàn Châu Á có quy định khác và ngoài ra, 

được sự chấp thuận của Ban chấp hành trừ Đại hội Trẻ Châu Á có giới hạn tuổi từ 14-

17 tuổi. 

  

Điều 52 Quyền lợi và trách nhiệm vụ của Ban tổ chức  

1. Ban tổ chức chịu trách nhiệm về việc tổ chức và điều hành Đại hội, chuẩn bị tất cả 

các thứ cần thiết theo sự phê duyệt của OCA. Thường xuyên báo cáo ba tháng một lần 
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về tiến độ chuẩn bị Đại hội đối với các nước thành viên và OCA. Trong năm tổ chức 

Đại hội, báo cáo này phải được thực hiện hàng tháng;  

2. Đối với vấn đề kỹ thuật và điều hành Đại hội, Ban tổ chức phải thiết lập mối liên hệ 

và thoả thuận với các Liên đoàn quốc tế / Liên đoàn Châu Á được OCA công nhận. Ban 

tổ chức phải tham khảo ý kiến các Liên đoàn quốc tế / Liên đoàn Châu Á hoặc nếu chưa 

có thì phải tham khảo các tổ chức được OCA công nhận.  

3. Tất cả các môn thể thao khác nhau được đối xử như nhau và không có sự phân biệt 

đối xử. Có trách nhiệm đối với sự hội nhập của các môn thể thao đã được phê duyệt vào 

chương trình thi đấu. Đồng thời, quản lý việc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật (kiến trúc, hội 

họa, điêu khắc, âm nhạc…) là một phần thiết yếu của các Đại hội Thể thao của OCA;  

4. Ngay sau khi kết thúc Đại hội, nhưng không quá sáu (6) tháng, Ban tổ chức phải gửi 

báo cáo chính thức về Đại hội cho OCA và các quốc gia thành viên. Trong trường hợp 

đặc biệt, Chủ tịch OCA sẽ cho phép gia hạn thời gian nộp báo cáo chính thức.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng của Điều 52  

1. Việc tổ chức các Đại hội Thể thao của OCA là sự giao trách nhiệm của OCA cho Ủy 

ban Olympic quốc gia thành viên cũng như các thành phố được Đại hội đồng OCA bầu 

chọn. Ủy ban Olympic Quốc gia và thành phố đăng cai sẽ cùng nhau thành lập Ban tổ 

chức Đại hội trong vòng sáu (6) tháng sau khi ký hợp đồng thành phố đăng cai, Ban tổ 

chức sẽ thiết lập liên lạc trực tiếp với OCA; 

2. Ban tổ chức có tư cách pháp nhân của một tổ chức; 

3. Ủy ban Olympic quốc gia, Ban tổ chức và thành phố chủ nhà sẽ liên đới chịu trách 

nhiệm về tất cả các cam kết cá nhân hay tập thể đã ký liên quan đến tổ chức và điều 

hành Đại hội, bao gồm các trách nhiệm tài chính về tổ chức và điều hành Đại hội sẽ do 

thành phố đăng cai và Ban tổ chức chịu trách nhiệm. OCA sẽ không có trách nhiệm tài 

chính về Đại hội; 

4. Ban tổ chức tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo rằng không có loại 

hình tiếp thị phục kích trong Đại hội. Các chi tiết về tiếp thị phục kích được đề cập 

trong Hướng dẫn Marketing của OCA.  

 

Điều 53  Thƣ mời và mẫu Thƣ mời  

 

1. Thư mời tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội gửi ít nhất mười hai (12) 

tháng trước khi Đại hội được tổ chức. Thư mời được gửi đến các nước thành viên và 

phải được soạn thảo bằng những từ ngữ sau:  

"Theo hướng dẫn của Hội đồng Olympic Châu Á, Ban tổ chức Đại hội........... Châu Á ... 

... năm 20 ....... rất vinh dự mời bạn tham dự Đại hội sẽ được tổ chức tại ...................... 

từ ........................";  

2. ý, vé vào cửa, chương trình thi đấu…) được in 

cho Đại hội cũng như các phù hiệu được phân phối phải có tên Đại hội, và tên địa điểm 

của thành phố được tổ chức (ví dụ Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ nhất - New Delhi 

1951).  

 

Điều 54  ý  

1. Chỉ có 

ý các vận động viên và quan chức tham dự Đại hội. Một quốc gia chưa có Ủy ban 

Olympic phải thành lập một tổ chức và có sự công nhận của OCA trước khi được phép 

tham dự Đại hội. Ủy b
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ý tham dự Đại hội cho Ban tổ chức. Ban tổ chức phải thừa nhận Ủy ban Olympic quốc 

gia;  

2. ý Số lượng  

Ủy ban Olympic quốc gia phải nộp cho Ban tổ chức danh sách các môn thể thao và các 

nội dung sẽ tham gia ít nhất chín mươi (90) ngày trước Lễ khai mạc. Danh sách này có 

thể được gửi bằng fax, qua email hoặc đường bưu điệm. Trong trường hợp đặc biệt, 

OCA có thể gia hạn thời gian.  

3. ý theo Tên  

Ủy ban Olympic quốc gia phải nộp đăng ký

ý phải được in hoặc đánh máy theo mẫu đặc biệt của ban tổ chức. Bất kỳ sự thay đổi 

về thời hạn cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của OCA;  

4. Điều kiện tiền lệ để tham gia Đại hội là vận động viên phải có đủ điều kiện theo quy 

định tại các Quy định này;  

5. Các đăng ký phải có các câu sau đây và phải có chữ ký của tất cả người tham gia:  

"Tôi, người dưới đây, tuyên bố danh dự rằng tôi đủ điều kiện và thực hiện đầy đủ các 

điều kiện theo quy định của Điều lệ OCA. Tôi cũng hoàn toàn nhận thức của các quy 

định về chống sử dụng doping của OCA và xác định nhãn hiệu cho phép được sử dụng 

đối với trang phục và trang thiết bị tại Đại hội như được nêu trong Hướng dẫn về 

Thương mại. Thực hiện không đúng một trong các quy định trên tôi có thể bị phạt và 

truất quyền thi đấu";  

6. Các Liên đoàn Thể thao Quốc gia của mỗi môn thể thao cụ thể phải phê chuẩn rằng 

đó là danh sách tốt nhất. Ủy ban Olympic quốc gia ký các đăng ký và gửi đến Ban tổ 

chức; 

7. Trong trường hợp không có Liên đoàn thể thao quốc gia cho một môn thể thao, Ủy 

ban Olympic có thể là cơ quan thể thao phụ trách môn thể thao đó với sự chấp thuận 

của OCA;  

8. Các đăng ký sẽ không được chấp nhận khi không đáp ứng tất cả các điều kiện nêu 

trên.  

9. OCA có thể thông qua một số điều kiện để hạn chế tham gia Đại hội để đảm bảo 

quản lý Đại hội. 

10. Việc rút một đoàn, đội hoặc vận động viên mà không được sự đồng ý của OCA sẽ 

bị Ban chấp hành tiến hành các biện pháp kỷ luật.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 54  

1. Ban chấp hành sẽ xác định số lượng người tham gia Đại hội;  

2. Trường hợp Ủy ban Olympic rút đoàn của mình, cho dù là một phần hoặc toàn bộ thì 

khoản tiền đặt cọc ăn, ở và tất cả các yêu cầu tài chính khác sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn hoặc 

số tiền này sẽ do Ban chấp hành xác định trong trường hợp rút một phần;  

3. OCA sẽ thu tiền phạt tài chính và các hình phạt khác đối với bất kỳ Ủy ban Olympic 

nào rút đội của mình khỏi nội dung thi đồng đội sau khi đã tiến hành rút thăm. Hình 

phạt sẽ được Ban chấp hành quyết định trên cơ sở từng trường hợp. 

  

Điều 55  Số lƣợng các đăng ký tham dự các Đại hội  

 

1. Đối với môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội phải có tối thiểu 

sáu (6) Ủy ban Olympic đăng ký số lượng vận động viên tham dự và tối thiểu là bốn (4) 

đoàn tham dự trước khi bắt đầu cuộc thi;  
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2. Số lượng tối đa đăng ký của các Ủy ban Olympic ở mỗi môn thể thao hoặc nội dung 

phải theo các quy định kỹ thuật của Liên đoàn quốc tế và Châu Á.  

 

Điều 56  Các Đoàn  

 

Ban tổ chức không được nhận hay thừa nhận chính thức cho bất kỳ đoàn chính trị nước 

ngoài hoặc các nhà lãnh đạo của bất kỳ nhiệm vụ nào khác mà không có sự chấp thuận 

trước bằng văn bản của OCA. Tuy nhiên, không ai bị phân biệt đối xử nếu người đó là 

một quan chức được chính thức được Ủy ban Olympic quốc gia uỷ nhiệm. 

  

Điều 57  Quyền đối với các đối tƣợng tham dự 

 1. Ban tổ chức không được công nhận bất kỳ quyền nào khác đối với các đối tượng 

tham dự ngoài OCA, Ủy ban Olympic, Liên đoàn quốc tế, Châu Á và IOC;  

2. OCA sẽ đại diện về việc tổ chức Đại hội cũng như các nghi thức Lễ tân của Đại hội; 

3. OCA có quyền cho phép bất kỳ vận động viên hoặc quan chức tham dự Đại hội, ngay 

cả sau khi hết thời hạn.  

 

Điều 58  Cờ và Logo  

1. Cờ OCA cùng với cờ của các nước tham dự phải được treo tại tất cả các sân vận 

động và địa điểm xung quanh. Một lá cờ OCA khổ lớn phải được treo cố định tại sân 

vận động chính trong thời gian Đại hội và sẽ được kéo lên tại thời điểm khai mạc Đại 

hội;  

2. Cờ của Liên đoàn Quốc tế và Châu Á phải được treo tại các địa điểm thi đấu tương 

ứng;  

3. Tất cả các quyền sử dụng Cờ, Logo và biểu tượng cho các hoạt động liên quan đến 

Đại hội thuộc quyền sở hữu của OCA (và sau đó là của các quốc gia thành viên).  

Việc sử dụng vì mục đích thương mại bị cấm theo Điều lệ trừ khi được phép của Ban 

chấp hành vì một hoạt động cụ thể. Khi được phép như vậy, lý do phải được ghi bằng 

văn bản. 

 

Điều 59  Đuốc Đại hội  

1. Ban tổ chức chịu trách nhiệm mang đuốc và lửa Đại hội đến sân vận động chính. Tất 

cả những chuẩn bị cho rước đuốc và sử dụng đuốc / lửa Đại hội được thực hiện theo 

đúng các hướng dẫn của OCA. Quyết định của OCA về vấn đề này là quyết định cuối 

cùng;  

2. Lộ trình rước đuốc sẽ được OCA quyết định; 

3. Sau Lễ bế mạc, mọi vạc lửa, đuốc hoặc thiết bị khác liên quan đến việc đuốc Đại hội 

sẽ không được sử dụng trong bất kỳ thành phố đăng cai nào khác mà không có sự chấp 

thuận của OCA.  

 

Điều 60  Nhãn hiệu thƣơng mại Đại hội của OCA 

Bất kỳ và tất cả các nhãn hiệu gồm (biểu tượng, logo, linh vật, thiết kế, phù hiệu, áp 

phích, đồ vật, tài liệu vv) được ban tổ chức thiết kế cho Đại hội là tài sản duy nhất của 

OCA, các thiết kế của Ban tổ chức phải nộp cho Ban chấp hành OCA phê duyệt. Các 

nhãn hiệu này không được sử dụng vì mục đích thương mại trong nước của Ủy ban 

Olympic Quốc gia mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của OCA;  

Ban tổ chức phải đảm bảo việc bảo vệ các tài sản bao gồm cả nhãn hiệu các Đại hội của 

OCA ở cấp quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, Ban tổ chức và Ủy ban Olympic nước chủ 
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nhà có thể sử dụng nhãn hiệu liên quan đến Đại hội đó trong thời gian chuẩn bị và tổ 

chức Đại hội. Ban tổ chức và Ủy ban Olympic nước chủ nhà cũng được phép sử dụng 

chúng trong một thời gian ba (3) tháng sau khi kết thúc Đại hội. Hết thời gian này, tất 

cả các quyền liên quan đến tài sản đó hoàn toàn thuộc về OCA. Ban tổ chức và Ủy ban 

Olympic trong trường hợp cụ thể và trong phạm vi cần thiết có thể được ủy thác (trong 

khả năng được ủy thác) vì lợi ích của OCA.  

 

Điều 61  Lễ khai mạc  

Lễ khai mạc của Đại hội sẽ được tổ chức theo đúng hướng dẫn Lễ tân của OCA;  

Nội dung và chi tiết của tất cả chủ đề kịch bản, lịch trình và chương trình của tất cả các 

nghi lễ bao gồm cả Lễ khai mạc, bế mạc phải đệ trình OCA phê duyệt;  

Người đứng đầu Nhà nước được mời đọc Khai mạc Đại hội. Người đứng đầu Nhà nước 

sẽ được Chủ tịch OCA, Chủ tịch Ban tổ chức và Chủ tịch Ủy ban Olympic đón tại cổng 

vào của sân vận động. Ba vị Chủ tịch này phải giới thiệu các đồng nghiệp của mình 

trong Ban chấp hành OCA cho người đứng đầu Nhà nước và sau đó hộ tống người đứng 

đầu Nhà nước và những người đi cùng đến chỗ ngồi của mình, nơi ông được chào đón 

bằng quốc ca của đất nước;  

4. Diễu hành của các vận động viên diễn ra sau đó. Mỗi đoàn mặc áo đồng phục chính 

thức của mình phải được đi trước bởi người mang biển tên quốc gia và kèm theo là 

quốc kỳ. Các nước được sắp xếp theo thứ tự chữ cái theo ngôn ngữ của nước chủ nhà và 

nước chủ nhà sẽ là đoàn cuối cùng. Chỉ những người tham gia diễu hành sẽ chào người 

đứng đầu nhà nước bằng cách quay đầu hướng về người đứng đầu nhà nước. Biển tên 

và quốc kỳ của các nước tham gia sẽ do Ban tổ chức cung cấp và có kích thước bằng 

nhau. Mỗi đoàn sau khi hoàn thành diễu hành quanh sân vận động phải xếp hàng ở sau 

biển tên và quốc kỳ. Chủ tịch Ban tổ chức cùng với Chủ tịch OCA và Chủ tịch Ủy ban 

Olympic Quốc gia đi lên bục danh dự và sau đó giới thiệu Chủ tịch OCA với một vài từ 

thích hợp (không quá hai phút) và yêu cầu Chủ tịch OCA mời người đứng đầu Nhà 

nước tuyên bố khai mạc. Chủ tịch OCA sau đó đọc phát biểu chào mừng ngắn gọn 

(không nhiều hơn hai phút) kết thúc với:  

"Tôi xin trân trọng kính mời .......................... tuyên bố khai mạc"  

Sau đó lên và nói:  

"Tôi tuyên bố khai mạc Đại hội ... .... được tổ chức tại ............";  

5. Ngay lập tức sau đó kèn được vang lên và cùng lúc đó cờ của OCA sẽ được từ từ kéo 

lên. Chim bồ câu được thả ra. Người mang đuốc Đại hội tiến vào sân vận động và sau 

khi chạy vòng quanh sẽ châm cháy đài đuốc linh thiêng. Ngay sau lời tuyên thệ được 

thực hiện bởi các vận động viên. Một đại diện của nước chủ nhà với người mang quốc 

kỳ tiến đến chân của bục danh dự. Người này bước lên bục danh dự, giữ cờ trong tay 

phải của mình và xung quanh là những người mang quốc kỳ của tất cả các quốc gia 

khác sắp xếp theo hình bán nguyệt xung quanh người đó, người này đọc lời tuyên thệ 

sau đây thay mặt cho các vận động viên: 

"Thay mặt tất cả các vận động viên, tôi hứa rằng chúng tôi sẽ tham dự Đại hội, tôn 

trọng và tuân thủ các quy định, trong tinh thần thể thao thực sự, vì vinh quang của thể 

thao và danh dự của các đội"; 

 6. Tiếp theo lời thề của vận động viên là lời thề của quan chức. Một quan chức của 

nước chủ nhà tiến lên bục danh dự và giữ cờ ở tay phải của mình, xung quanh là người 

mang quốc kỳ của các nước khác được sắp xếp theo hình bán nguyệt, người này đọc lời 

tuyên thệ sau đây thay mặt cho tất cả các quan chức:  

"Thay mặt cho các Trọng tài và các quan chức, tôi hứa rằng chúng tôi sẽ điều hành Đại 

hội với đầy đủ tính công bằng, tôn trọng và tuân thủ các quy định trong tinh thần thể 

thao";  
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7. Quốc ca của nước chủ nhà sau đó được cử hành. Tất cả những người mang quốc kỳ 

trở về nơi ban đầu. Kết thúc chương trình, các đoàn rời khỏi sân vận động bằng đường 

ngắn nhất và ngồi trên khán đài riêng. Sau đó sẽ diễn ra các hoạt động Thể thao hoặc 

văn hóa.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 61  

  1. Chương trình Lễ khai mạc sẽ như sau:  

a. Chủ tịch Ban tổ chức đón Chủ tịch OCA; 

b. Chủ tịch OCA và Trưởng Ban tổ chức đón Chỉ tịch nước; 

c. Chủ tịch Nước chủ nhà cùng với Chủ tịch OCA gặp, trao đổi và chào thành viên Ban 

chấp hành OCA;  

d. Tiến vào và giới thiệu của Chủ tịch Nước chủ nhà và Chủ tịch OCA bên trong sân 

vận động; 

e. Chào mừng bằng pháo hoa;  

f. Rước cờ, Kéo cờ và Quốc ca của nước chủ nhà;  

g. Hoạt động văn hóa;  

h. Vận động viên diễu hành;  

i. Bài phát biểu của Chủ tịch Ban tổ chức;  

j. Bài phát biểu của Chủ tịch OCA;  

k. Chủ tịch Nước chủ nhà tuyên bố khai mạc;  

l. Rước Cờ OCA;  

m. Kéo cờ và nhạc thiều OCA;  

n. Vận động viên đọc tuyên thệ;  

o. Trọng tài đọc tuyên thệ;  

p. Rước đuốc và châm đài lửa;  

q. Đốt Pháo hoa và kết thúc Lễ khai mạc.  

2. Ban tổ chức muốn có bất kỳ sự thay đổi nào phải được sự chấp thuận của OCA.  

 

Điều 62  Lễ bế mạc  

1. Lễ bế mạc phải diễn ra tại sân vận động chính sau khi nội dung thi cuối cùng kết 

thúc. Các đoàn tham gia sẽ diễu hành vào sân vận động sau biển tên tương ứng và quốc 

kỳ theo thứ tự như đối với lễ khai mạc. 

Người mang quốc kỳ cho các đoàn phải diễu hành theo thứ tự như đối với lễ khai mạc, 

và sắp xếp vị trí theo hình bán nguyệt phía sau bục danh dự. Chủ tịch OCA cùng Chủ 

tịch Ban tổ chức, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia và Thị trưởng của thành phố tiến 

đến chân của bục danh dự. Cờ OCA sau đó được kéo lên trên cột cờ trung tâm được sử 

dụng cho các lễ trao giải thưởng. Sau đó quốc kỳ nước chủ nhà được kéo lên trên cột cờ 

bên phải và cử hành quốc ca. Sau đó quốc kỳ của quốc gia được chọn để tổ chức các 

Đại hội tiếp theo sẽ được treo trên cột cờ còn lại và cử hành quốc ca của quốc gia đó.  

Chủ tịch OCA bước lên bục danh dự và tuyên bố kết thúc Đại hội những lời sau:  

"Thay mặt cho Hội đồng Olympic châu Á, tôi xin gửi ... ... ............... và nhân dân 

......................... (tên của người đứng đầu Nhà nước và tên nước), các cơ quan của thành 

phố ................ và những người tổ chức Đại hội, sự tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất. Tôi 

tuyên bố bế mạc Đại hội .... ... và theo các nghi thức truyền thống tôi kêu gọi các bạn trẻ 

của Châu Á tụ tập lại sau bốn (4) năm tại .................... .... để kỷ niệm Đại hội phù hợp 

với những lý tưởng của Hội đồng Olympic Châu Á. Mong thanh niên của Châu Á tham 

dự Đại hội trong tinh thần của tình anh em và vì lợi ích của nhân loại ";  
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2. Chủ tịch OCA sẽ giao cờ cùng với đuốc Đại hội của OCA cho Thị trưởng của thành 

phố chủ nhà tiếp theo hay Chủ tịch Ủy ban Olympic nếu Thị trưởng thành phố đó vắng 

mặt;  

3. Ngọn đuốc thể thao Châu Á phải được giữ an toàn và phù hợp trong một tòa nhà cho 

đến Đại hội sau; 

4. Chương trình văn hóa, nếu có, được Ban tổ chức biểu diễn. Kết thúc, kèn được chơi, 

đài đuốc được dập, Cờ OCA sẽ được từ từ hạ xuống và cử hành nhạc thiều của OCA. 

Người mang biển tên, cờ và các vận động viên sau đó diễu hành theo tiếng nhạc; 

  

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 62  

1. Chương trình Lễ bế mạc sẽ như sau:  

a. Trưởng Ban tổ chức đón Chủ tịch OCA; 

b. Chủ tịch OCA và Trưởng Ban tổ chức đón Chủ tịch Nước chủ nhà; 

c. Tiến vào và giới thiệu Chủ tịch nước và Chủ tịch OCA bên trong sân vận động;  

d. Chào mừng bằng pháo hoa;  

e. Rước cờ, kéo cờ và cử hành quốc ca của nước chủ nhà; 

f. Hoạt động văn hóa;  

g. Rước cờ của các đoàn;  

h. Vận động viên diễu hành;  

i. Bài phát biểu của Trưởng Ban tổ chức;  

j. Bài phát biểu của Chủ tịch OCA và kết thúc Đại hội;  

k. Hạ cờ của OCA;  

l. Kéo cờ và cử hành nhạc thiều OCA;  

m. Lễ chuyển giao cho nước chủ nhà tiếp theo;  

n. Biểu diễn Văn hóa của nước chủ nhà tiếp theo;  

o. Tắt đài lửa;  

p. Đốt Pháo hoa và kết thúc lễ bế mạc.  

2. Ban tổ chức muốn có bất kỳ sự thay đổi nào phải được sự chấp thuận của OCA;  

3. Trong toàn bộ thời gian của Đại hội, bao gồm tất cả các nghi lễ, không có bài phát 

biểu nào có thể được tổ chức bởi bất cứ đại diện của chính phủ hoặc cơ quan công 

quyền, hoặc các chính trị gia tại bất kỳ địa điểm nào dưới sự điều hành của Ban tổ chức. 

Trong Lễ khai /bế mạc, chỉ có Chủ tịch OCA và Chủ tịch Ban tổ chức có quyền đọc 

phát biểu ngắn.  

 

Điều 63  Nghi lễ trao huy chƣơng  

1. Chủ tịch OCA là người sẽ trao huy chương cho những người chiến thắng. Chủ tịch 

có thể uỷ quyền cho các thành viên khác của OCA, cùng với Chủ tịch Liên đoàn quốc 

tế/ Liên đoàn Châu Á (hoặc cấp phó của họ), nếu có thể, ngay sau cuộc thi tại địa điểm 

thi đấu theo cách thức sau đây:  

2. Vận động viên đã chấm điểm thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ đứng vào vị trí trong 

đồng phục thể thao, đứng đối mặt với bục danh dự, người thứ nhất đứng cao hơn một 

chút, người thứ hai đứng ở bên phải và người thứ ba đứng bên trái. Quốc kỳ của những 

người chiến thắng sẽ được kéo lên, cột cờ trung tâm là của người đứng thứ nhất, bên 

phải là của người đứng thứ hai và bên trái của người đứng thứ ba, họ phải đứng đối mặt 

với khán đài. Trong khi đó, quốc ca của người chiến thắng được cử hành. Ba vận động 

viên giành chiến thắng sẽ trở về với quốc kỳ của mình; 

3. Huy chương sẽ được trao theo thứ tự sau đây:  
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a. Huy chương đồng - cho người ở vị trí thứ ba;  

b. Huy chương bạc - cho người ở vị trí thứ hai;  

c. Huy chương vàng - cho người đứng thứ nhất.  

4. Không một thiết bị, phụ kiện có thể được các vận động viên cầm trong lễ trao huy 

chương hoặc khu vực phỏng vấn, trừ những vật được mặc trên người ví dụ như: giày, 

dép và trang phục quần áo phải phù hợp với hướng dẫn của OCA về Thương mại;  

5. Không có các loại biểu diễn hoặc tuyên truyền thương mại, chính trị, tôn giáo hay 

chủng tộc được phép trong Lễ trao giải của Đại hội.  

Bất cứ hành động nào như vậy sẽ bị Ban chấp hành xử phạt bao gồm: tước quyền thi 

đấu, thu hồi huy chương, giấy chứng nhận, công nhận và xếp hạng..;  

6. Bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào đối với Đại hội, huy chương, cờ, biểu tượng, giấy 

chứng nhận hoặc tài liệu bất kỳ của bất kỳ vận động viên nào trong lễ trao giải thưởng 

hoặc trong quá trình thi đấu sẽ bị Ban chấp hành xử phạt bao gồm nhưng không giới 

hạn việc tước quyền thi đấu, thu hồi huy chương, giấy chứng nhận, công nhận xếp hạng 

theo quyết định của Ban chấp hành;  

7. Nghi lễ trao huy chương, Huy chương và giấy chứng nhận được thực hiện theo đúng 

hướng dẫn về Lễ tân của OCA. Thiết kế và định dạng của các huy chương và giấy 

chứng nhận phải đệ trình cho OCA phê duyệt ;  

8. Không một quan chức hay đại biểu nào của các đoàn tham dự, trừ những người đoạt 

giải huy chương được phép đứng trên hoặc gần bục trao huy chương.  

 

Điều 64  Quyền Ƣu tiên  

Trong thời gian Đại hội, Chủ tịch OCA, Tổng Thư ký, Chủ tịch danh dự, Phó Chủ tịch 

danh dự, Phó Chủ tịch, thành viên Ban chấp hành, thành viên Đại hội đồng và các thành 

viên IOC được quyền ưu tiên, sau đó là các thành viên của Ban tổ chức, Chủ tịch và 

Tổng thư ký các Uỷ ban Olympic, Chủ tịch và thành viên của Liên đoàn quốc tế / Châu 

Á và các cơ quan khác được OCA công nhận. Những người này được sắp xếp chỗ ngồi 

đầu tiên bên cạnh người đứng đầu Nhà nước. Các chi tiết được đề cập trong Hướng dẫn 

về Lễ tân của OCA.  

 

Điều 65  Triển lãm nghệ thuật  

Theo sự chấp thuận của OCA, Ban tổ chức sẽ ấn định thời gian tổ chức triển lãm nghệ 

thuật. Các tác phẩm được ban giám khảo chấp nhận sẽ được trưng bày ở vị trí nổi bật.  

 

Điều 66  Xử lý lợi nhuận Marketing  

1. Quỹ tạo ra từ việc bán bản quyền thương mại của Đại hội bao gồm nhưng không giới 

hạn đối với marketing, cấp phép, bán hàng và bản quyền truyền hình sẽ được trả vào 

một tài khoản của Đại hội bên ngoài lãnh thổ của nước chủ nhà dưới sự quản lý của 

OCA;  

2. Các quỹ tạo ra từ việc bán bản quyền thương mại của Đại hội, bao gồm và không 

giới hạn đối với marketing, bán hàng, cấp phép, bán vé và bản quyền truyền hình sẽ 

được phân phối sau khi kết thúc Đại hội và sau khi khấu trừ hoa hồng Đại lý Marketing.  

Việc phân phối các quỹ sẽ được tính như sau:  

a. OCA - một phần ba tổng doanh thu (tiền mặt + hiện vật) bằng tiền mặt;  

b. Ban tổ chức - hai phần ba tổng số các khoản thu tiền mặt và tất cả các hiện vật cung 

cấp thay cho tiền mặt;  

c. Ban tổ chức sẽ giữ và chi từ doanh thu marketing tối thiểu là 5 (năm) triệu USD phân 

chia cho các Uỷ ban Olympic tham dự Đại hội theo chương trình marketing dành cho 
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các Uỷ ban Olympic quốc gia. OCA là cơ quan duy nhất có trách nhiệm phân bố doanh 

thu chương trình marketing dành cho các Uỷ ban Olympic quốc gia. Tuy nhiên, Uỷ ban 

Olympic nước chủ không được chia doanh thu từ chương trình marketing này.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 66  

1. Ban chấp hành sẽ bổ nhiệm "Đại lý marketing" để hỗ trợ chiến dịch marketing. Tiền 

hoa hồng cho Đại lý sẽ do Ban chấp hành OCA quyết định;  

2. Tất cả các hiện vật cung cấp cho OCA và / hoặc Ban tổ chức liên quan đến việc bán 

bản quyền thương mại sẽ ước tính thành tiền được nêu trong các thỏa thuận liên quan, 

hoặc, nếu thoả thuận đó không quy định giá trị (i) theo giá bán buôn (nếu sở hữu được 

chuyển nhượng); hoặc (ii) theo giá chi phí cho thuê (nếu chỉ chuyển nhượng quyền sử 

dụng);  

3. Nếu quốc gia thành viên tổ chức Đại hội không trả tài khoản các quỹ OCA được 

hưởng, hoặc trả cho OCA quyền được phân bổ thì Ban chấp hành sẽ có quyền thu hồi 

số tiền được hưởng đó cùng với một hình phạt thích hợp;  

4. Tất cả các quốc gia thành viên cam kết tham gia Chương trình marketing Đại hội và 

Ban chấp hành OCA sẽ quyết định về số tiền trong từng trường hợp.  

Nếu một thành viên quyết định không tham gia vào Chương trình Marketing Đại hội thì 

OCA sẽ giữ lại tất cả các quỹ thu được từ các chương trình marketing và Uỷ ban 

Olympic sẽ không được phép sử dụng bất kỳ nhà tài trợ của mình hoặc nhà tài trợ của 

Đại hội trong thời gian Đại hội;  

5. Ban tổ chức đảm bảo rằng tất cả các nguồn thu được từ chương trình marketing của 

Đại hội được miễn thuế;  

6. Chủ tịch OCA được phép thành lập Uỷ ban Marketing hoặc thiết lập một Ban quản lý 

của OCA để quản lý các tài sản của OCA;  

7. Nhận diện Đại hội bao gồm tất cả các tài liệu in chính thức, đồ họa tiêu chuẩn  

Hướng dẫn, Chương trình Công nhận Đối tác, Chiến dịch truyền thông cũng như Biển 

hiệu các Nhà tài trợ (chất lượng và phân phối) tại địa điểm thi đấu với vị trí hoặc kích 

thước / nội dung) và tên chính xác của Đại hội, logo chính thức của Đại hội để in ấn và 

phát sóng phải có sự chấp thuận của OCA;  

8. Ban tổ chức sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của OCA liên quan đến marketing, hệ 

thống Công nghệ thông tin và truyền hình, truyền phát sóng;  

9. OCA sẽ cử Kiểm toán viên độc lập về Công nghệ thông tin và truyền hình về Đại 

hội;  

Ban tổ chức Đại hội sẽ chịu trách nhiệm các chi phí cho người Kiểm toán;  

10. Ngoài ra, tất cả các quy định nêu trong Hướng dẫn marketing của OCA cũng như 

các hướng dẫn thương mại sẽ được áp dụng nghiêm ngặt;  

11. Ban tổ chức phải nộp cho OCA một khoản tiền là 15 (mười lăm) triệu USD cho các 

chiến dịch xúc tiến Đại hội. Số tiền này sẽ được thanh toán ngay sau khi xem xét Đại 

hội trước đó. Các chi tiết của chiến dịch xúc tiến sẽ được đề cập trong Hợp đồng thành 

phố đăng cai và Hướng dẫn Marketing của OCA.  

 

Điều 67  Tuyên truyền và Quảng cáo 

Ban chấp hành xác định các nguyên tắc và điều kiện đối với bất kỳ hình thức quảng cáo 

hay tuyên truyền nào khác được uỷ quyền;  

Không có hình thức quảng cáo hoặc tuyên truyền nào được phép trong và trên sân vận 

động, địa điểm thi đấu và các khu vực được coi là một phần của Đại hội. Không được 

phép lắp đặt bảng hiệu quảng cáo thương mại trong các sân vận động, địa điểm Đại hội;  



 58 

Không được tuyên truyền thương mại, chính trị, tôn giáo hay chủng tộc trong các địa 

điểm chính thức của Đại hội, thành phố chủ nhà và các khu vực khác.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 67  

Không có hình thức tuyên truyền, quảng cáo thương mại có thể xuất hiện trên người, 

trang phục thể thao, phụ kiện hay bất kỳ trang phục hoặc thiết bị được vận động viên 

hoặc các đối tượng tham dự Đại hội sử dụng hoặc mặc, ngoại trừ để xác định tên nhà 

sản xuất các thiết bị liên quan, với điều kiện xác định đó không được đánh dấu rõ ràng 

cho mục đích quảng cáo. Quy định trong Hướng dẫn của OCA về Thương mại sẽ được 

áp dụng.  

 

Điều 68  Chƣơng trình Đại hội 

Tinh định kỳ  

Đại hội Thể thao Châu Á được tổ chức bốn (4) năm một lần và sẽ được tính số từ Đại 

hội lần đầu tiên tổ chức tại New Delhi năm 1982.  

Chương trình chính thức của Đại hội phải bao gồm tất cả 28 môn Thể thao Olympic, 

theo phê duyệt của IOC bao gồm các môn thể thao bắt buộc là điền kinh và bơi lội, sẽ 

tạo thành chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Châu Á. Đồng thời bao gồm một 

triển lãm nghệ thuật (kiến trúc, hội họa, điêu khắc, âm nhạc) theo quy định tại Điều 46. 

Chương trình Đại hội Thể thao Châu Á như sau:  

1. Điền kinh;  

2. Thể thao dưới nước;  

3. Bắn cung;  

4. Cầu lông;  

5. Bóng rổ;  

6. Boxing;  

7. Đua thuyền;  

8. Xe đạp;  

9. Đua ngựa;  

10. Kiếm;  

11. Bóng đá;  

12. Golf  

13. Thể dục;  

14. Bóng ném;  

15. Khúc côn cầu;  

16. Judo;  

17. Năm môn phối hợp hiện đại;  

18. Thuyền Rowing;  

19. Bóng bầu dục  

20. Thuyền buồm;  

21. Bắn súng;  

22. Bóng bàn;  

23. Taekwondo;  

24. Tennis;  

25. Ba môn phối hợp;  

26. Bóng chuyền;  

27. Cử tạ;  

28. Vật;  

Tối đa là 7 (bảy) môn thể thao ngoài Olympic có thể được Ban tổ chức đề xuất và được 

Chủ tịch OCA quyết định với sự chấp thuận của Ban chấp hành sau khi Phiên họp Đại 



 59 

hội đồng OCA thông qua danh sách các môn thể thao được OCA công nhận:   

1. Bóng chày  

2. Cricket;  

3. Kabaddi;  

4. Karate;  

5. Cầu mây;  

6. Bóng mềm  

7. Squash;  

8. Soft Tennis;  

9. Pencat Silat;  

10. Wushu;  

OCA nếu cần thiết sẽ tham vấn các Liên đoàn quốc tế và / hoặc Châu Á hoặc tổ chức 

được OCA công nhận để quyết định môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu. 

OCA có thể sửa đổi danh sách các môn thể thao nói trên theo thời gian và loại bỏ bất kỳ 

môn thể thao nào từ chương trình hoặc thêm vào đó miễn là chương trình thi đấu của 

Đại hội được đệ trình cho OCA ít nhất hai năm trước khi Đại hội được tổ chức và 

không được phép thay đổi sau khi đã được sự chấp thuận của Ban chấp hành. Sau khi 

kết thúc Đại hội, quan điểm của nước chủ nhà cũng sẽ được xem xét;  

Thời gian  

Thời gian tổ chức Đại hội không ít hơn mười hai (12) ngày và không nhiều hơn  

hơn mười sáu (16) ngày, bao gồm lễ khai mạc và bế mạc.  

Hƣớng dẫn áp dụng  

1. Điều lệ của OCA sẽ được áp dụng cũng như các quy tắc tiêu chuẩn và quy định của 

Đại hội trong đó có nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp quy định đặc biệt của OCA;  

2. Uỷ ban Olympic đấu thầu / thành phố chủ nhà phải đáp ứng các yêu cầu về tài chính 

sau đây để đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á:  

a. 10.000 USD tiền thầu cùng với thư ý định đăng cai Đại hội;  

b. 190,000 USD trong vòng một tháng sau khi được trao quyền đăng cai Đại hội;  

c. 1 triệu USD tiền đặt cọc (được hoàn lại) trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày 

ký Hợp đồng thành phố đăng cai.  

3. Thành phố chủ nhà của Đại hội cũng sẽ tổ chức một Phiên họp Đại hội đồng, Hội 

nghị Ban chấp hành và Hội nghị của các Uỷ ban thường trực bằng kinh phí của mình 

trong thời gian Đại hội;  

4. Uỷ ban Olympic / thành phố chủ nhà cũng sẽ đề cử một Phó Chủ tịch của thành phố 

chủ nhà là Phó Chủ tịch OCA.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 68  

1. Có ít nhất bốn (4) đoàn tham dự môn thể thao trong chương trình thi đấu. Ban chấp 

hành có quyền xác định số nội dung đơn khi không đủ đăng ký;  

2. Thành phố chủ nhà sẽ ký Hợp đồng thành phố đăng cai theo thoả thuận của Ban chấp 

hành để chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh bao gồm cả việc quản lý, tài chính cho 

việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội.  

 

Điều 69  Môn thể thao biểu diễn 

Ban tổ chức có thể tổ chức hai (2) thể thao bất kỳ như môn thể thao biểu diễn với sự 

chấp thuận của Ban chấp hành.  

 

Điều 70  Điều kiện tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á Mùa đông  
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Tinh định kỳ  

Đại hội Thể thao Châu Á Mùa đông được tổ chức bốn (4) năm một lần và sẽ được tính 

số từ Đại hội lần đầu tiên được tổ chức tại Sapporo, Nhật Bản vào năm 1986.  

Chƣơng trình  

Chương trình của Đại hội Thể thao Châu Á Mùa đông phải bao gồm ít nhất năm (5) 

môn thể thao từ môn thể thao được công nhận tại Thế vận hội Olympic gồm: 

1. Biathlon  

2. (Trượt lòng máng) Bobsleigh  

3. Bi đá (Curling)  

4. Khúc côn cầu trên băng 

5. Luge  

6. Trượt băng 

7. Trượt tuyết  

Thời gian  

Thời gian tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á Mùa đông không ít hơn năm (5) ngày và 

không quá tám (8) ngày, bao gồm cả lễ khai mạc và bế mạc.  

Hƣớng dẫn áp dụng  

1. Đối với những vấn đề không có trong Điều lệ trên, các quy định chung và các quy 

định của Đại hội sẽ được áp dụng, bao gồm cả các nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp 

quy định đặc biệt của OCA;  

2. Uỷ ban Olympic đấu thầu / thành phố chủ nhà phải đáp ứng các yêu cầu về tài chính 

sau đây để đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á Mùa đông:  

a. 10.000 USD (10.000 $) tiền thầu cùng với thư xin đăng cai Đại hội; 

b. 190,000 USD trong vòng một tháng sau khi được trao quyền đăng cai Đại hội;  

c. 100.000 USD tiền đặt cọc có hoàn lại trong thời hạn sáu mươi ngày (60) ngày kể từ 

ngày ký Hợp đồng thành phố đăng cai.  

3. Thành phố chủ nhà của Đại hội sẽ tổ chức một phiên họp Ban chấp hành trong thời 

gian Đại hội;  

4. Uỷ ban Olympic / thành phố chủ nhà cũng sẽ đề cử một Phó Chủ tịch của thành phố 

chủ nhà là Phó Chủ tịch OCA.  

 

OCA nếu cần thiết, tham vấn các Liên đoàn Quốc tế và / hoặc Châu Á hoặc tổ chức 

được OCA công nhận để quyết định các nội dung của từng môn thể thao. 

OCA có thể sửa đổi danh sách nói trên theo thời gian và loại bỏ bất kỳ môn thể thao 

nào từ chương trình trên hoặc bổ sung thêm vào đó, miễn là chương trình của Đại hội 

phải được đệ trình cho OCA ít nhất hai năm trước khi Đại hội được tổ chức và không 

được thay đổi sau khi đã được sự chấp thuận của Ban chấp hành. Sau khi kết thúc Đại 

hội, quan điểm của nước chủ nhà sẽ được xem xét.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng của Điều 70  

1. Có ít nhất bốn (4) đoàn tham dự một môn thể thao được đưa vào Chương trình; 

2. Ban chấp hành có quyền quyết định số nội dung khi không đủ đăng ký;  

3. Thành phố chủ nhà sẽ ký Hợp đồng thành phố đăng cai theo thoả thuận của Ban chấp 

hành để chịu trách nhiệm tất cả các khía cạnh bao gồm cả việc quản lý, chuẩn bị tài 

chính cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội.  

 

Điều 71  Điều kiện tổ chức Đại hội Võ thuật & Trong nhà Châu Á 
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Tinh định kỳ  

Đại hội Võ thuật & Trong nhà Châu Á được tổ chức bốn (4) năm một lần và sẽ được 

tính số từ Đại hội lần đầu tiên được tổ chức tại Bangkok năm 2005.  

Chƣơng trình  

Chương trình của Đại hội phải bao gồm không dưới sáu (6) môn thể thao từ các môn 

thể thao Trong nhà và Võ thuật Thể thao sau đây được OCA công nhận: 

Môn Thể thao trong nhà:  

1. Nhào lộn (Acrobatics);  

2. Aerobics;  

3. Điền kinh trong nhà;  

4. Bi-a;  

5. Bowling;  

6. Đánh bài (Bridge);  

7. Cờ;  

8. Xe đạp trong nhà;  

9. Khiêu vũ thể thao;  

10. Lân sư rồng;  

11. Thể thao điện tử;  

12. Thể thao mạo hiểm;  

13. Futsal;  

14. Khúc côn cầu trong nhà;  

15. Cầu mây;  

16. Roller thể thao;  

17. Bơi ngắn;  

Môn Võ thuật:  

1. Ju-Jitsu;  

2. Karate;  

3. Kickboxing;  

4. Kurash;  

5. Muay;  

6. Pencak Silat;  

7. Sumo. 

Thời gian 

Thời gian tổ chức Đại hội không được ít hơn năm (5) ngày và không nhiều hơn  

tám (8) ngày, bao gồm lễ khai mạc và bế mạc.  

Hƣớng dẫn áp dụng 

1. Điều lệ của OCA sẽ được áp dụng cũng như các quy định tiêu chuẩn của Đại hội, 

trong đó có nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp quy định đặc biệt của OCA;  

2. Uỷ ban Olympic đấu thầu / thành phố chủ nhà phải đáp ứng các yêu cầu về tài chính 

sau đây để tổ chức Đại hội:  

a. 10.000 USD (10.000 $) tiền giá thầu cùng với thư đăng ký tổ chức Đại hội;  

b.190,000 USD trong vòng một tháng sau khi được trao quyền đăng cai Đại hội;  

c. 100.000 USD tiền đặt cọc có hoàn lại trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày ký 

Hợp đồng thành phố đăng cai.  

3. Nước chủ nhà sẽ tổ chức một cuộc họp Ban chấp hành trong thời gian Đại hội;  
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4. Uỷ ban Olympic / thành phố chủ nhà cũng sẽ đề cử một Phó Chủ tịch từ thành phố 

chủ nhà làm Phó Chủ tịch OCA.  

OCA nếu cần thiết, tham vấn với các Liên đoàn Quốc tế và / hoặc Châu Á hoặc tổ chức 

được OCA công nhận để quyết định nội dung được đưa vào từng môn thể thao. OCA có 

thể sửa đổi danh sách nói trên theo thời gian và loại bỏ bất kỳ môn thể thao nào từ 

chương trình hoặc thêm vào đó, miễn là chương trình Đại hội được đệ trình cho OCA ít 

nhất hai năm trước khi Đại hội được tổ chức và không được phép thay đổi sau khi đã 

được sự chấp thuận của Ban chấp hành. Sau khi kết thúc Đại hội, quan điểm của nước 

chủ nhà cũng phải được xem xét;  

 

Hƣớng dẫn áp dụng của Điều 71  

1. Có ít nhất bốn (4) quốc gia đăng ký tham dự môn thể thao được đưa vào chương 

trình. Ban chấp hành có quyền quyết định số lượng nội dung đơn khi không đủ đăng ký;  

2. Thành phố chủ nhà sẽ ký Hợp đồng thành phố đăng cai theo thoả thuận của Ban chấp 

hành để chịu trách nhiệm tất cả các khía cạnh bao gồm cả việc quản lý, sắp xếp tài 

chính cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội.  

 

Điều 72 Điều kiện tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á 

Tinh định kỳ  

Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á sẽ được tổ chức hai (2) năm một lần và sẽ được tính 

số từ Đại hội đầu tiên được tổ chức tại Bali, năm 2008. Ban chấp hành được ủy quyền 

để thay đổi chu kỳ của Đại hội nếu cần thiết.  

Chƣơng trình  

Chương trình của Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á bao gồm không ít hơn bảy (7) môn 

thể thao từ các môn thể thao bãi biển sau đây được OCA công nhận:  

 1. Bóng rổ;  

2. Thể hình;  

3. Đua thuyền rồng;  

4. Bóng ném;  

5. Jetski;  

6. Kabaddi;  

7.  Bơi Marathon;  

8. Dù lượn (Paragliding);  

9. Pencak Silat;  

10. Thuyền buồm;  

11. Bóng đá;  

12. Đua thuyền tốc độ;  

13. Lướt sóng;  

14. Triathlon;  

15. Bóng chuyền  

16. Bóng nước;  

17. Water Ski;  

18. Lướt ván buồm;  

19. Woodball;  

20. Vật.  

Chương trình này sẽ được điều chỉnh theo thời gian bởi Ban chấp hành.  

Thời gian  
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Thời gian tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á được tổ chức không ít hơn năm (5) 

ngày và không quá tám (8) ngày kể cả lễ khai mạc và bế mạc.  

Hƣớng dẫn áp dụng  

1.  Điều lệ của OCA sẽ được áp dụng cũng như các quy định tiêu chuẩn của Đại hội, 

trong đó có nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp quy định đặc biệt của OCA;  

2. Uỷ ban Olympic đấu thầu / thành phố chủ nhà phải đáp ứng các yêu cầu về tài chính 

sau đây để tổ chức Đại hội:  

a. 10.000 USD tiền giá thầu cùng với các văn bản ý định tổ chức Đại hội;  

b. 190,000 USD trong vòng một tháng sau khi được trao quyền đăng cai;  

c. 100.000 USD tiền đặt cọc có hoàn lại trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày ký 

Hợp đồng thành phố đăng cai.  

3. Nước chủ nhà của Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á cũng sẽ tổ chức một cuộc họp 

Ban chấp hành trong thời gian Đại hội;  

4. Uỷ ban Olympic / thành phố chủ nhà cũng sẽ đề cử một Phó Chủ tịch từ thành phố 

chủ nhà làm Phó Chủ tịch OCA.  

OCA nếu cần thiết, tham vấn với các Liên đoàn Quốc tế và / hoặc Châu Á hoặc tổ chức 

được OCA công nhận để quyết định nội dung được đưa vào từng môn thể thao. OCA có 

thể sửa đổi danh sách nói trên theo thời gian và loại bỏ bất kỳ môn thể thao nào từ 

chương trình hoặc thêm vào đó, miễn là chương trình Đại hội được đệ trình cho OCA ít 

nhất hai năm trước khi Đại hội được tổ chức và không được phép thay đổi sau khi đã 

được sự chấp thuận của Ban chấp hành. Sau khi kết thúc Đại hội, quan điểm của nước 

chủ nhà cũng phải được xem xét;  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 72  

1. Có ít nhất bốn (4) quốc gia đăng ký tham dự môn thể thao được đưa vào chương 

trình. Ban chấp hành có quyền quyết định số lượng nội dung đơn khi không đủ đăng ký;  

2. Thành phố chủ nhà sẽ ký Hợp đồng thành phố đăng cai theo thoả thuận của Ban chấp 

hành để chịu trách nhiệm tất cả các khía cạnh bao gồm cả việc quản lý, sắp xếp tài 

chính cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội.  

 

Điều 73  Điều kiện tổ chức Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á  

Tinh định kỳ  

Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á sẽ được tổ chức bốn (4) năm một lần và sẽ được tính số từ 

Đại hội đầu tiên được tổ chức tại Singapore vào năm 2009. Ban chấp hành được ủy 

quyền để thay đổi chu kỳ của Đại hội khi cần. 

Chƣơng trình 

Chương trình của Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á phải bao gồm không ít hơn chín (9) 

môn thể thao từ 28 môn thể thao Olympic được IOC và OCA công nhận.  

1. Thể thao dưới nước 

2. Bắn cung  

3. Điền kinh  

4. Cầu lông  

5. Bóng rổ  

6. Quyền anh  

7. Canoe / Kayak  

8. Xe đạp  
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10. Kiếm  

11. Bóng đá  

12. Golf  

13. Thể dục  

14. Bóng ném  

15. Hockey  

16. Judo  

17. Năm môn phối hợp hiện đại  

18. Rowing  

19. Rugby  

20. Thuyền buồm  

21. Bắn súng  

22. Bóng ban   

23. Taekwondo  

24. Tennis  

25. Ba môn phối hợp  

26. Bóng chuyền  

27. Cử tạ  

28. Vật  

Thời gian  

Thời gian tổ chức Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á không ít hơn năm (5) ngày và không 

quá tám (8) ngày kể cả lễ khai mạc và bế mạc.  

Hƣớng dẫn áp dụng  

1.  Điều lệ của OCA sẽ được áp dụng cũng như các quy định tiêu chuẩn của Đại hội, 

trong đó có nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp quy định đặc biệt của OCA;  

2. Uỷ ban Olympic đấu thầu / thành phố chủ nhà phải đáp ứng các yêu cầu về tài chính 

sau đây để tổ chức Đại hội:  

a. 10.000 USD tiền giá thầu cùng với các văn bản ý định tổ chức Đại hội;  

b. 190,000 USD trong vòng một tháng sau khi được trao quyền đăng cai;  

c. 100.000 USD tiền đặt cọc có hoàn lại trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày ký 

Hợp đồng thành phố đăng cai.  

3. Nước chủ nhà của Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á cũng sẽ tổ chức một cuộc họp Ban 

chấp hành trong thời gian Đại hội;  

4. Uỷ ban Olympic / thành phố chủ nhà cũng sẽ đề cử một Phó Chủ tịch từ thành phố 

chủ nhà làm Phó Chủ tịch OCA.  

OCA nếu cần thiết, tham vấn với các Liên đoàn Quốc tế và / hoặc Châu Á hoặc tổ chức 

được OCA công nhận để quyết định nội dung được đưa vào từng môn thể thao. OCA có 

thể sửa đổi danh sách nói trên theo thời gian và loại bỏ bất kỳ môn thể thao nào từ 

chương trình hoặc thêm vào đó, miễn là chương trình Đại hội được đệ trình cho OCA ít 

nhất hai năm trước khi Đại hội được tổ chức và không được phép thay đổi sau khi đã 

được sự chấp thuận của Ban chấp hành. Sau khi kết thúc Đại hội, quan điểm của nước 

chủ nhà cũng phải được xem xét;  

Tiêu chuẩn 

Vận động viên giữa các nhóm tuổi từ 14 đến 17 mới được phép tham dự Đại hội. 

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 73  
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1. Có ít nhất bốn (4) quốc gia đăng ký tham dự môn thể thao được đưa vào chương 

trình. Ban chấp hành có quyền quyết định số lượng nội dung đơn khi không đủ đăng ký;  

2. Thành phố chủ nhà sẽ ký Hợp đồng thành phố đăng cai theo thoả thuận của Ban chấp 

hành để chịu trách nhiệm tất cả các khía cạnh bao gồm cả việc quản lý, sắp xếp tài 

chính cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG 4: TỔ CHỨC CÁC MÔN THỂ THAO / CÁC SỰ KIỆN 

Điều 74  Tổ chức các môn thể thao khác nhau  

1. OCA kiểm soát hoàn toàn các Đại hội. Trách nhiệm cụ thể có thể được giao cho Ban 

tổ chức. Ban tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ OCA cũng như các quy định 

về Lễ tân của Đại hội. Mỗi Liên đoàn quốc tế hoặc Châu Á hoặc tổ chức được OCA 

công nhận sẽ chịu trách nhiệm các vấn đề kỹ thuật của Đại hội. Tất cả các vấn đề khác 

liên quan đến sự tham dự / điều kiện … là trách nhiệm của OCA. Sẽ chọn một (1) hoặc 

trong trường hợp đặc biệt là hai (2) đại biểu kỹ thuật có mặt không quá năm (5) ngày 

trước khi bắt đầu Đại hội để xác định các phương tiện kỹ thuật và trang thiết bị phù hợp 

với tất cả quy định của Liên đoàn Thể thao quốc tế tương ứng. Ban tổ chức sẽ chịu 

trách nhiệm về ăn, ở của các đại biểu kỹ thuật trong thời gian này và thời gian của Đại 

hội, ngoài ra bao gồm cả vé máy bay khứ hồi theo phê duyệt của OCA. Liên đoàn Quốc 

tế và Châu Á sẽ chọn các quan chức kỹ thuật quốc tế và quan chức kỹ thuật tại địa 

phương. Chi phí cho sự tham gia của các quan chức kỹ thuật bao gồm cả ăn, ở và di 

chuyển sẽ do ban tổ chức đảm nhiệm. Đối với mỗi môn thể thao trong chương trình của 

Đại hội, Liên đoàn quốc tế sẽ chỉ định các quan chức kỹ thuật ngoài các quan chức kỹ 

thuật do Liên đoàn Châu Á chỉ định. Mọi chi phí liên quan đến các quan chức kỹ thuật 

của Liên đoàn quốc tế bao gồm vé máy, ăn, ở sẽ do Ban tổ chức chi trả. 

2. Các quan chức kỹ thuật được lựa chọn bởi các Liên đoàn quốc tế / Châu Á từ các 

nước Châu Á, hoặc, nếu không sẽ từ các châu lục khác;  

3. Chủ tịch OCA có thể uỷ quyền cho đại diện từng địa điểm của Đại hội, như cố vấn 

Đại hội để giám sát việc tổ chức điều hành các môn thể thao, khác với các quy định kỹ 

thuật liên quan đến môn thể thao đó, bao gồm cả hoạt động truyền hình, tiếp thị và 

quảng cáo được tổ chức tại địa điểm đó. Người được Chủ tịch OCA uỷ quyền có quyền 

tối cao tại địa điểm thi đấu trong thời gian của Đại hội và sẽ báo cáo trực tiếp với Chủ 

tịch OCA, người có quyết định cuối cùng liên quan đến sự kiện đó;  

4. Liên đoàn quốc tế / Châu Á sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Điều lệ của OCA. Trong trường 

hợp có bất đồng giữa hai bên, Ban chấp hành sẽ có quyết định cuối cùng".  

 

Điều 75  Trọng tài điều hành các nội dung 

1. Các quan chức kỹ thuật cần thiết (như trọng tài, trọng tài bấm giờ, giám sát) cho từng 

môn thể thao sẽ do Liên đoàn Thể thao quốc gia của nước chủ nhà đề xuất, các quan 

chức kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế giám sát và điều hành các cuộc thi. Những người 

này sẽ được Liên đoàn quốc tế và Châu Á đề cử. Theo OCA phê duyệt, Ban giải quyết 

khiếu nại sẽ được ban tổ chức thành lập với sự tham vấn với các Liên đoàn quốc tế và 

Châu Á. Một đại biểu của mỗi Liên đoàn Thể thao Quốc gia phải có mặt ít nhất là năm 
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(5) ngày trước khi nội dung đầu tiên của môn thể thao đó được tổ chức để xem xét các 

đăng ký với sự tham khảo ý kiến các đại biểu kỹ thuật của Liên đoàn Quốc tế và Châu 

Á liên quan. Các quan chức và các thành viên trọng tài phải được hội đủ điều kiện theo 

quy định của Liên đoàn Quốc tế và Châu Á liên quan; 

2. Ban tổ chức sẽ chi phí ăn, ở của các đại biểu này trong thời gian tổ chức môn thể thao 

của họ, ngoài ra là vé máy bay khứ hồi theo phê duyệt của OCA.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 75  

Các quan chức kỹ thuật cần có mặt tại địa điểm thi đấu trong thời gian Đại hội. Nếu 

không đáp ứng có thể dẫn đến nguyên nhân OCA tước quyền điều hành của các quan 

chức kỹ thuật.  

 

Điều 76  Ban giải quyết khiếu nại 

Ban chấp hành OCA thay mặt cho OCA là Ban giải quyết khiếu nại cuối cùng quyết 

định tất cả các tranh chấp có tính chất không phải kỹ thuật liên quan đến Đại hội. Các 

đoàn / Thành viên của Ủy ban Olympic Quốc gia, nếu cần có thể gửi các tranh chấp cho 

Ban giải quyết khiếu nại. Ngoài ra, Ban giải quyết khiếu nại có thể can thiệp vào tất cả 

các tranh chấp không mang tính kỹ thuật ngoài thẩm quyền của Ban giải quyết khiếu 

nại được thiết xây dựng riêng cho từng môn thể thao.  

 

Điều 77  Kiện  

1. Kiện các trọng tài trên sân liên quan đến các vấn đề thực tế do họ quyết định mà 

không cần khiếu nại;  

2. Khiếu nại đối với quyết định khác của Trọng tài hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề 

khác phải được đại diện của nhóm kháng cáo gửi cho Chủ tịch ban giải quyết khiếu nại 

kỹ thuật đối với môn thể thao có liên quan;  

3. Trường hợp đặc biệt, kiện phải được thực hiện trong vòng hai giờ khi quyết định phát 

sinh. Ban giải quyết khiếu nại sau khi điều tra, sẽ đưa ra một quyết định, quyết định này 

không được thay đổi, ngoại trừ trường hợp tước quyền thi đấu của một đội hay vận 

động viên vì vi phạm Điều lệ của OCA. Trong những trường hợp này, Ban giải quyết 

khiếu nại sẽ quyết định; 

4. Tất cả những khiếu nại và kiện phải được lập thành văn bản.  

 

Điều 78  Hình phạt trong trƣờng hợp gian lận  

Một vận động viên đã gian lận bằng cách vi phạm Điều lệ của OCA sẽ bị loại bỏ và mất 

toàn bộ thành tích có thể đã đạt được. Nếu đội của vận động viên này đã gian lận thì đội 

của vận động viên đó cũng bị loại khỏi môn thể thao liên quan.  

 

Điều 79  Giải thƣởng  

1. Các giải thưởng của Đại hội sẽ được Ban tổ chức chuẩn bị để OCA trao. Chúng bao 

gồm huy chương và giấy chứng nhận. Tất cả các vận động viên và các quan chức của 

Đại hội sẽ nhận được một kỷ niệm chương. Với các nội dung cá nhân, giải nhất sẽ được 

một huy chương vàng và giấy chứng nhận, người đứng thứ hai sẽ được huy chương bạc 

và giấy chứng nhận, người đứng thứ ba là huy chương đồng và giấy chứng nhận, và 

đồng giải ba sẽ được trao nếu các điều lệ của môn thể thao đó yêu cầu. Giấy chứng 

nhận cũng sẽ được trao cho người thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Với các nội dung đồng 

đội, mỗi thành viên của đội chiến thắng có mặt tại trận chung kết sẽ nhận được huy 

chương vàng và giấy chứng nhận, đội thứ hai được trao huy chương bạc và một giấy 

chứng nhận và đội thứ ba được trao huy chương đồng và giấy chứng nhận;  
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2. Những thành viên của đội không tham gia vào trận chung kết được trao giấy chứng 

nhận nhưng không có huy chương. Thành viên của các đội tham dự đứng vị trí thứ tư, 

thứ năm và thứ sáu được trao giấy chứng nhận;  

3. Tất cả các vận động viên có kết quả hòa, trong nội dung cá nhân hoặc nhóm sẽ cùng 

được nhận huy chương và giấy chứng nhận;  

4. Giấy chứng nhận và kỷ niệm chương sẽ được trao cho tất cả các quan chức đội, 

những người gắn bó với các đội tham dự và được các thành viên của nước mình chứng 

nhận theo giới hạn số lượng quy định tại Thế vận hội;  

5. Biểu tượng OCA phải là một phần của huy chương, giấy chứng nhận Đại hội, thiết kế 

phải có sự chấp thuận của OCA. 

  

Điều 80  Phân loại  

Trong các Đại hội của OCA, không tính điểm theo quốc gia. Danh sách theo thứ tự chữ 

cái của tên sẽ được Ban tổ chức sưu tập đối với sáu (6) vận động viên đầu tiên ở mỗi 

nội dung và trao cho OCA.  

 

Điều 81  Tập tài liệu và chƣơng trình  

Sách kỹ thuật có chứa chương trình và điều lệ chung được in bằng tiếng Anh và Ban tổ 

chức gửi muộn nhất là một năm trước khi khai mạc Đại hội. Sách kỹ thuật, chương 

trình và tài liệu in khác không được có quảng cáo, trừ trường hợp quy định cụ thể trong 

hợp đồng tài trợ hoặc chấp thuận bằng văn bản của Ban chấp hành OCA.  

 

Điều 82  Ăn ở  

1. Trừ khi có lý do đặc biệt, theo quy định của OCA, Ban tổ chức sẽ cung cấp một Làng 

vận động viên để các vận động viên và các quan chức đội sẽ được ở cùng với nhau và 

ăn ở với mức giá tối thiểu. Thiết kế của Làng vận động viên phải có sự chấp thuận của 

OCA;  

2. Sắp xếp về ăn, ở cho các trọng tài, giám sát, trọng tài bấm giờ…do Ban tổ chức, Liên 

đoàn Quốc tế và Châu Á chỉ định theo giới hạn với sự phê chuẩn của Ban chấp hành 

OCA;  

3. Ngoài những điều trên, các quy định nêu trong Hướng dẫn của OCA  

về ăn, ở cũng sẽ được áp dụng. 

  

Điều 83  Sắp xếp Giao thông  

Sắp xếp đặc biệt về giao thông tại các địa điểm khác nhau cho các vận động viên và các 

quan chức tham dự Đại hội.  

1. Những người sau đây sẽ nhận được xe T1 thiết kế đặc biệt:  

a. Chủ tịch, Tổng thư ký, Chủ tịch danh dự, Phó Chủ tịch danh dự, Phó Chủ tịch OCA, 

Tổng Giám đốc và các thành viên Ban chấp hành và các cố vấn của OCA;  

b. Chủ tịch và Tổng Thư ký các Uỷ ban Olympic quốc gia;  

c. Chủ tịch và Tổng thư ký của Liên đoàn Quốc tế/Châu Á tham dự Đại hội;  

d. Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành viên Ban chấp hành và các thành viên của IOC;  

e. Cán bộ điều hành cấp cao của OCA;  

f. Thành viên của Ủy ban Y tế OCA / Ủy ban chống sử dụng doping của OCA;  

g. Chủ tịch và Tổng thư ký của Tổng hội các Liên đoàn Thể thao quốc tế;  

h. Tất cả các khách mời theo quyết định của các Ban tổ chức.  

2. Những người sau đây sẽ nhận được xe T2:  

a. Thành viên Uỷ ban Thường trực của OCA;  
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b. Quan chức và giám sát của WADA;  

c. Đại lý tiếp thị.  

3. Ngoài ra, các quy định nêu trong Hướng dẫn về Giao thông của OCA sẽ được áp 

dụng.  

 

Điều 84 Chụp ảnh và quay phim  

1. Ban tổ chức phải bố trí những thiết bị cần thiết để chuẩn bị ghi lại đầy đủ dưới mọi 

hình thức về hình ảnh, hình ảnh chuyển động, phim, video về Đại hội bao gồm các trận 

chung kết của từng môn, nội dung, nhưng chụp ảnh / quay phim phải được tổ chức và 

hạn chế bằng mọi cách để không ảnh hưởng đến các sự kiện trong tiến trình tổ chức Đại 

hội;  

2. Quyền độc quyền của tất cả các cảnh quay, hình ảnh và phim ảnh là tài sản duy nhất 

của OCA và không thể được sử dụng vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp 

thuận bằng văn bản của OCA. OCA có thể phân bổ các quyền này cho bất kỳ bên nào 

khác. Tuy nhiên, các quyền này hết hiệu lực một tháng sau khi kết thúc Đại hội. Lúc đó, 

bản gốc bao gồm cả âm thanh, định dạng kỹ thuật của những bức ảnh và phim nếu có sẽ 

phải nộp cho OCA trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội để lưu 

trữ mà không tính phí sử dụng các công nghệ mới nhất.  

 

Điều 85  Tuỳ viên 

1. Để tạo điều kiện hợp tác giữa Ban tổ chức và các Ủy ban Olympic Quốc gia thành 

viên, các Ủy ban Olympic sẽ chỉ định một "Tùy viên" để tham gia vào đoàn của mình 

trong Đại hội. Tùy viên này phải biết ngôn ngữ của Ủy ban Olympic Quốc gia mà mình 

đại diện;  

2. Các Tùy viên phải giao tiếp với Ban tổ chức ít nhất ba (3) tháng trước khi khai mạc 

Đại hội. Nhiệm vụ của mỗi Tùy viên như sau:  

a. Hỗ trợ sắp xếp đi lại và các chuẩn bị khác cho đoàn;  

b. Làm trung gian giữa Ban tổ chức và đoàn mà họ đại diện theo mọi yêu cầu cho dù cá 

nhân hay tập thể, có tính chất hành chính;  

c. Phân phối thẻ và giấy mời do Ban tổ chức phát để chuyển cho Ủy ban Olympic tất cả 

các câu hỏi liên quan và giúp đỡ nói chung các công việc của cả Ban tổ chức và đoàn 

của mình;  

d. Không có Tùy viên đại diện nhiều hơn một quốc gia.  

 

Điều 86  Thẻ  

Thẻ Đại hội để nhận dạng và cho phép người có thẻ tham dự Đại hội. Cùng với hộ 

chiếu hoặc giấy thông hành chính thức khác, Thẻ Đại hội cho phép nhập cảnh vào nước 

chủ nhà đăng cai. Thẻ cho phép người đó được ở và thực hiện chức năng của mình 

trong thời gian Đại hội, bao gồm thời gian không quá một tháng (30 ngày) trước và một 

tháng (30 ngày) sau Đại hội.  

OCA cấp Thẻ Đại hội cho những người đủ điều kiện. Thẻ cho phép tiếp cận các địa 

điểm, các khu vực, nơi tổ chức thi đấu cần thiết của Ban tổ chức. Ban chấp hành OCA 

xác định đối tượng và điều kiện để áp dụng cấp phát. Ban tổ chức, Liên đoàn Quốc tế / 

Châu Á, Uỷ ban Olympic quốc gia và tất cả các cá nhân hoặc các bên liên quan thực 

hiện theo sách hướng dẫn và các chỉ đạo của Ban chấp hành OCA đối với tất cả các vấn 

đề trong quy định này.  

Ngoài khán đài dành cho báo chí, Ban tổ chức phải gửi giấy mời và dành riêng chỗ ngồi 

tại sân vận động như sau:  
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1. Thẻ vàng OCA  

Mã màu của thẻ là màu vàng (GOLD):  

a. Chủ tịch danh dự / Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Châu Á / OCA;  

b. Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc kỹ thuật và Chủ tịch 

các Uỷ ban thường trực, Chủ tịch Uỷ ban Điều phối OCA và các thành viên khác của 

Ban chấp hành theo chỉ định của Chủ tịch OCA;  

c. Khách đi kèm. Những người có thẻ này sẽ được sắp xếp chỗ ngồi trong Khán đài 

"OCA" ở tất cả các địa điểm. Họ sẽ được phép tiếp cận toàn bộ, bao gồm Trung tâm 

báo chí chính, Trung tâm Truyền hình chính, Làng vận động viên  (khu dân cư và quốc 

tế), Khách sạn chính thức, địa điểm thi đấu ... Họ cũng sẽ được cung cấp xe T1 để sử 

dụng.  

Ngoài ra, các đối tượng trên mỗi người sẽ có hai khách đi cùng. Ban tổ chức sẽ chi ăn, 

ở, và di chuyển nội địa đối với các khách đi cùng.  

Khách đi cùng sẽ được cung cấp xe T3.  

2. Thẻ bạc OCA 

Mã màu của thẻ là Bạc (SILVER) cho các cán bộ, thành viên OCA.  

Những người có thẻ này sẽ được sắp xếp chỗ ngồi trong Khán đài "OCA" ở tất cả các 

địa điểm. Họ sẽ được phép tiếp cận toàn bộ, bao gồm Trung tâm báo chí chính, Trung 

tâm Truyền hình chính, Làng vận động viên  (khu dân cư và quốc tế), Khách sạn chính 

thức, địa điểm thi đấu ... Họ cũng sẽ được cung cấp xe T1 để sử dụng.  

3. Thẻ NOC  

Mã màu của thẻ là vàng (GOLD):  

a. Không quá ba đại diện từ mỗi Uỷ ban Olympic được OCA công nhận bao gồm cả 

Chủ tịch và Tổng thư ký;  

i. Một khách đi kèm của mỗi đại diện sẽ được cấp thẻ NOC *;  

ii. Khách mời Chính phủ của các Uỷ ban Olympic quốc gia sẽ được cấp thẻ NOC **;  

Những người có thẻ này sẽ được sắp xếp chỗ ngồi trong Khán đài "NOC" ở tất cả các 

địa điểm. Họ sẽ được phép tiếp cận toàn bộ, bao gồm Trung tâm báo chí chính, Trung 

tâm Truyền hình chính, Làng vận động viên  (khu dân cư và quốc tế), Khách sạn chính 

thức, địa điểm thi đấu ... Họ cũng sẽ được cung cấp xe T1 để sử dụng. Ban tổ chức sẽ 

chi ăn, ở, và di chuyển nội địa đối với các khách đi cùng.  

4. Thẻ IOC  

Mã màu của thẻ màu vàng (GOLD):  

a. Chủ tịch, Chủ tịch danh dự, Phó Chủ tịch, thành viên Ban chấp hành, các Thành viên, 

Thành viên danh dự, Tổng thư ký, Tổng giám đốc, Giám đốc của IOC;  

b. Mỗi đại biểu trên có một khách đi kèm.  

Những người có thẻ này sẽ được sắp xếp chỗ ngồi trong Khán đài "IOC" ở tất cả các địa 

điểm. Họ sẽ được phép tiếp cận toàn bộ, bao gồm Trung tâm báo chí chính, Trung tâm 

Truyền hình chính, Làng vận động viên  (khu dân cư và quốc tế), Khách sạn chính thức 

... Ngoài ra, mỗi đại biểu trên có một khách đi kèm. Tuy nhiên, các chi phí liên quan 

đến khách đi kèm sẽ do cá nhân đó tự chịu.  

5. Thẻ A  

Mã màu của thẻ màu vàng:  

a. Chủ tịch và Tổng thư ký Liên đoàn quốc tế;  

b. Chủ tịch và Tổng thư ký Liên đoàn Châu Á;  

c. Chủ tịch và Tổng thư ký Tổng hội các Liên đoàn Thể thao quốc tế;  

d. Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Ban tổ chức;  

e. Các thành viên Ban chấp hành của Ban tổ chức. 
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Những người có thẻ này sẽ được sắp xếp chỗ ngồi trong Khán đài "A" ở tất cả các địa 

điểm. Họ sẽ được phép tiếp cận toàn bộ, bao gồm Trung tâm báo chí chính, Trung tâm 

Truyền hình chính, Làng vận động viên  (khu dân cư và quốc tế), Khách sạn chính thức 

... Ngoài ra, mỗi đại biểu trên có một khách đi kèm. Tuy nhiên, các chi phí liên quan 

đến khách đi kèm sẽ do cá nhân đó tự chịu.  

6. Thẻ Ban tổ chức (AGOC);  

Mã màu của thẻ sẽ là màu vàng (GOLD).  

a. Chủ tịch; 

b. Tổng thư ký;  

c. Tổng giám đốc;  

d. Thành viên Ban chấp hành của Ban tổ chức Đại hội trước và tương lai.  

Những người có thẻ này sẽ được sắp xếp chỗ ngồi trong Khán đài "A" ở tất cả các địa 

điểm. Họ sẽ được phép tiếp cận toàn bộ, bao gồm Trung tâm báo chí chính, Trung tâm 

Truyền hình chính, Làng vận động viên (khu dân cư và quốc tế), Khách sạn chính thức 

...  

7. Thẻ B   

Màu của thẻ là Bạc (Silver) cho:  

a. Thành viên Uỷ ban thường trực OCA;  

b. Thành viên Uỷ ban chống sử dụng doping của OCA;  

c. Thành viên của Chương trình giám sát độc lập của WADA;  

d. Thành viên của Chương trình Outreach của WADA & OCA;  

e. Đại lý Marketing OCA;  

f. Trưởng đoàn;  

g. Thành viên các Ủy ban của IOC; 

h. Cán bộ của IOC;  

i. Quan chức kỹ thuật của Liên đoàn quốc tế / Châu Á;  

j. Thành viên Ban chấp hành;  

k. Chủ tịch và Tổng thư ký của Liên đoàn thể thao quốc gia nước chủ nhà;  

l. Các thành viên của Ban tổ chức bao gồm cả Kiểm toán;  

m. Các thành viên của Ban tổ chức Đại hội trước và tương lai.  

Những người có thẻ này sẽ được sắp xếp chỗ ngồi trong Khán đài "B" ở tất cả các địa 

điểm. Họ sẽ được phép tiếp cận toàn bộ, bao gồm Trung tâm báo chí chính, Trung tâm 

Truyền hình chính, Làng vận động viên (khu dân cư và quốc tế), Khách sạn chính thức 

của Đại hội ...  

Các thành viên của Ủy ban Thường vụ OCA và đại lý Marketing OCA cũng sẽ được 

tiếp cận khu vực thi đấu.  

Hơn nữa, những người có thẻ trên sẽ được cấp một thẻ cho khách đi kèm (miễn phí) đối 

với mỗi người.  

8. Thẻ C  

Mã màu của thẻ là xanh (BLUE) cho: 

a. Các thành viên của Uỷ ban Olympic thuộc OCA (hạn chế mỗi quốc gia 5 thẻ);  

b. Đại biểu chính thức của Liên đoàn Thể thao Quốc gia - mỗi môn thể thao tham dự 

được một thẻ; 

c. Uỷ ban Olympic theo tiêu chuẩn 20 vận động viên được một thẻ;  

d. Phó trưởng đoàn;  

e. Tuỳ viên;  

f. Thành viên các Uỷ ban của Ban tổ chức.  
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Những người có thẻ này được sắp xếp chỗ ngồi tại Khán đài "C" ở tất cả các địa điểm.  

9. Thẻ D  

Mã màu của thẻ là vàng (GOLD) cho:  

a. Trọng tài, Quan chức kỹ thuật của Liên đoàn Quốc tế / Châu Á;  

b. Quan chức kỹ thuật của Uỷ ban Olympic.  

Những người có thẻ trên sẽ được sắp xếp chỗ ngồi tại khán đài "D" ở tất cả các  

địa điểm  

10. Thẻ E  

Mã màu thẻ là Đỏ (RED) cho Báo viết;  

a. E: Phóng viên 

b. ES: Chuyên gia Báo chí;  

c. EP: Phóng viên ảnh;  

d. EPS: Chuyên gia Nhiếp ảnh;  

e. ET: Nhân viên Hỗ trợ.  

Những người có thẻ này sẽ có quyền ngồi tại khu báo chí dành riêng.  

11. Thẻ RT  

Mãu màu của Thẻ là Đỏ (RED) cho Hãng truyền hình có bản quyền:  

a. RT1: Giám sát sản xuất, bình luận viên;  

b. RT2: Kỹ thuật viên, quay phim;  

c. RT3: Nhân viên Hỗ trợ.  

12. Thẻ HB   

Mã màu của các Thẻ là Đỏ (RED) Hãng truyền hình nước chủ nhà:  

a. HB1: Giám sát, sản xuất, bình luận viên;  

b. HB2: Kỹ thuật, quay phim;  

c. HB3: Nhân viên Hỗ trợ.  

13. Thẻ F   

Mã màu của Thẻ là xanh (GREEN) cho:  

a. F: Vận động viên;  

b. FO: Cán bộ đoàn, lãnh đội;  

c. FX: Cán bộ đi thêm.  

Những người có thẻ trên có quyền ngồi tại Khán đài "F" ở tất cả các địa điểm.  

14. Thẻ dành cho Khách (GUEST) 

a. Thẻ G   

Mã màu của Thẻ là tím (PURPLE) cho:  

i. Khách mời của OCA;  

ii. Cán bộ của các đối tác chính thức / Nhà tài trợ của Đại hội;  

iii. Chủ tịch, Giám đốc điều hành của các đại lý tiếp thị OCA. 

b. Thẻ GI  

Mã màu sắc của Thẻ là tím (PURPLE) cho:  

i. Người tuỳ tùng của khách;  

ii. Khách đặc biệt.  

Những người có thẻ G và GI sẽ có quyền được ngồi ở Khán đài "G" tại  

tất cả các địa điểm. Họ cũng được phép tiếp cận khu vực Trung tâm Báo chí chính, 

Trung tâm truyền hình chính, Làng vận động viên (khu dân cư và quốc tế) cũng như các 

khách sạn chính thức của Đại hội.  

15. Thẻ Chuyển đổi (U) 
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Màu của Thẻ là hồng (PINK) cho:  

a. Thẻ chuyển đổi (U)  

i. Mỗi Liên đoàn Châu Á được năm (5) Thẻ chuyển đổi mà chỉ có thể được chuyển một 

lần;  

ii. Mỗi Uỷ ban Olympic sẽ có một (1) thẻ chuyển đổi/20 vận động viên, có thể được 

chuyển đổi 2 lần.  

b. Thẻ Nâng hạng (UT)  

i. Liên đoàn Châu Á có mười (10) Thẻ nâng hạng, có thể được chuyển đổi không giới 

hạn số lần; 

ii. Mỗi Uỷ ban Olympic có một (1) Thẻ nâng hạng / 20 vận động viên, có thể được 

chuyển đổi không giới hạn số lần.  

Những người có thẻ U & UT sẽ có quyền ngồi tại khu dành riêng.  

16. Thẻ O  

Màu sắc của Thẻ là Cam (ORANGE) cho:  

a. Quan sát viên;  

b. Đoàn đại biểu thành phố đấu thầu;  

c. Tất cả các quan sát do OCA mời.  

Những người có thẻ này được ngồi ở Khán đài "O" ở tất cả các địa điểm.  

17. Thẻ S  

Màu sắc của thẻ là nâu (BROWN) cho:  

a. Sp: Đối tác chính thức;  

b. Ss: Nhà tài trợ chính thức, Nhà cung cấp chính thức và Nhà cấp phép chính thức.  

Những người có thẻ này có quyền được ngồi tại các khu vực dành riêng.  

 

Hƣớng dẫn áp dụng Điều 86  

Chi tiết về việc được phép tiếp cận và các đặc quyền khác cho những người có thẻ trên 

được nêu trong Hướng dẫn về Thẻ Đại hội. 

 

Điều 87  Các quyền khác 

Ban chấp hành OCA có quyền cuối cùng về mọi vấn đề không có trong Điều lệ này. 
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