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LỜI NÓI ĐẦU
Trước mỗi kỳ Thế vận hội (TVH) diễn ra, BTC TVH sẽ phối hợp cùng với các
Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc tế đưa ra danh sách các giải tuyển chọn của
các môn trong khuôn khổ tranh tài tại TVH. Dựa trên nội dung được đề cập đến
trong hệ thống các giải tuyển chọn mà các quốc gia sẽ cử VĐV tham gia tranh tài
giành suất chính thức tham dự Đại hội.
Mỗi môn thể thao có chỉ tiêu thi đấu riêng, trong đó có những chỉ tiêu VĐV
chỉ có thể đạt được nếu như giành vị trí quán quân, hoặc có thành tích xuất sắc
tại một số các giải đấu tuyển chọn nhất định, hay có những chỉ tiêu dành riêng
cho nước chủ nhà, hay có những chỉ tiêu là “suất thi đấu đặc cách” với mục đích
tất cả các quốc gia đều có đại diện tham gia Đại hội
TVH Olympic lần thứ 31sẽ được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro – Braxin
từ 5 – 21/8/2016., vì vậy, trong chuyên đề lần này, Ban biên tập xin được đề cập
đến “Danh sách các giải tuyển chọn giành suất thi đấu chính thức cho TVH
Olympic Rio 2016” của một số các môn thể thao trọng điểm tại Việt Nam như
Điền kinh, Bơi, Cầu lông, Bóng bàn, Cử tạ, Vật…
Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trong bản điểm tin này phần nào giúp
bạn đọc có một cái nhìn hệ thống nhất về các giải tuyển chọn, để công tác chuẩn
bị cho các VĐV trước kỳ TVH sắp tới được thuận tiện hơn.
Ban Biên tập
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MỤC LỤC
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Lời nói đầu

3

Môn Điền Kinh

5

Giải Vô địch Điền kinh trẻ thế giới 2015

17

Môn Bơi

20

Giải Vô địch Bơi thế giới tại Kazan 2015

28

Môn Taekwondo

52

Môn vật

59

Môn Cầu lông

66

Môn Bóng bàn

75

MÔN ĐIỀN KINH
A. Nội dung
Nội dung của Nam

Nội dung của Nữ

 Các nội dung thi đấu trên đường
chạy
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10.000m
- 110m Vượt rào
- 400m Vượt rào
- 3000m Vượt chướng ngại vật
- 4x100m Tiếp sức
- 4x400m Tiếp sức
 Các nội dung thi đấu trên sân
- Nhảy cao
- Nhảy sào
- Nhảy xa
- Nhảy 3 bước
- Đẩy tạ
- Ném đĩa
- Ném búa
- Ném lao
 Các nội dung phối hợp
- 10 môn phối hợp
 Các nội dung khác
- Marathon
- Đi bộ 20km
- Đi bộ 50km

 Các nội dung thi đấu trên đường
chạy
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10.000m
- 110m Vượt rào
- 400m Vượt rào
- 3000m Vượt chướng ngại vật
- 4x100m Tiếp sức
- 4x400m Tiếp sức
 Các nội dung thi đấu trên sân
- Nhảy cao
- Nhảy sào
- Nhảy xa
- Nhảy 3 bước
- Đẩy tạ
- Ném đĩa
- Ném búa
- Ném lao
 Các nội dung phối hợp
- 7 môn phối hợp
 Các nội dung khác
- Marathon
- Đi bộ 20km

B. Chỉ tiêu
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Tổng chỉ tiêu: 2005 VĐV tham gia thi đấu môn Điền kinh tại TVH Olympic
Rio 2016
Chỉ tiêu thi đấu cho từng quốc gia:
 Ở các nội dung thi đấu của nam: Mỗi quốc gia được phép đăng ký tối đa 03
VĐV ở các nội dung thi đấu cá nhân và 1 đội ở các nội dung thi đấu đồng đội.
 Ở các nội dung thi đấu của nữ: Mỗi quốc gia được phép đăng ký tối đa 03
VĐV ở các nội dung thi đấu cá nhân và 1 đội ở các nội dung thi đấu đồng đội.
Chỉ tiêu thi đấu cho từng nội dung cá nhân: Mỗi quốc gia được phép cử tối
đa 03 VĐV đạt chuẩn thi đấu ở các nội dung cá nhân trong danh sách các nội
dung thi của BTC và Liên đoàn Điền kinh quốc tế. Bên cạnh đó, mỗi quốc gia
cũng được phép đăng ký 01 VĐV dự bị đạt chuẩn thành tích theo quy định của
Liên đoàn để tham gia thi đấu cho mỗi 01 nội dung.
Chỉ tiêu thi đấu cho nội dung chạy tiếp sức: Mỗi quốc gia được phép cử tối
đa 01 đội, gồm 06 VĐV, để tranh tài tại nội dung chạy tiếp sức. Những VĐV nằm
trong danh sách thi đấu nội dung chạy tiếp sức có thể là những cá nhân nằm trong
danh sách thi đấu chính thức các nội dung cá nhân, hoặc các cá nhân trong danh
sách dự bị.
Cách thức phân bổ chỉ tiêu: Chỉ tiêu được phân bổ theo từng nội dung thi
đấu. Đối với những quốc gia có nhiều hơn 03 VĐV đạt chuẩn thi đấu ở nội dung
cá nhân, thì quốc gia đó nên cân nhắc việc phân bổ chỉ tiêu ở từng nội dung cá
nhân cho hợp lý.
Đối với nội dung chạy tiếp sức, chỉ tiêu được phân bổ theo quốc gia.
C. Tư cách VĐV
Tất cả các VĐV tuân thủ và chấp hành các điều khoản nằm trong hiến chương
Olympic mới đủ điều kiện tham gia thi đấu tại TVH Olympic.
Dưới đây là một số quy định về độ tuổi
VĐV thanh thiếu niên: tất cả các VĐV sinh năm 1997 hoặc 1998 (18 hoặc 19
tuổi tính đến ngày 31/12 của năm sự kiện thi đấu diễn ra) được quyền tham dự
cuộc thi Chạy marathon hoặc Đi bộ 50km.
VĐV trẻ: tất cả các VĐV sinh năm 1999 hoặc 2000 (16 hoặc 17 tuổi tính đến
ngày 31/12 của năm sự kiện thi đấu diễn ra) được quyền tham dự hầu hết các nội
dung, ngoại trừ các nội dung Ném đĩa, Ném búa, Ném lao (chỉ áp dụng với các
VĐV nam), 10 môn phối hợp, 10.000m, Chạy marathon và Đi bộ 50km.
Tất cả các VĐV chưa đủ 16 tuổi tính đến ngày 31/12 của năm sự kiện thi đấu
diễn ra (sinh năm 2001 trở đi) không được quyền tham gia thi đấu.
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D. Hệ thống giải đấu vòng loại
Tiêu chuẩn cá nhân
Số lượng
tiêu

chỉ

2005 VĐV

Các giải đấu vòng loại
Quy trình tuyển chọn:
VĐV có thể giành suất thi đấu dựa trên những phương thức
sau đây:

Đạt chuẩn thành tích cá nhân trong khoảng thời gian
các giải tuyển chọn chính thức diễn ra

Được Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) công
nhận là VĐV có thành tích xuất sắc nhất trong giải tuyển
chọn, giành chỉ tiêu thi đấu chính thức của nội dung cũng
như đạt được chỉ tiêu cá nhân đại diện cho từng quốc gia.
Đến ngày 12/07/2016, IAAF sẽ công bố chính thức bản
danh sách các VĐV giành thành tích xuất sắc tại các giải
cũng như đạt chuẩn thi đấu chính thức tại TVH Olympic
Rio 2016.

Tiêu chuẩn thi đấu chính thức tại các nội dung
5.000m, 10.000m, Chạy đường trường, Chạy marathon sẽ
được phân bổ dựa trên chuẩn thành tích cá nhân.
Các giải đấu vòng loại
Tất cả thành tích đạt được ở các giải thi đấu Điền kinh do
IAAF tổ chức, đồng tổ chức hoặc chủ trì cùng với Liên
đoàn Điền kinh quốc gia hoặc Liên đoàn Điền kinh châu
lục, sẽ được công nhận là thành tích xét chuẩn tham dự thi
đấu tại TVH Olympic Rio 2016. Bên cạnh đó, cũng có một
số những lưu ý thêm như:
- Thành tích đạt được tại các giải phong trào của học sinh sinh viên, hoặc các giải học đường sẽ được công nhận nếu
như giải được Liên đoàn Điền kinh quốc gia tổ chức và kết
quả thành tích được IAAF chứng thực.
- Thành tích ở các nội dung hỗn hợp có cả nam và nữ sẽ chỉ
được công nhận ở các nội dung như:

Các nội dung thi đấu ở trên sân và chạy 5.000m
o
Kết quả thành tích được Liên đoàn Điền kinh quốc
gia công nhận.
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Các nội dung Đi bộ marathon và Chạy marathon.
- Các thành tích do ảnh hưởng của gió sẽ không được xem
xét.
- Các thành tích chạy ở những nội dung như 100m, 200m,
400m, 800m, 110m/100m Vượt chướng ngại vật, 400m
Vượt chướng ngại vật, 4x100m Tiếp sức, tính bằng đồng hồ
bấm tay, sẽ không được chấp nhận.
- Các thành tích của các nội dung thi đấu trên sân và các
nội dung chạy từ 200m trở lên, ở các giải thi đấu trong nhà,
sẽ được chấp nhận.
- Thành tích của các nội dung Chạy từ 200m trở lên ở
những đường chạy quá lớn, sẽ không được chấp nhận.
- Thành tích đạt được ở các nội dung Đi bộ đường trường
20000m và 50000m sẽ được chấp nhận.
Đối với nội dung Đi bộ đường trường và Chạy marathon,
thành tích để xét chuẩn tham dự TVH Olympic Rio 2016 có
thể được công nhận sau các giải đấu do IAAF tổ chức, chủ trì.
20 VĐV nam và 20 VĐV nữ có thành tích cao nhất ở nội dung
Chạy marathon trong khuôn khổ Giải Vô địch Điền kinh quốc
tế được tổ chức tại Bắc Kinh 2015 và 10 VĐV (không xét giới
tính) có thành tích cao nhất tại Giải Marathon Gold Label, sẽ
được xét là những cá nhân đạt chuẩn thi đấu tại TVH Olympic
Rio 2016.
Tiêu chuẩn chuyên môn
Tiêu chuẩn thành tích chuyên môn sẽ được chính thức công
bố vào tháng 04/2015.
Thời gian sơ lược để tổ chức các giải đấu vòng loại

Các nội dung: 10.000m, Chạy marathon, Chạy đường
trường, các môn phối hợp: từ 01/01/2015 đến 11/07/2016

Các nội dung khác: 01/05/2015 đến 11/07/2016.
Tiêu chuẩn thi đấu nội dung tiếp sức (tính theo đơn vị: đội/nhóm)
Số lượng
tiêu
64 đội
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chỉ

Các giải đấu vòng loại
Quy trình tuyển chọn
Mỗi nội dung Chạy tiếp sức sẽ có tối đa 16 đội tham dự thi
đấu, trong đó, số lượng các chỉ tiêu được phân bổ lần lượt
như sau:

Giải Cúp Chạy tiếp sức IAAF, 05/2015

8 đội có thành tích cao nhất tại Giải Cúp Chạy tiếp sức
IAAF 2015 sẽ được suất thi đấu chính thức tại TVH
Olympic Rio 2016.

Danh sách xếp hạng của IAAF công bố ngày
12/07/2016
8 đội còn lại sẽ được lựa chọn dựa trên Danh sách xếp hạng
của IAAF công bố ngày 12/07/2016, theo đó những đội có
thành tích 2 lần đứng ở vị trí cao nhất trong các giải tuyển
chọn sẽ giành suất thi đấu chính thức. IAAF sẽ gửi thông
báo chính thức đến từng quốc gia giành suất thi đấu ở các
nội dung của Chạy tiếp sức.
Thời gian để tổ chức các giải tuyển chọn: từ 01/01/2015
đến 11/07/2016.
Với các VĐV chưa vượt qua được vòng tuyển chọn:
Quốc gia không có VĐV nào vượt qua được vòng tuyển chọn sẽ có cơ hội gửi
mỗi nội dung 1 VĐV tốt nhất đến tham dự TVH Olympic Rio 2016, ngoại trừ các
nội dung thi phối hợp, Chạy 10.000m và 3000m Chạy vượt rào.
Điều này được áp dụng với các quốc gia có VĐV nam đủ tiêu chuẩn thi đấu
nhưng chưa có VĐV nữ vượt qua vòng loại, và ngược lại.
Việc xét duyệt cho những VĐV chưa vượt qua vòng tuyển chọn thi đấu tại các
nội dung diễn ra trên sân sẽ do Phái đoàn chuyên môn kỹ thuật của Liên đoàn
Điền kinh quốc tế quyết định, dựa trên những thông số về thành tích cá nhân tốt
nhất của VĐV cũng như số lượng các VĐV đạt chuẩn của nội dung thi đấu tương
ứng. Để hỗ trợ tốt hơn cho công tác xét duyệt của Phái đoàn chuyên môn kỹ
thuật, các Ủy ban Olympic quốc gia cần gửi hồ sơ hoàn thiện của VĐV về Liên
đoàn Điền kinh quốc tế trước ngày 04/07/2016.
Hồ sơ bao gồm đơn đăng ký tham gia thi đấu của một nội dung nhất định,
thành tích cá nhân của VĐV tại các giải trong nước, khu vực hoặc quốc tế. Liên
đoàn Điền kinh quốc tế sẽ gửi giấy thông báo chính thức tới Ủy ban Olympic
quốc gia, kèm theo bản photo của BTC TVH Olympic Rio 2016 và Ủy ban
Olympic quốc tế, về việc chấp thuận cho VĐV tham gia thi đấu tại vòng chung
kết.
Lên danh sách thi đấu chính thức
Tất cả các Ủy ban Olympic quốc gia cần gửi bản danh sách chính thức các
VĐV tham dự thi đấu tại TVH Olympic Rio 2016 trước ngày 18/07/2016. Sau
ngày này, các đơn đăng ký đều không được chấp nhận.
Cách thức phân bố lại chỉ tiêu
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Trong trường hợp một VĐV của một quốc gia từ chối không sử dụng chỉ tiêu
thi đấu tại TVH Olympic Rio 2016, thì suất thi đấu đó sẽ được nhường lại cho
VĐV của quốc gia chưa hoàn thiện chỉ tiêu, và VĐV đó có thành tích tốt kế tiếp
nằm trong Bản danh sách xếp hạng thành tích thế giới của IAAF công bố ngày
12/07/2016.
Trong trường hợp một quốc gia từ chối không tham gia thi đấu tại nội dung
đồng đội Chạy tiếp sức, suất thi đấu đó sẽ được chuyển cho đội tuyển có thành
tích cao thứ 2 trong bảng tổng hợp thành tích của Liên đoàn Điền kinh quốc tế,
dựa trên kết quả thi đấu tại các giải vòng loại.
Các mốc thời gian quan trọng
Ngày

Sự kiện

01/01/2015

Bắt đầu diễn ra giải đấu vòng loại của các nội dung Chạy
10.000m, Chạy marathon, Đi bộ đường dài, Các môn phối
hợp và Chạy tiếp sức
Liên đoàn Điền kinh quốc tế thông báo chính thức các Giải
đấu vòng loại của nội dung Chạy marathon và Đi bộ đường
dài.

15/04/2015

Liên đoàn Điền kinh quốc tế thông báo chính thức các tiêu
chuẩn vượt qua vòng loại của từng nội dung. Các chỉ tiêu sẽ
được phân bổ tới các quốc gia và khu vực.
Bắt đầu Vòng thi đấu tuyển chọn của tất cả các nội dung
Hạn cuối để các Ủy ban Olympic quốc gia gửi danh sách
các VĐV chưa vượt qua vòng tuyển chọn, của các nội dung
thi đấu trên sân, tới Liên đoàn Điền kinh quốc tế để xin suất
thi đấu đặc cách.
Kết thúc Vòng thi đấu tuyển chọn
Liên đoàn Điền kinh quốc tế công bố danh sách 16 đội
tuyển quốc gia thi đấu nội dung Chạy tiếp sức và Danh sách
VĐV chính thức tham gia tranh tài ở các nội dung cá nhân
Liên đoàn Điền kinh quốc tế công bố việc phân bổ lại các
chỉ tiêu chưa sử dụng
Liên đoàn Điền kinh quốc tế gửi thông báo chính thức tới
BTC TVH Olympic Rio 2016:
- Danh sách các VĐV chưa vượt qua vòng loại, nhưng
được quyền tham gia các môn thi đấu trên sân tại TVH Rio
2016
- Danh sách các VĐV đạt chuẩn thi đấu chính thức dựa
trên Bảng xếp hạng thành tích

01/05/2015
04/07/2016

11/07/2016
12/07/2016

12-14/07/2016
14/07/2016
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18/07/2016

- Danh sách các đội tuyển tham gia nội dung Chạy tiếp
sức
Hạn cuối để BTC TVH Olympic Rio 2016 nhận đơn đăng
ký
Phương Ngọc biên dịch và tổng hợp (theo Qualification system of
“Athletics” – Games of the 31st Olympiad –Rio 2016)

Giải Vô địch Điền kinh thế giới Bắc Kinh 2015
Với mục đích chuẩn bị cho TVH Olympic Rio 2016, đã có rất nhiều các giải
đấu tuyển chọn được tổ chức để các VĐV tranh tài, từ đó tìm ra những cá nhân có
thành tích xuất sắc nhất trao suất thi đấu chính thức tại TVH Olympic Rio 2016.
Trong những giải đấu tuyển chọn đó có thể kể đến như Giải Vô địch Điền kinh
thế giới được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 22 đến ngày 30/08/2015.
Tiêu chuẩn giành suất thi đấu
 Tiêu chuẩn thi đấu các nội dung cá nhân: có 4 cách để các VĐV có thể
giành suất thi đấu tại Giải Vô địch Điền kinh thế giới Bắc Kinh 2015
1. Đạt “thành tích tiêu chuẩn để được thi đấu” trong khoảng thời gian vòng
đấu loại tuyển chọn chính thức diễn ra.
2. Dựa trên thành tích đạt được tại các giải đấu loại theo quy định của BTC.
3. Dựa trên thành tích đạt được tại các giải Diamond League, Cúp Điền kinh.
4. Có thành tích thi đấu nằm trong nhóm các VĐV xuất sắc sau vòng đấu loại
theo quy định, và khi đó vẫn còn suất thi đấu chính thức tại Giải Vô địch Điền
kinh thế giới Bắc Kinh 2015. Phương thức này không được áp dụng cho những
nội dung 5000m, 10000m, Chạy marathon và Đi bộ đường trường.
 Tiêu chuẩn thi đấu nội dung chạy tiếp sức
1. Tự động nằm trong danh sách các đội tuyển thi đấu nội dung Chạy tiếp sức
của Giải Điền kinh thế giới Bắc Kinh 2015 nếu có thành tích đứng trong tốp 8 đội
thi đấu xuất sắc nhất tại Giải Điền kinh Chạy tiếp sức thế giới do IAAF tổ chức.
Giải Chạy tiếp sức thế giới này sẽ được tổ chức trước khi Giải Vô địch Điền kinh
thế giới được tổ chức.
2. Có thành tích thi đấu nằm trong nhóm các đội xuất sắc sau vòng đấu loại
theo quy định, và khi đó chỉ tiêu thi đấu chính thức ở nội dung Chạy tiếp sức tại
Giải Vô địch Điền kinh thế giới Bắc Kinh 2015 chưa được hoàn thiện.
Chỉ tiêu cá nhân/ chỉ tiêu đồng đội theo từng nội dung
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Nội dung

Số lượng

100m

56

200m

56

400m, 800m

48

1500m Vượt chướng ngại vật, 3000m
Vượt chướng ngại vật

45

100m Vượt rào, 110m Vượt rào, 400m
Vượt rào

40

Các nội dung phối hợp

32

Chạy tiếp sức

16

Chạy 5000m, 10000m, Chạy
marathon, Đi bộ đường trường

Chỉ tiêu thi đấu sẽ được xét dựa trên
bảng thành tích tiêu chuẩn

Thành tích tiêu chuẩn để được thi đấu
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Nữ

Nội dung thi đấu

Nam

11.33

100m

10.16

23.20

200m

20.50

52.00

400m

45.50

2:01.00

800m

1:46.00

4:06.50 (4:25.20)

1500m

3:36.20 (3:53.30)

15:20.00

5000m

13:23.00

32:00.00

10000m

27:45.00

2:44.00

Chạy marathon

2:18.00

9:44.00

3000m Vượt chướng ngại vật

8:28.00

13.00

100m Vượt rào

13.47

56.20

400m Vượt rào

49.50

1.94

Nhảy cao

2.28

4.50

Nhảy sào

5.65

6.70

Nhảy xa

8.10

14.20

Nhảy 3 bước

16.90

17.75

Đẩy tạ

20.45

61.00

Ném đĩa

65.00

70.00

Ném búa

76.00

61.00

Ném lao

82.00

6075

7 môn phối hợp

Không thi đấu

Không thi đấu

10 môn phối hợp

8075

1:36.00

20km Đi bộ đường trường

1:25.00

Không thi đấu

50km Đi bộ đường trường

4:06.00

4x100m tiếp sức
4x400m tiếp sức
Điều kiện cơ bản để xét tính xác thực của thành tích
 Thời gian tổ chức vòng loại
o Các nội dung: 10000m, Chạy marathon, Đi bộ đường trường, Tiếp sức và
các môn phối hợp: từ 01/01/2014 đến 10/08/2015.
o Các nội dung còn lại: từ 01/10/2014 đến 10/08/2015.
 Thành tích phải được xác lập tại các giải thi đấu do IAAF tổ chức hoặc chủ
trì hoặc đồng tổ chức với các Liên đoàn, Hiệp hội Điền kinh quốc gia hoặc châu
lục.
 Thành tích phải được xác lập tại những ngày thi đấu chính thức của các
giải đấu vòng loại tuyển chọn.
 Ảnh hưởng của gió đến thành tích thi đấu sẽ không được chấp nhận.
 Thành tích thi đấu được tính bằng đồng hồ bấm tay ở các nội dung 100m,
200m, 400m, 800m, 110m Vượt rào, 100m Vượt rào, 400m Vượt rào và 4x400m
Tiếp sức sẽ không được chấp nhận.
 Những thành tích xác lập tại sân thi đấu trong nhà và đường chạy ở cự ly từ
200m trở lên được chấp nhận.
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Chỉ tiêu thi đấu tại Giải Vô địch Điền kinh thế giới dựa trên kết quả thi đấu
tại những giải vòng loại
 Nhà vô địch châu lục (không áp dụng cho nội dung Chạy marathon và
Chạy tiếp sức)
VĐV đạt thành tích thi đấu xuất sắc nhất ở nội dung của mình tại Giải Vô địch
châu lục sẽ được giành suất thi đấu chính thức tại Giải Vô địch Điền kinh thế giới
Bắc Kinh 2015 mà không cần quan tâm đến việc thành tích thi đấu của VĐV đó
đã nằm trong Bảng “Thành tích tiêu chuẩn” hay không.
Nhà vô địch châu lục ở nội dung thi đấu bắt buộc phải ở các Giải Vô địch châu
lục được tổ chức vào các năm 2014 và 2015. Trong trường hợp châu lục đó không
tổ chức các Giải Vô địch trong 2 năm trên, thì châu lục đó bắt buộc phải tổ chức
một Giải Vô địch hoặc tương đương, để tìm ra các Nhà vô địch.
Quốc gia chủ quản phụ trách quản lý Nhà vô địch có quyền quyết định cuối
cùng trong việc cử VĐV đó thi đấu tại Giải Vô địch Điền kinh thế giới tại Bắc
Kinh năm 2015, dựa trên những điều kiện về kinh tế, tài chính, nhân lực, chỉ tiêu
thi đấu của quốc gia đó.
Nếu quốc gia chủ quản phụ trách quản lý Nhà vô địch quyết định cử một VĐV
khác tham gia thi đấu thay thế Nhà vô địch, thì VĐV thay thế sẽ được công nhận
là đã có thành tích nằm trong Bảng “Thành tích tiêu chuẩn”.
Trong trường hợp Nhà vô địch Giải Vô địch Châu lục vì một lý do nào đó
quyết định không sử dụng suất thi đấu chính thức tại Giải Vô địch Điền kinh thế
giới Bắc Kinh 2015, thì suất thi đấu này sẽ được dành cho VĐV có thành tích tốt
kế tiếp ở cùng nội dung thi đấu với nhà vô địch tại Giải Vô địch Châu lục.
Đối với những Giải Vô địch châu lục không tổ chức thi đấu một số nội dung
nằm trong danh sách thi đấu ở Giải Vô địch Điền kinh thế giới Bắc Kinh 2015, thì
Liên đoàn Điền kinh châu lục cần phải tổ chức một giải đấu Điền kinh tầm cỡ
châu lục dành riêng cho những nội dung còn lại, để tìm ra những Nhà vô địch.
Đối với những châu lục mà chỉ tiêu tham gia thi đấu chính thức tại Giải Vô
địch châu lục lại giới hạn số VĐV cũng như chỉ tiêu thi đấu, thì Liên đoàn Điền
kinh châu lục cần phải tổ chức một giải đấu Điền kinh với tiêu chuẩn cơ bản để
các quốc gia đều có cơ hội tham dự tranh tài.
 10000m
Ở nội dung Chạy 10000m, 15 VĐV có thành tích cao nhất tại Giải Vô địch
Điền kinh nội dung Chạy đường trường do IAAF tổ chức tại Guiyang năm 2015
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sẽ được cân nhắc là có thành tích nằm trong Bảng “Thành tích tiêu chuẩn thi
đấu”.
 Chạy marathon
Ở nội dung Chạy marathon, tốp 10 VĐV có thành tích cao nhất tại các Giải
Chạy marathon Gold Label tổ chức vào những năm 2014 và 2015 sẽ được cân
nhắc là có thành tích nằm trong Bảng “Thành tích tiêu chuẩn thi đấu”. Danh sách
các Giải Chạy marathon Gold Label trong 2 năm 2014 và 2015 được liệt kê chi
tiết trên website chính thức của Liên đoàn Điền kinh thế giới www.iaaf.org.
 Đi bộ đường trường
Ở nội dung Đi bộ đường trường 20km, 3 VĐV có thành tích xuất sắc nhất tại
Giải Điền kinh Đi bộ đường trường thế giới do IAAF tổ chức năm 2014 cho cả
nam và nữ sẽ được cân nhắc là đạt thành tích chuẩn tham dự thi đấu tại Giải Vô
địch Điền kinh thế giới 2015 tổ chức tại Bắc Kinh. Ở nội dung Đi bộ đường
trường 50km của nam, 3 VĐV có thành tích xuất sắc nhất tại Cúp Đi bộ đường
trường do IAAF tổ chức năm 2014 sẽ được cân nhắc là đạt thành tích chuẩn tham
dự thi đấu tại Giải Vô địch Điền kinh thế giới 2015 tại Bắc Kinh.
 Các môn phối hợp
Ở nội dung các môn phối hợp, 3 VĐV có thành tích xuất sắc nhất tại Giải Điền
kinh các môn phối hợp thế giới do IAAF tổ chức năm 2014 sẽ được cân nhắc là
đạt thành tích chuẩn tham dự thi đấu tại Giải Vô địch Điền kinh thế giới năm
2015 tại Bắc Kinh.
 Tiếp sức
Danh sách các đội tuyển thi đấu dưới đây được cập nhật tự động sau khi giành
thành tích top 8 các đội xuất sắc ở nội dung Chạy tiếp sức tại Giải Vô địch Chạy
tiếp sức thế giới do IAAF tổ chức năm 2014 tại Bahamas.
Tiếp sức 4x100m
nam

Tiếp sức 4x400m
nam

Tiếp sức
4x100m nữ

Tiếp sức 4x400m
nữ

Brazil

Bahamas

Brazil

Brazil

Canada

Brazil

Pháp

Pháp

Vương quốc Anh

Cuba

Vương quốc
Anh

Vương quốc Anh
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Đức

Vương quốc Anh

Đức

Ý

Jamaica

Jamaica

Jamaica

Jamaica

Nhật Bản

Trinidad và
Tobago

Nigeria

Nigeria

Trinidad và
Tobago

Hoa Kỳ

Trinidad và
Tobago

Ba Lan

Ukraina

Venezuela

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Trần Bình biên dịch và tổng hợp (theo IAAF World Championships 2015)
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Giải Vô địch Điền kinh trẻ thế giới 2015
Với mục đích chuẩn bị cho TVH Olympic Rio 2016, đã có rất nhiều các giải
đấu tuyển chọn được tổ chức để các VĐV tranh tài, từ đó tìm ra những cá nhân có
thành tích xuất sắc nhất trao suất thi đấu chính thức tại TVH Olympic Rio 2016.
Trong những giải đấu tuyển chọn đó có thể kể đến như Giải Vô địch Điền kinh trẻ
thế giới được tổ chức tại Cali, Columbia từ ngày 15 đến ngày 19/07/2015.
Để đạt chuẩn tham dự tranh tài tại Giải Vô địch Điền kinh trẻ thế giới, các
VĐV phải đạt được những thành tích thi đấu như sau:
VĐV nam

VĐV nữ

Thành tích
đồng hồ
điện tử

Thành tích
đồng hồ
bấm giờ

Nội dung thi

Thành tích
đồng hồ
điện tử

Thành tích
đồng hồ
bấm giờ

10.90

10.7

100m

12.30

12.1

22.25

22.0

200m

25.35

25.1

49.45

49.2

400m

57.20

57.0

1:54.50

800m

2:14.00

3:59.00

1500m

4:34.00

8:44.00

3000m

9:50.00

Không thi đấu

100m Vượt rào
(rào cao 0,762m)

14.35

14.1

14.0

110m Vượt rào
(rào cao 0,914m)

Không thi đấu

400m Vượt rào
(rào cao 0,762m)

54.8

400m Vượt rào
(rào cao 0,838m)

Không thi đấu

6:05.00

2000m
Vượt chướng
ngại vật

7:14.00

Không thi đấu

5000m Đi bộ

25:20.00

47:30.00

10000m
Đi bộ

Không thi đấu

2.06

Nhảy cao

1.77

14.20

55.0

Không thi đấu
1:02.50

1:02.4
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4.65

Nhảy sào

3.80

7.25

Nhảy xa

6.00

14.80

Nhảy 3 bước

12.50

18.00

Đẩy tạ

15.00

55.00

Ném đĩa

43.00

67.00

Ném búa

60.00

65.00

Ném lao

48.00

Không thi đấu

7 môn Điền kinh
phối hợp

49.00

65.00

10 môn Điền kinh
phối hợp

Không thi đấu

Không có chuẩn thành tích

4x400m Chạy tiếp
sức

Không có chuẩn thành tích

Một số những quy định về tư cách VĐV thi đấu tại Giải Vô địch Điền
kinh trẻ thế giới 2015
 Chỉ những VĐV 16 tuổi và 17 tuổi tính đến ngày 31/12/2015 (tức là sinh
năm 1998 hoặc 1999) có thể tham gia tranh tài;
 Mỗi quốc gia chỉ được phép cử tối đa 02 VĐV tham gia tranh tài ở mỗi nội
dung (ngoại trừ nội dung Chạy tiếp sức;
 Trong trường hợp một quốc gia có nhiều hơn 02 VĐV đạt chuẩn thành tích
để thi đấu tại giải, thì 02 VĐV có thành tích tốt nhất dựa trên Bảng xếp hạng
thành tích cá nhân và Bảng xếp hạng thành tích chuẩn, sẽ được lựa chọn để tranh
tài;
 Một VĐV được phép thi đấu ở tối đa 02 nội dung cá nhân, không tính nội
dung Chạy tiếp sức. Trong trường hợp VĐV đấy thi đấu 02 nội dung Chạy, thì
chỉ được lựa chọn thi đấu ở 01 nội dung cự ly trên 200m;
 Không có tiêu chuẩn đánh giá cho nội dung 4x400m Tiếp sức hỗn hợp nam
nữ, vậy nên mỗi quốc gia được phép đăng ký 01 đội thi đấu ở nội dung này. Mỗi
đội sẽ có tối đa 06 thành viên, trong đó gồm 04 VĐV nam và 02 VĐV nữ. Những
VĐV này bên cạnh việc thi đấu Chạy tiếp sức, còn có thể thi đấu ở các nội dung
cá nhân khác, và những thành tích cá nhân này có thể được sử dụng để đánh giá
khả năng thi đấu của đội tuyển ở vòng loại.
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 Trong trường hợp quốc gia chủ nhà đăng cai sự kiện không có VĐV nào
đạt chuẩn thi đấu tại Giải Vô địch Điền kinh trẻ thế giới, thì quốc gia đó được
đăng ký 01 VĐV tham dự thi đấu ở một nội dung bất kỳ.
Một số những điều kiện trong việc đánh giá thành tích thi đấu
 Tất cả thành tích đều phải đạt được tại các giải đấu diễn ra trong khoảng
thời gian từ 01/10/2014 đến 06/07/2015;
 Tất cả thành tích đều đạt được tại các giải đấu do Liên đoàn Điền kinh
quốc tế tổ chức hoặc chứng thực;
 Tất cả thành tích đạt được ở các giải thi đấu Điền kinh do Liên đoàn Điền
kinh quốc tế tổ chức, đồng tổ chức hoặc chủ trì cùng với Liên đoàn Điền kinh
quốc gia hoặc Liên đoàn Điền kinh châu lục, sẽ được công nhận là thành tích xét
chuẩn tham dự thi đấu;
 Thành tích đạt được tại các nội dung hỗn hợp (ngoại trừ nội dung Đi bộ
đường trường) đều không được chấp nhận;
 Ảnh hưởng của gió đến thành tích sẽ không được xem xét;
 Các thành tích đạt được tại các giải thi đấu trong nhà sẽ được chấp nhận,
tuy nhiên với những cự ly thi đấu từ 200m trở lên, đường chạy vượt chuẩn, thì
thành tích sẽ không được chấp nhận;
 Trong trường hợp thi đấu nội dung Đi bộ đường trường:
o Thành tích của nội dung 5000m hoặc 10000m sẽ được chấp nhận;
o Thành tích thi đấu của các giải áp dụng nguyên tắc “Đường Pit” sẽ được
chấp nhận.
Phương Ngọc tổng hợp (theo IAAF World Youth Championships 2015)
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MÔN: BƠI
A. NỘI DUNG THI ĐẤU (32)
Các nội dung thi đấu
Nam (16)

của

Các nội dung thi đấu
Nữ (16)

của

50m Trườn sấp

50m Trườn sấp

100m Trườn sấp

100m Trườn sấp

200m Trườn sấp

200m Trườn sấp

400m Trườn sấp

400m Trườn sấp

1500m Trườn sấp

800m Trườn sấp

100m Ngửa

100m Ngửa

200m Ngửa

200m Ngửa

100m Ếch

100m Ếch

200m Ếch

200m Ếch

100m Bướm

100m Bướm

200m Bướm

200m Bướm

200m Hỗn hợp cá nhân

200m Hỗn hợp cá nhân

400m Hỗn hợp cá nhân

400m Hỗn hợp cá nhân

4 x 100m Tiếp sức Tự do (Trườn sấp)

4 x 100m Tiếp sức Tự do (Trườn sấp)

4 x 200m Tiếp sức Tự do (Trườn sấp)

4 x 200m Tiếp sức Tự do (Trườn sấp)

4 x 100m Tiếp sức hỗn hợp

4 x 100m Tiếp sức hỗn hợp

B. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN ĐƯỢC THAM GIA
THI ĐẤU
1. Tổng số VĐV Bơi
Các chỉ tiêu
thi đấu vòng loại
Tổng

Các chỉ tiêu
không đạt chuẩn

Tổng số chỉ
tiêu

900

* Tổng số các Ủy ban Olympic quốc gia (sau đây gọi tắt là “quốc gia”) được
tham gia giải Bơi ở Rio ít nhất sẽ phải bằng với số lượng các Ủy ban Olympic
quốc gia đã có đại diện tại giải vô địch thế giới 2015 ở Kazan (RUS), miễn là tất
cả các VĐV đó có đủ tư cách tham gia giải đấu.
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2. Số lượng VĐV tối đa quy định cho mỗi quốc gia

Nam

Nữ

Mỗi quốc gia

Chỉ tiêu về nội dung thi đấu

Tối đa: 26 VĐV

Mỗi nội dung TĐ: tối đa 2 VĐV
Mỗi nội dung TĐ tiếp sức:
tối đa
là 1 đội

Tối đa: 26 VĐV

Mỗi nội dung TĐ: tối đa 2 VĐV
Mỗi nội dung TĐ tiếp sức:
tối đa
là 1 đội

Các Ủy ban Olympic quốc gia không có VĐV hoặc đội tiếp sức đã đạt thành
tích chuẩn có thể được đăng ký tối đa 2 VĐV (1 nam, 1 nữ) ở mỗi một nội dung
thi đấu.
3. Phương thức phân phối chỉ tiêu giành quyền thi đấu
Đối với các nội dung thi đấu cá nhân, chỉ tiêu giành quyền thi đấu phân theo
VĐV. Ở các nội dung thi đấu tiếp sức, chỉ tiêu phân bổ theo các quốc gia.
C. TƯ CÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN
Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định hiện hành của Hiến chương
Olympic, bao gồm nhưng không hạn chế, Điều 41 (Quốc tịch của các VĐV). Chỉ
những VĐV tuân thủ Hiến chương Olympic mới được phép tham gia Thế vận hội
Olympic.
Chỉ những VĐV có đủ tư cách tham gia các cuộc thi đấu chính thức của FINA,
phù hợp với các Luật lệ của FINA, mới được quyền tham gia Thế vận hội
Olympic.
Chỉ những VĐV đã tham gia Giải vô địch Bơi thế giới FINA lần thứ 16 tại
Kazan- năm 2015 và những VĐV được FINA chấp thuận cho thi đấu mới đủ tư
cách tham thi đấu.
D. PHƯƠNG THỨC XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT CHUẨN
Thứ tự ưu tiên để vào những vị trí thi đấu vòng loại Thế vận hội Olympic (theo
Luật thi đấu Bơi của FINA- BL 9.3.6.4.2) sẽ là:
1. Tất cả các VĐV có thành tích đạt chuẩn Olympic.
2. Các VĐV trong những nội dung thi đấu tiếp sức
3. Các VĐV không đạt chuẩn
4. VĐV được mời mà đã đủ điều kiện dự tuyển Olympic
Tiêu chuẩn thành tích cá nhân
Các giải đấu xét thành tích đạt chuẩn
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Thành tích đạt chuẩn Olynpic (chuẩn A) và thành tích dự tuyển Olympic
(chuẩn B)
Đối với mỗi nội dung thi đấu tại TVH Olympic, FINA sẽ thiết lập các mức
thành tích đạt chuẩn cho hai (2) cấp: Thành tích đạt chuẩn Olynpic (chuẩn A) và
thành tích dự tuyển Olympic (chuẩn B) của những nội dung mà tiêu chuẩn B sẽ
dễ đạt được hơn (theo Luật thi đấu Bơi của FINA- BL 9.3.6.4.2):. Mức thành tích
đạt chuẩn chỉ có thể được xét trong các giải đấu đã được FINA phê chuẩn với
mục đích kiểm tra trình độ trong thời hạn xét tuyển từ ngày 01/03/2015 – 01/07/
2016.
FINA sẽ thiết lập lịch trình các giải đấu có xét tuyển thành tích đạt chuẩn đã
được phê duyệt để đăng ký cho cá nhân. Lịch sẽ được công bố trên trang thông
tin điện tử www.fina.org vào ngày 28 tháng 2 năm 2015; bao gồm Giải vô địch
thế giới của FINA; Giải vô địch châu lục; Các giải châu lục có xét thành tích đạt
chuẩn; các Giải vô địch và các cuộc thi đấu quốc gia; các Giải dự tuyển được
FINA chấp thuận. Tại tất cả các giải đấu xét thành tích đạt chuẩn được FINA
chấp thuận, chỉ có các trọng tài và các trọng tài xuất phát có trong danh sách
trọng tài FINA mới đủ tư cách điều khiển thi đấu. Các hệ thống thiết bị, phương
pháp xác định thành tích sử dụng cho các giải đấu này cũng phải được nhà tổ
chức mô tả cụ thể. Danh sách các mức thành tích mà các VĐV sẽ phải đạt được ở
mỗi nội dung thi đấu và mỗi tiêu chuẩn kèm theo phải được FINA phê chuẩn
trong tháng 12 năm 2014.
VĐV đã đạt thành tích chuẩn A
Những VĐV đạt được thành tích chuẩn "A" ở một hoặc nhiều nội dung thi đấu
cá nhân sẽ mặc nhiên đủ điều kiện để tham gia Thế vận hội Olympic.
Các Ủy ban Olympic quốc gia có thể đăng ký 2 VĐV thi đấu ở cùng một nội
dung, chỉ khi cả hai VĐV đó đã đạt được thành tích chuẩn "A".
VĐV được mời (khuyến khích), là người đã đạt được thành tích dự tuyển
Olympic (chuẩn "B").
Sau khi kết thúc giai đoạn xét thành tích chuẩn, FINA sẽ đánh giá số lượng
VĐV đã đạt được mức thành tích chuẩn "A", số lượng VĐV chỉ tham gia nội
dung tiếp sức và số VĐV không đạt chuẩn.
Sau đó FINA sẽ mời các VĐV đã đạt thành tích chuẩn "B", cho đến khi đủ
tổng số chỉ tiêu qui định 900 VĐV.
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Các vị trí thành tích dự tuyển (chuẩn “B”) sẽ được phân phối theo nội dung thi
đấu, theo vị trí trong Bảng xếp hạng thế giới của FINA ngày 01 tháng 7 năm
2016.
Các VĐV khác đã đạt thành tích chuẩn "B" có thể được mời (khuyến khích) để
đảm bảo tất cả các quốc gia có đại diện tại Giải vô địch bơi thế giới 2015 ở Kazan
(RUS) sẽ có một VĐV được tham gia TVH Olympic.
Mỗi quốc gia chỉ có thể đăng ký một 1 VĐV thi đấu ở mỗi nội dung đã đạt
được thành tích dự tuyển "B". Những VĐV được mời do đã đạt thành tích chuẩn
"B" chỉ được phép thi đấu ở các nội dung mà họ đã nhận được lời mời của FINA.
Thành tích đạt chuẩn đối với các nội dung tiếp sức
Các giải đấu xét thành tích đạt chuẩn
Sẽ có tối đa 16 đội được chọn trong mỗi nội dung bơi tiếp sức để có tổng số 96
đội thi đấu tiếp sức.
Mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 1 đội thi đấu ở mỗi nội dung bơi tiếp sức.
Giải vô địch Bơi thế giới của FINA
12 đội về nhất ở mỗi nội dung thi đấu tiếp sức tại Giải vô địch Bơi thế giới của
FINA lần thứ 16 tại Kazan (RUS) năm 2015 sẽ mặc nhiên đủ tư cách thi đấu các
nội dung tiếp sức tại Thế vận hội Olympic 2016.
Thành tích cao nhất nhất trong thời gian xét thành tích đạt chuẩn
4 đội còn lại trong mỗi nội dung tiếp sức sẽ là những đội có thành tích cao nhất
trong Bảng xếp hạng thành tích thế giới của FINA ngày 31 tháng 5 năm 2016, đã
đạt được trong thời gian xét thành tích đạt chuẩn, trong các giải đấu được xét mức
thành tích đạt chuẩn đã được FINA phê duyệt, từ 1/3/2015 đến 31/5/2016.
Nếu có đội nào đó trong số những đội đã đạt chuẩn, cả từ Giải vô địch thế giới
của FINA - Kazan 2015 hay thuộc 4 đội còn lại có thành tích cao nhất trong Bảng
xếp hạng thành tích thế giới của FINA ngày 31 tháng 5 năm 2016, mà không có
khả năng tham gia vì lý do bất kỳ thì đội có thành tích kế tiếp trong Bảng xếp
hạng thành tích thế giới của FINA sẽ được tham dự, trong các giải đấu được xét
mức thành tích đạt chuẩn đã được FINA phê duyệt, từ 1/3/ 2015 đến 31/5/2016 ở
nội dung thi đấu tương ứng sẽ được tiếp nhận chỉ tiêu được vào thi đấu của đội
bơi tiếp sức này.
Tất cả những VĐV bơi được thi đấu ở các nội dung cá nhân có thể được sử
dụng vào thi đấu các nội dung bơi tiếp sức, ngay cả khi họ đã không đạt được
mức thành tích chuẩn "B" đối với kiểu bơi và cự ly bơi tương ứng của nội dung
bơi tiếp sức mà họ được tham gia thi đấu.
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Mỗi quốc gia có thể đăng ký thêm các VĐV chỉ để thi đấu tiếp sức (VĐV chỉ
thi bơi tiếp sức), với điều kiện là họ phải đạt được ít nhất là chuẩn "B" về thành
tích đối với kiểu bơi và cự ly bơi tương ứng của nội dung bơi tiếp sức mà họ được
tham gia thi đấu.
Các công thức sau đây sẽ được áp dụng:
• 1 nội dung bơi Tiếp sức

- thêm 2 VĐV

• 2 nội dung bơi Tiếp sức

- thêm 4 VĐV

• 3 nội dung bơi Tiếp sức

- thêm 6 VĐV

• 4 nội dung bơi Tiếp sức

- thêm 8 VĐV

• 5 nội dung bơi Tiếp sức

- thêm 10 VĐV

• 6 nội dung bơi Tiếp sức

- thêm 12 VĐV

Nếu một quốc gia đăng ký những VĐV chỉ thi đấu bơi tiếp sức cho một nội
dung thi đấu cụ thể, những VĐV này phải thi đấu hoặc là ở vòng đấu loại hoặc ở
vòng chung kết của nội dung bơi tiếp sức đó. Nếu có một VĐV chỉ thi đấu bơi
tiếp sức không thi đấu, điều này sẽ dẫn đến việc truất quyền thi đấu của đội tương
ứng có liên quan trong trận chung kết.
Các quốc gia phải xác nhận với FINA sự tham gia của đội bơi tiếp sức đã đủ
điều kiện tham gia của mình, chậm nhất vào ngày 10 tháng Sáu năm 2016.
Các quốc gia phải xác nhận những VĐV chỉ thi đấu bơi tiếp sức của họ với
FINA, chậm nhất vào ngày 1 tháng 7 năm 2016.
Các VĐV không đạt chuẩn
Những quốc gia không có các VĐV đạt thành tích chuẩn "A" hoặc các VĐV
đã được FINA chọn do có thành tích đạt chuẩn "B" có thể được đăng ký tối đa 1
VĐV nam và 1 VĐV nữ, với điều kiện là những VĐV đó đã tham gia thi đấu tại
Giải vô địch thế giới lần thứ 16 của FINA tại Kazan- năm 2015 và được FINA
chấp thuận cho thi đấu. Những VĐV này, (mỗi người), có thể được vào thi đấu ở
1 nội dung cá nhân.
Những quốc gia có các VĐV đạt thành tích chuẩn "A" hoặc được FINA chọn
do có thành tích đạt chuẩn "B" mà chỉ thuộc một giới (nam hoặc nữ) cũng có thể
được đăng ký 1 VĐV không đạt chuẩn tham gia 1nội dung thi đấu.
Các quốc gia phải nộp đơn xin được sắp xếp vào danh sách không đạt chuẩn
cho FINA để FINA phê duyệt vào ngày 1/7/2016. FINA sẽ xác nhận các VĐV
không đạt chuẩn với các Ủy ban Olympic quốc gia vào ngày 03 tháng 7 năm
2016.
E. TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU
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Sau khi kết thúc giai đoạn được xét thành tích đạt chuẩn, FINA sẽ đánh giá số
lượng VĐV đã đạt được thành tích chuẩn "A", hoặc những VĐV chỉ thi đấu tiếp
sức và số VĐV không đạt chuẩn. Sau đó để hoàn tất chỉ tiêu tổng thể về số lượng
VĐV, FINA sẽ mời các VĐV đã đạt thành tích chuẩn "B" và thông báo cho từng
quốc gia liên quan vào ngày 05 tháng 7 năm 2016. Công cụ theo dõi trực tuyến
được công bố trên trang web của FINA, chỉ rõ những VĐV đã đủ điều kiện tham
gia thi đấu ở mỗi nội dung thi đấu. FINA cũng sẽ yêu cầu sự xác nhận từ các Ủy
ban Olympic quốc gia về việc tham gia thi đấu của những VĐV có thành tích đạt
chuẩn dự thi Olympic.
Sau đó các Ủy ban Olympic quốc gia sẽ phải xác nhận việc họ có muốn cử các
VĐV được mời này hay không, theo những bước cụ thể trong mục G dưới đây.
F. PHÂN BỔ NHỮNG VỊ TRÍ THI ĐẤU ĐẠT CHUẨN MÀ KHÔNG
SỬ DỤNG
Phân bổ lại những suất đạt chuẩn theo chỉ tiêu mà không được sử dụng
Nếu chỉ tiêu của đội bơi tiếp sức đã được phân không được Ủy ban Olympic
quốc gia xác nhận vào đúng thời hạn chót thì vị trí thi đấu đạt chuẩn đó sẽ được
phân lại cho đội được xếp hạng kế tiếp trong Bảng xếp hạng thành tích thế giới
của FINA- ngày 31/5/ 2016.
Nếu vị trí thi đấu đạt chuẩn cá nhân bị Ủy ban Olympic quốc gia từ chối thì
suất chỉ tiêu được vào thi đấu đó sẽ được phân lại cho VĐV được xếp hạng tốt
nhất kế tiếp trong Bảng xếp hạng thành tích thế giới của FINA ngày 01 tháng 7
năm 2016.
Phân bổ lại những vị trí thi đấu không đạt chuẩn mà không được sử dụng
VĐV không đạt chuẩn được mời nếu quốc gia đó không sử dụng sẽ được phân
bổ lại cho VĐV được xếp hạng tốt nhất kế tiếp trong Bảng xếp hạng thành tích
thế giới của FINA ngày 01 tháng 7 năm 2016.
G. MỐC THỜI GIAN
Thời gian

Mốc sự kiện

Tháng 12/2014

FINA xác nhận các tiêu chuẩn thành tích đủ điều
kiện vào thi đấu ở các nội dung. Các tiêu chuẩn
được phân cho tất cả các Ủy ban Olympic quốc
gia.

Ngày 28/2/2015

Lập danh sách các giải đấu được xét thành tích đạt
chuẩn và công bố trên Webside: www.fina.org
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Ngày 01/3/ 2015 đến
01/7/2016

Giai đoạn xét thành tích đạt chuẩn đối với các nội
dung thi đấu cá nhân

Ngày 01/3/2015 đến
31/5/2016

Giai đoạn xét thành tích đạt chuẩn đối với cho các
nội dung tiếp sức

Ngày 24/7 đến 9/8/2015

Giải vô địch Bơi thế giới FINA lần thứ 16 tại
Kazan, LB. Nga

Ngày 31/8/2015

FINA thông báo cho các Ủy ban Olympic quốc gia
các đội bơi tiếp sức đã đạt chuẩn thành tích tại
Giải vô địch bơi thế giới.

Ngày 30/9/2015

Các Ủy ban Olympic quốc gia xác nhận sự tham
gia của các đội tiếp sức đã đạt chuẩn thành tích tại
Giải vô địch Bơi thế giới FINA- Kazan 2015 của
mình

Ngày 31/5/2016

Kết thúc giai đoạn được xét thành tích đạt chuẩn
đối với các nội dung tiếp sức

Ngày 03/6/2016

FINA thông báo cho các Ủy ban Olympic quốc gia
các đội tiếp sức đủ điều kiện sau giai đoạn xét
thành tích đạt chuẩn

Ngày 10/6/2016

Các Ủy ban Olympic quốc gia xác nhận sự tham
gia của các đội tiếp sức của mình với FINA

Ngày 15/6/2016

FINA tiến hành phân bổ lại chỉ tiêu của các đội
bơi tiếp sức không sử dụng

Ngày 01/7/2016

Các Ủy ban Olympic quốc gia xác nhận với FINA
về những VĐV chỉ thi đấu ở nội dung bơi tiếp sức

Ngày 01/7/ 2016

Hạn chót cho các Ủy ban Olympic quốc gia nộp
hồ sơ tới FINA để xin được tham gia thi đấu ở các
vị trí được mời

Ngày 01/7/2016

Kết thúc giai đoạn xét thành tích đạt chuẩn đối với
các nội dung thi đấu cá nhân

Ngày 03/7/2016

FINA thông báo cho Ủy ban Olympic quốc gia
những VĐV đã đạt chuẩn thành tích và xác nhận
suất được mời

Ngày 05/7/2016

FINA thông báo cho Ủy ban Olympic quốc gia
những suất mời đã đủ điều kiện dự tuyển

Ngày 08/7/2016

Các Ủy ban Olympic quốc gia xác nhận với FINA
về việc sử dụng chỉ tiêu được phân đối với những
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VĐV đạt chuẩn thành tích và những suất được mời
Ngày 10/7/2016

FINA tiến hành phân bổ lại những xuất mờ đủ
điều kiện dự tuyển mà họ đã xác nhận không tham
gia

Ngày 18/7/ 2016

FINA tiến hành phân lại toàn bộ các chỉ tiêu vị trí
thi đấu

Ngày 18/7/2016

Hạn cuối cùng cho việc đăng ký thi đấu môn Bơi
tại TVH Rio 2016

Hồng Hạnh – Hồng Anh biên dịch và tổng hợp theo www.fina.org

27

Giải Vô địch Bơi thế giới tại Kazan 2015
Với mục đích chuẩn bị cho TVH Olympic Rio 2016, đã có rất nhiều các giải
đấu tuyển chọn được tổ chức để các VĐV tranh tài, từ đó tìm ra những cá nhân có
thành tích xuất sắc nhất trao suất thi đấu chính thức tại TVH Olympic Rio 2016.
Trong những giải đấu tuyển chọn đó có thể kể đến như Giải Vô địch Bơi thế giới
được tổ chức tại Kazan (Nga) năm 2015.
Do đã được thực hiện đối với các Giải vô địch thế gới- FINA trước đây nên
thủ tục xét thành tích đạt chuẩn "A" và "B" vẫn sẽ được thực hiện cho Giải vô
địch Bơi lội Thế giới - Kazan năm 2015.
1. THÀNH TÍCH ĐẠT CHUẨN "A" và "B" THEO QUY ĐỊNH CỦA
FINA
Thành tích
chuẩn của Nam
A - 2 vòng

B - 1 vòng

00.22,25

00.23,03

00.49,39
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Nội dung thi đấu

Thành tích
chuẩn của Nữ
A - 2 vòng

B - 1 vòng

50 m Trườn sấp

00.25,23

00.26,11

00.51.12

100 m Trườn sấp

00.55,05

00.56,98

01.48,37

01.52,16

200 m Trườn sấp

01.58,93

02.03,09

3.50,87

3.58,95

400 m Trườn sấp

4.12,47

4.21,31

7.57,69

8.14,41

800 m Trườn sấp

8.35,99

8.54,05

15.13,98

15.45,97

1500m Trườn sấp

16.33,61

17.08,39

0.25,52

0.26,41

50 m Ngửa

0.28,60

0.29,60

0.54,72

0.56,64

100 m Ngửa

1.01,25

1.03,39

1.59,19

2.03,36

200 m Ngửa

2.12,14

2.16,76

0.27,58

0.28,55

50 m Ếch

0.31,50

0.32,60

1.00,44

1.02,56

100 m Ếch

1.08,36

1.10,75

2.11,71

2.16,32

200 m Ếch

2.28,12

2.33,30

0.23,53

0.24,35

50 m Bướm

0.26,54

0.27,47

0.52,52

0.54,36

100 m Bướm

0.59,18

1.01,25

1.57,37

2.01,48

200 m Bướm

2.11,14

2.15,73

1.59,99

2.04,19

200 m H.

2.13,98

2.18,67

hợp CN
4.19,21

4.28,28

400 m H. hợp CN

4.44,50

4.54,46

1 Đội

4 x 100 m Trườn sấp

1 Đội

1 Đội

4 x 200 m Trườn sấp

1 Đội

1 Đội

4 x 100 m H. hợp

1 Đội

4 x 100 m Trườn sấp Nam – Nữ Phối hợp - 1 Đội
4 x 100 m Hỗn hợp Nam – Nữ - 1 Đội
Nếu Liên đoàn quốc gia chỉ có 1 VĐV tham gia mỗi nội dung thi đấu thì tất cả
những VĐV tham gia phải đáp ứng đủ thành tích chuẩn "B".
Nếu 2 VĐV được vào thi đấu ở cùng một nội dung thi thì cả hai người này phải đáp
ứng đủ điều kiện thành tích chuẩn "A".
Các liên đoàn có thể đăng ký tham gia bất kể thành tích chuẩn như sau:
- Không có VĐV nào đạt chuẩn: 2 nam và 2 nữ;
- Có 1 hoặc 2 VĐV đạt chuẩn, số VĐV tham gia thêm lên đến tối đa là 4 người
( 2 nam và 2 nữ);
- Có 3 VĐV đạt chuẩn, được thêm 1 VĐV miễn là có đủ cả hai giới.
* Lưu ý: tham khảo Luật của FINA dưới đây
VĐV đã đăng ký mà không đủ chuẩn phải tham gia giải vô địch quốc gia của
Liên đoàn hoặc giải đấu loại tính thành tích đạt chuẩn được FINA công nhận. Các
VĐV này sẽ được phép thi đấu ở 2 nội dung khác nhau, với mỗi VĐV, nhưng
không được bơi ở cùng một nội dung, 50m Trườn sấp trong mỗi năm.
Các nội dung thi đấu bơi tiếp sức nam và bơi tiếp sức nữ: 4x100m Trườn sấp,
4x200m Trườn sấp, 4 x 100m Hỗn hợp – nam và nữ - Một nội dung tiếp sức cho
mỗi Liên đoàn.
Các nội dung thi đấu bơi tiếp sức phối hợp nam nữ: 4x100 m Trườn sấp,
4x100m Hỗn hợp - Một nội dung tiếp sức cho mỗi Liên đoàn.
2. THỜI HẠN XÁC ĐỊNH THÀNH TÍCH ĐẠT CHUẨN
Các mức thành tích đạt chuẩn phải là thành tích đạt được tại bất kỳ cuộc thi đã
được quy định trong khoảng thời hạn dưới đây:
Thời hạn xác lập thành tích: 01/03/2014 đến 19/07/ 2015
3. CÁC GIẢI ĐẤU XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT CHUẨN:
- Giải vô địch châu lục năm 2014 và 2015
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- Giải đấu Quốc tế, phải được sự chấp thuận trước của FINA
- Các cuộc thi đấu cấp quốc gia, phải được sự chấp thuận trước của FINA
FINA sẽ chỉ chấp nhận các mức thành tích đăng ký thi đấu mà đã đạt được tại
các cuộc thi đấu chính thức đã được FINA phê chuẩn.
4. ĐƠN XIN TỔ CHỨC CÁC GIẢI ĐẤU XÉT THÀNH TÍCH CHUẨN
Nếu Liên đoàn có kế hoạc tổ chức một cuộc thi đấu quốc tế hoặc cuộc thi đấu
quốc gia để xét mức thành tích chuẩn "A" và chuẩn "B" theo quy định của FINA
thì phải có đơn đính kèm và gửi cho Văn phòng FINA ở Lausanne ( SUI) càng
sớm càng tốt tính như sau:
- Các cuộc thi đấu được tổ chức trong khoảng 01 tháng 3 năm 2014 và ngày 31
tháng 12 năm 2014 phải được chấp thuận trước khi diễn ra;
- Các cuộc thi đấu được tổ chức trong năm 2015 phải được sự chấp thuận của
FINA trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. Không áp dụng cho cuộc thi đấu quốc
gia và quốc tế xét sau ngày 1/12/2014.
Cần lưu ý những điều sau:
- Điều rất quan trọng là phải chỉ rõ trong "Đơn" những thông tin về hệ thống
thiết bị tính thành tích sẽ sử dụng tại các cuộc thi đấu được Liên đoàn Quốc gia tổ
chức để xét thành tích chuẩn "A" và "B" theo quy định của FINA cho các VĐV
bơi.
- FINA sẽ chỉ công nhận các giải đấu mà ở đó các Trọng tài và Trọng tài xuất
phát có tên trong danh sách các trọng tài môn bơi của FINA, danh sách số 16 và
số 17 là những trọng tài cho các cuộc thi đấu được tổ chức vào năm 2014 và danh
sách các trọng tài FINA số 17 và 18 là dành cho các cuộc thi đấu được tổ chức
vào năm 2015 .
- Để được FINA xác nhận các mức thành tích đạt chuẩn lập được tại các cuộc
thi đấu đã được phê chuẩn, Liên đoàn quốc gia đó phải gửi đến Văn phòng FINA
ở Lausanne (SUI) các kết quả thi đấu chính thức trong một tập tin điện tử, ngay
sau khi kết thúc cuộc thi đấu đó.
Kazan 2015 – Các giải đấu xét thành tích đạt chuẩn
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7/3/2014

8/3/2014

Giải vô địch bơi các
nước vùng
Baltic- 2014

8/3/2014

9/3/2014

Giải Grand Prix 2

Riga

LAT

Stockholm

SWE

Thụy Điển
8/3/2014

8/3/2014

Giải vô địch bơi CH
Czech – Vòng
bán kết

9/3/2014

9/3/2014

Cetus Games

Espoo

FIN

13/3/2014

17/3/2014

Giải vô địch bơi quốc
gia Nga

Moscow

RUS

15/3/2014

16/3/2014

Plzensky Vytrvalec CH Czech

Plzen

CZE

23/3/2014

Giải vô địch bơi quốc
gia Singapore dành
cho mọi lứa tuổi lần
thứ 45

Singapore

SIN

19/3/2014

23/3/2014

Giải vô địch bơi
cự ly dài theo nhóm
tuổi quốc gia

West-moorings

TRI

20/3/2014

23/3/2014

Giải vô địch bơi trẻ
quốc gia Nga

Volgograd

RUS

22/3/2014

23/3/2014

Budejovice -CH Czech

Ceske
Budejovice

CZE

27/3/2014

30/3/2014

Giải vô địch bơi quốc
gia Thụy Sĩ

Zurich

SUI

29/3/2014

30/3/2014

Giải Grand Prix UstiCH Czech

Usti

CZE

1/4/2014

6/4/2014

Giải vô địch bơi
Áutralia

Brisbane

AUS

2/4/2014

4/4/2014

Giải bơi Trials Canada

Victoria

CAN

5/4/2014

6/4/2014

Giải Bơi Grand Prix
Nioveia – Hy – Lạp

Thessaloniki

GRE

5/4/2014

6/4/2014

Giải vô địch bơi đồng
đội CH Czech- Vòng
chung kết

Brno

CZE

10/4/2014

13/4/2014

Giải vô địch bơi quốc
gia Nhật Bản

Tokyo

18/3/2014

Prague/
Ostrava

CZE

JPN
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13/4/2014

Giải Bơi tranh Cup
Eindhoven
Hà - Lan

Eindhoven

NED

11/4/2014

13/4/2014

Giải Bơi quốc tế
Malaysia theo nhóm
tuổi- Lần thứ 50

Kuala Lumpur

MAS

12/4/2014

12/4/2014

Giải Bơi Spring Prix
Prague CH Czech

Prague

CZE

12/4/2014

13/4/2014

Festival thể thao Thử
thách thời gian bơi
đường dài Sam sungLần thứ 57

Hồng Kông

HKG

12/4/2014

13/4/2014

Giải Bơi Thanh niên
Đa quốc gia- Hy Lạp

Alexandropoulis

GRE

14/4/2014

21/4/2014

Giải Vô địch Bơi
người lớn Australia
2014

Sydney

AUS

17/4/2014

20/4/2014

Giải Vô địch Bơi
Budapest- Hungari

Budapest

HUN

17/4/2014

20/4/2014

Giải Bơi quốc gia Thổ
Nhĩ Kỳ

Istanbul

TUR

19/4/2014

Giải Vô địch Bơi các
Câu lạc bộ quốc gia
Hạng 1 – 2
Bồ
Đào Nha

Póvoa de
Varzim

POR

26/4/2014

Giải Bơi Carifta
XXIX- Aruba (Đảo
Virgin thuộc Anh)

Savaneta

ARU

23/4/2014

26/4/2014

Giải Vô địch Bơi quốc
tế Dubai
Lần
thứ 14

Dubai

UAE

24/4/2014

28/4/2014

Giải Bơi Dong - A

Ulsan

KOR

24/4/2014

26/4/2014

Giải Bơi Mesa Grand

Mesa

USA

10/4/2014

18/4/2014

22/4/2014
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Prix
26/4/2014

27/4/2014

Giải Bơi Grand Prix
Ostrava

Ostrava

CZE

26/4/2014

27/4/2014

Giải Bơi Grand Prix 3
Thụy Điển

Jonkoping

SWE

26/4/2014

27/4/2014

Giải Bơi Grand Prix
Venizeleia

Chania

GRE

2/5/2014

3/5/2014

Giải thi đấu Tay đối

Espoo

FIN

3/5/2014

4/5/2014

Giải Bơi Liên
quốc gia Ba LanSlovakia- Czech

Pardubice

CZE

3/5/2014

4/5/2014

Giải Majove Brno

Brno

CZE

8/5/2014

11/5/2014

Giải vô địch bơi
Malaysia mở rộngLần thứ 57

Kuala Lumpur

MAS

9/5/2014

11/5/2014

Giải Bơi Grand Prix
Akropoulis

Athens

GRE

9/5/2014

11/5/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia Mauritius

Beau -Bassin

MRI

14/5/2014

17/5/2014

Giải vô địch bơi
Belarus mở rộng

Brest

BLR

15/5/2014

18/5/2014

Giải Bơi Grand Prix
Charlotte

Charlotte

USA

17/5/2014

18/5/2014

Giải Bơi Grand Prix
Pardubice

Pardubice

CZE

17/5/2014

18/5/2014

Giải Bơi Laviaarit

Espoo

FIN

20/5/2014

23/5/2014

Giải vô địch Bơi Châu
Đại Dương

Auckland

NZL

23/5/2014

24/5/2014

Giải Bơi Makedonikoi
Agones

Thessaloniki

GRE

23/5/2014

25/5/2014

Cup Zajac
Canada 2014

Vancouver

CAN

23/5/2014

25/5/2014

Giải Bơi Speedo

Irvine

USA
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Grand Challenge
24/5/2014

27/5/2014

29/5/2014

Banjaluka

BIH

30/5/2014

Giải Bơi Campeonato
Nacional Por
Categorias

Barquisi-meto

VEN

1/6/2014

Giải vô địch Bơi
đường dài quốc gia mở West-moorings
rộng

TRI

1/6/2014

Giải vô địch Bơi
Latvia mở rộng Lần
thứ 90

Riga

LAT

31/5/2014

1/6/2014

Giải Bơi quốc tế
Cidade de Coimbra
Lần thứ VII

Coimbra

POR

31/5/2014

1/6/2014

Giải Bơi
Prague 2014

Prague

CZE

5/6/2014

8/6/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia
Bermuda 2014

Hamilton

BER

7/6/2014

8/6/2014

Giải Bơi quốc tế Porto
Lần thứ 31

Porto

10/6/2014

16/6/2014

Giải vô địch Bơi Quân
đội quốc tế Lần thứ 46

Tenero

SUI

11/6/2014

10/6/2014

Giải vô địch trẻ quốc
gia Hungary

Kecskemet

HUN

14/6/2014

15/6/2014

Giải Bơi Belgrade
Trophy

Belgrade

SRB

17/6/2014

22/6/2014

Giải vô địch Bơi Đông
Nam Á
Lần
thứ 2

Singapore

SIN

19/6/2014

22/6/2014

Giải Bơi Nhật Bản mở
rộng 2014 (50m)

Tokyo

JPN

30/5/2014
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25/5/2014

Giải vô địch Bơi Intl
Banjaluka mở rộng
Lần thứ 7

POR

19/6/2014

22/6/2014

Giải Bơi Grand Prix
Santa Clara

Santa Clara

USA

19/6/2014

19/6/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia Bahamas

Nassau

BAH

20/6/2014

22/6/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia Hy Lạp mở rộng

Athens

GRE

27/6/2014

Giải vô địch Bơi
đường dài Estonia Lần
thứ 95

Tallinn

EST

26/6/2014

28/6/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia Lithuanian mở
rộng

Kaunas

LTU

26/6/2014

29/6/2014

Cup Quebec 2014

Montreal

CAN

26/6/2014

29/6/2014

Giải Bơi Các nhà vô
địch

Mission Viejo

USA

26/6/2014

29/6/2014

Giải Bơi Campeonato
Nacional Invierno

Santiago

CHI

27/6/2014

7/7/2014

Giải vô địch Bơi các
đảo Carribea

Christchurch

BAR

28/6/2014

29/6/2014

Giải Bơi quốc gia
Luxembourg mở rộng
Lần thứ 10

Luxembourg

LUX

2/7/2014

6/7/2014

Giải vô địch Bơi Thụy
Điển

Boras

SWE

4/7/2014

6/7/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia Thụy Sĩ mùa hè

Tenero

SUI

4/7/2014

6/7/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia Síp mở rộng Lần
thứ 39

Larnaca

CYP

4/7/2014

6/7/2014

Giải Bơi Grand Prix
Challenge

Espoo

4/7/2014

8/7/2014

Giải Bơi Pháp mở rộng
Lần thứ 8

Vichy

25/6/2014

FIN

FRA
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10/7/2014

Pacific Games Lần thứ
XV

Port Moresby

PNG

9/7/2014

13/7/2014

Giải vô địch Bơi thanh
niên châu Âu Arena
Lần thứ 41

Dordrecht

NED

10/7/2014

13/7/2014

Giải Bơi Southern
zone South Sectional

Orlando

USA

11/7/2014

13/7/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia CH Czech

Prague

16/7/2014

19/7/2014

Giải Bơi đường dài
theo nhóm tuổi Hạng
1(phần 1)

Hồng Kông

HKG

16/7/2014

19/7/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia Hungary

Debrecen

HUN

16/7/2014

19/7/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia Canada 2014

Saskatoon

16/7/2014

20/7/2014

Giải Bơi tranh Cup
MBC- 2014

Gimcheon

KOR

19/7/2014

20/7/2014

Giải Bơi Telekom
2014

Radovljica

SLO

19/7/2014

22/7/2014

Giải Bơi Campeonato
Nacional Absoluto

Lima

PER

23/7/2014

26/7/2014

Giải Bơi Bồ Đào Nha
mở rộng- 2015

Funchal

POR

23/7/2014

28/7/2014

Giải vô địch Bơi theo
nhóm tuổi Canada2014

Winnipeg

CAN

24/7/2014

27/7/2014

Cup bơi lội quốc gia
Nga

Reza

RUS

24/7/2014

27/7/2014

Giải Bơi Bồ Đào Nha
mở rộng

Lisbon

POR

27/7/2014

Giải vô địch Bơi theo
nhóm tuổi quốc gia Hy
Lạp

Athens

GRE

5/7/2014

25/7/2014
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CZE

CAN

25/7/2014

27/7/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia Bỉ

Charleroi

BEL

31/7/2014

3/8/2014

Giải vô địch Bơi thanh
niên quốc gia

Irvine

USA

6/8/2014

10/8/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia

Irvine

USA

16/8/2014

28/8/2014

Đại hội thể thao
Olympic trẻ mùa hè

Nanjing

CHN

18/8/2014

21/8/2014

Giải vô địch Bơi châu
Âu Lần thứ 32

Berlin

GER

24/8/2014

Giải vô địch Bơi Pan
Pac. 2014- Hancock
Prospecting

Gold Coast

AUS

29/8/2014

31/8/2014

Giải vô địch Bơi Hong
Kong Intl
mở
rộng

Hong Kong

HKG

2/9/2014

6/92014

Giải quốc gia
mở rộng

Caracas

VEN

4/9/2014

8/9/2014

Giải vô địch Bơi theo
nhóm tuổi National
Presidential

Th. phố Đài
Bắc

TPE

5/9/2014

7/9/2014

Giải Bơi Quốc Tế San
Juan Mở Rộng

San Juan

PUR

4/10/2014

Đại hội thể thao châu
Á Lần thứ 17- Incheon
2014

Incheon

KOR

28/9/2014

Giải vô địch Bơi châu
Phi
Lần
thứ 12

Dakar

SEN

2/10/2014

5/10/2014

Giải bơi quốc gia
Campeonato
Sudamericano

Mar del Plata

ARG

28/10/2014

3/11/2014

Đại hội thể thao toàn

Jeju

KOR

21/8/2014

19/9/2014

22/9/2014
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quốc (Hàn Quốc) lần
thứ 95

2/11/2014

Giải bơi13 Aruba
Dolphins AG
Invitational
Lần thứ 13

Savaneta

9/11/2014

Giải vô địch Bơi
đường dài theo nhóm
tuổi
Hồng
Kông

Hồng Kông

16/11/2014

Giải vô địch Bơi quốc
gia dành cho ngưởi lớn
Lần thứ 68- 2014

Kolkata

20/11/2014

Đại hội thể thao Trung
Mỹ và vùng Caribbea
Lần thứ XXII

Veracruz

MEX

21/11/2014

22/11/2014

Giải tranh Cup
President HH UAE2014

Dubai

UAE

6/12/2014

7/12/2014

Giải Bơi Grand Prix
Alexandria

Thessaloniki

GRE

7/12/2014

7/12/2014

Giải Bơi đường dài
quốc gia mùa đông
Hoa Kỳ

Greensboro

11/12/2014

14/12/2014

Giải mời ASATT
Invitational

West-moorings

TRI

12/12/2014

14/12/2014

Giải Bơi tranh Cup
Amsterdam

Amsterdam

NED

12/12/2014

15/12/2014

Giải vô địch bơi
Argentina

Cordoba

ARG

13/12/2014

14/12/2014

Đại hội Bơi Espoo
Phần Lan

Espoo

FIN

13/12/2014

14/12/2014

Giải Bơi MM Maribor
2014

Maribor

SLO

31/10/2014

7/11/2014

12/11/2014

15/11/2014
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ARU

HKG

IND

USA

14/12/2014

Giải Bơi thanh niên
đường dài quốc gia
mùa đông Hoa Kỳ

Federal Way

15/12/2014

19/12/2014

Copa Feveda (Giải vô
địch Bơi
quốc gia)

Caracas

VEN

16/12/2014

20/12/2014

Giải Bơi mở rộng
(Brazil)

Rio de Janeiro

BRA

21/12/2014

Giải vô địch bơi quốc
gia Singapore- Lần thứ
10

Singapore

SIN

17/12/2014

20/12/2014

Giải vô địch bơi các
Câu lạc bộ quốc gia
(Peru)

Lima

PER

17/12/2014

20/12/2014

Giải Bơi Györ
(Hungary) mở rộng

Gyor

HUN

18/12/2014

21/12/2014

Giải vô địch bơi quốc
gia Clausura mở rộng

Santiago

CHI

19/12/2014

20/12/2014

Giải vô địch bơi
Invernali (Italya) mở
rộng

Riccione

ITA

27/12/2014

27/12/2014

Intersport Hồng Kông
– Macau, Lần thứ 53

Hồng Kông

HKG

10/1/2015

11/1/2015

Giải Bơi MM Star
(Zvezda) 15

Kranj

SLO

11/1/2015

11/1/2015

Giải Bơi đường dài
theo nhóm tuổi Hạng
nhất(phần 2)

Hồng Kông

HKG

15/1/2015

17/1/2015

Giải Bơi Arena Pro
Swim

Austin

USA

16/1/2015

15/1/2015

Giải vô địch bơi người
lớn Catalonia mở rộng

Barcelona

ESP

16/1/2015

18/1/2015

Giải Bơi quốc tế
Reykjavik- RIG

Reykjavik

ISL

14/12/2014

16/12/2014

USA
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40

16/1/2015

18/1/2015

Giải vô địch bơi
Victoria 2015

Melbourne

AUS

23/1/2015

25/1/2015

Giải Bơi Skagerrak

Kristiansand

NOR

24/1/2015

25/1/2015

Giải Bơi Grand Prix
1Thụy Điển

Uppsala

SWE

24/1/2015

25/1/2015

Giải tranh Cup Speedo
Flanders

Antwerp

BEL

30/1/2015

31/1/2015

Giải Bơi Super Series
Aquatic Billiton BHP2015

Perth

AUS

30/1/2015

1/2/2015

Giải Bơi châu Âu
Luxembourg 2015

Luxembourg

LUX

30/1/2015

1/2/2015

Giải Bơi quốc tế FFN
Golden Tour

Nice

31/1/2015

1/2/2015

Giải Bơi Grand Prix
2

Oulu

FIN

31/1/2015

1/2/2015

Giải Bơi del Titano

San Marino

ITA

1/2/2015

7/2/2015

Đại hội thể thao toàn
quốc - 2015
Ấn Độ

Bể Kerala

IND

6/2/2015

7/2/2015

Giải tranh Cup
Netanya

Netanya

ISR

7/2/2015

8/2/2015

Giải vô địch bơi
Speedo FFBN
mở rộng

Charleroi

BEL

7/2/2015

8/2/2015

Lisboa- Lần thứ VII

Jamor-Oeiras

POR

12/2/2015

14/2/2015

Giải Bơi Arena Pro
Swim Series

Orlando

USA

13/2/2015

15/2/2015

Giải Bơi Grand Prix
Series N ° 1
(CH Nam Phi)

Stellenbosch

RSA

13/2/2015

15/2/2015

Giải vô địch Bơi theo
nhóm tuổi quốc gia mở

Piraeus &

GRE

FRA

rộng

Thessaloniki

13/2/2015

15/2/2015

Giải Bơi quốc tế FFN
Golden Tour

Amiens

FRA

14/2/2015

15/2/2015

Giải Bơi HPS GP
Victoria

Rijeka

CRO

15/2/2015

Giải Bơi quốc tế
Póvoa de Varzim Lần
thứ 6

Póvoa de
Varzim

POR

17/2/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia theo nhóm tuổi
Walter Rogers

Kingston

JAM

22/2/2015

Giải Bơi Tây Canada
Speedo
mở
rộng 2015

Edmonton

CAN

22/2/2015

Giải Bơi Tây Canada
Speedo
mở
rộng 2015

Quebec City

CAN

19/2/2015

22/2/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia theo nhóm tuổi
Walter Rogers

Kingston

20/2/2015

22/2/2015

Giải Bơi Grand Prix
Series 2

Durban

1/3/2015

Giải vô địch Bơi
đường dài quốc gia
BASA

Christchurch

1/3/2015

Giải vô địch Bơi
đường dài theo nhóm
tuổi ASATT

Port of Spain

TRI

26/2/2015

1/3/2015

Giải vô địch Bơi
đường dài quốc gia
Namibia -2015Windhoek Bank

Windhoek

NAM

27/2/2015

1/3/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia mùa đông mở rộng

Athens

GRE

28/2/2014

1/3/2015

Giải Bơi đường dài

Hồng kông

HKG

14/2/2015

17/2/2015

19/2/2015

19/2/2015

24/2/2015

25/2/2015

JAM

RSA
BAR
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theo nhóm tuổi Hạng 1
(phần 3)
3/3/2015

4/3/2015

Giải Bơi Selection
Trials 2015

Colombo

SRI

5/3/2015

6/3/2015

Giải tranh Cup Estonia

Talim

EST

6/3/2015

8/3/2015

Giải Bơi Dave
McCullagh Memorial
Gala 2015

Bangor

IRL

6/3/2015

8/3/2015

Giải Bơi quốc tế FFN
Golden Tour

Marseille

FRA

7/3/2015

7/3/2015

Giải Bơi Oskarin
Uinnit

Jyvaskyla

FIN

7/3/2015

8/3/2015

Giải Bơi Grand Prix 2
Thụy điển

Stockholm

SWE

8/3/2015

Giải vô địch bơi đồng
đội Czech- Vòng bán
kết 1

Prague

CZE

8/3/2015

Giải vô địch bơi đồng
đội Czech Vòng bán
kết 1

Ostrava

CZE

7/3/2015

8/3/2015

Giải tranh Cup Catalan
các CLB quôc gia lần
thứ 9 Sabadell Tour of
Trophies

Sabadell

ESP

11/3/2015

14/3/2015

Giải Bơi mở rộng
Gyor Lần thứ II

Gyor

HUN

12/3/2015

15/3/2015

Giải vô địch bơi quốc
gia Thụy Sĩ 2015

Geneva

SUI

16/3/2015

Giải vô địch bơi theo
nhóm tuổi quốc gia
Hạng 3

Port Elizabeth

RSA

14/3/2015

Giải Bơi Cơ hội cuối
cùng
(Last
Chance)

Nassau

BAH

7/3/2015

7/3/2015

12/3/2015

13/3/2015
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13/3/2015

15/3/2015

Giải Bơi "Thành
Milano" Trofeo Lần
thứ 5

13/3/2015

15/3/2015

Giải Bơi đường dài
quốc tế Edinburgh

Edinburgh

GBR

13/3/2015

15/3/2015

Giải Bơi Ravne MM2015

Ravne/Koroske
m

SLO

14/3/2015

15/3/2015

Giải Bơi Grand Prix
Hradec Kralove

Hradec
Kralove

CZE

17/3/2015

22/3/2015

Giải vô địch bơi theo
nhóm tuổi quốc gia
Lần thứ 46

Singapore

SIN

19/3/2015

21/3/2015

Giải Bơi Time trials
(Thách thức thời gian)

Buenos Aires

ARG

19/3/2015

21/3/2015

Giải vô địch bơi mùa
đông Litva

Alytus

LTU

19/3/2015

22/3/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia Croatia

Rijeka

CRO

19/3/2015

22/3/2015

đường dài Circuito
Mexicano- Tijuana
2015

Tijuana

MEX

19/3/2015

22/3/2015

Giải bơi Kiểm tra đội
tuyển quốc gia

Lima

PER

21/3/2015

22/3/2015

Giải bơi Diddelinger
Schwammfest

Dudelange

LUX

21/3/2015

22/3/2015

Giải bơi Grand
3

Espoo

FIN

Hafnarf-jordur

ISL

Kuala Lumpur

MAS

Prix

22/3/2015

23/3/2015

Giải bơi quốc tế mở
rộng ActavisLần thứ 8

26/3/2015

29/3/2015

Giải vô địch Bơi
Malaysia

Milano

ITA
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mở rộng- 2015
8/4/2015

Giải vô địch Bơi
Carifta
Lần thứ XXX

Christchurch

BAR

28/3/2015

29/3/2015

Giải đại diện nhóm
nước Coatia Slovakia
SerbiaBosnia &
Herzegovina

Rijeka

CRO

28/3/2015

31/3/2015

Giải bơi Đan Mạch mở
rộng

Copenhagen

DEN

28/3/2015

31/3/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia Mùa xuân Tây Ban
Nha mở rộng lần thứ
16

Malaga

ESP

30/3/2015

3/3/2015

Giải bơi tranh Cup
Marcelo Salado

Havana

CUB

31/3/2015

5/4/2015

Giải vô địch Bơi các
VĐV suất sắc &
Thanh niên
nước Pháp

Limoges

FRA

1/4/2015

4/4/2015

Giải vô địch Bơi quốc
tế Dubai

Dubai

UAE

1/4/2015

4/4/2015

Giải bơi
Canada 2015

Toronto

CAN

1/4/2015

4/4/2015

Giải vô địch Bơi
Budapest

Budapest

HUN

4/4/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia JUV-Jun-Sen-Abs
2015

Coimbra

POR

2/4/2015

5/4/2015

Giải bơi tranh Cup
Eindhoven
Giải vô địch Hà Lan

Eindhoven

NED

2/4/2015

5/4/2015

Giải bơi Simmis

Helsinki

FIN

3/4/2015

5/4/2015

Giải bơi mùa xuân mở
rộng

Limassol

CYP

27/3/2015

1/4/2015
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Lần thứ Nhất
4/4/2015

4/4/2015

Giải bơi Sarajevu s
Ljubavlju "Đến
Sarajevo
bằng tình yêu"

4/4/2015

5/4/2015

Giải bơi Grand Prix
Nioveia

Thessaloniki

GRE

4/4/2015

5/4/2015

Giải bơi
Mùa Xuân Tartu

Tartu

EST

4/4/2015

5/4/2015

Giải vô địch Bơi đồng
đội CH Czech
Vòng chung kết

Plzen

CZE

6/4/2015

11/4/2015

Giải bơi tranh Cup
Maria Lenk

Rio de Janeiro

BRA

12/4/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia
Nhật
Bản- 2015

Tokyo

JPN

9/4/2015

12/4/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia Venezuela mở rộng
2015

Caracas

VEN

10/4/2015

12/4/2015

Giải vô địch Bơi
Iceland IM50

Reykjavik

ISL

10/4/2015

12/4/2015

Giải Bơi quốc tế mở
rộng Mayaguez II

Mayaguez

PUR

10/4/2015

13/4/2015

Giải bơi tranh Cup
Mexico 2015

Merida

MEX

10/4/2015

11/4/2015

Giải vô địch Bơi các
nước vùng Baltic

Kaunas

LTU

11/4/2015

Giải Bơi tranh Cup
Sant Jordi- Catalan
Tour Trophies

Barcelona

ESP

11/4/2015

12/4/2015

Giải vô địch Bơi các
CLB
quốc gia 2015

Jamor-Oeiras

POR

11/4/2015

12/4/2015

Giải Bơi đường dài tại

Hồng Kông

HKG

7/4/2015

11/4/2015

Sarajevo

BIH
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Đại hội thể thao
Samsung
Lần thứ 58

46

13/4/2015

18/4/2015

Giải vô địch các môn
thể thao dưới nước
quốc gia
Nam Phi

14/4/2015

17/4/2015

Giải vô địch Bơi New
Zealand mở rộng 2015

Auckland

NZL

14/4/2015

18/4/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia
mùa xuân Italia

Riccione

ITA

14/4/2015

18/4/2015

Giải vô địch Bơi VQ
Anh 2015

London

GBR

15/4/2015

18/4/2015

Giải vô địch Bơi
Belarus mở rộng

Brest

BLR

15/4/2015

18/4/2015

Giải vô địch Bơi trẻ
các QG Nam Mỹ

Lima

PER

15/4/2015

18/4/2015

Giải Bơi Arena Pro
Swim Series

Mesa

USA

16/4/2015

19/4/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia Ukraina mở rộng

Kharkiv

UKR

17/4/2015

19/4/2015

Giải Bơi quốc tế
ATUS Graz Trophy
2015

Graz

AUT

17/4/2015

20/4/2015

Giải Bơi tranh Cup
mùa xuân Israel

Netanya

18/4/2015

19/4/2015

Giải Bơi Grand Prix 3
Thụy Điển

Jönköping

SWE

18/4/2015

19/4/2015

Giải Bơi Grand Prix
Venizeleia

Chania

GRE

18/4/2015

19/4/2015

Giải Bơi Grand Prix
Ostrava

Ostrava

CZE

19/4/2015

23/4/2015

Giải vô địch Bơi quốc

Moscow

RUS

Durban

RSA

ISR

gia Nga
22/4/2015

25/4/2015

Giải Bơi Gyor. III mở
rộng

Gyor

HUN

22/4/2015

26/4/2015

Giải vô địch Bơi Phần
Lan

Vaasa

FIN

26/4/2015

Giải mời theo nhóm
tuổi Malaysia
Lần thứ 51

Kuala Lumpur

MAS

24/4/2015

29/4/2015

Giải Bơi tuyển chọn
Olympic quốc gia
Kazan 2015

Monterrey

MEX

25/4/2015

26/4/2015

Giải Bơi quốc tế 22
tháng 4-Lần thứ VI

Banja Luka

BIH

26/4/2015

30/4/2015

Đại hội thể thao
Trường học toàn quốc
Đài Loan

TP. Đài Bắc

TPE

26/4/2015

30/4/2015

Đại hội thể thao Cộng
hòa Kazakhstan 2015

Temirtau

KAZ

30/4/2015

3/5/2015

Giải vô địch Bơi
đường dài quốc gia
Iran 2015

Dublin

IRL

30/4/2015

3/5/2015

Giải Bơi Arroyo
Hondo

1/5/2015

2/5/2015

Giải vô địch Bơi Đại
học Wingate mở rộng

Netanya

ISR

1/5/2015

2/5/2015

Giải Bơi Grand Prix
Ceske Budejovice

Ceske
Budejovice

CZE

1/5/2015

3/5/2015

Giải vô địch Bơi
Latvia mở rộng

Riga

LAT

2/5/2015

6/5/2015

Đại hội thể thao liên
Đại học- Cao đẳng
toàn quốc

TP. Đài Bắc

TPE

5/5/2015

9/5/2015

Giải Bơi theo nhóm
tuổi quốc gia New

Wellington

NZL

24/4/2015

Santo Domingo DOM
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Zealand- 2015
8/5/2015

10/5/2015

Giải Bơi Cij

Luxembourg

LUX

8/5/2015

10/5/2015

Giải Bơi tranh Cup
Ethias

Charleroi

BEL

8/5/2015

10/5/2015

Giải Bơi Grand Prix
Akropolis

Athens

GRE

9/5/2015

10/5/2015

Giải Bơi Antwerp
Diamond Speedo

Antwerp

BEL

14/5/2015

17/5/2015

Giải Bơi Arena Pro
Swim Series

Charlotte

USA

15/5/2015

10/5/2015

Giải vô địch Bơi VQ
Bỉ mở rộng

sẽ thông báo
sau

BEL

16/5/2015

17/5/2015

Giải Bơi Laviaarit

Espoo

FIN

16/5/2015

17/5/2015

Giải Bơi Grand Prix
Pardubice

Pardubice

CZE

22/5/2015

24/5/2015

Giải Bơi Nhật Bản mở
rộng- 2015

Tokyo

JPN

22/5/2015

24/5/2015

Giải Bơi quốc tế FFN
Golden Tour

Nancy

FRA

24/5/2015

Giải Bơi Alexander
MemorialNeville2015

Kingston

JAM

22/5/2015

24/5/2015

Giải đấu loại quốc gia
môn Bơi
CH Sip

Larnaca

CYP

22/5/2015

24/5/2015

Giải Bơi MM Pokal
Ljubljana 2015

Ljubljana

SLO

23/5/2015

24/5/2015

Giải Bơi Makedonikoi
Agonès

Thessaloniki

GRE

27/5/2015

30/5/2015

Giải Bơi Gyor IV. mở
rộng

Gyor

HUN

28/5/2015

31/5/2015

Giải vô địch Bơi

Szczecin

POL

22/5/2015

48

Ba Lan
28/5/2015

31/5/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia Bermuda 2015

Hamilton

BER

29/5/2015

30/5/2015

Giải Bơi tuyển chọn
2015

Colombo

SRI

29/5/2015

31/5/2015

Giải Bơi Bergen Swim
Festival (BSF)

Bergen

NOR

29/5/2015

31/5/2015

Giải Bơi tranh Cup
Prague 2015

Prague

CZE

31/5/2015

Giải Bơi quốc tế
Cidade de CoimbraLần thứ VIII

Coimbra

POR

30/5/2015

31/5/2015

Giải vô địch Bơi quốc
tế Lần thứ 8- "Banja
Luka mở rộng, 2015"

Banja Luka

BIH

2/6/2015

6/6/2015

Đại hội thể thao GSSE 2015

Reykjavik

ISL

5/6/2015

7/6/2015

Cuộc thi quốc tế thể
thao dưới nước hàng
năm- Lần thứ 24
(Barbados)

Christchurch

BAR

6/6/2015

6/6/2015

Giải Bơi Marsky

Helsinki

FIN

6/6/2015

7/6/2015

Giải Bơi GP Kranj
2015

Kranj

SLO

6/6/2015

7/6/2015

Giải Bơi quốc tế Porto
Lần thứ 32

Porto

POR

6/6/2015

7/6/2015

Giải Bơi Mare
Nostrum

Canet en
Roussillon

FRA

6/6/2015

11/6/2015

Đại hội thể thao Đông
Nam Á (SEA Games)
Lần thứ 28

Singapore

SIN

11/6/2015

Giải Bơi quốc tế
"Ciutat de Barcelona"
lần thứ 36

Barcelona

ESP

30/5/2015

10/6/2015
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12/6/2015

16/6/2015

Giải Bơi Trofeo "Sette
Colli"
lần
thứ 52

13/6/2015

14/6/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia Hy Lạp mở rộng

Athens

GRE

13/6/2015

14/6/2015

HPS GP Sisak

Sisak

CRO

13/6/2015

14/6/2015

Giải Bơi quốc tế
Monte Carlo- Lần thứ
XXXIII

Monaco

MON

14/6/2015

16/6/2015

Giải vô địch Bơi
đường dài Estonia

Tartu

EST

18/6/2015

21/6/2015

Giải Bơi Arena Pro
Swim Series

Santa Clara

USA

25/6/2015

Giải vô địch Bơi
Trung Mỹ và vùng
Caribbe
(CCCAN 2015)

Ciudad Merliot

ESA

28/6/2015

Giải vô địch Bơi quốc
gia Bahamas
RBC2015

Nassau

BAH

27/6/2015

Giải Bơi Swimming
Trophy City of
l'Hospitalet - Catalan
Swimming Tour of
Trophies lần thứ 28

L' Hospitalet

ESP

29/6/2015

4/7/2015

Giải vô địch Bơi
đường dài quốc gia
Tuyển chọn Kazan
2015

Merida

MEX

1/7/2015

5/7/2015

Gyor

HUN

1/7/2015

5/7/2015

Sundsvall

SWE

3/7/2015

5/7/2015

Worb

SUI

21/6/2015

25/6/2015

27/6/2015
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Giải vô địch Bơi quốc
gia Hungary
Giải vô địch Bơi Thụy
Điển
Giải vô địch Bơi quốc
gia mùa hè Thụy Sĩ

Roma

ITA

3/7/2015

5/7/2015

3/7/2015

5/7/2015

4/7/2015

5/7/2015

4/7/2015

5/7/2015

4/7/2015

5/7/2015

9/7/2015

11/7/2015

11/7/2015

12/7/2015

12/7/2015

12/7/2015

17/7/2015

19/7/2015

18/7/2015

19/7/2015

19/7/2015

20/7/2015

Giải Bơi Grand Prix
Giải vô địch Bơi thanh
niên CH Szech
Giải Bơi Luxembourg
mở rộng Lần thứ 11
Giải Bơi Gấu Vàng
HPS GP
Giải Bơi nước Pháp
mở rộng- Lần thứ 9
Giải vô địch Bơi quốc
gia Litva mở rộng
Giải Bơi tranh Cup
quốc gia Nga
Giải Bơi KNZB
Challenger
Giải vô địch Bơi CH
Czech
Giải Bơi MM Telekom
2015
Giải vô địch Bơi quốc
gia Croatia

Helsinki

FIN

Pardubice

CZE

Luxembourg

LUX

Zagreb

CRO

Vichy

FRA

Kaunas

LTU

Ruza

RUS

Eindhoven

NED

Prague

CZE

Radovljica

SLO

Zagreb

CRO

Thu Hà (biên dịch và tổng hợp theo www.fina.org )
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MÔN: TAEKWONDO
A. CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU
Các nội dung thi đấu Nam

Các nội dung thi đấu Nữ

- 58 kg

- 49 kg

- 68 kg

- 57 kg

- 80 kg

- 67 kg

+ 80 kg

+ 67 kg

B. CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG VĐV
1. Chỉ tiêu tổng thể cho môn Taekwondo
Các vị trí thi
đấu
đạt
chuẩn

Các suất dành
cho nước
chủ nhà

Các suất mời
của HĐ ba bên

Tổng số

Nam

60

2

2

64

Nữ

60

2

2

64

Tổng

120

4

4

128

2. Số VĐV tối đa cho mỗi quốc gia (Ủy ban Olympic quốc gia)
Chỉ tiêu cho mỗi
Chỉ tiêu cụ thể về nội dung
quốc gia
thi đấu
Nam

4

1 VĐV/nội dung thi đấu

Nữ

4

1 VĐV/nội dung thi đấu

Tổng số

8

Một quốc gia (Ủy ban Olympic quốc gia) được có tối đa 4 VĐV Nam và 4
VĐV Nữ lọt vào Bảng xếp hạng Olympic của Liên đoàn Taekwondo Thế giới
được vào thi đấu vòng loại với tối đa là 1 VĐV ở mỗi hạng cân nặng.
Một quốc gia được có tối đa 4 VĐV Nam và 4 VĐV Nữ vượt qua các Giải đấu
xét chuẩn thành tích của châu lục được vào thi đấu vòng loại với tối đa là 1 VĐV
ở mỗi hạng cân nặng.
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3. Phương thức phân chỉ tiêu cho các vị trí thi đấu
Nếu chỉ tiêu về vị trí thi đấu được phân thông qua Bảng xếp hạng Olympic của
Liên đoàn Taekwondo thế giới thì mỗi quốc gia chỉ có thể đăng ký cho VĐV nào
đã được xếp hạng trong 20 vị trí đứng đầu (Top 20) của Bảng xếp hạng Olympic
của Liên đoàn Taekwondo thế giới trong thời gian giữa tháng 12/2015 và 7/ 2016.
C. VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỦ TƯ CÁCH THAM GIA THI ĐẤU
Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định hiện hành của Hiến chương
Olympic, bao gồm nhưng không hạn chế, Điều 41 (Quốc tịch của các VĐV). Chỉ
những VĐV tuân thủ Hiến chương Olympic mới được phép tham gia Thế vận hội
Olympic.
Yêu cầu về độ tuổi:
Tất cả các VĐV tham gia Đại hội thể thao Olympic Rio 2016 phải được sinh
trước hoặc đúng ngày 31/12/1999 (ít nhất là 17 tuổi).
Yêu cầu bổ sung của Liên đoàn quốc tế
Để có đủ tư cách tham gia TVH Olympic Rio 2016, tất cả các VĐV phải:
-

Có bằng cấp Kukkiwon Dan.

-

Bằng chứng nhận VĐV toàn cầu của WTF

- Đối với những VĐV đủ điều kiện thông qua thư mời của hội đồng ba bên
hoặc thông qua xuất chỉ tiêu dành cho nước chủ nhà, ngoài những điều kiện nêu
trên còn phải đáp ứng một trong những yêu cầu sâu đây:
+ Đã giành được HCV tại bất kỳ giải đấu nào có trong lịch các giải thi đấu của
WTF trong thời gian từ tháng 5/ 2014 đến tháng 4/2016.
+ Được xếp hạng ở vị trí 20 ít nhất một lần trong Bảng xếp hạng thế giới của
WTF trong thời gian từ tháng 5/2014 đến tháng 4/2016.
+ Vào đến vòng 16 hoặc cao hơn tại hai Giải vô địch Taekwondo Thể giới của
WTF (2015).
+ Vào đến vòng tứ kết hoặc cao hơn ở hai Giải vô địch Taekwondo châu lục tổ
chức giữa tháng 5 năm 2014 và tháng 4 năm 2016 hoặc giải đấu Taekwondo châu
lục có công nhận thành tích đạt chuẩn.
+ Đoạt giải vô địch Taekwondo quốc gia được tổ chức giữa tháng 5/2014 và
tháng 4/2016.
D. PHƯƠNG THỨC XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT CHUẨN
Các VĐV đạt chuẩn thành tích
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Các giải thi đấu xét thành tích đạt chuẩn được lên danh sách theo thứ bậc tiêu
chuẩn. Một VĐV có thể được xét thành tích đạt chuẩn tối đa 1 chỉ tiêu thi đấu
dành cho Ủy ban Olympic quốc gia của mình.
Nam/Nữ
Chỉ tiêu đạt
chuẩn

Tiêu chuẩn xét thành tích đạt chuẩn
Xét thành tích đạt chuẩn thông qua Bảng xếp hạng thế
giới
Tổng cộng có 48 VĐV (24 nam và 24 nữ) sẽ được xét thành
tích đạt chuẩn để tham gia Thế vận hội Olympic thông qua
Bảng xếp hạng Olympic của WTF.
Sáu (6) VĐV đứng đầu (Top 6) xếp hạng các ở mỗi hạng cân
trong Bảng xếp hạng Olympic của WTF sau khi chung kết
Giải Grand Prix tháng 12 năm 2015, sẽ đạt chuẩn, mỗi người
1 chỉ được một suất thi đấu dành cho quốc gia của họ đề tham
dự Thế vận hội Olympic.
Trong trường hợp giữa các VĐV đạt chuẩn đều có số điểm
xếp hạng thế giới bằng nhau thì VĐV đã giành được điểm xếp
hạng tại các giải đấu cấp cao hơn sẽ nhận được suất thi đấu.
Trình tự phân cấp các giải đấu như sau:
Phân cấp

48
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Giải đấu

20

Đại hội thể thao Olympic

12

Giải Vô địch Taekwondo Thế giới của
Liên đoàn Taekwondo Thế giới

8

Vòng chung kết Giải thưởng Lớn (GP
Final)

4

Giải Grand Prix Series, Giải vô địch châu
lục và Đại hội nhiều môn thể thao châu
lục (theo chu kỳ 4 năm)

2

Giải thể thao học sinh - sinh viên, Đại hội
thể thao quân sự thế giới CISM & Giải Vô
địch Taekwondo G2 mở rộng

1

Giải Vô địch Taekwondo G2 mở rộng,
Giải vô địch các trường Đại học Thế giới,
Đại hội nhiều môn thể thao nhưng không
phải Đại hội nhiều môn thể thao châu lục
theo chu kỳ 4 năm, Giải Vô địch thể thao

quân sự Thế giới
Mỗi quốc gia được chọn tối đa 1 VĐV đủ điều kiện vào thi
đấu ở mỗi hạng cân nặng.
Mỗi quốc gia được chọn tối đa 8 VĐV, 4 Nam và 4 Nữ lọt
vào Bảng xếp hạng Olympic của Liên đoàn Taekwondo Thế
giới để tham gia thi đấu.
Đạt chuẩn thông qua Giải châu lục được xét thành tích
chuẩn
Tổng số 72 VĐV (36 nam và 36 nữ) sẽ được tính thành tích
đạt chuẩn dự thi Olympic thông qua 5 Giải châu lục được xét
thành tích chuẩn.
Số đạt chuẩn được phân theo chỉ tiêu thông qua châu lục được
hiển thị trong bản đưới đây:

72

Châu lục

Số đạt
chuẩn

Ghi chú

Châu Phi

16

2 VĐV đứng đầu xếp hạng
mỗi hạng cân

Châu Á

16

2 VĐV đứng đầu xếp hạng
mỗi hạng cân

Châu Âu

16

2 VĐV đứng đầu xếp hạng
mỗi hạng cân

Châu Đại
dương

8

VĐV đứng đầu xếp hạng
mỗi hạng cân

Liên Mỹ

16

2 VĐV đứng đầu xếp hạng
mỗi hạng cân

Tổng số

72

Nước chủ nhà của Đại hội thể thao Olympic sẽ không có
quyền tham gia Giải châu lục được xét thành tích chuẩn có
liên quan.
CHỈ TIÊU ĐẠT CHUẨN DÀNH CHO NƯỚC CHỦ NHÀ
Ủy ban Olympic quốc gia nước chủ nhà có thể được xét thành tích đạt chuẩn
với số lượng tối đa các chỉ tiêu đạt chuẩn thông qua Bảng xếp hạng Olympic của
WTF, như tất cả các Ủy ban Olympic quốc gia khác.
Nước chủ nhà được đảm bảo tổng cộng 4 chỉ tiêu, trong trường hợp số VĐV
đạt chuẩn ít hơn 4 thì chỉ tiêu đạt chuẩn thông qua Bảng xếp hạng Olympic của
WTF sẽ như sau:
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- Hai (2) ở nội dung Nam và hai (2) ở nội dung Nữ, (với tối đa là 1 VĐV cho
mỗi nội dung thi đấu). Các VĐV phải đáp ứng đủ những yêu cầu tối thiểu đối với
một VĐV đủ tư cách, được nêu tại mục C (ở trên).
Nước chủ nhà phải thông báo cho WTF về các hạng cân thi đấu mà họ muốn
tham gia, chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2015.
CÁC SUẤT MỜI CỦA HỘI ĐỒNG BA BÊN
Bốn (4) xuất mời của hội đồng ba bên là những suất dành cho các Ủy ban
Olmpic quốc gia đủ tư cách tham gia TVH Olympic - Rio 2016.
- Hai (2) suất ở nội dung thi đấu của Nam và hai (2) suất ở nội dung thi đấu
của Nữ sẽ được dành cho các hạng cân nặng mà không được chọn khi các chỉ tiêu
dành cho nước chủ nhà không được Ủy ban Olmpic quốc gia của nước chủ nhà
đó chọn.
- Các VĐV phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu được nêu cụ thể tại Mục C ở
trên.
Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ mời tất cả các Ủy ban Olympic quốc gia đủ tư
cách nộp đơn xin được hưởng các suất mời của hội đồng. Hội đồng ba bên sẽ gửi
văn bản xác nhận việc phân bổ các suất mời tới các Ủy ban Olympic quốc gia có
liên quan sau khi kết thúc thời hạn xét thành tích đạt chuẩn cho các môn thể thao
có liên quan.
Thông tin chi tiết về các suất mời của hội đồng ba bên được đăng tải trong
"Rio 2016 – Thủ tục phân bổ các suất mời- hội đồng ba bên ".
E. TRÌNH TỰ XÁC NHẬN CHỈ TIÊU ĐẠT CHUẨN
Sau vòng chung kết Giải Grand Prix 2015- Tháng 12 năm 2015, WTF sẽ công
bố kết quả và Bảng xếp hạng Olympic của WTF trên trang web của mình tại
www.wtf.org và thông báo cho các Ủy ban Olympic quốc gia liên quan về những
chỉ tiêu đã phân bổ cho họ. Các Ủy ban Olympic quốc gia, sau đó, sẽ có 14 ngày
để xác nhận nếu họ muốn sử dụng những chỉ tiêu này.
Sau mỗi giải châu lục có xét thành tích đạt chuẩn, WTF sẽ công bố kết quả
trên trang web của mình tại www.worldtaekwondofederation.net và thông báo
cho các Ủy ban Olympic quốc gia liên quan về những chỉ tiêu mà họ đã được
phân. Các Ủy ban Olympic quốc gia, sau đó, sẽ có 14 ngày để xác nhận nếu họ
muốn sử dụng những chỉ tiêu này; chi tiết được nêu tại Mục H dưới đây.
F. PHÂN PHỐI LẠI NHỮNG CHỈ TIÊU ĐẠT CHUẨN ĐÃ PHÂN MÀ
KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG
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Phân phối lại những chỉ tiêu thi đấu đạt chuẩn thành tích mà không được
sử dụng.
- Nếu suất đạt chuẩn đã được phân theo chỉ tiêu không được Ủy ban Olympic
quốc gia xác nhận vào đúng hạn chót cho việc xác nhận chỉ tiêu đó hoặc bị Ủy
ban Olympic quốc gia đó từ chối thì suất đã được phân theo chỉ tiêu đó sẽ được
phân phối lại như sau:
- Nếu suất này giành được thông qua Bảng xếp hạng Olympic của Liên đoàn
Taekwondo thế giới, thì sẽ được phân phối lại cho Ủy ban Olympic quốc gia của
VĐV có thứ hạng cao nhất tiếp sau trong cùng một hạng cân căn cứ theo Bảng
xếp hạng Olympic của Liên đoàn Taekwondo thế giới tháng 12 năm 2015, sao
cho chỉ tiêu được phân cho Ủy ban Olympic quốc gia này không vượt quá 4 Nam
và 4 Nữ.
- Nếu chỉ tiêu giành được thông qua Giải châu lục được xét thành tích chuẩn,
thì suất được vào thi đấu này sẽ được phân phối lại cho Ủy ban Olympic quốc gia
của VĐV có thứ hạng cao nhất kế tiếp trong cùng một hạng cân tại Giải châu lục
được xét thành tích chuẩn có liên quan, sao cho chỉ tiêu được phân cho Ủy ban
Olympic quốc gia này không vượt quá 2 Nam và 2 Nữ.
Phân phối lại những chỉ tiêu của nước chủ nhà mà không được sử dụng.
Nếu Ủy ban Olympic quốc gia của nước chủ nhà đã có sẵn chỉ tiêu đạt chuẩn
thành tích thông qua Bảng xếp hạng Olympic của Liên đoàn Taekwondo thế giới,
thì chỉ tiêu thi đấu của nước chủ nhà sẽ bị cắt giảm cho phù hợp; những suất thi
đấu của nước chủ nhà mà không được sử dụng sẽ được phân phối lại trên cơ sở
những suất mời của hội động ba bên.
Quá trình áp dụng tương tự phải do Ủy ban Olympic quốc gia của nước chủ
nhà quyết định không sử dụng các suất thi đấu dành sẵn cho nước chủ nhà hoặc
phải doVĐV được Ủy ban Olympic quốc gia của nước chủ nhà chọn không đáp
ứng được những yêu cầu tối thiểu; khi đó những suất này sẽ được phân phối lại
trên cơ sở những suất mời của hội động ba bên.
Phân phối lại những những suất mời (khuyến khích) của hội đồng ba bên
mà không được sử dụng.
Nếu hội đồng ba bên không thể phân định được chỉ tiêu khách mời, thì chỉ tiêu
này sẽ được phân phối lại cho Ủy ban Olympic quốc gia của VĐV có thứ hạng
cao nhất tiếp sau trong cùng một hạng cân căn cứ theo Bảng xếp hạng Olympic
của Liên đoàn Taekwondo thế giới tháng 12 năm 2015, sao cho chỉ tiêu được
phân cho Ủy ban Olympic quốc gia này không vượt quá 2 Nam và 2 Nữ.
G. MỐC THỜI GIAN
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Thời gian
2015

Mốc sự kiện
Chung kết Giải Thế giới Grand Prix WTF
Công bố Bảng xếp hạng Olympic của WTF

2015

WTF thông báo cho các ỦY ban Olympic quốc gia về
các chỉ tiêu đã phân bổ thông qua Bảng xếp hạng
Olympic của WTF

2 tuần sau khi WTF Hạn cuối cùng để các Ủy ban Olympic quốc gia thông
xác nhận các chỉ
báo cho WTF về việc sử dụng các chỉ tiêu giành được
tiêu với các
thông qua Bảng xếp hạng Olympic cuat WTF
NOC, 2015
31 tháng 12 năm
2015

Hạn chót để Ủy ban Olympic nước chủ nhà xác nhận các
suất dành cho mình

Tháng 1 đến tháng 4 Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn Châu Phi
năm 2016
Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn Châu Á
Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn Châu Âu
Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn Châu Đại Dương
Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn Liên Mỹ
Tháng 7/2015
Thời hạn và việc phân bổ được quyết định
Tháng 1 đến tháng 4 WTF thông báo cho các ỦY ban Olympic quốc gia về
năm 2016
các chỉ tiêu đã phân bổ thông qua các Giải đấu châu lục.
2 tuần sau khi kết
thúc mỗi giải đấu
châu lục

Hạn chót cho các Ủy ban Olympic quốc gia thông báo
với WTF về việc sử dụng những suất giành được thông
qua các Giải đấu châu lục.

Tháng 7/2016

Hạn cuối cùng để các Ủy ban Olympic quốc gia đệ trình
đơn xin được hưởng suất mời của hội đồng ba bên

Tháng 7/2016

Hội đồng ba bên gửi văn bản xác nhận việc phân bổ các
suất mời tới các Ủy ban Olympic quốc gia

18 tháng 7 năm
2016

WTF sẽ phân bổ lại các chỉ tiêu không được sử dụng

18 tháng 7 năm
2016

Hạn chót để đăng ký thi đấu tại TVH Rio- 2016

Đức Anh biên dịch và tổng hợp (theo World Taekwondo Federation)
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MÔN: VẬT
A. Nội dung thi đấu (18 nội dung)
Các nội dung thi đấu của nam

Các nội dung
đấu của nữ

Vật tự do

Vật cổ điển

Vật tự do

Đến 57kg

Đến 59kg

Đến 48kg

Từ 57kg đến 65kg

Từ 59kg đến 66kg

Từ 48kg đến 53kg

Từ 65kg đến 74kg

Từ 66kg đến 75kg

Từ 53kg đến 58kg

Từ 74kg đến 86kg

Từ 75kg đến 85kg

Từ 58kg đến 63kg

Từ 86kg đến 97kg

Từ 85kg đến 98kg

Từ 63kg đến 69kg

Từ 97kg tới 125kg

Từ 98kg đến 130kg

Từ 69kg đến 75kg

thi

B. Chỉ tiêu
Số lượng VĐV
vượt qua
vòng loại
Nam

Suất
thi đấu
đặc cách

Tiêu chuẩn
nước chủ
nhà

Tổng cộng

4

4

344

4

4

344

228

Nữ

108

Tổng cộng

336

Chỉ tiêu từng quốc gia

Chỉ tiêu chi tiết

Nam

12

mỗi VĐV 1 nội dung thi đấu

Nữ

6

mỗi VĐV 1 nội dung thi đấu

Tổng cộng

18 VĐV

C. Tư cách VĐV
Tất cả các VĐV tuân thủ và chấp hành các điều khoản nằm trong hiến chương
Olympic mới đủ điều kiện để tham gia thi đấu tại TVH Olympic. Các VĐV có tên
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trong hồ sơ quản lý của FILA (Liên đoàn Vật Thế giới) mới có điều kiện để tham
gia thi đấu các giải vòng loại của TVH Olympic.
Độ tuổi: Tất cả các VĐV tham gia tranh tài tại TVH Olympic Rio 2016 phải
sinh trước ngày 31/12/1997.
Những VĐV sinh từ ngày 01/01/1998 và 31/12/1998 phải trình giấy chứng
nhận y tế, giấy kiểm tra sức khỏe, một số những giấy tờ bảo lãnh của người bảo
hộ… cho Liên đoàn Vật quốc tế (FILA).
Một số những yêu cầu khác
Các VĐV đạt chuẩn tham dự các giải vòng đấu loại và TVH Olympic Rio
2016 phải được nhận chứng chỉ VĐV còn hiệu lực do Liên đoàn quốc gia cấp và
có tên trong danh sách VĐV chính thức của FILA.
D. Hệ thống giải đấu vòng loại
NAM/NỮ
Ở tất cả các giải đấu vòng loại giành suất thi đấu chính thức tại TVH Olympic
Rio 2016, các quốc gia có thể đăng ký tối đa 01 VĐV ở mỗi hạng cân, theo từng
thể thức thi đấu khác nhau.
Chỉ tiêu thi
đấu
108
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Các giải đấu tuyển chọn
Vòng 1: Giải Vô địch Vật thế giới 2015
Chỉ những quốc gia có VĐV tham gia tranh tài tại các Giải Vô
địch châu lục mới được phép tham gia thi đấu tại Giải Vô địch
Vật thế giới. Số lượng các VĐV tham gia thi đấu tại Giải Vô
địch thế giới sẽ bằng số lượng các VĐV tham gia thi đấu tại
các Giải cấp châu lục

Châu Phi: Giải Vô địch Vật Châu Phi 2015 (chưa có
thông tin chính thức)

Châu Mỹ: Giải Vô địch Vật Châu Mỹ 2015 (chưa có
thông tin chính thức)

Châu Á: Giải Vô địch Vật Châu Á 2015 (chưa có thông
tin chính thức)

Châu Âu: Giải Vô địch Vật Châu Âu 2015 (Baku, Azéc-bai-zan)

Châu Đại dương: Giải Vô địch Vật Châu Đại dương
2015 (chưa có thông tin chính thức)
6 VĐV có thành tích cao nhất ở 18 hạng cân tại Giải Vô địch

Vật thế giới 2015 sẽ giành suất thi đấu chính thức tại TVH
Olympic Rio 2016.
Châu Mỹ: 36
Châu Á: 36
Châu Âu: 36
Châu
Phi/Châu Đại
dương: 36
Tổng cộng:
144

Vòng 2: các giải tuyển chọn vòng loại châu lục
Chỉ những quốc gia có VĐV tham gia thi đấu tại Giải Vô địch
cấp châu lục mới được quyền tham gia thi đấu tại các giải vòng
loại khu vực châu lục. Số lượng VĐV tham gia thi đấu ở các
hạng cân tại các giải phải tương tự nhau.
Mỗi châu lục sẽ tổ chức những giải vòng loại giành suất thi
đấu khác nhau, ngoại trừ Châu Đại dương và Châu Phi sẽ cùng
nhau tổ chức.
Những VĐV đã giành suất thi đấu chính thức tại TVH
Olympic Rio 2016 sau khi tranh tài tại Giải Vô địch Vật thế
giới 2015 sẽ không được quyền tham dự thi đấu các giải vòng
loại tuyển chọn cấp châu lục. Những quốc gia đã có VĐV
giành suất thi đấu chính thức ở một hạng cân xác định, sẽ
không được phép cử tiếp VĐV thi đấu tại hạng cân đó.
Hai VĐV có thành tích cao nhất tại các giải vòng loại tuyển
chọn cấp châu lục sẽ giành suất thi đấu chính thức tại TVH
Olympic Rio 2016.

48

Vòng 3: Vòng đấu loại quốc tế lần thứ nhất
Các VĐV đã có tiêu chuẩn tham dự thi đấu TVH Olympic Rio
2016 tại 2 vòng tuyển chọn trước không được quyền tham gia
thi đấu tại vòng tuyển chọn thứ 3 này. Các quốc gia đã có
VĐV đủ điều kiện thi đấu tại một hạng cân không được quyền
gửi tiếp VĐV tới tham dự vòng tuyển chọn.
3 VĐV nam và 2 VĐV nữ có thành tích cao nhất ứng với mỗi
hạng cân của các nội dung tại Giải tuyển chọn quốc tế lần thứ
nhất sẽ có đủ điều kiện tham gia thi đấu tại TVH Olympic Rio
2016.

36

Vòng 4: Vòng đấu loại quốc tế lần thứ hai
Các VĐV đã có tiêu chuẩn tham dự thi đấu TVH Olympic Rio
2016 tại 3 vòng tuyển chọn trước không được quyền tham gia
thi đấu tại vòng tuyển chọn thứ 4 này. Các quốc gia đã có
VĐV đủ điều kiện thi đấu tại một hạng cân không được quyền
gửi tiếp VĐV tới tham dự vòng tuyển chọn.
2 VĐV nam và 2 VĐV nữ có thành tích cao nhất ứng với mỗi
hạng cân của các nội dung tại Giải tuyển chọn quốc tế lần thứ
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hai sẽ có đủ điều kiện tham gia thi đấu tại TVH Olympic Rio
2016.
Suất thi đấu của nước chủ nhà TVH Olympic 2016
Trong trường hợp nước chủ nhà của TVH Olympic 2016 chưa giành được 1
suất thi đấu chính thức nào sau 4 vòng tuyển chọn ở trên, họ sẽ có tiêu chuẩn là 4
suất thi đấu ở mỗi hạng cân bất kỳ ở các nội dung.
Suất thi đấu đặc cách của TVH Olympic Rio 2016
Sẽ có tổng cộng 04 suất thi đấu đặc cách của môn Vật tại TVH Olympic Rio
2016 dành cho những quốc gia chưa giành được suất thi đấu chính thức.
Uy ban Olympic quốc tế sẽ gửi giấy mời nhận “suất thi đấu đặc cách” cho
những quốc gia có đủ tiêu chuẩn nhận suất đặc cách. Sau khi Ủy ban xét duyệt
suất đặc cách cân nhắc và xem xét, giấy mời sẽ được gửi đến các quốc gia theo
mốc thời gian của BTC.
Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn nhận “suất thi đấu đặc cách” của TVH
Olympic Rio 2016 được đăng chi tiết tại “Rio 2016 – Quy trình phân bổ chi tiêu
đặc cách”.
E. Lên danh sách thi đấu chính thức
Kết thúc mỗi vòng loại tuyển chọn, FILA sẽ công bố danh sách các VĐV thi
đấu chính thức trên trang website: www.fila-official.com, đồng thời gửi giấy báo
chính thức tên của VĐV đạt tiêu chuẩn tới từng Ủy ban Olympic quốc gia. Mỗi
quốc gia sẽ có tối đa 2 tuần tính từ khi giải kết thúc để gửi câu trả lời chính thức
về việc có sử dụng suất thi đấu này không.
F. Cách thức phân bố lại các chỉ tiêu chưa dùng
Các Ủy ban Olympic quốc gia có quyền thay thế VĐV, đã vượt qua vòng loại
không may bị chấn thương, ở một hạng cân xác định. Các VĐV mới này phải đủ
điều kiện và tư cách để tham dự thi đấu tại TVH Olympic dựa vào những quy chế
đã được ban hành của Ủy ban Olympic quốc tế.
Trong trường hợp nước chủ nhà từ chối không sử dụng chỉ tiêu, hoặc không sử
dụng hết số chỉ tiêu đã được cấp, thì suất thi đấu của nước chủ nhà sẽ được
chuyển thành “suất thi đấu đặc cách”. Số lượng suất thi đấu của nước chủ nhà
được chuyển đổi thành “suất thi đấu đặc cách” không được phép vượt quá 04 chỉ
tiêu.
Trong trường hợp Ủy ban xét duyệt chỉ tiêu đặc cách không phân bổ được hết
“suất thi đấu đặc cách” đến các quốc gia, thì FILA sẽ phân bổ chỉ tiêu “suất thi
đấu đặc cách” cho quốc gia có thành tích xuất sắc kế tiếp tại Giải Vô địch Vật thế
giới 2015, với điều kiện quốc gia này chưa được nhận suất thi đấu chính thức nào
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sau tất cả 4 vòng tuyển chọn. Trong trường hợp có 02 VĐV của một quốc gia
hoặc nhiều quốc gia có thành tích ngang bằng nhau, thì VĐV nào có điểm kỹ
thuật tốt hơn sẽ giành được chỉ tiêu thi đấu.
G. Các mốc thời gian quan trọng
Ngày
09/2015
- 05/2016

Sự kiện
Giải đấu vòng loại

07-13/09/2015 Giải Vô địch Vật thế giới 2015 (Las Vegas, Hoa Kỳ)
18/09/2015

Hạn cuối FILA công bố danh sách các quốc gia giành suất thi
đấu chính thức sau khi kết thúc Giải Vô địch Vật thế giới

28/09/2015

Hạn cuối để các quốc gia gửi quyết định cuối cùng về việc có
sử dụng suất thi đấu chính thức

18/01/2016

Hạn cuối để các quốc gia gửi đơn xin “suất thi đấu đặc cách”

28-31/01/2016 Giải Vô địch Vật Châu Đại dương (chưa có thông báo về địa
điểm chính thức)
17-21/02/2016 Giải Vô địch Vật Châu Á (chưa có thông báo về địa điểm
chính thức)
26-28/02/2016 Giải Vô địch Vật Châu Mỹ (chưa có thông báo về địa điểm
chính thức)
04-06/03/2016 Giải Vô địch Vật Châu Phi (chưa có thông báo về địa điểm
chính thức)
08-13/03/2016 Giải Vô địch Vật Châu Âu (chưa có thông báo về địa điểm
chính thức)
18-20/03/2016 Giải vòng loại tuyển chọn khu vực Châu Á
25/03/2016

Hạn cuối FILA công bố danh sách chính thức các quốc gia
giành suất thi đấu chính thức sau Giải vòng loại tuyển chọn
khu vực Châu Á

01-03/04/2016 Giải vòng loại tuyển chọn khu vực Châu Phi và Châu Đại
dương
04/04/2016

Hạn cuối để các quốc gia gửi quyết định cuối cùng về việc có
sử dụng chỉ tiêu thi đấu sau Giải vòng loại tuyển chọn khu vực
Châu Á
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08/04/2016

Hạn cuối FILA công bố danh sách chính thức các quốc gia
giành suất thi đấu chính thức sau Giải vòng loại tuyển chọn
khu vực Châu Phi và Châu Đại dương

08-10/04/2016 Giải vòng loại tuyển chọn khu vực Châu Mỹ
15/04/2016

Hạn cuối FILA công bố danh sách chính thức các quốc gia
giành suất thi đấu chính thức sau Giải vòng loại tuyển chọn
khu vực Châu Mỹ

15-17/04/2016 Giải vòng loại tuyển chọn khu vực Châu Âu
18/04/2016

Hạn cuối để các quốc gia gửi quyết định cuối cùng về việc có
sử dụng chỉ tiêu thi đấu sau Giải vòng loại tuyển chọn khu vực
Châu Phi và Châu Đại dương

22/04/2016

Hạn cuối FILA công bố danh sách chính thức các quốc gia
giành suất thi đấu chính thức sau Giải vòng loại tuyển chọn
khu vực Châu Âu

22-24/04/2016 Vòng đấu loại quốc tế lần thứ 1
27/04/2016

Hạn cuối để các quốc gia gửi quyết định cuối cùng về việc có
sử dụng chỉ tiêu thi đấu sau Giải vòng loại tuyển chọn khu vực
Châu Mỹ

29/04/2016

Hạn cuối FILA công bố danh sách chính thức các quốc gia
giành suất thi đấu chính thức sau Vòng đấu loại quốc tế lần
thứ 1

01/0518/07/2016

Ủy ban đặc cách gửi giấy báo về việc trao suất thi đấu đặc
cách cho các quốc gia

02/05/2016

Hạn cuối để các quốc gia gửi quyết định cuối cùng về việc có
sử dụng chỉ tiêu thi đấu sau Giải vòng loại tuyển chọn khu vực
Châu Âu

06-08/05/2016 Vòng đấu loại quốc tế lần thứ 2
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09/05/2016

Hạn cuối để các quốc gia gửi quyết định cuối cùng về việc có
sử dụng chỉ tiêu thi đấu sau Vòng đấu loại quốc tế lần thứ 1

13/05/2016

Hạn cuối FILA công bố danh sách chính thức các quốc gia
giành suất thi đấu chính thức sau Vòng đấu loại quốc tế lần
thứ 2

23/05/2016

Hạn cuối để các quốc gia gửi quyết định cuối cùng về việc có

sử dụng chỉ tiêu thi đấu sau Vòng đấu loại quốc tế lần thứ 2
18/07/2016

FILA công bố danh sách VĐV thi đấu chính thức cuối cùng,
sau khi đã có những sửa đổi, bổ xung. Hạn cuối để các quốc
gia gửi đơn đăng ký thi đấu chính thức.

Phương Ngọc biên dịch và tổng hợp (theo Qualification system of “Wrestling”
– Games of the 31st Olympiad –
Rio 2016
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MÔN: CẦU LÔNG
A. CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU (5)
Nội dung TĐ
của nam (2)

Nội dung TĐ
của nữ (2)

Nội dung TĐ
phối hợp (2)

Đơn nam

Đơn nữ

Đôi Nam - Nữ

Đôi nam

Đơn nữ

B. CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
1. Tổng chỉ tiêu về số lượng VĐV thi đấu môn Cầu lông:
Chỉ tiêu
đạt chuẩn

Chỉ tiêu dành
cho nước
chủ nhà

Chỉ tiêu
được mời

Tổng

Nam

82

1

3

86

Nữ

82

1

3

86

Tổng

164

2

6

172

2. Số lượng VĐV tối đa cho mỗi quốc gia (Ủy ban Olympic quốc gia):
Chỉ tiêu số lượng VĐV tối đa cho mỗi quốc gia:
Nam: 8

Nữ: 8

Tổng số:16

Chỉ tiêu về nội dung thi đấu cho mỗi quốc gia:

Thi đấu
Đơn
Thi đấu Đôi
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Theo Danh sách xếp hạng thể giới –
5/5/2016

Số VĐV
tối đa/ nội dung TĐ

Nếu tất cả các VĐV được xếp hạng 1-16

2 Suất (2 VĐV)

Nếu 1 VĐV được vào Bảng XHTG

1 Suất (1 VĐV)

Nếu tất cả các Đôi đều được vào Bảng
XHTG

2 Suất (4 VĐV)

Nếu 1 VĐV được vào Bảng XHTG

1 Suất (2 VĐV)

3. Số lượng VĐV cho mỗi nội dung thi đấu
Nội dung thi đấu

Số VĐV ban đầu cho mỗi nội dung *

Đơn Nam

38

Đơn Nữ

38

Đôi Nam

32( 16 đôi)

Đôi Nữ

32( 16 đôi)

Đôi Nam-Nữ

32( 16 đôi)

Tổng số

172

* Trước khi phân chỉ tiêu thi đấu đơn cho các VĐV tham gia ở cả hai nội dung
thi đấu đơn và đôi
4. Phương thức phân phối chỉ tiêu thi đấu
Nếu một quốc gia có số VĐV/ Đôi đạt được thành tích chuẩn trong giải đấu
bất kỳ nhiều hơn so với chỉ tiêu theo bảng xếp hạng của IBF, ngày 05/05/2016,
thì Ủy ban Olympic quốc gia đó có thể quyết định giảm một suất chỉ tiêu được
phân cho VĐV/Đôi được xếp hạng cao nhất và chọn VĐV/Đôi đủ tư cách ở vị trí
xếp hạng thấp hơn trong các giai đoạn khác nhau của việc phân bổ lại chỉ tiêu,
như được trình bày chi tiết trong mục F. (phân bổ lại chỉ tiêu mà không được sử
dụng). Tuy nhiên Ủy ban Olympic quốc gia đó sẽ không thể đăng ký cho
VĐV/Đôi đã khước từ tại thời điểm cuối cùng cho việc đăng ký thi đấu, nếu như
VĐV/Đôi xếp hạng thấp hơn lại không tham gia được.
C. VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỦ TƯ CÁCH THAM GIA THI ĐẤU
Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định hiện hành của Hiến chương
Olympic, bao gồm nhưng không hạn chế, Điều 41 (Quốc tịch của các VĐV). Chỉ
những VĐV tuân thủ Hiến chương Olympic mới được phép tham gia Thế vận hội
Olympic.
Yêu cầu thêm của Liên đoàn Cầu lông quốc tế IBF:
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Để được công nhận đủ điều kiện tham gia thi đấu tại TVH Olympic Rio 2016,
tất cả các VĐV (bao gồm cả VĐV nhận được xuất mời của hội đồng ba bên) phải
là đã thi đấu ít nhất ba (3) giải đấu ở nội dung đơn tính theo Danh sách xếp hạng
thế giới trong giai đoạn được xét chuẩn thành tích tham dự Olympic và được lọt
vào Danh sách xếp hạng thế ngày 05 Tháng Năm năm 2016.
D. PHƯƠNG THỨC XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT CHUẨN
Danh sách xếp hạng Thế giới ngày 05/5/2016 sẽ được sử dụng để phân bổ chỉ
tiêu cho các VĐV ở các nội dung thi đấu. Mỗi danh sách sẽ được lập dựa trên
thành tích thi đấu đạt được trong thời gian từ 04/5/2015 đến 01/ 5/2016. Tham gia
vào các giải đấu sau đây sẽ được tính theo Danh sách xếp hạng Thế giới tương
ứng trong thời hạn xét thành tích đạt chuẩn:
.Giải tranh Cup Thomas & Uber
.Giải tranh Cup Sudirman
. Giải vô địch Cầu lông thế giới
. Giải Cầu lông Superseries
. Giải Grand Prix Gold
. Giải Grand Prix
. Giải quốc tế Interntional Challenge
. Giải quốc tế Interntional Series
. Giải Future series
. Giải vô địch châu lục (cá nhân và đồng đội)
. Bất kỳ giải đấu quốc tế nào khác được BWF cho phép và được đưa vào trước
với sự phê chuẩn BWF.
BWF sẽ phân chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên sau (danh sách ban đầu trước khi quá
trình phân bổ lại).
1. Phân bổ các chỉ tiêu dành cho Nước chủ nhà ở nội dung thi đấu đơn từ Danh
sách xếp hạng thế giới hoặc theo khai báo của nước chủ nhà trước ngày 11 tháng
5 (xem mục "Các chỉ tiêu dành cho Nước chủ nhà")
2. Phân bổ các suất mời của Ba bên ở nội dung đơn (xem phần "Các suất mời
của hội đồng Ba bên")
3. Phân bổ các suất dành cho Liên đoàn châu lục.
4. Phân bổ các vị trí đạt chuẩn thành tích .
Các nội dung thi đấu đơn
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Số xuất TĐ
cá nhân

Tình huống xét thành tích đạt chuẩn

68:
Nam 34
Nữ: 34

Danh sách xếp hạng Thế giới ngày 5 tháng 5 năm 2016
sẽ được sử dụng để phân bổ 34 suất vào thi đấu cho
Nam và 34 suất cho Nữ thuộc diện các VĐV được xếp
hạng cao nhất tương ứng với chỉ tiêu tối đa phân cho
mỗi Ủy ban Olympic quốc gia ở mỗi nội dung thi đấu
34 suất này sẽ bao gồm cả các suất đại diện châu lục.
Trong các nội dung thi đấu cá nhân, sẽ phải có ít nhất 1
VĐV của mỗi liên đoàn châu lục - trong 5 liên đoàn
châu lục. Nếu do một liên đoàn châu lục đặc biệt không
có VĐV ở nội dung thi đấu cá nhân đạt được chuẩn
thành tích thì VĐV được chọn vào suất của liên đoàn
châu lục đó phải là VĐV xếp thứ hạng cao nhất trong
danh sách xếp hạng ngày 5 tháng 5 năm 2016 của BWF
đến từ châu lục có liên quan.
VĐV nhận được suất mời của hội đồng ba bên sẽ được
coi là VĐV đáp ứng được việc có đại diện tối thiểu của
châu lục tại một nội dung thi đấu cá nhân cụ thể.
VĐV nhận được suất mời dành cho nước chủ nhà sẽ
không được coi là đáp ứng được việc có đại diện tối
thiểu của châu lục tại một nội dung thi đấu cá nhân cụ
thể.
Khi xem xét thành tích đạt chuẩn trong tất cả các giải
đấu, Ủy ban Olympic quốc gia không được xét đạt
chuẩn cho VĐV/ đôi trong hơn 2 nội dung thi đấu thông
qua hệ thống vị trí đại điện châu lục. Nếu Ủy ban
Olympic quốc gia có những VĐV/ đôi đủ tư cách tham
gia thi đấu trong hơn 2 nội dung, thì Ủy ban Olympic
quốc gia đó phải chọn VĐV/ đôi đã đạt thành tích
chuẩn và suất chỉ tiêu của VĐV/ đôi đã khước từ sẽ
được dành cho VĐV/ đôi đủ tư cách kế tiếp. Sự lựa
chọn này của Ủy ban Olympic quốc gia sẽ được xem là
lựa chọ cuối cùng.
Nếu VĐV đạt chuẩn (và được lựa chọn) nhiều hơn 1
nội dung thi đấu, thì suất chỉ tiêu của VĐV/ đôi không
được sử dụng sẽ được phân bổ cho các VĐV đủ tư cách
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xếp thứ hạng tốt nhất kế tiếp có cùng giới tính ở nội
dung thi đấu cá nhân trong Danh sách xếp hạng Thế
giới ngày 5 tháng 5 năm 2016. Tuy nhiên việc tặng cho
suất chỉ tiêu này sẽ phải với điều kiện VĐV phải đạt
chuẩn thành tích trong nhiều hơn 1 nội dung thi đấu
được Ủy ban Olympic quốc gia của mình xác nhận và
đăng ký tham dự TVH Olympic Rio 2016.
Các nội dung thi đấu đôi
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Số suất
thi đấu đôi

Tình huống xét thành tích đạt chuẩn

48
Đôi Nam :18
(32 VĐV)
Đôi Nữ: 16
(32VĐV)
Đôi Nam-Nữ: 16
(32 VĐV)

Danh sách Xếp hạng Thế giới ngày 5 tháng 5 năm 2016
sẽ được sử dụng để phân bổ 48 chỉ tiêu đấu đôi, cho 16
đôi có thứ hạng thành tích cao nhất ở mỗi nội dung thi
đấu, tương ứng với chỉ tiêu tối đa phân bổ cho mỗi Ủy
ban Olympic quốc gia ở mỗi nội dung. Chỉ tiêu của 48
cặp đấu này sẽ bao gồm cả chỉ tiêu của đại diện châu
lục.
Trong mỗi nội dung thi đấu đôi, sẽ phải có ít nhất 1 cặp
đấu của mỗi liên đoàn châu lục- trong 5 liên đoàn châu
lục của BWF (vị trí đại điên của châu lục) mà phải là
đôi xếp thứ hạng cao nhất trong Danh sách Xếp hạng
Thế giới ngày 5 tháng 5 năm 2016 đến từ châu lục có
liên quan với điều kiện đôi này được xếp thứ hạng 50
hoặc cao hơn trong Danh sách Xếp hạng Thế giới ngày
5 tháng 5 năm 2016của BWF .
Khi xem xét thành tích đạt chuẩn trong tất cả các giải
đấu, Ủy ban Olympic quốc gia không được xét đạt
chuẩn cho VĐV/Đôi trong hơn 2 nội dung thi đấu thông
qua chỉ tiêu đại điện châu lục. Nếu Ủy ban Olympic
quốc gia có những VĐV/Đôi đủ tư cách tham gia thi
đấu trong hơn 2 nội dung thi đấu, thì Ủy ban Olympic
quốc gia đó phải chọn VĐV/Đôi đã đạt thành tích chuẩn
và suất chỉ tiêu của VĐV/Đôi đã khước từ sẽ được dành
cho VĐV/Đôi đủ tư cách kế tiếp. Sự lựa chọn này của
Ủy ban Olympic quốc gia sẽ được xem là lựa chọn cuối
cùng.
Nếu VĐV đạt chuẩn (và được lựa chọn) nhiều hơn 1 nội
dung thi đấu, thì suất chỉ tiêu của VĐV không được sử

dụng sẽ được phân bổ cho VĐV xếp thứ hạng tốt nhất
kế tiếp có cùng giới tính ở nội dung thi đấu đôi trong
Danh sách Xếp hạng Thế giới ngày 5 tháng 5 năm
2016. Tuy nhiên việc tặng cho suất chỉ tiêu này sẽ phải
với điều kiện VĐV đó phải đạt chuẩn thành tích nhiều
hơn 1 nội dung thi đấu được Ủy ban Olympic quốc gia
của mình xác nhận và đăng ký tham dự TVH Olympic
Rio 2016.
Chỉ tiêu dành cho nước chủ nhà
Ủy ban Olympic quốc gia nước chủ nhà (Brazil) được 1 suất dành cho nước
chủ nhà ở nội dung Đơn Nam và 1 suất dành cho nước chủ nhà ở nội dung Đơn
Nữ, nếu như nước chủ nhà không có được bất kỳ chỉ tiêu đạt chuẩn thành tích nào
ở nội dung thi đấu cá nhân. Việc xét đủ điều kiện tham gia của cặp đôi này thông
qua Danh sách Xếp hạng Thế giới ngày 5 tháng 5 năm 2016 theo quy trình mô tả
ở mục các vị trí đạt chuẩn thành tích không cản trở Ủy ban Olympic quốc gia
nước chủ nhà sử dụng 2 suất dành cho nước chủ nhà ở nội dung thi đấu Đơn.
Những VĐV nhận được suất dành cho nước chủ nhà sẽ là VĐV xếp thứ hạng
cao nhất ở nội dung thi đấu cá nhân tương ứng trong Danh sách Xếp hạng Thế
giới ngày 5 tháng 5 năm 2016. Nếu không có VĐV của nước chủ nhà trong Danh
sách Xếp hạng Thế giới này thì nước này sẽ lựa chọn và xác nhận với BWF
những VĐV tương đương, chậm nhất là vào ngày 11 tháng 5 năm 2016.
Các suất mời của hội đồng ba bên
Hội đồng ba bên dành ra 6 chỉ tiêu tại TVH Olympic Rio 2016 cho các Ủy ban
Olympic quốc gia: 3 suất ở nội dung Đơn Nam và 3 suát ở nội dung Đơn Nữ.
Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ mời tất cả các Ủy ban Olympic quốc gia đủ điều
kiện nộp đơn xin được hưởng suất mời của hội đồng ba bên. Hội đồng ba bên sẽ
xác nhận bằng văn bản, việc phân bổ các suất mời của hội đồng tới các Ủy ban
Olympic quốc gia có liên quan sau khi kết thúc thời hạn xét thành tích đạt chuẩn
đối với môn thể thao liên quan (đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2016 đối với môn
Cầu lông).
E. TRÌNH TỰ XÁC NHẬN CHỈ TIÊU VỊ TRÍ THI ĐẤU
Danh sách các VĐV/Đôi đạt chuẩn thành tích từ đầu đối với mỗi nội dung thi
đấu (bao gồm cả những suất đại diện của châu lục, suất dành cho nước chủ nhà và
các suất mời của hội đồng ba bên) sẽ được công bố như là một phần của Danh
sách Xếp hạng Thế giới ngày 5 tháng 5 năm 2016 tại (www.bwfbadminton.org).
BWF sẽ thông báo cho các Ủy ban Olympic quốc gia về chỉ tiêu đã được phân
của họ chậm nhất là ngày 12 tháng 5 năm 2016. Sau đó các Ủy ban Olympic quốc
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gia sẽ phải xác nhận việc sử dụng những chỉ tiêu của mình trong thời hạn đến hết
ngày 31 tháng 5 năm 2016.
F. PHÂN PHỐI LẠI NHỮNG
DỤNG

CHỈ TIÊU MÀ KHÔNG ĐƯỢC SỬ

Phân phối lại những chỉ tiêu đạt chuẩn thành tích mà không được sử
dụng.
- Nếu chỉ tiêu đã được phân (trừ những suất đại điện cho châu lục) không được
Ủy ban Olympic quốc gia xác nhận vào đúng hạn chót cho việc xác nhận chỉ tiêu
đó (31 tháng 5 năm 2016) hoặc bị Ủy ban Olympic quốc gia đó từ chối thì suất
đã được phân theo chỉ tiêu đó sẽ được phân phối lại cho VĐV/Đôi đủ tư cách, xếp
hạng thành tích tốt nhất kế tiếp theo Danh sách Xếp hạng Năm 2016, mà chưa đạt
thành tích chuẩn để tham gia thi đấu Olympic. Quá trình này sẽ được lặp lại trong
nhiều giai đoạn khác nhau cho đến khi các chỉ tiêu được lấp đầy cho mỗi nội
dung thi đấu và giới tính, và thời hạn chót để xác nhận đối với những giai đoạn
phân bổ lại chỉ tiêu này sẽ do BWF quyết định trên cơ sở suy sét độc lập của
mình.
Nếu một Ủy ban Olympic quốc gia khước từ chỉ tiêu của VĐV/Đôi trong giai
đoạn phân chỉ tiêu đầu tiên, và sau đó chấp nhận một chỉ tiêu dành cho VĐV/Đôi
đủ tư cách có xếp hạng thành tích thấp hơn trong giai đoạn phân phối lại, thì Ủy
ban Olympic quốc gia đó sẽ không được đăng ký thi đấu cho VĐV/Đôi ban đầu ở
thời điểm đăng ký thi đấu cuối cùng, nếu lúc đó không có cặp đấu có thứ hạng
thành tích thấp hơn này.
Nếu một chỉ tiêu đã được phân thuộc suất đại diện cho châu lục không được
Ủy ban Olympic quốc gia xác nhận vào thời hạn chót (31 tháng 5 năm 2016) hoặc
bị Ủy ban Olympic quốc gia khước từ thì suất đó sẽ được phân bổ lại cho
VĐV/Cặp đôi đủ tư cách, có thứ hạng thành tích tốt nhất kế tiếp theo Danh sách
Xếp hạng Thế giới ngày 5 tháng 5 năm 2016 mà chưa đạt chuẩn thành tích tham
gia thi đấu Olympic, đến từ cùng một Liên đoàn châu lục. Quá trình này sẽ được
lặp đi lặp lại cho đến khi các chỉ tiêu được lấp đầy cho mỗi Liên đoàn châu lục ở
nội dung thi đấu tương ứng.
Nếu không có VĐV / Cặp đôi đủ tư cách để giành suất của Liên đoàn châu lục
thì suất chỉ tiêu đó sẽ được phân bổ cho VĐV/Cặp đôi đủ tư cách, có thứ hạng
thành tích tốt nhất kế tiếp theo Danh sách Xếp hạng Thế giới ngày 5 tháng 5 năm
2016.
Phân phối lại những chỉ tiêu của nước chủ nhà mà không được sử dụng.
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Nếu Ủy ban Olympic quốc gia của nước chủ nhà không xác nhận những suất
dành cho nước chủ nhà đúng thời hạn chót 31 tháng 5 năm 2016 thì những suất
dành cho nước chủ nhà không được sử dụng này sẽ được phân bổ lại cho VĐV đủ
tư cách, có thứ hạng thành tích tốt nhất kế tiếp theo Danh sách Xếp hạng Thế giới
ngày 5 tháng 5 năm 2016 mà chưa đạt thành tích chuẩn để tham gia thi đấu
Olympic. Quá trình sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi các chỉ tiêu này đã được lấp
đầy cho mỗi nội dung thi đấu.
Phân phối lại những suất mời của hội đồng ba bên mà không được sử
dụng.
Nếu những suất mời của hội đồng ba bên không được sử dụng thì suất mời này
sẽ được phân bổ lại cho VĐV đủ tư cách, có thứ hạng thành tích tốt nhất kế tiếp ở
cùng nội dung theo Danh sách Xếp hạng Thế giới ngày 5 tháng 5 năm 2016 mà
chưa đạt thành tích chuẩn để tham gia thi đấu Olympic. Quá trình sẽ được lặp đi
lặp lại cho đến khi các chỉ tiêu này được lấp đầy cho mỗi nội dung thi đấu.
G. ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN VỀ THỜI GIAN
Thời hạn

Các mốc sự kiện

4/5/2015 đến
1/5/2016

Thời kỳ xếp hạng đối với các Danh sách Xếp hạng Thế
giới

1/5/2016

Kết thúc thời hạn xét thành tích

đạt chuẩn

5/5/2016

Công bố các Danh sách Xếp hạng

11/5/2016

Hạn chót để các nước chủ nhà gửi văn bản tới BWF
xác nhận về suất dành cho nước chủ nhà

TBC

Hạn chót để các Ủy ban Olympic quốc gia gửi đơn xin
suất mời của hội đồng ba bên

Trong ngày 12/5/2016

Hội đồng ba bên gửi văn bản xác nhận việc phân bổ
các suất mời tới các Ủy ban Olympic quốc gia

Trong ngày 12/5/2016

BWF sẽ thông báo cho các Ủy ban Olympic quốc gia
về chỉ tiêu đã được phân

31/5/2016

Các Ủy ban Olympic quốc gia gửi văn bản xác nhận
việc sử dụng các chỉ tiêu đã được phân của mình tới
BWF

Thế giới

BWF sẽ phân phối lại tất cả những chỉ tiêu không
Trong ngày 18/7/2016 được sử dụng.
Phân phối lại những chỉ tiêu cho các VĐV đạt chuẩn
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thành tích ở nhiều hơn một nội dung thi đấu có quyền
được hưởng trong trường hợp VĐV đã đạt chuẩn thành
tích ở nhiều hơn một nội dung thi đấu này không có
18/7/2016

Hạn chót cho để đăng ký thi đấu tại TVH Rio 2016

Thanh Hương biên dịch và tổng hợp (theo www.bwfbadminton.org)
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MÔN: BÓNG BÀN
A. CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU (4)
Nội dung TĐ của Nam (2)

Nội dung TĐ của Nữ (2)

Đơn Nam

Đơn Nữ

Đồng đội Nam

Đồng đội Nữ

B. CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG VĐV
1. Chỉ tiêu tổng thể cho môn Bóng bàn
Các vị trí thi
đấu đạt
chuẩn

Các xuất dành
cho nước
chủ nhà

Các xuất mời
của HĐ ba bên

Tổng số

Nam

84

1

1

86

Nữ

84

1

1

86

Tổng

168

2

2

172

2. Số VĐV tối đa cho mỗi quốc gia (Ủy ban Olympic quốc gia)
Chỉ tiêu cho mỗi
Chỉ tiêu cụ thể về nội dung thi đấu
quốc gia
Nam

3

- Tối đa 1đội 3VĐV
- Tối đa 2 VĐV thi đấu đơn

Nữ

3

- Tối đa 1đội 3VĐV
- Tối đa 2 VĐV thi đấu đơn

Tổng số

6

3. Phương thức phân chỉ tiêu
Chỉ tiêu thi đấu tất cả các nội dung được phân theo tên VĐV.
C. VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỦ TƯ CÁCH THAM GIA THI ĐẤU
Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định hiện hành của Hiến chương
Olympic, bao gồm nhưng không hạn chế, Điều 41 (Quốc tịch của các VĐV). Chỉ
những VĐV tuân thủ Hiến chương Olympic mới được phép tham gia Thế vận hội
Olympic.
Yêu cầu thêm của liên đoàn quốc tế: Các giải đấu xét thành tích đạt chuẩn sẽ
được mở để tất cả các VĐV được liên đoàn quốc gia của mình lựa chọn và được
Uỷ ban Olympic quốc gia của họ phê duyệt để được tham gia thi đấu tại Đại hội
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thể thao Olympic. Để có đủ tư cách tham gia Đại hội thể thao Olympic Rio 2016,
tất cả các VĐV phải:
- Tuân thủ các Điều luật của Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế (ITTF) được quy
định Luật Bóng bàn mới nhất của ITTF.
- Tuân thủ các tiêu chí về đủ tư cách tham gia thi đấu do ITTF quy định đối
với các cuộc thi đấu Olympic.
- Đã tham gia Giải đấu châu lục xét chuẩn thành tích, không tính VĐV nước
chủ nhà, các VĐV được mời của hội động ba bên. Những VĐV theo chỉ tiêu nội
dung thi đấu động đội và những VĐV đóng thế.
- VĐV được hội đồng ba bên chọn phải có tên trong Danh sách xếp hạng thành
tích của ITTF từ ngày 1 tháng Bảy năm 2014 đến ngày 15 tháng Năm năm 2016.
D. PHƯƠNG THỨC XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT CHUẨN
86 VĐV ở mỗi giới tính (Nam/Nữ) sẽ thi đấu loại như sau:
Nội dung thi đấu đơn:
40 Đạt tiêu chuẩn châu lục với tối đa là 2 VĐV/quốc gia đã đạt chuẩn thành
tích. 22 Bảng xếp hạng thành tích thi đấu cá nhân tại Olympic của ITTF, không
vượt quá tổng số tối đa 2 VĐV/quốc gia. 1 Suất mời của hội đồng ba bên. 1 Suất
dành cho nước chủ nhà. 64 Tổng - Tối đa là 2 VĐV của cùng một quốc gia sẽ tham
gia thi đấu ở nội dung thi đấu đơn.
Nội dung thi đấu đồng đội
Chỉ tiêu còn lại của 22 VĐV ở nội dung đồng đội sẽ được sử dụng cho đấu loại
nội dung đồng đội.
Các vị trí thi đấu đạt chuẩn thành tích
Các giải thi đấu xét thành tích đạt chuẩn được lên danh sách theo thứ bậc tiêu
chuẩn.
NAM/NỮ
Tiêu chuẩn thi đấu nội dung cá nhân
Số lượng chỉ tiêu được
Tiêu chí xét thành tích đạt chuẩn
vào thi đấu theo mỗi giới

40
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1. Giải châu lục xét thành tích đạt chuẩn nội
dung thi đấu cá nhân
Những VĐV đạt thành tích tốt nhất tại Giải châu
lục xét thành tích đạt chuẩn ở nội dung cá nhân

được tổ chức trong thời hạn từ 1/7/2015 đến 24/4/
2016 sẽ xét thành tích đạt chuẩn tham gia thi đấu
TVH Olympic theo sự phân bổ chỉ tiêu như sau:
- Châu Phi:
6 suất
- Châu Á:
11suất
- Châu Âu:
11 suất
- Mỹ La Tinh:
6 suất
- Bắc Mỹ:
3 suất
- Châu Đại Dương: 3 suất
--------------------------------------Tổng số:
40
Tối đa là 2 VĐV/quốc gia có thể được đạt chuẩn.
Liên đoàn Bóng bàn quốc tế và các Liên đoàn
châu lục của mình có trách nhiệm tổ chức các Giải
châu lục xét thành tích đạt chuẩn theo quy định
chung đối với Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn.
Liên đoàn Bóng bàn quốc tế và các Liên đoàn
châu lục của mình lập kế hoạch tổ chức các Giải
châu lục xét thành tích đạt chuẩn (thời gian, địa
điểm và số lượng VĐV sẽ được công nhận đạt
chuẩn trong mỗi giải) trước ngày 31 tháng 12 năm
2014, đồng thời thông báo tên của những VĐV đã
đạt chuẩn thành tích sau mỗi giải theo chỉ tiêu nêu
trên và theo điều kiện tiêu chuẩn về thời gian lập
thành tích.

22

2. Xét thành tích đạt chuẩn thông qua Xếp hạng
Olympic ở nội dung thi đấu cá nhân của ITTF
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2016, Liên đoàn Bóng bàn
Quốc tế sẽ công bố Bảng xếp hạng Olympic ở nội
dung thi đấu cá nhân căn cứ trên những nguyên tắc
giống như Bảng xếp hạng thế giới của ITTF được
đưa vào xem xét những VĐV đủ tư cách tham gia
TVH Olympic.
Những VĐV đã tham gia Giải châu lục xét thành
tích đạt chuẩn nhưng không đạt thành tích chuẩn
sẽ đủ tư cách để xét thành tích đạt chuẩn thông qua
danh sách xếp hạng Olympic ở nội dung thi đấu cá
nhân của ITTF ban hành vào đầu năm 2016.
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22 VĐV xếp hạng cao nhất đủ tư cách, với tối đa 2
VĐV/quốc gia trong danh sách xếp hạng Olympic
ở nội dung thi đấu cá nhân của ITTF công bố vảo
tháng 5 năm 2016, sẽ được xét đạt chuẩn thành
tích, miễn là tổng tối đa của 2 VĐV/quốc gia
không vượt quá 40 người đạt chuẩn thành tích
châu lục.
Trong trường hợp thành tích bằng nhau để vào vị
thế đạt chuẩn ngay ở Bảng xếp hạng cuối cùng, thì
sẽ phải tham khảo Danh sách xếp hạng Olympic ở
nội dung thi đấu cá nhân của ITTF trước đó và
VĐV được xếp hạng thành tích tốt hơn sẽ đạt
chuẩn. Nếu vẫn bằng nhau, sẽ phải tham khảo
Danh sách xếp hạng Olympic ở nội dung thi đấu
cá nhân của ITTF trước đó nữa. Nếu vẫn còn tiếp
tục bằng nhau, lại phải tham khảo Danh sách xếp
hạng Olympic ở nội dung thi đấu cá nhân của
ITTF trước nữa và v.v.. cho đến khi phân biệt
được hơn- kém.
Tất cả các VĐV phải được đưa vào danh sách theo
Quy chế xếp hạng của ITTF.
Số vị trí đạt chuẩn lấy từ Bảng Xếp hạng Olympic
ở nội dung thi đấu cá nhân của ITTF có thể được
tăng lên nếu suất dành cho nước chủ nhà được
phân lại hoặc chỉ tiêu đồng đội (22 suất) không
được sử dụng hết. Điều này chỉ áp dụng đối với
những VĐV đã tham gia các giải châu lục có công
nhận thành tích đạt chuẩn nhưng chưa đạt được
điều kiện này.
Tiêu chuẩn thi đấu nội dung đồng đội
Số lượng chỉ tiêu được
vào thi đấu theo mỗi nội
dung

Chỉ tiêu xét thành tích đạt chuẩn

22

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2016, ITTF sẽ phát hành
hàng tháng Bảng Xếp hạng Olympic ở nội dung
thi đấu đồng đội dựa trên nguyên tắc giống như
Bảng Xếp hạng Thế giới nội dung thi đấu đồng đội
của ITTF nhưng chỉ xem xét những VĐV đủ điều
kiện tham gia Thế vận hội Olympic và giải đấu
đồng đội theo thể thức Olympic.
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Chừng nào 62 VĐV, đạt được mức chuẩn thành
tích thông qua các giải đấu châu lục có công nhận
thành tích đạt chuẩn ở nội dung cá nhân và Bảng
Xếp hạng Olympic ở nội dung thi đấu cá nhân
được xác định thì quá trình tuyển chọn sẽ bắt đầu
để xác định 16 đội như sau:

1. Các chỉ tiêu thi đấu châu lục: 6 đội
1 cho châu Phi
1 cho châu Á
1 cho châu Âu
1 cho Mỹ Latin
1 cho Bắc Mỹ
1 cho châu Đại Dương.
Một (1) đội đến từ mỗi châu lục sẽ được lựa chọn
như sau:
a)
Đối với mỗi châu lục, đội xếp hạng cao nhất
trong Danh sách Xếp hạng Olympic nội dung động
đội của ITTF tháng 5 năm 2016 mà có một Ủy ban
Olympic quốc gia và tổng cộng 2 VĐV đạt chuẩn
thành tích thông qua bất kỳ phương thức xét thành
tích đạt chuẩn Olympic nào, sẽ nhận được 1suất
chỉ tiêu VĐV bổ sung từ chỉ tiêu đồng đội ra hạn
ngạch trong tổng số 22 suất để tạo thành một đội 3
VĐV.
b)
Trong trường hợp, trong một châu lục trên
đây không Ủy ban Olympic quốc gia nào có 2
VĐV đạt mức thành tích chuẩn, thì đội xếp hạng
cao nhất căn cứ trên Danh sách Xếp hạng Olympic
của ITTF tháng 5 năm 2016, có 1 VĐV ở nội dung
thi đấu cá nhân đủ điều kiện thông qua bất kỳ
phương thức xét thành tích đạt chuẩn Olympic nào
sẽ nhận được 2 vị trí VĐV bổ sung từ chỉ tiêu
đồng đội để tạo thành một đội 3 VĐV.
c)
Nếu thẩm quyền của Ủy ban Olympic quốc
gia bao trùm tới hơn 1 thành viên trực thuộc ITTF,
thì thứ hạng của thành viên trực thuộc được xếp
hạng cao nhất của Ủy ban Olympic quốc gia ấy
trong tháng 5 năm 2016 sẽ được tính để xét thành
tích đạt chuẩn.
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2. Các đội còn lại: 9 đội (hoặc 10 đội, nếu Ủy ban
Olympic quốc gia nước chủ nhà đạt chuẩn thông
qua chỉ tiêu châu lục).
9 đội còn lại sẽ xét thành tích đạt chuẩn dựa trên
những nguyên tắc sau:
a)
Các Ủy ban Olympic quốc gia có 2 VĐV thi
đấu Đơn đã đạt chuẩn thành tích thông qua bất kỳ
phương thức xét thành tích đạt chuẩn nào sẽ đủ tư
cách để đạt chuẩn đồng đội và sẽ nhận được 2 chỉ
tiêu vị trí VĐV bổ sung từ chỉ tiêu đồng đội để tạo
thành các đội 3 VĐV.
b)
Nếu có trên 9 đội có đủ điều kiện để đạt
chuẩn thành tích thì 9 đội đứng đầu theo Danh
sách Xếp hạng Olympic tháng 5 năm 2016 của
ITTF sẽ hội đủ điều kiện đạt chuẩn.
c)
Nếu có ít hơn 9 đội có đủ điều kiện để đạt
chuẩn thành tích, Ủy ban Olympic quốc gia có 1
VĐV thi đấu đơn đã đạt chuẩn thông qua bất kỳ
phương thức xét thành tích đạt chuẩn nào sẽ nhận
được 2 suất VĐV bổ sung từ chỉ tiêu đồng đội để
tạo thành các đội 3 VĐV, theo thứ tự xếp hạng của
Danh sách Xếp hạng Olympic tháng năm 2016 của
ITTF, cho đến khi chỉ tiêu của 9 đội này được
hoàn tất.
d)
Nếu chỉ tiêu đồng đội đã lấp đầy dùng đến ít
hơn 22 suất theo chỉ tiêu dành cho nam và 22 suất
theo chỉ tiêu dành cho nữ, thì những chỉ tiêu còn
lại
sẽ
được
thêm
vào
Danh sách Xếp hạng Olympic của ITTF để xét
thành tích đạt chuẩn ở nội dung thi đấu đơn.
3. Nước chủ nhà: 1 đội
Nếu Nước chủ nhà không có đủ điều kiện một đội
thông qua quá trình lựa chọn đồng đội thì nước
này
được
đảm bảo có 1 chỉ tiêu đấu đồng đội cho mỗi nội
dung. Số suất cần thiết (1 hoặc 2) từ chỉ tiêu đồng
đội (22 VĐV) sẽ được phân bổ để hoàn thành các
đội.
Suất dành cho nước chủ nhà
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- Một chỉ tiêu Đơn Nam và một chỉ tiêu Đơn Nữ nếu không có VĐV nào của
nước chủ nhà đạt thành tích chuẩn thông qua giải đấu châu lục được xét thành
tích đạt chuẩn hoặc từ Bảng Xếp hạng Olympic nội dung thi đấu Đơn của ITTF.
- Trong trường hợp nước chủ nhà không có VĐV nào đạt chuẩn thông qua các
giải châu lục xét thành tích đạt chuẩn hoặc từ Bảng Xếp hạng Olympic nội dung
thi đấu Đơn của ITTF, thì giải đấu quốc gia xét thành tích đạt chuẩn phải được
hiệp hội quốc gia tổ chức để tuyển chọn và xét thành tích đạt chuẩn của các VĐV
nước chủ nhà, một 1 Nam và 1 Nữ. Tất cả các VĐV được ITTF xếp hạng xuất
hiện trong Bảng Xếp hạng Olympic của ITTF trong tháng 1 năm 2016 sẽ được
mời tham gia giải đấu quốc gia xét thành tích đạt chuẩn, cộng 2 Nam và 2 Nữ do
hiệp hội quốc gia lựa chọn.
- Những người thắng cuộc, 1 Nam và 1 Nữ sẽ giành được chỉ tiêu dành cho
nước chủ nhà ở nội dung thi đấu Đơn.
- Ở mỗi nội dung thi đấu đồng đội, nước chủ nhà được đảm bảo 1 đội ở mỗi
giới. Nếu đăng ký của nước chủ nhà đã không đạt được chuẩn thông qua quá trình
lựa chọn đồng đội, thì số vị trí cần thiết từ chỉ tiêu đồng đội này sẽ được phân bổ
để hoàn chỉnh các đội.
Các suất mời của hội đồng ba bên
- 1 đơn Nam và 1 đơn Nữ là những suất mời của hội đồng ba bên dành sẵn
cho các Ủy ban Olympic quốc gia đủ tư cách tham gia TVH Rio 2016.
- VĐV của hội đồng ba bên phải xuất hiện trên bất kỳ danh sách xếp hạng
nào của ITTF từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 đến 15 tháng 05năm 2016.
- Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ mời tất cả các Ủy ban Olympic quốc gia đủ tư
cách nộp đơn xin được hưởng các suất mời của hội đồng. Hội đồng ba bên sẽ gửi
văn bản xác nhận việc phân bổ các suất mời tới các Ủy ban Olympic quốc gia có
liên quan sau khi kết thúc thời hạn xét thành tích đạt chuẩn cho các môn thể thao
có liên quan.
- Thông tin chi tiết về các suất mời của hội đồng ba bên được đăng tải trong
"Rio 2016 – Thủ tục phân bổ các suất mời- hội đồng ba bên ".
E. TRÌNH TỰ XÁC NHẬN CHỈ TIÊU VỊ TRÍ THI ĐẤU
Sau mỗi giải đấu có công nhận thành tích đạt chuẩn, ITTF sẽ công bố kết quả
trên trang web của mình (www.ittf.com) và thông báo cho các Ủy ban Olympic
quốc gia liên quan về chỉ tiêu đã đạt chuẩn của họ. Sau đó các NOC Ủy ban
Olympic quốc sẽ có 15 ngày để xác nhận nếu họ muốn sử dụng những chỉ tiêu
này, theo chi tiết được nêu dưới đây.
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Sau khi lựa chọn danh sách Xếp hạng Olympic của ITTF; ITTF sẽ gửi cho các
Ủy ban Olympic quốc gia văn bản xác nhận danh sách có đầy đủ các tên của tất
cả các VĐV và các đội đã đạt chuẩn thành tích, vào ngày 30 tháng 5 năm 2016.
Trong ngày 15 tháng 6 năm 2016, các Ủy ban Olympic Quốc gia phải xác nhận
bằng văn bản với ITTF tên của tất cả các VĐV tham gia và các đội, và trong ngày
30 tháng 6 năm 2016, ITTF sẽ công bố Danh sách cuối cùng xác nhận tất cả các
VĐV và các đội đủ điều kiên tham gia thi đấu.
F. PHÂN PHỐI LẠI NHỮNG CHỈ TIÊU KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG
Phân phối lại những chỉ tiêu đạt chuẩn mà không được sử dụng
CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU ĐƠN
1. Giải châu lục xét thành tích đạt chuẩn
Bất kỳ suất nào đã giành được tại các giải châu lục mà không được sử dụng sẽ
được phân phối lại cho VĐV đủ tư cách có thứ hạng thành tích tốt nhất kế tiếp ở
cùng một giới tính mà chưa đạt chuẩn thành tích từ chưa đủ điều kiện, từ Giải
châu lục xét thành tích đạt chuẩn có liên quan.
Nếu các chỉ tiêu dành cho châu lục không được lấp đầy vào ngày 15 Tháng 5
năm 2016, những vị trí thi đấu theo chỉ tiêu còn sẽ được phân bổ lại cho các VĐV
đủ tư cách có thứ hạng thành tích tốt nhất kế tiếp ở cùng một giới tính, không
phân biệt là của châu lục nào trong Danh sách xếp hạng Olympic tháng 5 năm
2016 của ITTF.
2. Danh sách xếp hạng Olympic nội dung thi đấu đơn của ITTF
Bất kỳ chỉ tiêu nào đạt được thông qua Danh sách xếp hạng Olympic nội dung
thi đấu đơn của ITTF không được sử dụng sẽ được phân bổ lại cho các VĐV đủ
tư cách có thứ hạng thành tích tốt nhất kế tiếp ở cùng một nội dung, nhưng vẫn
chưa đạt mức thành tích chuẩn, trong Danh sách xếp hạng Olympic nội dung thi
đấu đơn tháng năm 2016 của ITTF.
Các nội dung thi đấu đồng đội
Phân bổ lại những chỉ tiêu sẽ không ảnh hưởng đến các đội đã đạt chuẩn.
1. Chỉ tiêu dành cho châu lục
Những chỉ tiêu đồng đội thuộc chỉ tiêu dành cho châu lục mà không được sử
dụng sẽ được phân bổ lại cho Ủy ban Olimpic quốc gia của chính châu lục đó, với
2 VĐV đã đạt thành tích chuẩn căn cứ vào Danh sách xếp hạng Olympic nội dung
thi đấu đồng đội tháng 5 năm 2016 của ITTF. Sau ngày 25 tháng 5 năm 2016, nếu
chỉ tiêu của châu lục này không được sử dụng, thì suất đó sẽ được phân lại cho
Ủy ban Olympic quốc gia đủ tư cách, có thứ hạng thành tích tích tốt nhất nhất kế
tiếp, nhưng vẫn chưa đạt thành tích chuẩn theo Danh sách xếp hạng Olympic nội
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dung thi đấu đồng đội tháng 5 năm 2016 của ITTF, không phân biệt của châu lục
nào và phù hợp với quy trình xét thành tích đạt chuẩn ở nội dung đồng đội.
2. Các đội còn lại
Bất cứ chỉ tiêu nào dành cho các đội còn lại mà không được sử dụng đều sẽ
được phân bổ cho các đội đủ tư cách, có thứ hạng thành tích tích tốt nhất kế tiếp,
nhưng vẫn chưa đạt thành tích chuẩn theo Danh sách xếp hạng Olympic nội dung
thi đấu đồng đội tháng 5 năm 2016 của ITTF, theo quy trình xét thành tích đạt
chuẩn ở nội dung đồng đội.
Phân phối lại chỉ tiêu dành cho nước chủ nhà mà không được sử dụng
Những suất dành cho nước chủ nhà mà không sử dụng đến sẽ được phân bổ lại
cho các VĐV đủ tiêu chuẩn, có thứ hạng thành tích tích tốt nhất nhất kế tiếp trong
Danh sách xếp hạng Olympic nội dung thi đấu cá nhân tháng 5 năm 2016 của
ITTF.
Phân phối lại các suất mời của hội đồng ba bên mà không được sử dụng
Nếu hội đồng ba bên không thể phân bổ được một suất mời của hội đồng thì
suất nàysẽ được phân bổ lại cho các VĐV đủ tư cách, có thứ hạng thành tích tích
tốt nhất nhất kế tiếp trong Danh sách xếp hạng Olympic nội dung thi đấu cá nhân
tháng 5 năm 2016 của ITTF.
G. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG VẬN ĐỘNG VIÊN
ĐÓNG THẾ
VĐV đóng thế là các VĐV không thi đấu, và không được tính trong chỉ tiêu
của VĐV được tham gia thi đấu như đã mô tả ở trên. Thông tin chi tiết về quyền
lợi và chỉ tiêu dành cho các VĐV này có thể tìm thấy trong hướng dẫn sử dụng
“Accreditaton at the Olympic Games”. Các VĐV đóng thế (P Athletes) chỉ có thể
trở thành VĐV thi đấu theo các điều kiện được nêu trong “Hợp đồng thay thế
VĐV mới đây ('IOC / Rio 2016 Late Athlete')
Điều kiện
VĐV thay thế phải tuân theo các quy tắc hội đủ điều kiện giống như các VĐV
thi đấu như đã mô tả ở mục C – về VĐV đủ tư cách nêu trên.
Chỉ tiêu: Mỗi đội đạt chuẩn có quyền được 1 VĐV đóng thế.
H. ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN VỀ THỜI GIAN
Thời gian
31 tháng 12
năm 2014
Tháng Giêng

Mốc sự kiện
ITTF và các Liên đoàn châu lục xác định các Giải đấu châu
lục được công nhận thành tích đạt chuẩn ở các nội dung thi
đấu cá nhân.
ITTF ra thông báo về Giải đấu châu lục được công nhận thành
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năm 2015
tích đạt chuẩn
01 Tháng 7
Quá trình xét thành tích đạt chuẩn của các châu lục
năm 2015 đến
24 tháng 4 năm
2016
Thời gian chính xác của từng Giải đấu châu lục được công
TBD
nhận thành tích đạt chuẩn
TBD
+ 15 ngày

Các Ủy ban Olympic quốc gia xác nhận việc sử dụng chỉ tiêu
vị trí thi đấu của châu lục

Từ tháng 1
năm 2015

Danh sách xếp hạng Olympic của ITTF hàng tháng được phát
hành để cung cấp thông tin (các nội dung cá nhân & đồng đội)

TBD

Hạn cuối cùng để các Ủy ban Olympic quốc gia đệ trình đơn
xin được hưởng suất mời của hội đồng ba bên

Tháng 5 năm
2016

Danh sách xếp hạng Olympic chính thức của ITTF được phát
hành (các nội dung cá nhân & đồng đội)

25 tháng 5 năm Ủy ban Olympic quốc gia nước chủ nhà xác định việc sử dụng
2016
chỉ tiêu dành cho nước chủ nhà
30 tháng 5 năm ITTF thông báo cho các Ủy ban Olympic quốc gia về các suất
2016
được phân bổ cho họ và danh sách các VĐV đạt chuẩn
Trong ngày
Hội đồng ba bên gửi văn bản xác nhận việc phân bổ các suất
30 tháng 5 năm mời tới các Ủy ban Olympic quốc gia
2016
Các Ủy ban Olympic quốc gia gửi văn bản xác nhận việc sử
15 tháng 5 năm
dụng các chỉ tiêu được phân và tên của các VĐV đã đạt chuẩn
2016
tới ITTF
ITTF phân phối lại những chỉ tiêu không được sử dụng và
30 tháng 6 năm
công bố danh sách cuối cùng về các VĐV đủ điều kiện tham
2016
gia
18 tháng 7 năm Hạn chót để đăng ký thi đấu tại TVH Rio- 2016
2016
Thu Trang biên dịch và tổng hợp (theo www.ittf.com)
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