GIUSEPPE POLLASTRO
Ngày sinh: 18/11/1977
Nơi sinh: Maddaloni (CE), Italy
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí
Cấp độ hiện tại: Chuẩn Hồng đai – 4 đẳng
Bắt đầu luyện tập Vovinam từ năm 1994 tại võ đường Barzano (LC)
Các võ sư hướng dẫn:
1994-2004 Võ sư Marco Mastrulli
2004-2016 Võ sư Nguyễn Văn Chiếu và võ sư Vittorio Cera
Phân nhiệm trong liên đoàn Vovinam:
– Trưởng ban phụ trách các giải thi đấu EVVF
• Từ tháng 5/2015
• Từ tháng 7/2015
– Đại biểu ASI của tỉnh Lecco
– Cố vấn kỹ thuật cho Vovinam Viet Vo Dao Italia a.s.d
• Từ tháng 5/2015
• Từ tháng 4/2014
– Huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Italia
• Từ năm 2004
– Chủ tịch hiệp hội A.S.Co Promotion
(Hiệp hội Vovinam, Tự vệ, kick boxing, thể dục thẩm mỹ thuộc
Tỉnh Monza Brianza, Como and Lecco)
• Từ năm 2002
– Chịu trách nhiệm chính Vovinam Junior Camp (trại hè dành cho các
học viên trẻ em trên 6 tuổi)
• Từ năm 2000
– Trọng tài cấp quốc gia
• Từ năm 1999
- Giảng sư của câu lạc bộ Vovinam thuộc Briosco (MB), Renate
(MB), Malgrate (LC)
• 2003 – 2013
– Chịu trách nhiệm chính cho hoạt động của Vovinam Children ở Italy
Tổng cộng có 11 Võ Đường hoạt động trong phân trách hiệp hội của tôi, 300 võ sinh trong đó có 30
hoàng đai và 2 hồng đai.
Quá trình thi thăng cấp từ huyền đai lên hồng đai:
• Huyền Đai – 8/1999, Briosco (MB), Italy_ Võ sư Mastrulli Marco
• Hoàng Đai Nhất Cấp – 1 đẳng – 6/2000, Briosco, Italy_ Võ sư Mastrulli Marco
• Hoàng Đai Nhị Cấp – 2 đẳng – 11/2002, Buccinasco, Italy – Võ sư Nguyễn Văn Chiếu
• Hoàng Đai Tam Cấp – 3 đẳng – 25/7/2005, Biên Hòa, Việt Nam – Võ sư Nguyễn Văn Chiếu
• Chuẩn Hồng Đai – 4 đẳng – 7/ 2009, Tổ đường TP Hồ Chí Minh, Việt Nam – Võ sư Lê Sáng
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Ảnh và thành tích trong các giải thi đấu quốc tế
04_2004 – Giải vô địch quốc tế
Frankfurt (Đức)
Xếp thứ 2: Đòn chân tấn công
Xếp thứ 2: Đa luyện nam
Xếp thứ 2: Tự vệ nữ với Lisa Riva

11_2004 – Giải vô địch châu Âu
Puerto del Cruz (Tây Ban Nha)
Xếp thứ 2: Đòn chân tấn công
Xếp thứ 2: Song luyện mã tấu
Xếp thứ 3: Tự vệ nữ với Lisa Riva

07_2005 – Giải vô địch thế giới
Ho Chi Minh City (Vietnam)
Xếp thứ 2: Đòn chân tấn công
Xếp thứ 2: Song luyện mã tấu
Xếp thứ 2: Tự vệ nữ với Lisa Riva
Xếp thứ 3: Tinh hoa lưỡng nghi
Kiếm pháp

11_2006 – Giải vô địch châu Âu
Liegi (Bỉ)
Vô địch: Đòn chân tấn công
Xếp thứ 2: Song luyện ba

04_2007 – Giải vô địch quốc tế
Kenitra (Ma rốc)
Vô địch: Tinh hoa lưỡng nghi Kiếm pháp
Xếp thứ 2: Đòn chân tấn công
Xếp thứ 3: Tứ tượng Côn pháp
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07_2007 – Giải vô địch thế giới
Ho Chi Minh City (Vietnam)
Xếp thứ 3: Đòn chân tấn công
Xếp thứ 3: Tứ tượng côn pháp
Xếp thứ 3: Nhật nguyệt đại đao pháp

11_2007 – Giải vô địch quốc tế
Thonex (Thụy sỹ)
Vô địch: Nhật nguyệt đại đao pháp
Xếp thứ 2: Đòn chân tấn công

07_2009 – Giải vô địch thế giới lần 1
Ho Chi Minh City (Vietnam)
Vô địch: Song luyện kiếm
Xếp thứ 3: Tứ tượng côn pháp

07_2011 – Giải vô địch thế giới lần 2
Ho Chi Minh City (Vietnam)
Xếp thứ 2: Nhật nguyệt đại đao pháp
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02_2012 – Giải vô địch châu Âu lần 2
Lignano Sabbiadoro (Italy)
Vô địch: Nhật nguyệt đại đao pháp

02_2014 – Giải vô địch châu Âu lần 3
Warsaw (Ba lan)
Xếp thứ 2: Nhật nguyệt đại đao pháp

07_2015 – Giải vô địch thế giới lần 4
Algery (Algeria)
Xếp thứ 2: Tứ tương côn pháp
Xếp thứ 3: Song luyện kiếm

Đội tuyển quốc gia Italia 2014

Kỳ thi 2 đẳng

Đội tuyển quốc gia Italia 2010

Huấn luyện viên Italia 2014

Lãnh sự quán Việt Nam tại Roma

TP Hồ Chí Minh 2002
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CÁC DỰ ÁN TRONG TƯƠNG LAI
ITALY
Với vai trò là Giám đốc kỹ thuật của Italia, mong muốn của tôi là:
1- Phát triển Vovinam trong phạm vi Italia: cá nhân tôi mong muốn sẽ phổ biến Vovinam tại
Roma và miền Nam Ý
2- Đào tạo các giảng sư Vovinam mới: sự phát triển của một môn võ học liên quan mật thiết
đến đội ngũ giảng sư – những người không những phải là các võ sư giỏi về kỹ thuật
Vovinam mà còn phải am hiểu về quản lý cũng như có các kiến thức cơ bản khác như: triết
học, tâm lý học, giải phẫu, chấn thương chỉnh hình, dinh dưỡng học..vân vân. Đây là nền
tảng thiết yêu để đào tạo lứa giảng sư mới.
3- Củng cố mối quan hệ mật thiết chúng ta đã xây dựng với ASI từ đó tìm ra lãnh vực riêng của
chúng ta. Điều này sẽ khẳng định vị thí của chúng ta và tạo nên một sự độc lập lớn mạnh mà
chúng ta theo đuổi lâu nay.

CHÂU ÂU
Với vai trò là Trưởng ban tổ chức các giải thi đấu, mục đích của tôi là ấn hành văn bản điều lệ qua
đó giúp chúng ta dễ dàng theo dõi, chấp hành để phân loại các giải thi đấu quốc tế đồng thời tránh
được rất nhiều những khiếm khuyết không đáng có do khâu tổ chức tại 1 số giải. Đây cũng là chủ
đề chính tôi trình bày trong luận văn này.
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Ngày 6 tháng 5 năm 2016

-

LUẬN VĂN HỒNG ĐAI NHẤT CẤP

Điều luật mới trong công tác tổ chức
các giải thi đấu quốc tế
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LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1 Những điều lệ cơ bản trong quá trình tổ chức giải
1.1 Khu vực thi đấu
1.2 Vật liệu
1.3 Bác sỹ và trường hợp cấp cứu
1.4 Khu vực khởi động
1.5 Nước chủ nhà
1.6 Mẫu đăng ký: thời hạn và mẫu
1.7 Quy định người tham gia giải
1.8 Kiểm tra doping
CHƯƠNG 2 Kiểm soát viên chính thức và ban trọng tài
2.1 Kiểm soát viên chính thức
2.2 Trưởng ban trọng tài
2.3 Ban trọng tài
2.5 Trưởng ban giải quyết khiếu nại
2.5 Trưởng ban tổ chức
CHƯƠNG 3 Điều lệ cơ bản khi thi đấu
CHƯƠNG 4 Thi đấu biểu diễn
4.1 Điều luật
4.2 Mẫu file Excel cho tính điểm
4.3 Trường hợp đặc biệt: hòa
CHƯƠNG 5 Thi đấu đối kháng
Art 4.1 Điều luật
Art 4.2 Phần mềm tính điểm
Art 4.3 Cân nặng
Art 4.4 Phục trang bảo hiểm khi thi đấu
TỔNG KẾT
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LỜI NÓI ĐẦU
Ý tưởng hoàn thành luận văn này đến từ một quãng thời gian dài làm việc và quan sát của tôi trong
các giải đấu Vovinam quốc tế.
Trong suốt những năm đó, tôi đã có mặt trong hầu hết những giải đấu tổ chức bởi WVVF hay
EVVF, với tư cách là vận động viên cũng như là trưởng đoàn và tôi đã luôn canh cánh về một điểm
quan trọng dường như bị bỏ sót: chưa có một văn bản điều lệ chính thức nào đưa ra để hướng dẫn,
đánh giá những giải đấu quốc tế này, qua đó hạn chế được nhiều vấn đề bất cập đã từng xảy ra và
ảnh hưởng không tốt lên một số giải đấu.
Ý tưởng là của tôi là soạn thảo ra những điều lệ thật rõ ràng minh bạch để qua đó phổ biến cho mọi
người cũng như áp dụng vào các giải đấu nhằm tránh những vấn đề không đáng có. Những điều lệ
này sẽ làm cho trọng tài làm việc dễ dàng hơn trong tất cả các bước tiến hành trong suốt giải đấu
bởi sự chi tiết rành mạch của nó.
Hơn thế nữa, những điều luật là cần thiết bởi nó sẽ giúp hạn chế những hiểu nhầm, khúc mắc không
đáng có từng gây thất vọng lên các đoàn tham gia trước và trong giải đấu bởi các đoàn của các nước
sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết nhất về mọi mặt bao gồm cả cách ứng xử, cũng như quy trình
cách thức tham gia giải đấu.
Từ đó, mục đích của luân văn này là bước đầu đưa ra những ý tưởng về các điều lệ, nhấn mạnh
những điểm quan trọng cần được xem xét và cố gắng trình bày các điều lệ theo từng bước một cách
chi tiết nhất có thể.
Trong luận văn này tôi chia ra 5 chương, mỗi chương sẽ trình bày những luận điểm quan trọng và sẽ
được trình bày chi tiết nhằm áp dụng vào các giải đấu quốc tế.
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CHƯƠNG 1 Những điều luật cơ bản trong quá trình tổ chức
1.1 Khu vực thi đấu
Khu vực thi đấu được tạo nên từ thảm thi đấu kích cỡ 9x9 mét hoặc 11x11 mét. Ở chính giữa thảm
thi đấu sẽ có 1 khu vực 1 mét vuông có màu sắc khác với phần còn lại. Khu vực 1 mét vuông ấy là
điểm bắt đầu và kết thúc trong quá trình thi đấu biễu diễn.
Viền ngoài có cùng màu với khu vực ở giữa: đây là giới hạn nơi thí sinh được quyền biểu diễn. Đối
với Quyền và Song luyện, đây vẫn là một phần của khu vực thi đấu, trong khi đó với thi đấu đối
kháng đây là
Với các giải đấu thế giới chỉ sử dụng một khu vực thi đấu, với giải thi đấu châu Âu được sử dụng 1
hoặc 2 khu vực thi đấu.
On four corners and on the central side, it is necessary to place five tables with chairs for referees.
Ở 4 góc và khu trung tâm là nơi đặt 5 bộ bàn ghế dành cho trong tài. Mỗi bàn như thế cần có bảng
điểm riêng. Trong quá trình thi đấu đối kháng, cần đặt thêm một hoặc nhiều bàn khác để đặt màn
hình thông báo kết quả cuối cùng với kích cỡ lớn.
Các bàn trọng tài cần được đặt cách khu vực thi đấu ít nhất 2 mét để đảm bảo không gây ảnh hưởng.
1.2 Vật liệu:
Cách xa ít nhất 4 mét với khu vực thi đấu, ban tổ chức có thể đặt các biển quảng cáo với chiều cao
tốt đa 80 cm với logo nhà tài trợ, áp phích của giải thi đấu.
Khu vực trung tâm nơi có góc nhìn tốt nhất, sẽ là vị trí của ban tổ chức giải và kiểm soát viên: 6
chiếc bàn với tổng chiều dài 6 mét và 12 ghế, micro và loa.
Ở bàn của ban tổ chức cần đặt các vật dụng cần thiết cho sự kiện; 2 máy tính để bàn, 2 máy in và
các dụng cụ cần thiết khác.
Gần bàn của ban tổ chức sẽ là ghế dành cho các trọng tài chờ tới lượt của họ, khi được gọi tên, các
trọng tài này sẽ đứng dậy và đi đến trước khu vực thi đấu trước khi bước vào. Đây là quy cách của
WVVF.

1.3 Bác sỹ và cấp cứu
Phía đối diện với khu vực của trọng tài, không cách quá xa với khu vực thi đấu, cần có một khu vực
riêng dành cho bác sỹ và cấp cứu. ít nhất một bác sỹ phải luôn sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp
xảy ra và bác sỹ sẽ túc trực trong suốt quá trình thi đấu. Chỉ trong thời gian nghỉ hoặc khi bác sỹ
gặp vấn đề chấn thương mới được rời khỏi vị trí. Nếu bác sỹ và cấp cứu bị yêu cầu phải rời khỏi
nhà thi đấu vì bất cứ lý dó nào đó đồng nghĩa với việc cuộc thi đấu phải dừng lại cho đến khi họ
quay lại vị trí.
1.4 Khu vực khởi động
Cuối cùng, hãy đừng quên chúng ta cần một khu vực để các võ sinh khởi động chuẩn bị cho cuộc
thi. Sẽ rất cần thiết cử ra một thành viên trong ban tổ chức có mặt ở khu vực đó để thông báo thông
tin cho võ sinh được biết về lượt đấu cũng như lịch thi đấu trong giải. Sẽ tốt hơn nữa nếu đoàn tổ
chức có thể chuẩn bị một danh sách đầy đủ chi tiết danh sách các võ sinh thi đấu trong từng thể loại:
tên tuổi, thời gian bắt đầu... Danh sách này cần phải được cập nhật ngay lập tức khi có thay đổi.
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1.5 Hosting Country
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1.5 Nước chủ nhà
Quốc gia sẽ được quyền đăng cai giải đấu nếu đề xuất nguyện vọng lên ban tổ chức. Trước khi kết
thúc một giải đấu, chúng ta sẽ công bố quốc gia đăng cai cho giải đấu tiếp theo.
Quốc gia mới muốn đăng cai giải đấu cần phải đề xuất nguyện vọng trong cuộc họp được tổ chức ở
giải đấu trước đó.
Mẫu đơn đề xuất có nội dung như sau:
-

Thời gian diễn ra giải đấu
Quy trình
Ủy ban tổ chức
Số lượng tình nguyện viên tham gia
Chương trình quảng cáo
Kinh phí
Nhà tài trợ

Khi Giải đấu được trao quyền tổ chức cho một quốc gia, Ủy ban tổ chức sẽ viết sách hướng dẫn thi
đấu với sự hỗ trợ của Hội đồng cố vấn kỹ thuật châu Âu/ thế giới. Sách này sẽ tổng hợp tất cả
những thông tin cần thiết cho sự kiện và phải được thông qua ít nhất 10 tháng trước khi diễn ra giải
đấu.
Sách hướng dẫn thi đấu phải bao gồm:
-

Áp phích giải đấu với các nhà tài trợ
Số điện thoại và địa chỉ email của nước chủ nhà
Tên của Kiểm soát viên, Trưởng ban trọng tài, Phụ trách giải quyết khiếu nại
Thông tin cơ bản của nước chủ nhà
Khách sạn nơi ăn nghỉ của võ sinh
Công tác đi lại
Thời gian và địa điểm thi đấu cũng như diễn ra các cuộc họp của Trọng Tài/Ban tổ chức
Hạng mục thi đấu
Thời hạn chót nhận hồ sơ đăng ký tham dự giải
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1.6 Đăng ký tham dự giải: mẫu đơn và hạn chót
Qúa trình đăng ký tham dự giải sẽ theo các bước
Bước 1
8 tháng trước giải đấu: Nhận đăng ký tham dự từ các quốc gia.
Bước 2
4 tháng trước giải đấu: Hồ sơ đăng ký tham dự chính thức đầu tiên (mỗi quốc gia tham dự cần
phải chỉ rõ các hạng mục sẽ tham gia)
Bước 3
2 tháng trước khi diễn ra giải đấu: Hồ sơ đăng ký tham dự chính thức cuối cùng, với tất cả danh
sách võ sinh tham gia các hạng mục kèm theo chứng nhận y tế, bảo hiểm và giấy đảm bảo được
viết bởi Chủ tịch của nước đó chỉ ra rằng các vận động viên tham gia đều dùng Bảo hiểm hợp
lệ. Với võ sinh dưới 18 tuổi, cần phải có mẫu đơn có sự đồng ý của cha mẹ. Ngoài ra, các đoàn
tham gia cần phải xác nhận quốc tịch nhằm đảm bảo thí sinh trong đoàn được thi đấu dưới màu
cờ sắc áo của nước đó, cũng như xác nhận đã vượt qua các bài kiểm tra doping quốc tế. Cuối
cùng nhưng không kém phần quang trọng, mỗi quốc gia tham dự phải đóng phí để được tham
dự giải đấu.
Bước 4
Vào thời điểm được thông báo trong sách hướng dẫn chính thức, VĂN BẢN CHÍNH THỨC sẽ
được kiểm duyệt bởi ban tổ chức.
Hộ chiếu hoặc ID của các thành viên đoàn và thí sinh.
Mẫu đơn xác nhận của bố mẹ thí sinh.
Chứng nhận y tế. Trong trường hợp thi đấu đối kháng, chứng nhân này phải chỉ ra rằng thí sinh
tham gia được xét vào diện "đối kháng toàn diện" (cho người trưởng thành) hay "đối kháng
hạng nhẹ" (cho vị thành niên).
Giấy tờ bảo đảm được ký bởi Chủ tịch nước.

1.7 Những ai được tham gia thi đấu
Mỗi quốc gia chỉ được cử ra môt đoàn tham dự giải đấu, đoàn tham dự này đã và đang đóng phí
tham dự hàng năm của tổ chức WVVF hay EVVF.

1.8 Kiểm tra doping
Tất cả các thí sinh và đoàn tham gia đều phải biết đến quy định kiểm tra doping quốc tế (WADA)
như tất cả các môn thể thao khác. HIệp hội, liên đoàn và tất cả mọi người trong WVVF hay EVVF
phải nghiêm chỉnh chấp hành những điều luật cơ bản về kiểm tra doping quốc tế.
Tất cả các thí sinh phải trải qua xét thử doping nếu được yêu cầu từ ban tổ chức giải đấu.
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CHƯƠNG 2 Kiểm soát viên và trọng tài
Ban tổ chức phải đưa ra được danh sách hội đồng với các vị trí:
Kiểm soát viên chính thức của giải đấu
Trưởng ban trọng tài
Ban trọng tài
Trưởng ban giải quyết khiếu nại
Trưởng ban tổ chức
Những người nắm giữ các vai trò ở trên là rất quan trọng, họ là người đại diện cao nhất đứng ra chịu
trách nhiệm cho những trường hợp có thể xảy ra trong giải đấu.

2.1 Kiểm soát viên chính thức
Đây là người nắm vững tất cả các luật lệ của giải đấu, tổ chức các cuộc đấu và được quyền xử phạt
bất kỳ vận động viên hay trọng tài nào có các hành vi không đúng đắn.

2.2 Trưởng ban trọng tài
Thông thường đây là cũng là trưởng ban trọng tài của hội đồng EVVF hoặc WVVF. Anh ta sẽ cử ra
các trọng tài tham dự giải đấu (6 tháng trước khi sự kiện diễn ra) và chỉ định 5 trọng tài cho từng
hạng mục.
Nếu có thắc mắc khiếu kiện nào về trọng tài, anh ta và kiểm soát viên sẽ cùng thảo luận để đưa ra
quyết định đình chỉ trọng tài đó cho đến hết giải đấu.

2.3. Trọng tài
Tất cả các trọng tài phải được lựa chọn dựa trên những khóa học họ tham gia được EVVF tổ chức,
và kinh nghiệm trong những giải đấu quốc tế của họ như WVVF, EVVF, giải châu Á, châu Phi, Sea
Games...vân vân...
Khi trọng tài nhận được lệnh triệu tập, họ có một tháng để quyết định có tham gia hay không. Các
trọng tài không được quyền ở cùng khách sạn với các vấn động viên; Ủy ban tổ chức sẽ chuẩn bị
khách sạn khác để những trọng tài này được nghỉ ngơi nhằm tránh sự tương tác vơi các vận động
viên.
Trong suốt giải đấu, các trọng tài phải có mặt trong khu vực đã được chuẩn bị sẵn cho họ, khi được
yêu cầu họ cần có mặt trước khu vực thi đấu trước khi trận đấu diễn ra - đây được xem là điều luật
của WVVF.
Các trọng tài phải đưa ra những phán quyết công bằng, không thiên vị, họ là những người thân
thiện, được đào tạo tốt và cư xử với tinh thần thể thao.

GIUSEPPE POLLASTRO
LUẬN VĂN HỒNG ĐAI NHẤT CẤP – VIETNAM 2016

13

2.4 Trưởng ban giải quyết khiếu nại
Đây là người đứng ra xử lý các khiếu nại trong thi đấu, đến từ phán quyết sai của các trọng tài hay
từ những lỗi của vận động viên.
Phí khiếu nại là 200 Euro. Đơn khiếu nại sẽ được viết theo mẫu chính thức và phí khiếu nại phải
được đóng cho thư ký.
Các khiếu nại dành cho phán quyết của trọng tài và lỗi của vận động viên phải được đưa lên 10 phút
trước thời điểm chính thức kết thúc hạng mục thi đấu đó (bao gồm đối kháng và biểu diễn); trưởng
ban xử lý khiếu nại sẽ cùng đánh giá với Kiểm soát viên để đưa ra những giải thích phù hợp cho
người khiếu kiện hoặc trong trường hợp cần thiết, anh ta sẽ đưa ra những hình phạt dành cho trọng
tài hay vận động viên.
2.5 Trưởng ban tổ chức
Người này cần nắm vững tất cả các luật lệ thi đấu cũng như quy trình hoạt động trong suốt sự kiện,
anh/chị ta sẽ xử lý đơn đăng ký tham gia giải (các bước đã dược trình bày trong chương 1.6), kiểm
tra hộ chiếu, chứng chỉ y tế, bảo hiểm. Trưởng ban điều hành giải sẽ đồng thời chỉ ra người có
nhiệm vự kiểm ra cân nặng của vận đông viên trong trường hợp thi đấu đối kháng.
Người này sẽ được hỗ trợ bởi ít nhất 3 thành viên khác để xử lý tình huống trong thi đấu thật tốt,
gọi tên những thí sinh ra thi đấu, kiểm tra thứ hạng, điểm số, in chứng chỉ và giải thưởng cho 3 vận
động viên xuất sắc nhất.

Sàn đấu ở Geneva 2015

Sàn đấu ở Italy 2012
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CHƯƠNG 3 Điều lệ cơ bản trong thi đấu
Tất các các võ sinh là thành viên của liên hiệp hay của tổ chức có liên kết với WVVF hay EVVF
đều được quyền tham gia các giải đấu quốc tế.
Khi các thí sinh được gọi ra thi đấu, họ phải đứng ở điểm giữa sàn đấu và chờ tiếng chuông bắt đấu.
Sau khi kết thúc, một lần nữa họ phải đứng ở điểm giữa sàn đấu và chờ đánh giá từ phát thanh viên.
Phát thanh viên sẽ gọi tên thí sinh tối đa là 3 lần. Nếu thí sinh không bước vào sàn đấu, phát thanh
viên sẽ cảnh báo đây là lần gọi cuối cùng, thí sinh vẫn không có mặt sẽ bị loại khỏi cuộc đấu.
Các thí sinh đều phải mặc võ phục Vovinam với đai vàng không có vạch đỏ.
Chi tiết võ phục thi đấu:
- Mặt trước bên trái áo in logo Vovinam
- Mặt trước bên phải: tên thí sinh được in bằng màu đỏ trên nền vàng
- Mặt sau in quốc gia mà thí sinh đại diện (tất cả các màu sắc đều được chấp nhận)
- Cánh tay trái/khu vực vai: in cờ quốc gia (kích cỡ lớn nhất 10x5cm)
- Cánh tay phải/khu vực vai: in logo tài trợ của đoàn (kích cỡ lớn nhất 10x5cm)
Các thí sinh phải hành xử như một vận động viên thể thao, tôn trọng đối thủ, trọng tài và ban tổ
chức giải.
Thí sinh không được phép hỏi kiểm soát viên về bất cứ vấn đề gì.
Thí sinh không được phép khiếu nại.
Trong quá trình trao giải, thí sinh có thể mặc đồng phục chính thức của quốc gia đó.
Thí sinh phải biết đến điều lệ kiểm tra doping (WADA) và không được phép từ chối kiểm tra trong
trường hợp được yêu cầu.
Mỗi hạng mục, từng quốc gia sẽ cử ra duy nhất 1 thí sinh thi đấu. Riêng Giải đấu cho thí sinh chưa
là vị thành niên, mỗi quốc gia được cử ra 2 thí sinh cho từng hạng mục.
Mỗii thí sinh được tham gia tối đa 4 hạng mục, 3 tiết mục biểu diễn + 1 đối kháng.
QUAN TRỌNG: MỖI HẠNG MỤC SẼ ĐƯỢC THI ĐẤU CHÍNH THỨC NẾU CÓ ÍT NHẤT 3
QUỐC GIA THAM GIA. NẾU KHÔNG ĐỦ SỔ LƯỢNG NÀY, HẠNG MỤC THI ĐẤU SẼ
ĐƯỢC LOẠI BỎ.
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CHƯƠNG 4: THI ĐẤU BIỄU DIỄN (QUYỀN, SONG LUYỆN, TỰ
VỆ NỮ, 1 VS 3, ĐÒN CHÂN TẤN CÔNG)

4.1 Điều lệ
Các trận thi đấu phải chấp hành các điều luật quốc tế và lộ trình biểu diễn đưa ra bởi WVVF và
EVVF. Từ đó các lỗi trong quá trình biểu diễn sẽ được đánh giá.
Các thi sinh cần có võ cụ thi đấu riêng.
4.2 Mẫu file Excel dùng cho tính điểm
Đề tránh các lỗi có thể xảy ra trong quá trình tính toán, sẽ là cần thiết áp dụng mẫu file điện tử
Excel với vai trò tổng hợp điểm số một cách tự động.
Dưới đây là ví dụ về mẫu file Excel tôi đề cập ở trên: bạn chỉ phải điền tên thí sinh vào từng hạng
mục (bước này thậm chí cũng có thể được máy tính hoàn thành tự động thông qua phần mềm dựa
trên các mẫu đơn đăng ký điện tử) và ghi lại điểm số từ các trọng tài. Điểm số và xếp hạng sẽ ngay
lập tức được máy tính tự động tổng hợp bằng cách tính tổng các điểm thành phần và so sánh điểm
số giữa các thí sinh.
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Hình 1

Tôi sẽ trình bày sơ qua về mẫu file ở trên
Cột A: Xếp hạng: bảng xếp hạng cuối cùng từ vị trí thứ 1 đến thứ 3.
Cột B: Họ tên thí sinh
Từ cột C đến G: điểm số thành phần từ tổ chấm điểm
Cột H: Điểm thành phần thấp nhất (không được tính vào tổng điểm cuối cùng)
Cột I: Điểm thành phần cao nhất (không được tính vào tổng điểm cuối cùng)
Cột J: Điểm số cuối cùng là tổng của 3 điểm thành phần (5 điểm thành phần trừ đi điểm thành phần
thấp nhất và điểm thành phần cao nhất)
Cột K F+max: Trong trường hợp hòa, tổng điểm của cột này sẽ được đem ra so sánh đầu tiên (là
tổng điểm cuối cùng và điểm thành phần cao nhất)
Cột L Fmin: Vẫn trong trường hợp hòa, nếu điểm ở cột F+max vẫn bằng nhau thì cột này được đem
ra so sánh tiếp theo (là tổng của điểm cuối cùng và điểm thành phần thấp nhất)
Cột M: Tổng của 5 điểm thành phần
Nút “Calculate Ranking”: tự động xếp hạng.
Thí sinh chiến thằng là người với điểm cuối cùngcao nhất (không bao gồm 2 điểm thành phần thấp
nhất và cao nhất)
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Cách sử dụng mẫu file này rất đơn giản:
1- Điền tên tất cả các thí sinh
2- Mỗi khi trọng tài đưa ra đánh giá điểm số, người ghi điểm sẽ có nhiệm vụ ghi lại điểm số
này vào file.
3- Khi tất cả điểm số được điền, nhấn nút "Calculate Ranking - Xếp hạng".
4- Một cửa sổ sẽ hiện ra với thông báo quá trình xếp hạng đã được hoàn thành chính xác.
5- Nhấn vào nút OK để xem bảng xếp hạng cuối cùng.
Xin hãy xem các bước được thể hiện dưới đây

Hình 2
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Hình.3.
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4.3 Trường hợp đặc biệt: hòa
Trong thi đấu sẽ có khả năng xảy ra kết quả hòa.
Sử dụng file Excel sẽ giúp chúng ta phân loại các trường hợp hòa này:

TRƯỜNG HỢP 1
2 thí sinh có cùng điểm số ở cột tổng điểm J. Trước khi tiến hành xếp hạng, phần mềm máy tính sẽ
thông báo rằng 2 thí sinh này có kết quả hòa...ví dụ 2 thí sinh xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 (Hình 4)

Hình 4
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Nếu nhấn vào nút OK, bảng xếp hạng sẽ hiện ra và thứ tư xếp hạng bây giờ sẽ dựa trên so sánh của
cột K F-max bao gồm cả điểm thành phần cao nhất (tất nhiên so sánh này chỉ dành cho trường hợp
2 thí sinh bằng điểm ở trên) (Hình 5)

Hình 5
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TRƯỜNG HỢP 2
2 thí sinh có tổng điểm chính thức bằng nhau ở cột J. Trước khi xếp hạng, phần mềm sẽ thông báo 2
thí sinh này cùng điểm số ..ví dụ ở vị trí thứ 3 và thứ 4 (Hình 4)
Phần mềm sẽ so sánh cột F-Max (tổng điểm bao gồm điểm thành phần cao nhất). Nếu điểm số ở cột
F-max này cũng bằng nhau, phần mềm sẽ so sánh điểm số ở cột F-Min (tổng điểm bao gồm điểm
thành phần thấp nhất). Nếu nhấn nút OK bảng xếp hạng sẽ hiện ra với thứ tự xếp hạng dựa trên cột
F-min này (so sánh chỉ dành riêng cho 2 thí sinh bằng điểm chúng ta đang xét đến). (Hình 6)

Hình 6
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TRƯỜNG HỢP 3
Sẽ có khả năng xảy ra rằng cả 3 cột: Điểm cuối cùng, F-Max và F-Min của 2 thí sinh đều bằng điểm
nhau.
Trường hợp này được xem như kết quả hòa tuyệt đối. 2 thí sinh sẽ được xếp đồng hạng.
(Hình 7)

Hình 7
Đây sẽ là trường hợp duy nhất 4 vận động viên cùng bước lên bục nhận giải
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CHƯƠNG 5: THI ĐẤU ĐỐI KHÁNG
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5.1 Điều luật
Các thí sinh cần tuân thủ luật lệ quốc tế và quy trình kỹ thuật đưa ra bởi WVVF và EVVF.
Cho thí sinh là người trưởng thành: FULL CONTACT đối kháng cho phép hạ knock out.
Cho thí sinh chưa là vị thành niên (từ 9 đến 18 tuổi) LIGHT CONTACT đối kháng không cho phép
hạ knock out.
5.2 Phần mềm dùng cho tính toán điểm số
Cần thiết sử dụng một phần mềm để ghi lại điểm số. Một màn hình sẽ cập nhật điểm số theo thời
gian thực (tức thời) từ ban trọng tài, và thông tin về thời gian trong thi đấu.
Những lỗi kỹ thuật cũng như những lần sử dụng đòn chân tấn công sẽ được phần mềm tự động tổng
hợp và chiếu lên màn hình lớn.
Điều này sẽ giúp thí sinh và huấn luyện viên theo dõi trận đấu tốt hơn, tránh những lỗi không đáng
có.
Sẽ là tốt hơn nếu có 3 hệ thống điện tử hoạt động trong 1 giải đấu: 2 hệ thống cùng hoạt động song
song và 1 hệ thống dự phòng.
Vào thời điểm hiện tại, Belarus đã cho ra đời phần mềm tốt nhất, đáng tin cậy nhất dựa trên điều lệ
từ WVVF và EVVF.

5.3 Cân nặng
Các trận thi đấu đối kháng cần được kiểm tra cân nặng trước khi diễn ra.
Quá trình kiểm tra này cần được tiến hành ở một phòng riêng được người có trách nhiệm chỉ định,
thời gian cần được thống nhất với thí sinh, thường là cùng ngày diễn ra trận đấu, trước đó khoảng 2
tiếng rưỡi.
Sau khi kiểm tra, kết quả cân nặng phải phù hợp với hạng cân thi đấu, cho phép chênh lệch là 200g
cho người trưởng thành và 500g cho vị thành niên.
Trong quá trình kiểm tra, thí sinh cần mặc quần áo, ít nhất là đồ lót.
Thí sinh nữ có thể yêu cầu người kiểm tra là nữ.
Huấn luyện viên và quản lý đoàn có thể có mặt trong qúa trình kiểm tra
.
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5.4 Dụng cụ bảo vệ trong khi thi đấu
Các thí sinh đều phải chuẩn bị dụng cụ bảo vệ thi đấu riêng.
Những vật dụng bắt buộc:
Bảo vệ răng một hàm hay 2 hàm
Mũ bảo hiểm: mở phần trước mặt cho người trưởng thành
Mũ bảo hiểm: đóng với khung bảo vệ cho thí sinh chưa là vị thành niên
Đấu phục bảo vệ cơ thể của Vovinam Việt Võ Đạo
Găng tay cỡ 10 oz
Bảo vệ chỗ kín
Bảo vệ ống đồng
Bảo vệ bàn chân cho thí sinh chưa là vị thành niên
Những vật dụng có thể sử dụng:
Bảo vệ bàn chân cho người trưởng thành
Bảo vệ cánh tay
Vải quấn bàn tay trước khi đeo găng
Mỗi thí sinh phải dùng găng tay, mũ bảo hiểm và đấu phục bảo vệ cơ thể với màu sắc Xanh hoặc
Đỏ tùy theo quyết định của trọng tài.
Thành viên ban tổ chức được giao nhiệm vụ cần phải liên lạc từ trước với huấn luyện viên để thí
sinh đảm bảo sử dụng đồ bảo hiểm được kiểm tra trước khi trận đấu diễn ra.
Dụng cụ bảo hiểm phải đảm bảo theo quy cách, cụ thể như sau:
Bảo vệ răng: làm bằng nhựa plastic. Là bảo vệ đơn nếu chỉ bảo vệ hàm trên, là bảo vệ kép nếu bảo
vệ cả hàm dưới. Chấp nhận màu sắc bất kỳ.
Mũ bảo hiểm mở: làm bằng nhựa plastic hay da, phải vừa vặn với đấu thí sinh. Có thể có bộ phận
bảo vệ má và cằm. Khóa từ sau gáy hay dưới cắm bằng khóa kéo hay miếng dán. Chỉ
cho phép màu Xanh hoặc Đỏ.
Mũ bảo hiểm đóng: làm bằng nhựa plastic hay da, phải vừa vặn với đấu thí sinh. Có thể có bộ phận
bảo vệ má và cằm. Khung bảo vệ phái trước được làm từ kim loại hay nhựa plastic,
màu đen hoặc trắng. Khóa từ sau gáy hay dưới cắm bằng khóa kéo hay miếng dán.
Chỉ cho phép màu Xanh hoặc Đỏ.
Đấu phục Vovinam: làm bằng da dệt hoặc da lót, phải bảo về phần ngực từ cằm cho đến bụng dưới
cả trước và sau. Khóa phía sau bằng khóa kéo hay miếng dán. Màu sắc cho phép:
Xanh/Đỏ trên nền trắng hoặc hoàn toàn Xanh/Đỏ. Có thể có dòng chữ "Vovinam
Việt Võ Đạo" viết ở phần trước ngực.
Găng tay:

cỡ găng tay phải là 10 oz (=280gram), làm bằng da, PVC hay các vật liệu tương tự.
Phần bảo vệ bàn tay phải mềm mại để bảo vệ 4 ngón tay và chống sốc. Ngón trỏ tách
biệt với 4 ngón còn lại. Găng tay cũng cần bảo vệ cả cổ tay. Khóa găng tay ở cổ tay
bằng khóa kéo hay miếng dán. Chỉ cho phép 2 màu Xanh và Đỏ
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Bảo vệ chỗ kín: phần lồi làm bằng nhựa PVC có thể tháo ra được gắn vào một vòng nhựa plastic co
giãn quanh bụng dưới để đảm bảo vừa vặn và an toàn. Cần được mặc bên trong Võ
Phục. Vừa với thân hình võ sinh. Chấp nhận tất cả các màu.
Bảo vệ ống đồng: làm bằng da, nhựa PVC hay các vật liệu tương tự, được mặc dưới Võ Phúc và
được thiết kế theo hình dáng ống đồng. Phẩn bảo về này phải mềm mại, cố định bằng
cách dán quanh bắp chân. Chấp nhận tất cả các màu.
Bảo vệ bàn chân: làm bằng da, nhựa PVC hay các vật liệu tương tự với phần bảo vệ mềm mại, che
hoàn toàn được bàn chân. Cố định bằng khóa hoặc miếng dán ở dưới mắt cá chân.
Chỉ chấp nhận màu Xanh/Đỏ.
Miếng bảo vệ cánh tay: làm bằng da, nhựa PVC hay các vật liệu tương tự mặc dưới Võ Phục với
phần bảo vệ mềm mại, che được cánh tay. Cố định bằng miếng dán. Chấp nhận tất cả
các màu.

\
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TỔNG KẾT
Như trình bày ở trang 1, trong khuôn khổ 24 trang của luận văn naỳ, tôi đã đưa ra những điều luật
sơ khai với mong muốn sẽ được sử dụng hữu ích trong những giải đấu tương lai. Mục đích chính
như tôi đã trình bày trong phần mở đầu, gồm 2 mặt: một mặt, các điều lệ này sẽ là văn bản hướng
dẫn cho Ban tổ chức để xử lý tất cả các quá trình, yếu tố diễn ra trong giải đấu, mặt khác đây sẽ là
kim chỉ nam cho các thí sinh, đoàn, quốc gia tham gia giải, giúp mọi người dễ dàng chuẩn bị mọi
thứ cần thiết nhằm đảm bảo tiến trình đúng hạn và chính xác.
Luận văn của tôi thực sự mới chỉ là những ý tưởng ban đấu. Thiết nghĩ EVVF và WVVF có thể
xem đây là điểm bắt đầu để phát triển và hoàn thiện chi tiết và chính xác hơn các điều lệ của giải từ
những điểm cần thiết đã được nêu trên.
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