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A. Nội dung
Nội dung của nam

Nội dung của nữ

-

50m tự do

-

50m tự do

-

100m tự do

-

100m tự do

-

200m tự do

-

200m tự do

-

400m tự do

-

400m tự do

-

1.500m tự do

-

800m tự do

-

100m bơi ngửa

-

100m bơi ngửa

-

200m bơi ngửa

-

200m bơi ngửa

-

100m bơi ếch

-

100m bơi ếch

-

200m bơi ếch

-

200m bơi ếch

-

100m bơi bƣớm

-

100m bơi bƣớm

-

200m bơi bƣớm

-

200m bơi bƣớm

-

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

-

4 x 100m tiếp sức tự do

-

4 x 200m tiếp sức tự do

-

4 x 200m tiếp sức tự do

-

4 x 100m tiếp sức hỗn hợp

-

4 x 100m tiếp sức hỗn hợp

-

Bơi Marathon 10km

-

Bơi Marathon 10km

B. Chỉ tiêu
Tổng cộng
Tổng cộng

900

Chỉ tiêu từng quốc gia
Nam

Tối đa 2 VĐV/nội dung

Nữ

Tối đa 2 VĐV/ nội dung
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------------------------------------------------------------------------------------------Chỉ tiêu
Số lƣợng VĐV: Chỉ tiêu số lƣợng VĐV tham gia thi đấu tại TVH Olympic Luân Đôn
2012 là 900 ngƣời.
Chỉ tiêu tối đa của từng quốc gia:
-

Nội dung cá nhân: mỗi quốc gia đƣợc quyền gửi tối đa 02 VĐV tới tham gia thi
đấu tại TVH Olympic Luân Đôn. Để đƣợc quyền gửi 02 VĐV tham gia tranh tài ở
cùng một nội dung, cả 02 VĐV này phải có thành tích nằm trong “Bảng thời gian
tiêu chuẩn Olympic”. Để đƣợc quyền gửi 01 VĐV tham gia tranh tài tại một nội
dung, VĐV này phải có thành tích nằm trong “Bảng thời gian tiêu chuẩn nhận
giấy mời của Liên đoàn Bơi Thế giới” và do Liên đoàn Bơi chính thức gửi giấy
mời thi đấu.

-

Nội dung tiếp sức: mỗi quốc gia đƣợc quyền gửi tối đa 01 đội tuyển đã vƣợt qua
vòng loại tới tham gia thi đấu tại TVH Olympic Luân Đôn.

Chỉ tiêu đối với các quốc gia không có VĐV vƣợt qua vòng loại: Đối với các Liên
đoàn hoặc quốc gia không có VĐV nào thành tích nằm trong “Thành tích tiêu chuẩn
vƣợt qua vòng loại”, có thể đăng ký tham gia thi đấu tại TVH Olympic Luân Đôn
2012 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ. Đối với các Liên đoàn hoặc quốc gia không có
VĐV nào thành tích nằm trong “Thành tích đạt tiêu chuẩn Olympic”, nhƣng có 01
VĐV hoặc nhiều hơn có thành tích nằm trong “Thời gian tiêu chuẩn nhận giấy mời
của Liên đoàn Bơi Thế giới” và các thành viên khác trong đội chƣa đƣợc nhận giấy
mời của Liên đoàn Bơi Thế giới, thì quốc gia hoặc Liên đoàn này có thể gửi VĐV có
thành tích cao nhất, dựa vào bảng xếp hạng của Liên đoàn Bơi Thế giới (đƣợc công
bố chính thức vào ngày 01/01/2012), mà không phải cân nhắc đến giới tính, nội dung
hay khoảng cách của nội dung.
Với các điều kiện là:
-

Các VĐV này đã tham dự Giải Vô địch Bơi Thế giới lần thứ 14 – Thƣợng Hải,
Trung Quốc, 2011; và,
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Liên đoàn Bơi Thế giới sẽ quyết định gửi giấy mời tới các VĐv này dựa trên
thành tích và kết quả thi đấu của từng cá nhân.

C. Tư cách VĐV
Chỉ những VĐV có đủ đầy đủ điều kiện chứng minh đƣợc với Hội đồng Olympic là
vẫn đang tham gia thi đấu mới có quyền tham dự tranh tài tại TVH Olympic Luân
Đôn 2012.
Chỉ những VĐV có đủ điều kiện tham gia thi đấu tại các giải của Liên đoàn Bơi Thế
giới, cũng nhƣ tuân thủ nghiêm chỉnh các điều luật do Liên đoàn đề ra, mới đƣợc
quyền tham dự tranh tài tại TVH Olympic Luân Đôn 2012.
D. Hệ thống giải đấu vòng loại
Hệ thống giải đấu vòng loại
1. Tiêu chuẩn qua vòng loại hạng “A”, “B” của nội dung cá nhân
Tại các nội dung thi đấu cá nhân tại TVH Olympic Luân Đôn 2012, Liên đoàn Bơi
Thế giới sẽ cho đƣa vào hoạt động “Thành tích tiêu chuẩn vƣợt qua vòng loại”, đƣợc
thể hiện dƣới 02 hình thức: “Thành tích tiêu chuẩn Olympic” và “Thời gian tiêu
chuẩn nhận giấy mời của Liên đoàn Bơi Thế giới”. Trong 02 tiêu chí trên, thì “Thời
gian tiêu chuẩn nhận giấy mời của Liên đoàn Bơi Thế giới” sẽ dễ dàng hơn để đạt
đƣợc. Thành tích tiêu chuẩn vƣợt qua vòng loại sẽ chỉ đƣợc công nhận khi VĐV tham
gia thi đấu tại các giải đấu do Liên đoàn Bơi Thế giới tổ chức.
Tại các nội dung thi đấu cá nhân tại TVH Olympic Luân Đôn 2012, tối đa mỗi quốc
gia hoặc liên đoàn sẽ có 02 VĐV tham gia thi đấu. Để đƣợc chỉ tiêu 02 VĐV thi đấu
tại vòng này, 02 VĐV này phải đảm bảo giành đƣợc “Thành tích tiêu chuẩn
Olympic”. Để đƣợc chỉ tiêu 01 VĐV thi đấu tại vòng này, VĐV phải có thành tích
nằm trong “Thời gian tiêu chuẩn nhận giấy mời của Liên đoàn Bơi Thế giới”, và đƣợc
Liên đoàn Bơi Thế giới gửi giấy mời chính thức về việc tham dự TVH Olympic Luân
Đôn 2012.
Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1
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------------------------------------------------------------------------------------------VĐV có thành tích nằm trong “Thành tích tiêu chuẩn Olympic” ở 01 hoặc nhiều nội
dung, sẽ giành đƣợc suất tham dự TVH Olympic Luân Đôn 2012.
VĐV có thành tích nằm trong “Thời gian tiêu chuẩn nhận giấy mời của Liên đoàn
Bơi Thế giới” sẽ đủ tiêu chuẩn đƣợc nhận giấy giấy mời về việc tham dự TVH
Olympic Luân Đôn 2012. Liên đoàn Bơi Thế giới sẽ gửi giấy mời tới các VĐV dựa
vào các bƣớc sau:
-

Tại nội dung cá nhân, các VĐV sẽ đƣợc xếp hạng từ cao đến thấp, dựa trên Bảng
thành tích của Liên đoàn Bơi Thế giới, đƣợc chính thức công bố từ ngày
01/01/2012. Các điều kiện về thể thức, cự li không đƣợc xét trong trƣờng hợp
này.

-

Sau khi đã lên danh sách chính thức các VĐV có thành tích nằm trong tiêu chuẩn
Olympic và số lƣợng cụ thể các VĐV tham gia thi đấu nội dung tiếp sức cũng nhƣ
danh sách các VĐV chƣa đạt “Thành tích tiêu chuẩn để vƣợt qua vòng loại”, thì
lúc đấy số lƣợng chỉ tiêu giành cho các suất nhận giấy mời mới đƣợc xác định.

2. Các quốc gia hoặc Liên đoàn không có VĐV đạt chuẩn vào vòng sau
Đối với các quốc gia hoặc Liên đoàn không có VĐV có thành tích nằm trong “Thành
tích tiêu chuẩn vƣợt qua vòng loại”, sẽ đƣợc cử tối đa 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ.
Đối với các quốc gia hoặc Liên đoàn không có VĐV có thành tích nằm trong “Thành
tích tiêu chuẩn vƣợt qua vòng loại”, nhƣng có 01 VĐV đạt tiên chuẩn “Nhận giấy
mời của Liên đoàn Bơi Thế giới” nhƣng chƣa đƣợc Liên đoàn gửi giấy thông báo
chính thức tham gia thi đấu, sẽ đƣợc cử cá nhân có thành tích cao nhất dựa vào bảng
xếp hạng kết quả thi đấu do Liên đoàn cung cấp (chính thức công bố vào ngày
01/01/2012).
Một số điều kiện là:
-

VĐV đấy phải tham gia thi đấu tại Giải Bơi Vô địch Thế giới do Liên đoàn Bơi
Thế giới tổ chức tại Thƣợng Hải 2011;
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Và Liên đoàn sẽ gửi giấy mời tham gia thi đấu dựa trên thành tích của các cá nhân
này.

Các quốc gia hoặc liên đoàn chƣa có chỉ tiêu thi đấu tại TVH Olympic Luân Đôn
2012 có thể gửi đơn đăng ký tới Liên đoàn Bơi Thế giới trƣớc ngày 01/06/2012.
3. Nội dung tiếp sức
Sẽ chỉ có tối đa là 16 đội tuyển tham gia tranh tài tại nội dung Bơi tiếp sức tại TVH
Olympic, trong đó có 12 đội đƣợc lựa chọn sau khi có thành tích nằm trong top 12 tại
Giải Bơi Vô địch Thế giới do Liên đoàn Bơi Thế giới tổ chức tại Thƣợng Hải 2011.
04 đội còn lại đƣợc Liên đoàn Bơi Thế giới lựa chọn dựa vào thành tích thi đấu của
họ tại các giải đấu do Liên đoàn đứng ra giám sát, ủy quyền hoặc tổ chức, trong
khoảng thời gian 15 tháng trƣớc khi kì TVH chính thức diễn ra.
Mỗi quốc gia hoặc liên đoàn chỉ đƣợc quyền đăng ký 01 đội Bơi tiếp sức. Các VĐV
giành tham dự TVH ở nội dung cá nhân có thể thi đấu tại nội dung đồng đội, cho dù
thành tích của các cá nhân này không nằm trong “Thời gian tiêu chuẩn nhận giấy mời
của Liên đoàn Bơi Thế giới” tƣơng ứng với nội dung hoặc cự ly thi đấu tại nội dung
đồng đội.
Mỗi quốc gia hoặc liên đoàn chỉ đƣợc quyền đăng ký thêm VĐV thi đấu tại nội dung
Bơi tiếp sức, và các VĐV này phải chứng tỏ rằng họ có thành tích nằm trong “Thời
gian tiêu chuẩn nhận giấy mời của Liên đoàn Bơi Thế giới” tƣơng ứng với nội dung
hoặc cự ly thi đấu tại nội dung Bơi tiếp sức họ thi đấu.
Số lƣợng các VĐV đƣợc đăng ký thêm dựa vào bảng sau đây
-

01 đội tuyển Bơi tiếp sức tƣơng ứng thêm 02 VĐV

-

02 đội tuyển Bơi tiếp sức tƣơng ứng thêm 04 VĐV

-

03 đội tuyển Bơi tiếp sức tƣơng ứng thêm 06 VĐV

-

04 đội tuyển Bơi tiếp sức tƣơng ứng thêm 08 VĐV

-

05 đội tuyển Bơi tiếp sức tƣơng ứng thêm 10 VĐV

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1
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06 đội tuyển Bơi tiếp sức tƣơng ứng thêm 12 VĐV

Các quốc gia hoặc liên đoàn phải gửi giấy thông báo chính thức tới Liên đoàn Bơi
Thế giới danh sách cũng nhƣ số lƣợng VĐV tham dự nội dung Bơi tiếp sức trƣớc
ngày 01/06/2012.
Giai đoạn Giải vòng loại: sẽ đƣợc tổ chức trong khoảng thời gian từ 01/03/2012 đến
03/07/2012.
Các Giải vòng loại:
-

Giải Bơi Vô địch Châu lục

-

Giải Bơi Quốc gia nằm dƣới sự giám sát và ủy quyền của Liên đoàn Bơi Thế giới

-

Giải Bơi Vô địch quốc tế
Thành tích tiêu chuẩn vượt qua vòng loại môn Bơi
Thành tích tiêu chuẩn Olympic

Thời gian chuẩn nhận giấy mời
của Liên đoàn Bơi Thế giới

Phút

Giây

1/100

Phút

Giây

1/100

50m tự do

00

22

11

00

22

73

100m tự do

00

48

82

00

50

93

200m tự do

01

47

82

01

50

76

400m tự do

03

48

92

03

58

01

NộI dung của Nam

800m tự do

8

Chƣa công bố

Chƣa công bố

1500m tự do

15

11

83

15

45

12

100m bơi ngửa

00

54

40

00

56

40

200m bơi ngửa

01

58

48

02

01

53

100m bơi ếch

01

00

79

01

03

61

200m bơi ếch

02

11

74

02

18

24

100m bơi bƣớm

00

52

36

00

54
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01

56

86

02

01

08

200m hỗn hợp

02

00

17

02

03

89

04

16

46

04

24

78

50m tự do

00

25

27

00

25

76

100m tự do

00

54

57

00

56

54

200m tự do

01

58

33

02

02

68

400m tự do

04

09

35

04

19

68

800m tự do

08

33

84

08

54

04

cá nhân
400m hỗn hợp
cá nhân

NộI dung của Nữ

1500m tự do

Chƣa công bố

Chƣa công bố

100m bơi ngửa

01

00

82

01

03

11

200m bơi ngửa

02

10

84

02

15

52

100m bơi ếch

01

08

49

01

09

98

200m bơi ếch

02

26

89

02

32

15

100m bơi bƣớm

00

58

70

01

00

87

200m bơi bƣớm

02

08

95

02

14

00

200m hỗn hợp

02

13

36

02

16

98

04

41

75

04

52

59

cá nhân
400m hỗn hợp
cá nhân

E. Lên danh sách thi đấu chính thức
Các quốc gia hoặc Liên đoàn cần gửi danh sách đội tuyển chính thức tham gia thi đấu
nội dung Bơi tiếp sức tới Liên đoàn Bơi Thế giới trƣớc ngày 01/06/2012.
Các quốc gia hoặc Liên đoàn cũng có thể gửi đơn đăng ký thi đấu trực tiếp tới BTC
TVH Olympic Luân Đôn 2012 trƣớc ngày 09/07/2012, và các đơn đăng ký này sẽ
đƣợc BTC xét dựa trên những tiêu chuẩn do Liên đoàn Bơi Thế giới cung cấp.

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1
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------------------------------------------------------------------------------------------F. Cách thức phân bổ lại các chỉ tiêu chưa sử dụng
Cách thức phân bổ lại các chỉ tiêu chưa sử dụng
Trong trƣờng hợp một quốc gia có tuyển Bơi tiếp sức đạt tiêu chuẩn thi đấu không
muốn tham dự TVH Olympic Luân Đôn 2012, Liên đoàn Bơi Thế giới sẽ chuyển suất
thi đấu này cho quốc gia có thành tích cao kế tiếp, dựa vào bảng tổng hợp trong
khoảng thời gian từ 01/03/2011 đến 03/07/2012.
Cách thức phân bổ lại chỉ tiêu của nước chủ nhà
Chƣa đƣợc xét đến
Cách thức phân bổ lại “suất thi đấu đặc cách”
Chƣa đƣợc xét đến
G. Các mốc thời gian quan trọng
16 – 31/07/2011

Giải Vô địch Thế giới lần thứ 14 do Liên đoàn Bơi Thế giới
tổ chức tại Thƣợng Hải, Trung Quốc

03 – 18/09/2011

Đại hội Thể thao Châu Phi tại Maputo, Mô-dăm-bích

14 – 30/10/2011

Đại hội Thể thao khu vực Châu Mỹ tại Guadalajara, Mê-xicô

Chƣa có lịch

Giải Vô địch Bơi Châu Âu (chƣa chính thức địa điểm)

Chƣa có lịch

Giải Vô địch Bơi Châu Đại dƣơng (chƣa chính thức địa
điểm)

Chƣa có lịch

10

Đại hội Thể thao Châu Á (chƣa chính thức địa điểm)
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------------------------------------------------------------------------------------------Ngày

Sự kiện

01/03/2011

Bắt đầu diễn ra vòng loại tính điểm của nội dung Bơi cá nhân
và nội dung Bơi tiếp sức

30/04/2012

Liên đoàn Bơi Thế giới yêu cầu các Liên đoàn và quốc gia gửi
thông báo chính thức về danh sách đội tuyển tham gia nội
dung Bơi tiếp sức tại Giải Vô địch tổ chức tại Thƣợng Hải,
Trung Quốc

01/06/2012

Hạn cuối để các Liên đoàn và quốc gia gửi danh sách chính
thức đội tuyển Bơi tiếp sức

15/06/2012

Các Liên đoàn hoặc quốc gia chƣa giành suất thi đấu, sẽ gửi
đơn đăng ký lên Liên đoàn Bơi Thế giới để xin suất tham dự

17/06/2012

Giai đoạn cuối của vòng đấu loại nội dung Bơi tiếp sức, để
xác định đƣợc 16 quốc gia có thành tích nhanh nhất. Sau ngày
17/12/2012, tất cả các thành tích sẽ không đƣợc xét.

18/06/2012

Liên đoàn Bơi Thế giới gửi yêu cầu tới các quốc gia về việc
gửi giấy báo chính thức danh sách đội tuyển tham dự đấu nội
dung Bơi tiếp sức

30/06/2012

Các quốc gia hoặc Liên đoàn gửi thông báo chính thức tới
Liên đoàn Bơi Thế giới danh sách chính thức đội tuyển Bơi
tiếp sức

02/07/2012

Liên đoàn Bơi Thế giới thông báo chính thức danh sách 16
đội tuyển nội dung Bơi tiếp sức ở các cự ly

03/07/2012

Giai đoạn cuối của vòng đấu loại các nội dung thi đấu cá nhân

09/07/2012

Hạn cuối để BTC TVH Olympic Luân Đôn 2012 nhận đơn
đăng ký tham dự

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1
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------------------------------------------------------------------------------------------Môn: Bắn súng
A. Nội dung
Nam (9 nội dung)

Nữ (6 nội dung)

-

50m Súng trƣờng nằm bắn (60 viên)

-

50m Súng trƣờng 3 tƣ thế (3x40 viên)

-

10m Súng trƣờng hơi (60 viên)

-

10m Súng trƣờng hơi (40 viên)

-

50m Súng ngắn (60 viên)

-

25m Súng ngắn (30+30 viên)

-

25m Súng ngắn bắn nhanh (60 viên)

-

10m Súng ngắn hơi (40 viên)

-

10m Súng ngắn hơi (60 viên)

-

Trap (75 đĩa)

-

Trap (125 đĩa)

-

Skeet (75 mục tiêu)

-

Double trap (150 đĩa)

-

Skeet (125 mục)

-

50m Súng trƣờng 3 tƣ thế (3x20
viên)

B. Chỉ tiêu
Số lượng

Tiêu chuẩn

Đại diện của

VĐV vượt

Tripartite

nước chủ nhà

Tổng cộng

qua vòng loại
Nam

218

Nữ

139

Tổng cộng

357

24

5

390

4
24

9

390

Chỉ tiêu từng quốc gia
Nam

18 (tối đa 2 chỉ tiêu mỗi nội dung)

Nữ: Súng trƣờng/Súng ngắn

8 (tối đa 2 chỉ tiêu mỗi nội dung)

Nữ: nội dung Trap

1 (tối đa 1 chỉ tiêu mỗi nội dung)

Nữ: nội dung Skeet

1 (tối đa 1 chỉ tiêu mỗi nội dung)

Tổng cộng số chỉ tiêu mỗi quốc gia

12

28

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1

TVH Olympic Luân Đôn 2012 – Thi đấu vòng loại
------------------------------------------------------------------------------------------C. Tư cách VĐV
Tất cả các VĐV phải chứng minh đƣợc với Ủy ban Olympic quốc tế là đang thi đấu
trong đội tuyển và luôn chấp hành đúng các điều khoản nằm trong Hiến chƣơng
Olympic mới đƣợc quyền tham gia thi đấu tại TVH Olympic Luân Đôn 2012.
Điểm vượt qua vòng đấu loại tối thiểu (MQS)
Chỉ những VĐV đạt đƣợc điểm tối thiểu (MQS) mới đủ điều kiện để tham gia thi đấu
môn Bắn súng tại TVH Olympic Luân Đôn 2012. MQS sẽ đƣợc tính sau các vòng
đấu loại của Giải Vô địch Bắn súng Thế giới 2010 và 2011, Cúp Thế giới 2011 và
2012, Giải Vô địch Bắn súng Châu lục 2010, 2011 và 2012, và các Giải đấu vòng loại
khác. Thời gian và địa điểm tổ chức các Giải đấu trên sẽ đƣợc cập nhật trên website
chính thức của Liên đoàn Bắn súng quốc tế (Theo địa chỉ www.issf-shooting.org).
Các điểm số tối thiểu của từng nội dung tương ứng như sau:
Các nội dung của Nữ
50m Súng trƣờng 3 tƣ thế

555

10m Súng ngắn hơi

365

10m Súng trƣờng hơi

375

Bắn đĩa

58

25m Súng ngắn

555

Skeet

60

50m Súng trƣờng nằm bắn

587

10m Súng ngắn hơi

563

50m Súng trƣờng 3 tƣ thế

1135

Bắn đĩa

112

10m Súng trƣờng hơi

570

Bắn đĩa đôi

118

50m Súng ngắn

540

Skeet

114

25m Súng ngắn bắn nhanh

560

Các nội dung của Nam

D. Hệ thống Giải đấu vòng loại
Hệ thống Giải đấu vòng loại

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1
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------------------------------------------------------------------------------------------Chỉ các VĐV tham dự và giành chiến thắng các Giải thi đấu, Giải Vô địch trong hệ
thống tổ chức và dƣới sự giám sát của Liên đoàn Bắn súng quốc tế dƣới đây mới đủ
điều kiện tham gia thi đấu tại TVH Olympic Luân Đôn 2012
-

Giải Vô địch Thế giới 2010 và 2011

-

Giải Vô địch Cúp Thế giới 2011

-

Giải Vô địch Châu lục 2010, 2011 và 2012

Từng

Tổng

Trƣờng

Trƣờng

Trƣờng

Ngắn

Ngắn

Ngắn

Súng

Súng

Súng

Trƣờng

Trƣờng

Ngắn

Ngắn

Ngắn

Ngắn

nội

cộng

nam

nam sấp

nam

nam

nam

nam

ngắn

ngắn

skeet

nữ 50m

nữ Ả40

nữ

nữ

nữ

nữ

50m

50m

AR60

50m

AP60

RFP

nam

nam

125

3x20

AP40

25m

Trap

skeet

Trap

DT

75

75

125

150

5

3

5

3

3

1

1

1

1

1

dung

(3x40)
Giải

69

5

5

6

4

6

2

5

6

6

5

Vô
địch
Thế
giới
ISSF
2010
Giải

5

Súng
ngắn
Wch
2011:

136

8

8

12

8

12

8

8

8

8

8

12

12

8

8

8

48

4

3

4

3

4

2

5

1

5

3

4

4

3

1

1

31

2

2

3

2

2

1

3

1

3

3

3

2

2

1

1

35

3

2

2

2

2

2

4

2

4

3

2

2

3

1

1

đứng
thứ 1
và 2
tất cả
các
nội
dung
…
Giải
Vô
địch
Bắn
sung
Châu
lục
2010/
2011/
2012
Châu
Âu
Giải
Châu
Mỹ
Giải
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------------------------------------------------------------------------------------------Châu
Á
Giải

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

366

25

30

24

18

18

24

Suất thi đấu đặc cách

Châu
Phi
Giải
Châu
Đại
Dƣơg
Nƣớc

1

1

chủ
nhà

Tổng

23

29

21

29

18

18

30

25

30

28

390

cộng

Nam

223

Trƣờng

77

Ngắn

68

Ngắn

78

Nữ

143

Trƣờng

55

Ngắn

52

Ngắn

36

Tổng

366

Bao gồm cả 24 “suất thi đấu đặc cách”

cộng

Đại diện của nước chủ nhà
Nƣớc chủ nhà của TVH Olympic 2012 sẽ có 01 suất thi đấu tại Vòng Chung kết của
các nội dung tƣơng ứng sau:
Nam:

50m Súng trƣờng 3 tƣ thế
25m Súng ngắn bắn nhanh
10m Súng ngắn hơi
Bắn đĩa; Bắn skeet

Nữ:

25m Súng ngắn
10m Súng trƣờng hơi
Bắn đĩa; Bắn skeet

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1
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------------------------------------------------------------------------------------------Suất thi đấu đặc cách
Sẽ có 24 “suất thi đấu đặc cách” của môn Bắn súng đƣợc giành cho những nƣớc đáp
ứng đủ yêu cầu của BTC.
Vào ngày 01/11/2011, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ thông báo với các quốc gia đủ điều
kiện để nhận “suất thi đấu đặc cách”.
Hạn cuối các quốc gia gửi đơn đề nghị xin nhận “suất thi đấu đặc cách” là ngày
16/01/2012. Sau thời gian này, giấy mời sẽ đƣợc gửi tới các quốc gia trong khoảng
thời gian từ ngày 01/05/2012 đến 09/07/2012.
Thông tin chi tiết về điều kiện nhận “suất thi đấu đặc cách” cũng nhƣ những giấy tờ
các quốc gia phải gửi kèm đƣợc trình bày chi tiết trong các Điều khoản của TVH
Olympic Luân Đôn 2012.
E. Lên danh sách thi đấu chính thức
Liên đoàn Bắn súng quốc tế sẽ lên một bản danh sách những chỉ tiêu đã giành đƣợc
của từng nội dung, bên cạnh đấy, số lƣợng chỉ tiêu tối đa một quốc gia có thể giành
đƣợc cũng sẽ đƣợc liệt kê trong bản báo cáo.
Đến ngày 27/02/2012, danh sách các chỉ tiêu đã giành đƣợc, tên VĐV, thành tích đạt
đƣợc sẽ đƣợc gửi tới các quốc gia, các liên đoàn. Đến hết ngày 12/03/2012, các quốc
gia phải gửi lại thông báo chính thức tới Liên đoàn Bắn súng quốc tế về việc họ sẽ
tham gia thi đấu bao nhiêu nội dung, cũng nhƣ số lƣợng chỉ tiêu họ sử dụng. Trong
trƣờng hợp có thay đổi về danh sách VĐV, phải có đơn đăng ký và hồ sơ gửi về trƣớc
ngày 12/03/2012.
F. Cách phân bổ lại các chỉ tiêu chưa sử dụng
Với các quốc gia không muốn sử dụng suất thi đấu tại Vòng Chung kết, thì chỉ tiêu
đấy sẽ đƣợc chuyển cho quốc gia có số lƣợng VĐV đạt MQS nhiều nhất, nhƣng chƣa
đủ tiêu chuẩn vƣợt qua các Giải đấu vòng loại.

16
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------------------------------------------------------------------------------------------Nếu nƣớc chủ nhà không muốn sử dụng chỉ tiêu của mình, thì chỉ tiêu đấy sẽ đƣợc
chuyển cho quốc gia có số lƣợng VĐV đạt MQS nhiều nhất, nhƣng chƣa đủ tiêu
chuẩn vƣợt qua các Giải đấu vòng loại.
Trong trƣờng hợp “suất thi đấu đặc cách” không đƣợc phân bố tới bất kỳ quốc gia
nào, thì chỉ tiêu đấy sẽ đƣợc chuyển cho quốc gia có số lƣợng VĐV đạt MQS nhiều
nhất, nhƣng chƣa đủ tiêu chuẩn vƣợt qua các Giải đấu vòng loại.
G. Các mốc thời gian quan trọng
Sự kiện

Ngày
Tháng

07/2010

đến Các Giải đấu vòng loại giành suất tham dự Vòng chung kết

07/2012
29/07 – 11/08/2010

Giải Vô địch Bắn súng Thế giới lần thứ 50 (Munich, Đức)

18/11 – 28/11/2010

Giải Vô địch Bắn súng Châu Mỹ (Rio de Janeiro, Braxin)

21/02 – 25/02/2011

Giải Vô địch Bắn súng Châu Phi – nội dung 10m Súng hơi
(Ai Cập)

01/03 – 07/03/2011

Giải Vô địch Bắn súng Châu Âu – 10m (Brescia, Italy)

01/03 – 10/03/2011

Giải Cúp Thế giới Bắn súng (Concepcion, Chile)

21/03 – 30/03/2011

Giải Cúp Thế giới Bắn súng (Sydney, Úc)

11/04 – 19/04/2011

Giải Cúp Thế giới Bắn súng (Changwan, Hàn Quốc)

19/04 – 28/04/2011

Giải Cúp Thế giới Bắn súng (Bắc Kinh, Trung Quốc)

14/05 – 22/05/2011

Giải Cúp Thế giới Bắn súng (Fort Benning, Mỹ)

16/06 – 23/06/2011

Giải Cúp Thế giới Bắn súng (Munich, Đức)

07/07 – 17/07/2011

Giải Cúp Thế giới Bắn súng (Gaj-Maribor, Slovakia)

09/07 – 15/07/2011

Giải Vô địch Bắn súng Châu Phi – nội dung Súng ngắn
(Maroc)

31/07 – 14/08/2011

Giải Vô địch Bắn súng Châu Âu (Belgrade, Secbia)

27/08 – 05/09/2011

Giải Vô địch Cúp Thế giới Bắn súng ngắn (Belgrade,
Secbia)

Tháng 09/2011

Giải Vô địch Bắn súng Châu Phi – nội dung 25m và 50m
(Cộng hòa Nam Phi)
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------------------------------------------------------------------------------------------01/11/2011

Ủy ban Olympic quốc tế liên hệ với các quốc gia đủ tiêu
chuẩn giành “suất thi đấu đặc cách”

15/11 – 24/11/2011

Giải Vô địch Bắn súng Châu Mỹ (Guadalajara, Mexico)

11/01 – 22/01/2012

Giải Vô địch Bắn súng Châu Á (Doha, Qatar)

16/01/2012

Hạn cuối các quốc gia gửi đơn đề nghị xin nhận “suất thi
đấu đặc cách”

Chƣa chính thức

Giải Vô địch Bắn súng Châu Đại Dƣơng

27/02/2012

Liên đoàn Bắn súng quốc tế gửi thông báo chính thức đến
các quốc gia giành suất thi đấu tại Vòng Chung kết trong
khuôn khổ TVH Olympic Luân Đôn 2012

12/03/2012

Hạn cuối để các quốc gia gửi thông báo chính thức về việc
sử dụng các chỉ tiêu

Tháng

03/2012

đến Liên đoàn Bắn súng quốc tế xem xét và phân bổ lại các chỉ

06/2012

tiêu chƣa sử dụng

01/05 – 09/07/2012

“Suất thi đấu đặc cách” đƣợc công bố chính thức và giấy
mời đƣợc gửi tới các quốc gia

09/07/2012

Hạn cuối để BTC TVH Olympic 2012 nhận đơn đăng ký
tham dự
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------------------------------------------------------------------------------------------Môn: Bóng bàn
A. Nội dung
Nam (2 nội dung)

Nữ (2 nội dung)

-

Cá nhân

-

Cá nhân

-

Đồng đội

-

Đồng đội

B. Chỉ tiêu
Số lượng

Tiêu chuẩn

Đại diện của

VĐV vượt

Tripartite

nước chủ nhà

Tổng cộng

qua vòng loại
Nam

84

1

1

86

Nữ

84

1

1

86

Tổng cộng

168

2

2

172

Chỉ tiêu từng quốc gia
Nam

3 (tối đa 2 VĐV tại nội dung cá nhân)

Nữ

3 (tối đa 2 VĐV tại nội dung cá nhân)

Tổng số chỉ tiêu mỗi quốc gia

6

C. Tư cách VĐV
Tất cả các VĐV tuân thủ và chấp hành các điều khoản nằm trong hiến chƣơng
Olympic mới đủ điều kiện để tham gia thi đấu tại TVH Olympic.
Giải đấu vòng loại đƣợc tổ chức giành cho các VĐV nằm trong danh sách đề cử và
đạt đủ tiêu chuẩn của các Ủy ban Olympic quốc gia.
VĐV tham gia thi đấu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc trong thi đấu do Liên
đoàn Bóng bàn quốc tế đƣa ra.
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------------------------------------------------------------------------------------------Để tham gia thi đấu nội dung đồng đội trong khuôn khổ TVH Olympic Luân Đôn
2012, các quốc gia tham dự bắt buộc phải tham dự Giải Vô địch Bóng bàn đồng đội
Thế giới 2012.
D. Hệ thống Giải đấu vòng loại
Hệ thống giải đấu vòng loại
Sẽ có chỉ tiêu giành cho 72 VĐV ở mỗi nội dung nam và nữ, dựa theo bảng phân bổ
chỉ tiêu dƣới đây
28 chỉ tiêu: giành cho các VĐV nằm trong danh sách xếp hạng của Liên đoàn Bóng
bàn Quốc tế (tối đa 02 VĐV/quốc gia)
40 chỉ tiêu: giành cho các VĐV vƣợt qua Giải vòng loại của châu lục
02 chỉ tiêu: giành cho VĐV tham gia nội dung chung kết Giải vòng loại thế giới
01 chỉ tiêu: giành cho “suất thi đấu đặc cách”
01 chỉ tiêu: giành cho đại diện nƣớc chủ nhà
 Tổng cộng: 72 VĐV (tối đa 03 VĐV/quốc gia)
14 chỉ tiêu tham dự thi đấu còn lại ở mỗi nội dung của nam và nữ, sẽ đƣợc sử dụng
trong trƣờng hợp đăng ký chính thức danh sách các VĐV thi đấu của mỗi quốc gia.
Trong Giải vòng loại thế giới, số lƣợng chỉ tiêu có thể lớn hơn 02, trong trƣờng hợp
14 chỉ tiêu kia chƣa đƣợc sử dụng đến.
1. Chỉ tiêu của các VĐV nằm trong danh sách xếp hạng của Liên đoàn Bóng bàn
thế giới
28 VĐV có thứ hạng cao nhất trong bảng danh sách xếp hạng của Liên đoàn Bóng
bàn thế giới, dựa trên kết quả và thành tích đạt đƣợc tại Giải Vô địch thế giới 2011 tổ
chức tại Rotterdam (Hà Lan, từ ngày 08/05 – 15/05/2011), sẽ giành đƣợc tiêu chuẩn
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------------------------------------------------------------------------------------------tham gia thi đấu tại Vòng chung kết TVH Olympic Luân Đôn 2012 (tối đa không quá
02 VĐV/quốc gia).
Trong trƣờng hợp các VĐV có thành tích tƣơng đƣơng nhau, thì BGK và tổ trọng tài
sẽ căn cứ vào thành tích và thứ tự thi đấu dựa vào bảng xếp hạng của các năm trƣớc.
VĐV có thành tích cao hơn sẽ đƣợc lựa chọn.
2. Chỉ tiêu của các VĐV vượt qua Giải Vô địch Châu lục
Các VĐV sẽ tham gia thi đấu tại các Giải Vô địch Châu lục, đƣợc tổ chức trong
khoảng thời gian từ 01/06/2011 đến 22/04/2012, với chỉ tiêu phân bổ cho từng châu
lục nhƣ sau:
Châu Phi: 06 chỉ tiêu; Châu Á: 11 chỉ tiêu; Châu Âu: 11 chỉ tiêu; Khu vực Châu Mỹ
La-tinh: 06 chỉ tiêu; Khu vực Bắc Mỹ: 03 chỉ tiêu; Khu vực Châu Đại dƣơng: 03 chỉ
tiêu.
 Tổng cộng: 40 chỉ tiêu
Liên đoàn Bóng bàn quốc tế và các Liên đoàn Bóng bàn Châu lục có trách nhiệm
trong việc tổ chức Giải thi đấu vòng loại cấp châu lục, tuân thủ các quy định của Hội
đồng Olympic cũng nhƣ Liên đoàn Quốc tế, để chọn ra đƣợc những VĐV xuất sắc
tham dự VCK TVH Olympic Luân Đôn 2012. Địa điểm, thời gian cũng nhƣ chỉ tiêu
các VĐV tại mỗi Giải đấu vòng loại cần phải đƣợc công bố trƣớc ngày 31/12/2010.
3. Chỉ tiêu của các VĐV tham gia thi đấu trận chung kết tại Giải Vô địch Thế
giới
02 VĐV tham gia thi đấu vòng chung kết tại Giải Vô địch Thế giới sẽ đƣợc giành
suất tham dự TVH Olympic Luân Đôn 2012.
Danh sách các VĐV lọt vào vòng Chung kết tại Giải Vô địch Thế giới sẽ bị giới hạn,
chỉ giành cho các VĐV chƣa đủ tiêu chuẩn nằm trong bảng danh sách xếp hạng của
Liên đoàn Bóng bàn Thế giới hoặc không giành chiến thắng tại các Giải Vô địch châu
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------------------------------------------------------------------------------------------lục. Các quốc gia có thể gửi VĐV đến tham gia thi đấu tại Giải Vô địch Thế giới
trong trƣờng hợp vẫn còn chỉ tiêu tham dự tại Giải, và mỗi quốc gia không đƣợc gửi
quá 03 VĐV.
Số lƣợng chỉ tiêu tại Giải Vô địch Thế giới có thể đƣợc tăng, trong trƣờng hợp chỉ
tiêu của các VĐV tại các Giải Vô địch châu lục (40 chỉ tiêu) chƣa đủ, hoặc trong
trƣờng hợp đại diện nƣớc chủ nhà cũng giành suất tham dự, hoặc chỉ tiêu tại nội dung
đồng đội chƣa đủ.
NỘI DUNG CÁ NHÂN
02 VĐV đầu tiên giành thành tích cao nhất ở mỗi nội dung nam - nữ, của mỗi quốc
gia sẽ đạt tiêu chuẩn tham gia thi đấu tại nội dung cá nhân.Thứ tự lần lƣợt để ƣu tiên
xem xét về tiêu chuẩn vào vòng sau sẽ là: nằm trong bản danh sách 28 VĐV thành
tích cao nhất của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế, các Giải Vô địch châu lục và vòng
chung kết Giải Vô địch Thế giới.
Sau tiêu chuẩn của 02 VĐV trên, bất kỳ một VĐV nào khác đạt đủ tiêu chuẩn sẽ đƣợc
tạm thời xét vào trƣờng hợp giành cho nội dung đồng đội (tƣơng ứng với số lƣợng do
quốc gia đề cử trong danh sách chính của đội tuyển).
Trong trƣờng hợp có nhiều hơn 09 (hoặc 10) quốc gia có nhiều hơn 03 VĐV đủ tiêu
chuẩn sau khi xét tiêu chuẩn tại Giải Vô địch châu lục và nƣớc chủ nhà cũng chính
thức giành đƣợc suất thi đấu, thì VĐV ở vị trí thứ 3 của quốc gia không đạt tiêu
chuẩn thi đấu tại nội dung đồng đội, sẽ không đƣợc quyền tham gia thi đấu, hoặc bị
thay thế.
Trong trƣờng hợp chỉ tiêu châu lục chƣa đủ, với lý do trên, thì chỉ tiêu sẽ đƣợc
chuyển sang cho VĐV kế tiếp đủ tiêu chuẩn tham gia nhƣng không vƣợt qua vòng
loại, ở cùng một nội dung của nam hoặc nữ, cùng châu lục, dựa vào số lƣợng chỉ tiêu
đạt chuẩn của từng châu lục. Hoặc, chỉ tiêu này sẽ đƣợc chuyển cho VĐV có thành
tích cao kế tiếp, chƣa vƣợt qua vòng loại tại vòng chung kết Giải Vô địch Thế giới.
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------------------------------------------------------------------------------------------NỘI DUNG ĐỒNG ĐỘI
Chỉ tiêu 16 đội tuyển, sẽ giành cho các nội dung nam và nữ, dựa vào tiêu chí dƣới
đây:
06 chỉ tiêu: mỗi Giải Vô địch châu lục – 01 đội
01 chỉ tiêu: giành cho nƣớc chủ nhà
09 chỉ tiêu: giành cho các quốc gia khác
Chỉ tiêu bổ sung tại nội dung đồng đội (bao gồm 14 chỉ tiêu cá nhân) tại các nội dung
nam và nữ, sẽ đƣợc xét thêm trong trƣờng hợp cần thiết khi quốc gia đó đủ tiêu chuẩn
để tham gia thi đấu tại nội dung đồng đội, nhƣng chƣa đủ số lƣợng VĐV để lập thành
một đội.
VĐV đủ tiêu chuẩn tham dự thi đấu nội dung đồng đội (nằm trong 14 chỉ tiêu cá nhân
trên), không đƣợc phép tham gia các nội dung thi đấu cá nhân khác.
Các VĐV thi đấu nội dung đồng đội phải đến từ 01 quốc gia, nhƣng không nhất thiết
phải thi đấu nội dung cá nhân. Tối đa mỗi quốc gia đƣợc đăng ký tham gia 01 tuyển
nam và 01 tuyển nữ.
Lựa chọn đội tuyển
Sau vòng loại của Giải Vô địch Thế giới, danh sách các đội tuyển sẽ đƣợc lựa chọn
dựa theo quy trình sau đây:
1. Chỉ tiêu khu vực
Gồm 6 đội tuyển
Châu Phi: 01 đội tuyển
Châu Á: 01 đội tuyển
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------------------------------------------------------------------------------------------Châu Âu: 01 đội tuyển
Khu vực Mỹ Latinh: 01 đội tuyển
Khu vực Bắc Mỹ: 01 đội tuyển
Châu Đại dƣơng: 01 đội tuyển
Danh sách các đội tuyển đến từ các châu lục sẽ đƣợc lựa chọn phụ thuộc vào
các tiêu chí sau đây:
a. Từ mỗi châu lục, đội tuyển có thành tích cao nhất tại Giải Vô địch Bóng
bàn Thế giới nội dung đồng đội, với số lƣợng các thành viên tối đa trong
đội là 03 VĐV, sẽ đủ điều kiện để đƣợc lập thành một đội, và đại diện cho
châu lục tham gia thi đấu tại Vòng chung kết TVH Olympic Luân Đôn
2012. Các VĐV trong danh sách của đội tuyển cũng vƣợt qua đƣợc các
vòng tuyển chọn tại bất kỳ giải đấu vòng loại nằm trong khuôn khổ của
TVH Olympic.
b. Đối với những châu lục mà các quốc gia ở đây không có đủ 03 VĐV vƣợt
qua các giải vòng loại của TVH Olympic Luân Đôn 2012, thì quốc gia có
thành tích cao nhất của châu lục này trong Giải Vô địch Thế giới Bóng
bàn nội dung đồng đội đã có đủ 02 VĐV đạt chuẩn, sẽ đƣợc kết hợp cùng
với 01 VĐV từ chỉ tiêu của nội dung đồng đội để đủ 03 VĐV trong một
đội.
c. Đối với những châu lục mà các quốc gia ở đó không có đủ 02 VĐV vƣợt
qua các giải vòng loại của TVH Olympic Luân Đôn 2012, thì quốc gia có
thành tích cao nhất của châu lục này trong Giải Vô địch Thế giới Bóng
bàn nội dung đồng đội đã có đủ 01 VĐV đạt chuẩn, sẽ đƣợc kết hợp cùng
với 02 VĐV từ chỉ tiêu của nội dung đồng đội để đủ 03 VĐV trong một
đội.
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------------------------------------------------------------------------------------------Trong trƣờng hợp 01 quốc gia có nhiều hơn 01 đội tuyển đồng đội đủ tiêu chuẩn tham dự,
thì đội tuyển có thành tích cao nhất của quốc gia đó trong Giải Vô địch Bóng bàn nội
dung đồng đội sẽ đƣợc cân nhắc trƣớc để vƣợt qua vòng loại.
2. Chỉ tiêu nước chủ nhà: 01 đội tuyển
Ở nội dung đồng đội, nƣớc chủ nhà sẽ đƣợc quyền có 01 chỉ tiêu vào thẳng
vòng trong. Trong trƣờng hợp nƣớc chủ nhà không đƣợc chọn làm đại diện
của châu lục thì các chỉ tiêu về nội dung đồng đội sẽ đƣợc sử dụng để căn cứ
vào đó số lƣợng thành viên trong đội tuyển sẽ đƣợc xác định.
3. Các chỉ tiêu còn lại: 09 đội tuyển (sẽ là 10 đội tuyển, trong trường hợp
nước chủ nhà giành được quyền vượt qua vòng loại bằng chỉ tiêu châu
lục)
Các chỉ tiêu còn lại sẽ đƣợc phân bổ dựa vào các tiêu chí sau:
Giành cho các quốc gia giành có 03 VĐV đƣợc quyền tham gia thi đấu tại
vòng Chung kết TVH Olympic Luân Đôn 2012, trƣớc khi vòng Chung kết
Giải Vô địch thế giới chính thức diễn ra.
Nếu nhiều hơn 09 (hoặc 10) đội tuyển đáp ứng đủ yêu cầu đƣợc nhắc đến ở
trên, thì danh sách 09 (hoặc 10 đội tuyển) sẽ đƣợc xác định dựa trên thứ tự của
quốc gia đấy trong bảng xếp hạng tại Giải Vô địch Bóng bàn thế giới nội dung
đồng đội 2012.
Trong trƣờng hợp có ít hơn 09 (hoặc 10) đội tuyển đáp ứng đủ yêu cầu ở trên,
thì các chỉ tiêu sẽ đƣợc xét cho các nƣớc đã có 03 VĐV đƣợc quyền thi đấu tại
vòng Chung kết TVH Olympic Luân Đôn 2012, sau khi vòng Chung kết Giải
vô địch thế giới 2012 chính thức diễn ra. Sau khi cân nhắc đến những đối
tƣợng trên, mà chỉ tiêu vẫn chƣa đƣợc hoàn thiện, thì các quốc gia có 02 VĐV
đƣợc quyền thi đấu tại TVH Olympic Luân Đôn 2012 sau khi vòng Chung kết
Giải vô địch thế giới 2012 chính thức diễn ra, sẽ đƣợc xem xét tiếp theo.
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------------------------------------------------------------------------------------------Trong trƣờng hợp chỉ tiêu của nội dung đồng đội đã hoàn thiện, mà không phải sử dụng
đến 14 chỉ tiêu cá nhân giành cho nam và 14 chỉ tiêu cá nhân giành cho nữ, thì số chỉ tiêu
còn lại sẽ đƣợc cộng thêm vào chỉ tiêu giành cho vòng chung kết Giải Vô địch thế giới và
nội dung cá nhân tại TVH Olympic Luân Đôn 2012.
Đại diện của nước chủ nhà
Nƣớc chủ nhà sẽ có 01 chỉ tiêu cá nhân giành cho nam và 01 chỉ tiêu cá nhân giành cho
nữ, trong trƣờng hợp quốc gia này không giành đƣợc bất kỳ một suất tham dự vòng
Chung kết TVH Olympic Luân Đôn 2012 sau các giải đấu loại khu vực, quốc tế, cũng
nhƣ không nằm trong danh sách 28 nƣớc dẫn đầu của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế.
Tại nội dung đồng đội, nƣớc chủ nhà sẽ đƣợc chỉ tiêu 01 suất. Trong trƣờng hợp quốc gia
này không giành đƣợc suất tham dự vòng chung kết TVH Olympic Luân Đôn 2012 nhƣ
là đại diện của một châu lục, thì chỉ tiêu về số lƣợng thành viên của từng quốc gia sẽ
đƣợc sử dụng để xem xét trong việc lên danh sách chính thức đội tuyển.
Tiêu chuẩn của “suất thi đấu đặc cách”
Sẽ có 02 “suất thi đấu đặc cách” (01 cho nam và 01 cho nữ) giành cho các quốc gia đáp
ứng đủ yêu cầu của BTC. Vào ngày 01/11/2011, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ thông báo
với các quốc gia đủ điều kiện để nhận “suất thi đấu đặc cách”. Hạn cuối các quốc gia gửi
đơn đề nghị xin nhận “suất thi đấu đặc cách” là ngày 16/01/2012. Sau thời gian này, giấy
mời sẽ đƣợc gửi tới các quốc gia trƣớc ngày 30/05/2012.
Thông tin chi tiết về điều kiện nhận “suất thi đấu đặc cách” cũng nhƣ những giấy tờ các
quốc gia phải gửi kèm đƣợc trình bày chi tiết trong các Điều khoản của TVH Olympic
Luân Đôn 2012.
E. Lên danh sách thi đấu chính thức
Sau mỗi giải đấu vòng loại, các liên đoàn của từng châu lục sẽ gửi thông báo chính thức
danh sách của các cá nhân, đại diện cho từng quốc gia hoặc châu lục, giành đƣợc quyền
thi đấu tại vòng chung kết TVH Olympic Luân Đôn lên Liên đoàn Bóng bàn quốc tế.
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------------------------------------------------------------------------------------------Sau khi nhân đƣợc thông báo, Liên đoàn Bóng bàn quốc tế sẽ gửi giấy báo chính thức tới
từng VĐV hoặc cá nhân. Các quốc gia sẽ có tối đa 02 tuần kể từ khi nhận đƣợc thông báo
từ Liên đoàn Bóng bàn quốc tế về việc có tham gia hay từ chối thi đấu tại vòng chung kết
TVH Olympic Luân Đôn hay không.
Sau khi vòng chung kết Giải Vô địch thế giới kết thúc, đến hết ngày 30/05/2012, Liên
đoàn Bóng bàn quốc tế phải gửi thông báo chính thức về danh sách các chỉ tiêu còn lại về
các liên đoàn hoặc quốc gia giành đƣợc. Đến hết ngày 15/06/2012, các quốc gia, liên
đoàn phải gửi danh sách chính thức thành viên đội tuyển tham gia các nội dung cá nhân
hoặc đồng đội tới Liên đoàn Bóng bàn quốc tế. Đến hết ngày 30/06/2012, Liên đoàn
Bóng bàn quốc tế sẽ công bố chính thức việc phân bổ lại các chỉ tiêu.
F. Cách thức phân bổ lại các chỉ tiêu chưa sử dụng
Cách thức phân bổ lại các chỉ tiêu chưa sử dụng
NỘI DUNG CÁ NHÂN
1. Dựa theo danh sách của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế
Trong trƣờng hợp có một số quốc gia không sử dụng đến chỉ tiêu của nƣớc mình dựa
vào bảng danh sách của Liên đoàn, thì các chỉ tiêu đấy sẽ đƣợc xét cho các nƣớc chƣa
giành đƣợc suất thi đấu vòng trong nào, ở thứ tự tiếp theo. Chỉ tiêu này chỉ đƣợc áp
dụng cho cùng một nhóm đối tƣợng VĐV nam hoặc nữ.
2. Sau khi kết thúc vòng đấu loại của các châu lục
Trong trƣờng hợp có suất tham dự vào vòng trong chƣa đƣợc sử dụng đến tại Giải Vô
địch Châu lục, thì chỉ tiêu thi đấu sẽ đƣợc chuyển cho VĐV có thành tích cao kế tiếp,
nhƣng chƣa đủ điều kiện vào vòng trong, dựa vào bảng thành tích và kết quả của
VĐV đó tại giải châu lục.
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------------------------------------------------------------------------------------------Trong trƣờng hợp chỉ tiêu các châu lục cũng chƣa đƣợc sử dụng hết trƣớc khi vòng
đấu loại Giải Vô địch Bóng bàn thế giới đƣợc diễn ra, thì chỉ tiêu đấy sẽ đƣợc chuyển
sang thành chỉ tiêu bổ sung cho các VĐV thi đấu tại Giải này.
3. Sau khi kết thúc vòng đấu loại của Giải Vô địch thế giới
Trong trƣờng hợp chỉ tiêu tại chƣa đƣợc sử dụng hết tại vòng đấu loại của Giải Vô
địch Thế giới, thì chỉ tiêu này sẽ đƣợc xét cho VĐV có thành tích cao kế tiếp, mà
chƣa giành đƣợc suất thi đấu tại TVH Olympic Luân Đôn 2012, dựa vào bảng thành
tích và kết quả.
NỘI DUNG ĐỒNG ĐỘI
1. Chỉ tiêu châu lục
Trong trƣờng hợp có chỉ tiêu đồng đội chƣa đƣợc sử dụng đến, thì chỉ tiêu này sẽ
đƣợc chuyển sang cho những đội đủ tiêu chuẩn, nằm trong cùng một châu lục, dựa
theo bảng xếp hạng sau khi Giải Vô địch Bóng bàn nội dung đồng đội 2012 kết thúc,
của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế. Trong trƣờng hợp châu lục không sử dụng hết chỉ
tiêu đƣợc xét, thì chỉ tiêu đấy sẽ đƣợc chuyển cho những châu lục khác, theo bản
danh sách của các “Chỉ tiêu khu vực”.
2. Các chỉ tiêu khác
Các chỉ tiêu khác chƣa đƣợc sử dụng đến, sẽ đƣợc chuyển cho các quốc gia ở thứ
hạng sau, mà chƣa vƣợt qua đƣợc vòng loại, dựa theo bảng xếp hạng sau khi Giải vô
địch Bóng bàn nội dung đồng đội 2012 kết thúc.
Phân bổ lại chỉ tiêu của nước chủ nhà
Trong trƣờng hợp nƣớc chủ nhà giành đƣợc suất vƣợt qua vòng loại sau chiến thắng
trực tiếp tại giải châu lục hoặc đứng trong danh sách 28 quốc gia đứng đầu bảng xếp
hạng của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế, thì sẽ có thêm 01 suất đƣợc xét thêm sau vòng
đấu loại cuối cùng của thế giới diễn ra.
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------------------------------------------------------------------------------------------Phân bổ lại chỉ tiêu của “suất thi đấu đặc cách”
Tất cả các suất vƣợt qua vòng đấu loại mà không đƣợc sử dụng đến sẽ đƣợc chuyển
thành “suất thi đấu đặc cách”.
Trong trƣờng hợp quốc gia đƣợc “suất thi đấu đặc cách” từ chối không tham gia, thì
“suất thi đấu đặc cách” sẽ đƣợc chuyển sang quốc gia đủ điều kiện kế tiếp mà chƣa
giành đƣợc suất vƣợt qua vòng loại nào, dựa vào bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng
bàn Thế giới đƣợc công bố chính thức sau khi Giải Vô địch Thế giới 2011 tổ chức tại
Rotterdam, Hà Lan, kết thúc.
G. Các mốc thời gian quan trọng
Sự kiện

Ngày
31/12/2010

Các Liên đoàn Bóng bàn của các châu lục lên lịch cho các giải đấu
vòng loại khu vực châu lục giành cho nội dung cá nhân

01/2011

Liên đoàn Bóng bàn Thế giới công bố lịch thi đấu chính thức của giải
đấu vòng loại khu vực châu lục

16/05/2011

Liên đoàn Bóng bàn Thế giới công bố danh sách 28 VĐV xuất sắc
đứng đầu trong bảng xếp hạng của Liên đoàn, dựa vào thành tích thi
đấu tại Giải Vô địch Thế giới 2011

01/06/2011 – Thời gian diễn ra các vòng đấu loại giải châu lục
22/04/2012
01/11/2011

Ủy ban Olympic quốc tế sẽ trực tiếp liên hệ với các quốc gia đủ điều
kiện đƣợc nhận “suất thi đấu đặc cách”

16/01/2012

Hạn cuối để các quốc gia gửi giấy đồng ý tới Ủy ban Olympic quốc tế
để nhận “suất thi đấu đặc cách”

05/2012

-

Thời gian diễn ra vòng đấu loại Giải Vô địch quốc tế

-

Nƣớc chủ nhà gửi giấy xác nhận về việc sử dụng tiêu chuẩn
của nƣớc chủ nhà tham gia thi đấu tại vòng chung kết TVH
Olympic Luân Đôn 2012

-

Giai đoạn lựa chọn những chỉ tiêu cuối cùng

01/05/2012 – “Suất thi đấu đặc cách” đƣợc chính thức công bố, và giấy báo đƣợc
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------------------------------------------------------------------------------------------09/07/2012

gửi tới các quốc gia

30/06/2012

Liên đoàn Bóng bàn quốc tế chính thức công bố việc phân bổ lại các
chỉ tiêu cuối cùng

09/07/2012

Hạn cuối để BTC TVH Olympic Luân Đôn 2012 nhận đơn đăng ký
của các VĐV
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------------------------------------------------------------------------------------------Môn: Canoeing
A. Nội dung
Nữ

Nam
K-1 200m; K-1 1000m

K-1 200m; K-1 500m;

K-2 200m; K-2 1000m; K-4 1000m

K-2 500m; K-4 500m

C-1 200m; C-1 1000m; C-2 1000m
B. Chỉ tiêu
Số lượng

Tiêu chuẩn

Đại diện của

VĐV vượt

Tripartite

nước chủ nhà

Tổng cộng

qua vòng loại
Nam

156

Nữ

87

Tổng cộng

243

2*

2*

2

158

1

88

3

248

*: 2 suất tiêu chuẩn “suất thi đấu đặc cách” đƣợc áp dụng cho nội dung Canoeing
nƣớc rút.
Chỉ tiêu từng quốc gia
Nam – nội dung thuyền Kayak

8

Nam – nội dung thuyền Canoeing

4

Nữ – nội dung thuyền Kayak

6

Tổng cộng

18 (tối đa mỗi nội dung có 01 thuyền
tham gia thi đấu)

C. Tư cách VĐV
Tất cả các VĐV phải chứng tỏ đƣợc với Ủy ban Olympic quốc tế là đang thi đấu
trong đội tuyển và luôn chấp hành đúng các điều khoản nằm trong Hiến chƣơng
Olympic mới đƣợc quyền tham gia thi đấu tại TVH Olympic Luân Đôn 2012.
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------------------------------------------------------------------------------------------Tất cả các quốc gia, bao gồm cả quốc gia đƣợc nhận “suất thi đấu đặc cách”, phải
tham dự ít nhất 01 Giải đấu vòng loại của môn thi Canoeing trong khuôn khổ TVH
Olympic Luân Đôn 2012.
D. Hệ thống các Giải đấu vòng loại
Hệ thống các Giải đấu vòng loại
i)

Các VĐV giành chiến thắng sẽ mang về cho quốc gia mình suất thi
đấu chính thức tại Vòng Chung kết diễn ra tại TVH Olympic Luân
Đôn 2012.

ii)

01 VĐV có thể giành suất vào Vòng Chung kết hoặc tham gia thi đấu
ở 01 hoặc nhiều nội dung của vòng đấu loại, tuy nhiên tại Vòng Chung
kết mỗi VĐV chỉ đƣợc tham gia 01 nội dung.

Số lƣợng chỉ tiêu VĐV và thuyền tham gia thi đấu
Nội dung

Chỉ tiêu số lượng VĐV

Chỉ tiêu số lượng thuyền

tham gia

tham gia

Nam
K1 1000m

14

14

K1 200m

14

14

K2 1000m

20

10

K2 200m

20

10

K4 1000m

40

10

C1 1000m

13

13

C1 200m

13

13

C2 1000m

24

12

Tổng cộng (Nam)

158

96

K1 500m

14

14

K1 200m

14

14

K2 500m

20

10

Nữ
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------------------------------------------------------------------------------------------K4 500m

40

10

Tổng cộng (Nữ)

88

48

Tổng cộng (Nam + Nữ)

246

144

1. Giải Vô địch Thế giới và Giải Vô địch Châu lục
-

Quốc gia sẽ có quyền giành đƣợc suất thi đấu tại Vòng Chung kết TVH
Olympic Luân Đôn 2012, với điều kiện giành vị trí cao nhất trong bảng
xếp hạng thành tích ở nội dung thi đấu tƣơng ứng tại Giải Vô địch
Canoeing Thế giới.

-

Chỉ những quốc gia chƣa giành đƣợc quyền thi đấu sau Giải Vô địch
Canoeing Thế giới mới có thể tham gia Giải Vô địch Canoeing Châu lục
để giành suất thi đấu Vòng Chung kết ở nội dung tƣơng ứng

Số lƣợng chỉ tiêu VĐV tham dự Giải Vô địch Canoeing Thế giới và Giải Vô
địch Canoeing Châu lục đƣợc liệt kê chi tiết trong bảng dƣới đây:
Nội dung

Giải VĐ

Châu

Châu

Châu

Châu

Châu

Tổng chỉ tiêu

Tổng

Canoeing

Âu

Mỹ

Á

Phi

Đại

sau Giải Vô

cộng

Dương

địch Châu lục

Thế giới
Nam
K1 1000m

8*

2

1

1

1

1

6

14

K1 200m

8

2

1

1

1

1

6

14

K2 1000m

12

2

6 chỉ tiêu cho 4 châu lục này

8

20

K2 200m

12

2

6 chỉ tiêu cho 4 châu lục này

8

20

K4 1000m

40

-

-

-

-

-

-

40

C1 1000m

7*

2

1

1

1

1

6

13

C1 200m

7

2

1

1

1

1

6

13

C2 1000m

14

2

2

2

2

2

10

24

Tổng chỉ

108

50

158

tiêu

của

Nam
Nữ
K1 500m

8*

2

1

1

1

1

6

14

K1 200m

8

2

1

1

1

1

6

14

K2 500m

12

2

6 chỉ tiêu cho 4 châu lục này

8

20

K4 500m

40

-

-

-

40

-

-

-
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------------------------------------------------------------------------------------------Tổng

số

68

20

88

176

70

246

nữ VĐV
Tổng

số

Nam

và

Nữ VĐV

*: Tổng số VĐV bao gồm cả chỉ tiêu tham dự của nƣớc chủ nhà ở các nội
dung K1 Nam, C1 Nam và K1 Nữ.
2. Nội dung K1 và C1 (của Nam và Nữ)
Các VĐV có 02 cơ hội để có thể giành suất tham dự Vòng Chung kết TVH
Olympic Luân Đôn 2012. Đó là các Giải Vô địch Canoeing Thế giới hoặc các
Giải Vô địch Canoeing Châu lục (đây là cơ hội thứ 2 giành cho các nƣớc chƣa có
suất thi đấu vòng trong sau Giải Vô địch Canoeing Thế giới)
3. Nội dung K4 (của Nam và Nữ)
-

Tất cả các chỉ tiêu đều đƣợc thi đấu tại Giải Vô địch Canoeing Thế giới.

-

10 quốc gia có thành tích cao nhất trong bảng xếp hạng tại Giải Vô địch
Canoeing Thế giới, mỗi nƣớc sẽ giành đƣợc 04 suất vào vòng trong.

-

Danh sách 10 quốc gia có thành tích cao nhất này phải đến từ ít nhất 03
châu lục.

-

Trong trƣờng hợp có ít hơn 03 châu lục trong bảng xếp hạng thành tích tại
Giải Vô địch Canoeing Thế giới, thì chỉ tiêu của quốc gia đứng thứ 10
(hoặc thứ 9, nếu cần thiết) sẽ giành cho quốc gia có thành tích xuất sắc
đến từ châu lục, mà châu lục đó chƣa giành đƣợc chỉ tiêu thi đấu ở nội
dung K4.

4. Nội dung K2 (của Nam và Nữ)
-

Mỗi quốc gia nằm trong danh sách 06 quốc gia có thành tích cao nhất
trong bảng xếp hạng tại Giải Vô địch Canoeing Thế giới ở tất cả các nội
dung K2 của nam và nữ giành đƣợc 02 chỉ tiêu vƣợt qua vòng loại.
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02 chỉ tiêu còn lại sẽ đƣợc xét tại Giải Vô địch Canoeing Châu Âu, ở nội
dung K2 200m Nam, K2 1000m Nam và K2 500m Nữ.

-

03 quốc gia có thành tích xuất sắc kế tiếp đến từ 03 châu lục khác nhau
(ngoại trừ Châu Âu) tại Giải Vô địch Canoeing Thế giới ở nội dung K2 sẽ
mang về thêm 02 chỉ tiêu cho quốc gia tại Giải Vô địch Canoeing Châu
lục tƣơng ứng.

5. Nội dung C2 (của Nam)
-

Mỗi quốc gia nằm trong danh sách 07 quốc gia giành thành tích cao nhất
tại Giải Vô địch Canoeing Thế giới ở nội dung C2 của nam sẽ giành đƣợc
02 chỉ tiêu vƣợt qua vòng loại.

-

02 chỉ tiêu còn lại sẽ đƣợc xét tại các Giải Vô địch Canoeing Châu lục.

6. Giành suất tham dự ở cùng một nội dung thuyền thi đấu nhưng khoảng
cách khác nhau
-

Trong trƣờng hợp 01 VĐV giành suất vào vòng trong của 01 nội dung
thuyền thi đấu, nhƣng có khoảng cách khác nhau, ví dụ nhƣ K1 1000m
Nam và K1 200m Nam, quốc gia có quyết định sẽ lựa chọn thi đấu ở nội
dung K1 1000m Nam tại Vòng Chung kết, thì suất thi đấu ở phần thi K1
200m sẽ đƣợc chuyển tới quốc gia có thành tích xếp thứ 2, mà chƣa giành
đƣợc quyền vào thi đấu tại Vòng Chung kết.

-

Trong Giải Vô địch Châu lục, 01 quốc gia chỉ có thể giành suất tham dự
Vòng Chung kết ở 01 nội dung thuyền thi đấu, không phân biệt cự li của
nội dung thi đấu. Trong trƣờng hợp quốc gia giành suất vào vòng trong ở
cùng nội dung thuyền thi đấu với cự li khác nhau, quốc gia phải đƣa ra
quyết định xem chỉ thi đấu ở cự li nào. Suất thi đấu vào vòng trong chƣa
đƣợc sử dụng sẽ đƣợc chuyển cho quốc gia có thành tích xếp thứ 2 ở nội
dung thuyền có cự li tƣơng ứng, và quốc gia này phải chƣa giành đƣợc
quyền vào thi đấu Vòng Chung kết.
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Nếu quốc gia giành suất tham gia thi đấu sau Giải Vô địch Châu lục ở 02
nội dung C1 và C2 1000m, thì quốc gia tại Vòng Chung kết diễn ra tại
TVH Olympic Luân Đôn 2012 sẽ chỉ đƣợc 02 chỉ tiêu tham dự vào vòng
trong. Suất còn lại sẽ đƣợc chuyển cho quốc gia có thành tích xếp thứ 2 ở
nội dung thuyền có cự li tƣơng ứng.

Đại diện của nước chủ nhà
Trong trƣờng hợp nƣớc chủ nhà không giành đƣợc suất thi đấu tại Vòng Chung kết
trong khuôn khổ TVH Olympic Luân Đôn 2012, sẽ có những nội dung thi đấu và chỉ
tiêu VĐV tƣơng ứng dƣới đây đƣợc giành cho nƣớc chủ nhà:
Nội dung

Chỉ tiêu VĐV

Chỉ tiêu thuyền

K1 1000m Nam

1

1

C1 1000m Nam

1

1

K1 500m Nữ

1

1

Tổng cộng

3

3

Chỉ tiêu giành cho nƣớc chủ nhà ở 03 nội dung trên sẽ là suất thi đấu của nƣớc giành
đƣợc kết quả thấp nhất trong bảng thành tích của 03 nội dung tại Giải Vô địch
Canoeing Thế giới.
Tiêu chuẩn của “Suất thi đấu đặc cách”
Sẽ có 02 “suất thi đấu đặc cách” của môn Canoeing đƣợc giành cho những nƣớc đáp
ứng đủ yêu cầu của BTC.
Vào ngày 01/11/2011, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ thông báo với các quốc gia đủ điều
kiện để nhận “suất thi đấu đặc cách”.
Hạn cuối các quốc gia gửi đơn đề nghị xin nhận “suất thi đấu đặc cách” là ngày
16/01/2012. Sau thời gian này, giấy mời sẽ đƣợc gửi tới các quốc gia trong khoảng
thời gian từ ngày 01/05/2012 đến 09/07/2012.
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------------------------------------------------------------------------------------------Thông tin chi tiết về điều kiện nhận “suất thi đấu đặc cách” cũng nhƣ những giấy tờ
các quốc gia phải gửi kèm đƣợc trình bày chi tiết trong các Điều khoản của TVH
Olympic Luân Đôn 2012.
E. Lên danh sách thi đấu chính thức
Liên đoàn Canoeing Thế giới sẽ gửi giấy thông báo chính thức tới các quốc gia giành
chỉ tiêu vƣợt qua vòng loại vào ngày 01/06/2012. Các quốc gia cần gửi lại công bố
chính thức tới Liên đoàn Canoeing Thế giới, chậm nhất là ngày 15/06/2012, về việc
có đồng ý tham dự Vòng Chung kết nội dung đăng ký tại TVH Olympic Luân Đôn
2012. Đến ngày 21/06/2012, sau khi nhận đƣợc giấy báo chính thức từ các quốc gia,
Liên đoàn Canoeing Thế giới sẽ xem xét và điều chỉnh lại những chỉ tiêu chƣa sử
dụng.
F. Cách thức phân bố lại các chỉ tiêu chưa sử dụng
Phân bố lại chỉ tiêu của các quốc gia
Nếu quốc gia giành suất quyền vƣợt qua vòng loại sau Giải Vô địch Canoeing Thế
giới quyết định không tham gia thi đấu tại vòng sau, thì quốc gia có thành tích cao kế
tiếp tại bảng xếp hạng, mà chƣa đƣợc nhận một suất thi đấu ở vòng sau của bất cứ nội
dung nào, sẽ đƣợc nhận suất đấy. Quá trình sẽ đƣợc áp dụng cho đến khi tìm đƣợc
quốc gia đáp ứng đúng yêu cầu.
Nếu quốc gia giành suất vƣợt qua vòng loại sau Giải Vô địch Canoeing Châu lục
quyết định không tham gia thi đấu tại vòng sau, thì quốc gia có thành tích cao kế tiếp
tại bảng xếp hạng, mà chƣa đƣợc nhận một suất thi đấu ở vòng sau của bất cứ nội
dung nào, sẽ đƣợc nhận chỉ tiêu đấy. Quá trình sẽ đƣợc áp dụng cho đến khi tìm đƣợc
quốc gia đáp ứng đúng yêu cầu.
Trong trƣờng hợp không có quốc gia nào đáp ứng đủ yêu cầu để giành chỉ tiêu thi đấu
tại Vòng Chung kết sau các Giải Vô địch Canoeing Châu lục, quốc gia có thành tích
cao tiếp theo ở một nội dung thi đấu nhất định của châu lục đấy, mà chƣa nhận đƣợc
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------------------------------------------------------------------------------------------một suất thi đấu nào tại Vòng Chung kết diễn ra trong khuôn khổ TVH Olympic Luân
Đôn 2012, sẽ đƣợc nhận chỉ tiêu đấy. Trong trƣờng hợp không có quốc gia nào đủ
tiêu chuẩn giành đƣợc chỉ tiêu còn lại sau khi Giải Vô địch Canoeing Thế giới kết
thúc, thì suất thi đấu này sẽ giành cho một quốc gia có thành tích cao tiếp theo tại
bảng xếp hạng thành tích của nội dung, không xét đến yếu tố quốc gia này đến từ
châu lục nào.
Trong trƣờng hợp không phân bố đƣợc các tiêu chuẩn trên, thì chỉ tiêu này sẽ đƣợc
chuyển thành “suất thi đấu đặc cách”
Phân bố lại chỉ tiêu của nước chủ nhà
Đƣợc trình bày trên phần “Đại diện của nƣớc chủ nhà”
Phân bố lại chỉ tiêu của “suất thi đấu đặc cách”
Trong trƣờng hợp các chỉ tiêu thi đấu tại Vòng Chung kết không phân bố lại đƣợc thì
các suất đấy sẽ đƣợc chuyển thành “suất thi đấu đặc cách”. Các “suất thi đấu đặc
cách” sẽ đƣợc Liên đoàn Canoeing Thế giới gửi đến cho các quốc gia có thành tích
cao thứ 2 tại bảng xếp hạng các cuộc thi do Liên đoàn tổ chức.
G. Các mốc thời gian quan trọng
Ngày

Sự kiện

18/08 – 21/08/2011

Giải Vô địch Canoeing Thế giới (địa điểm sẽ đƣợc
thông báo sau)

03/09 – 18/09/2011

Giải Vô địch Canoeing Châu Phi (Mozambich)

Tháng 10/2011

Giải Vô địch Canoeing Châu Mỹ (Guadalajara, Mexico)

13/10 – 17/10/2011

Giải Vô địch Canoeing Châu Á (Tehran, Iran)

01/11/2011

Ủy ban Olympic quốc tế liên hệ với các quốc gia đủ tiêu
chuẩn giành “suất thi đấu đặc cách”

16/01/2012

Hạn cuối các quốc gia gửi đơn đề nghị xin nhận “suất thi
đấu đặc cách”

03/03 – 05/03/2012

38
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“Suất thi đấu đặc cách” đƣợc công bố chính thức và giấy
mời đƣợc gửi tới các quốc gia

Tháng 05/2012 (thời gian Giải Vô địch Canoeing Châu Âu (địa điểm sẽ đƣợc công
sẽ đƣợc công bố sau)

bố sau)

01/06/2012

Liên đoàn Canoeing Thế giới gửi thông báo chính thức
đến các quốc gia giành suất thi đấu tại Vòng Chung kết
trong khuôn khổ TVH Olympic Luân Đôn 2012

15/06/2012

Hạn cuối để các quốc gia gửi thông báo chính thức về
việc sử dụng các chỉ tiêu

21/06/2012

Liên đoàn Canoeing Thế giới xem xét và phân bổ lại các
chỉ tiêu chƣa sử dụng

09/07/2012

Hạn cuối nộp giấy đăng ký thi đấu tới BTC TVH
Olympic Luân Đôn 2012
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A. Nội dung thi đấu
Nữ

Nam
56kg

48kg

62kg

53kg

69kg

58kg

77kg

63kg

85kg

69kg

94kg

75kg

105kg

+75kg

+107kg
B. Chỉ tiêu
Số lượng VĐV

Tiêu chuẩn

Đại diện của

vượt qua vòng

Tripartite

nước chủ nhà

Tổng cộng

loại
Nam

147

6

3

156

Nữ

98

4

2

104

Tổng cộng

245

10

5

260

Chỉ tiêu từng quốc gia
Nam

6 (tối đa 2 VĐV/nội dung)

Nữ

4 (tối đa 2 VĐV/nội dung)

Tổng cộng

10

C. Tư cách VĐV
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------------------------------------------------------------------------------------------Tất cả các VĐV phải chứng tỏ đƣợc với Ủy ban Olympic quốc tế là đang thi đấu
trong đội tuyển và luôn chấp hành đúng các điều khoản nằm trong Hiến chƣơng
Olympic mới đƣợc quyền tham gia thi đấu tại TVH Olympic Luân Đôn 2012.
Các VĐV phải ít nhất đủ 16 tuổi, trong khoảng thời gian TVH Olympic Luân Đôn
2012 diễn ra, mới đủ điều kiện tham gia thi đấu.
Tất cả các VĐV tham gia Giải đấu vòng loại cho Vòng Chung kết phải đảm bảo xét
nghiệm không có dƣơng tính với các chất doping, đối chiếu với danh mục những chất
bị cấm sử dụng trong thi đấu của Ủy ban Chống doping quốc tế và Liên đoàn Cử tạ
Thế giới.
Với những cá nhân có kết quả dƣơng tính với xét nghiệm doping, sẽ bị Ban chuyên
môn Liên đoàn Cử tạ Thế giới truất quyền thi đấu tại các lần TVH tiếp theo.
Trong trƣờng hợp các cá nhân này có tham gia những giải thi đấu đƣợc tổ chức bởi
Liên đoàn Cử tạ Thế giới, và giành chiến thắng, thì kết quả đó sẽ không đƣợc cộng
vào bảng xếp hạng thành tích của cá nhân cũng nhƣ đồng đội. Các thông tin chi tiết
đƣợc đề cập rõ hơn trên website chính thức của Liên đoàn Cử tạ Thế giới.
D. Hệ thống các Giải đấu vòng loại
Hệ thống các Giải đấu vòng loại
a. Hệ thống các Giải đấu vòng loại giành cho Nam
Các Giải đấu vòng loại chính
Giải Vô địch Cử tạ Thế giới 2010: Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ
Giải Vô địch Cử tạ Thế giới 2011: Paris, Pháp
Số lƣợng suất thi đấu vƣợt qua Giải đấu vòng loại của các quốc gia sẽ đƣợc
quyết định dựa trên thứ hạng tổng sau 2 Giải Vô địch Cử tạ Thế giới 2010 và
2011 của các quốc gia này.
Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1
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------------------------------------------------------------------------------------------Thứ hạng của các quốc gia dựa

Số lượng các VĐV

trên bảng xếp hạng thành tích

mỗi quốc gia

Tổng số VĐV

của 2 Giải Vô địch
Nƣớc xếp hạng 1 đến 6

6

36

Nƣớc xếp hạng 7 đến 12

5

30

Nƣớc xếp hạng 13 đến 18

4

24

Nƣớc xếp hạng 19 đến 24

3

18
108 VĐV

Điểm thành tích của các quốc gia, bao gồm kết quả và thành tích thi đấu của 6
VĐV, ghi đƣợc tại Giải Vô địch Cử tạ Thế giới dựa trên những thông số kỹ
thuật đối chiếu với Điều khoản số 6.7.4 và 6.7.6 trong Tài liệu về Kỹ thuật và
Luật thi đấu của Liên đoàn Cử tạ Thế giới. Danh sách 6 VĐV này phải đƣợc
các quốc gia nộp lên Liên đoàn Cử tạ Thế giới trƣớc mỗi mùa Giải Vô địch
Cử tạ Thế giới, chậm nhất là trƣớc vòng chung kết của Giải Vô địch.
Điểm thành tích ở cả 2 Giải Vô địch Cử tạ Thế giới là tƣơng đƣơng nhau.
Khi 2 đội trở lên có thành tích và tổng điểm tƣơng đƣơng nhau, thì kết quả của
nội dung Cử giật và Cử đẩy sẽ đƣợc tính để đƣa ra đƣợc những kết luận cuối
cùng.
Đội tuyển của nƣớc chủ nhà đứng ra đăng cai tổ chức Giải không đƣợc điểm
thành tích tại các Giải Vô địch, thứ hạng và điểm tổng của quốc gia này sẽ
đƣợc cân nhắc để nâng lên.
Các Giải đấu vòng loại châu lục
Mỗi châu lục sẽ chỉ tổ chức 01 Giải đấu vòng loại mang tầm châu lục vào năm
2012. Các quốc gia không vƣợt qua đƣợc Giải đấu vòng loại cấp thế giới có
thể giành suất tham dự đi tiếp vào vòng trong tại Giải đấu này.
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------------------------------------------------------------------------------------------BTC, thời gian và địa điểm tổ chức của các Giải đấu vòng loại cấp châu lục sẽ
đƣợc Liên đoàn Cử tạ Thế giới chính thức công bố vào ngày 31/12/2011.
Điểm thành tích và thứ hang các quốc gia giành đƣợc tại Giải Vô địch Cử tạ
châu lục sẽ quyết định số lƣợng VĐV của quốc gia này đi tiếp vào vòng trong
Thứ hạng của các quốc gia dựa trên

Số lượng VĐV

bảng xếp hạng thành tích tại Giải Vô

mỗi quốc gia

Tổng số VĐV

địch châu lục
Châu Phi: xếp thứ 1 đến thứ 5

1

5

Châu Á: xếp thứ 1 đến thứ 7

1

7

Châu Âu: xếp thứ 1 đến thứ 7

1

7

Châu Mỹ: xếp thứ 1 đến thứ 7

1

7

Châu Đại Dương: xếp thứ 1 đến thứ 5

1

5
31 VĐV

Điểm thành tích mỗi quốc gia ghi đƣợc tại Giải Vô địch Cử tạ khu vực Châu
lục sẽ đƣợc xét dựa trên kết quả cuối cùng và thành tích thi đấu của 6 VĐV.
Danh sách 6 VĐV này cần phải đƣợc gửi lên BTC Giải Vô địch Cử tạ khu vực
Châu lục, chậm nhất là trƣớc khi vòng chung kết của Giải đƣợc tổ chức.
Khi 2 đội trở lên có thành tích và tổng điểm tƣơng đƣơng nhau, thì kết quả của
nội dung Cử giật và Cử đẩy sẽ đƣợc tính để đƣa ra đƣợc những kết luận cuối
cùng.
Tại Giải Vô địch Cử tạ khu vực Châu Âu, quốc gia chủ nhà của Giải Vô địch
này sẽ không đƣợc điểm thành tích. Thứ hạng và điểm tổng của quốc gia này
sẽ đƣợc cân nhắc nâng lên.
Các Giải đấu vòng loại cá nhân khác
Sẽ có 08 suất đặc cách xét vƣợt qua vòng loại, dựa trên Bảng xếp hạng kết quả
thi đấu hệ thống Giải vòng loại của Liên đoàn Cử tạ Thế giới công bố vào
ngày 31/05/2012. Những suất đặc cách này sẽ giành cho những VĐV nằm ở
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------------------------------------------------------------------------------------------vị trí thứ 15 ở mỗi hạng cân trong bảng xếp hạng thành tích của Liên đoàn.
Những VĐV này phải đến từ các quốc gia chƣa giành đƣợc suất đi vào vòng
trong, sau Giải Vô địch Cử tạ Thế giới hoặc Giải Vô địch Cử tạ cấp Châu lục.
Trong trƣờng hợp có nhiều hơn 08 VĐV thỏa mãn đủ điều kiện của Liên
đoàn, Liên đoàn Cử tạ Thế giới sẽ lựa chọn ra 08 VĐV có thành tích thi đấu
và kết quả xuất sắc nhất, dựa vào danh sách xếp hạng. Trong trƣờng hợp có ít
hơn 08 VĐV thỏa mãn đủ điều kiện của Liên đoàn, suất thi đấu còn lại sẽ
đƣợc cân nhắc trong mục “Cách thức phân bố lại các chỉ tiêu chƣa dùng”.
Bảng xếp hạng kết quả thi đấu hệ thống Giải vòng loại sẽ chỉ xem xét cho các
VĐV có thành tích cao nhất của mỗi quốc gia, ở từng hạng cân thi đấu, dựa
vào những thành tích các VĐV này giành đƣợc tại các Giải thi đấu dƣới đây:
-

Giải Cử tạ Thế giới và Grand Prix năm 2010 của Liên đoàn Cử tạ Thế giới

-

Giải Vô địch Cử tạ Thế giới 2010 (Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ)

-

Giải Cử tạ Thế giới và Grand Prix năm 2011 của Liên đoàn Cử tạ Thế giới

-

Giải Cử tạ Thanh thiếu niên Thế giới (Callao, Peru)

-

Giải Vô địch Cử tạ Thế giới 2011 (Paris, Pháp)

-

Giải Cử tạ Thế giới và Grand Prix năm 2012 của Liên đoàn Cử tạ Thế giới

-

Giải Cử tạ các cấp Châu lục

Tên của VĐV giành suất thi đấu tại Giải Vòng loại cá nhân sẽ đƣợc công bố,
và VĐV này chỉ có quyền đƣợc tham dự thi đấu tại đúng hạng cân mà mình
giành chiến thắng. Mỗi quốc gia đƣợc quyền có tối đa 01 VĐV nam đứng
trong danh sách các VĐV giành suất vào vòng trong dựa trên Giải Vòng loại
cá nhân. Trong trƣờng hợp có nhiều hơn 01 ngƣời, các quốc gia cần có sự
xem xét kỹ lƣỡng để chọn ra cá nhân đại diện.
b. Hệ thống các Giải đấu vòng loại giành cho Nữ
Các Giải đấu vòng loại chính
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------------------------------------------------------------------------------------------Giải Vô địch Cử tạ Thế giới 2010: Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ
Giải Vô địch Cử tạ Thế giới 2011: Paris, Pháp
Số lƣợng suất thi đấu vƣợt qua Giải đấu vòng loại của các quốc gia sẽ đƣợc
quyết định dựa trên thứ hạng tổng sau 2 Giải Vô địch Cử tạ Thế giới 2010 và
2011 của các quốc gia này.
Thứ hạng của các quốc gia

Số lượng VĐV mỗi

Tổng số VĐV đạt

dựa trên bảng xếp hạng thành

quốc gia

tiêu chuẩn

tích tại Giải Vô địch châu lục
Xếp thứ 1 đến thứ 9

4

36

Xếp thứ 10 đến thứ 16

3

21

Xếp thứ 17 đến thứ 21

2

10
67

Điểm thành tích của các quốc gia, bao gồm kết quả và thành tích thi đấu của
04 VĐV, ghi đuợc tại Giải Vô địch Cử tạ Thế giới dựa trên những thông số kỹ
thuật đối chiếu với Điều khoản số 6.7.4 và 6.7.6 trong Tài liệu về Kỹ thuật và
Luật thi đấu của Liên đoàn Cử tạ Thế giới. Danh sách 04 VĐV này phải đƣợc
các quốc gia nộp lên Liên đoàn Cử tạ Thế giới trƣớc mỗi Giải Vô địch Cử tạ
Thế giới, chậm nhất là trƣớc vòng chung kết của Giải Vô địch.
Điểm thành tích ở cả 2 Giải Vô địch Cử tạ Thế giới là tƣơng đƣơng nhau.
Khi 2 đội trở lên có thành tích và tổng điểm tƣơng đƣơng nhau, thì kết quả của
nội dung Cử giật và Cử đẩy sẽ đƣợc tính để đƣa ra đƣợc những kết luận cuối
cùng.
Đội tuyển của nƣớc chủ nhà đứng ra đăng cai tổ chức Giải không đƣợc điểm
thành tích tại các Giải Vô địch, thứ hạng và điểm tổng của quốc gia này sẽ
đƣợc cân nhắc để nâng lên.
Các Giải đấu vòng loại châu lục
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------------------------------------------------------------------------------------------Mỗi châu lục sẽ chỉ tổ chức 01 Giải đấu vòng loại mang tầm châu lục vào năm
2012. Các quốc gia không vƣợt qua đƣợc Giải đấu vòng loại cấp thế giới có
thể giành suất tham dự đi tiếp vào vòng trong tại Giải đấu này.
BTC, thời gian và địa điểm tổ chức của các Giải đấu vòng loại cấp châu lục sẽ
đƣợc Liên đoàn Cử tạ Thế giới chính thức công bố vào ngày 31/12/2011.
Điểm thành tích và thứ hạng các quốc gia giành đƣợc tại Giải Vô địch Cử tạ
châu lục sẽ quyết định số lƣợng VĐV của quốc gia này đi tiếp vào vòng trong
Thứ hạng của các quốc gia dựa trên

Số lượng VĐV

bảng xếp hạng thành tích tại Giải Vô

mỗi quốc gia

Tổng số VĐV

địch châu lục
Châu Phi: xếp thứ 1 đến thứ 4

1

4

Châu Á: xếp thứ 1 đến thứ 6

1

6

Châu Âu: xếp thứ 1 đến thứ 6

1

6

Châu Mỹ: xếp thứ 1 đến thứ 6

1

6

Châu Đại Dương: xếp thứ 1 đến thứ 4

1

4
24 VĐV

Điểm thành tích mỗi quốc gia ghi đƣợc tại Giải Vô địch Cử tạ khu vực Châu
lục sẽ đƣợc xét dựa trên kết quả cuối cùng và thành tích thi đấu của 04 VĐV.
Danh sách 04 VĐV này cần phải đƣợc gửi lên BTC Giải Vô địch Cử tạ khu
vực Châu lục, chậm nhất là trƣớc khi vòng chung kết của Giải đƣợc tổ chức.
Khi 2 đội trở lên có thành tích và tổng điểm tƣơng đƣơng nhau, thì kết quả của
nội dung Cử giật và Cử đẩy sẽ đƣợc tính để đƣa ra đƣợc những kết luận cuối
cùng.
Tại Giải Vô địch Cử tạ khu vực Châu Âu, quốc gia chủ nhà của Giải Vô địch
này sẽ không đƣợc điểm thành tích. Thứ hạng và điểm tổng của quốc gia này
sẽ đƣợc cân nhắc nâng lên.
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------------------------------------------------------------------------------------------Các Giải đấu vòng loại cá nhân khác
Sẽ có 07 suất đặc cách xét vƣợt qua vòng loại, dựa trên Bảng xếp hạng kết quả
thi đấu hệ thống Giải vòng loại của Liên đoàn Cử tạ Thế giới công bố vào
ngày 31/05/2012. Những suất đặc cách này sẽ giành cho những VĐV nằm ở
vị trí thứ 10 ở mỗi hạng cân trong bảng xếp hạng thành tích của Liên đoàn.
Những VĐV này phải đến từ các quốc gia chƣa giành đƣợc suất đi vào vòng
trong, sau Giải Vô địch Cử tạ Thế giới hoặc Giải Vô địch Cử tạ cấp Châu lục.
Trong trƣờng hợp có nhiều hơn 07 VĐV thỏa mãn đủ điều kiện của Liên
đoàn, Liên đoàn Cử tạ Thế giới sẽ lựa chọn ra 07 VĐV có thành tích thi đấu
và kết quả xuất sắc nhất, dựa vào danh sách xếp hạng. Trong trƣờng hợp có ít
hơn 07 VĐV thỏa mãn đủ điều kiện của Liên đoàn, suất thi đấu còn lại sẽ
đƣợc cân nhắc trong mục “Cách thức phân bố lại các chỉ tiêu chƣa dùng”.
Bảng xếp hạng kết quả thi đấu hệ thống Giải vòng loại sẽ chỉ xem xét cho các
VĐV có thành tích cao nhất của mỗi quốc gia, ở từng hạng cân thi đấu, dựa
vào những thành tích các VĐV này giành đƣợc tại các Giải thi đấu dƣới đây:
-

Giải Cử tạ Thế giới và Grand Prix năm 2010 của Liên đoàn Cử tạ Thế giới

-

Giải Vô địch Cử tạ Thế giới 2010 (Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ)

-

Giải Cử tạ Thế giới và Grand Prix năm 2011 của Liên đoàn Cử tạ Thế giới

-

Giải Cử tạ Thanh thiếu niên Thế giới (Callao, Peru)

-

Giải Vô địch Cử tạ Thế giới 2011 (Paris, Pháp)

-

Giải Cử tạ Thế giới và Grand Prix năm 2012 của Liên đoàn Cử tạ Thế giới

-

Giải Cử tạ các cấp Châu lục

Tên của VĐV giành suất thi đấu tại Giải Vòng loại cá nhân sẽ đƣợc công bố,
và VĐV này chỉ có quyền đƣợc tham dự thi đấu tại đúng hạng cân mà mình
giành chiến thắng. Mỗi quốc gia đƣợc quyền có tối đa 01 VĐV nữ đứng trong
danh sách các VĐV giành suất vào vòng trong dựa trên Giải Vòng loại cá
nhân. Trong trƣờng hợp có nhiều hơn 01 ngƣời, các quốc gia cần có sự xem
xét kỹ lƣỡng để chọn ra cá nhân đại diện.
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------------------------------------------------------------------------------------------Đại diện của nước chủ nhà
Nƣớc Anh – chủ nhà TVH Olympic Luân Đôn 2012, sẽ có 03 chỉ tiêu giành cho nam
và 02 chỉ tiêu giành cho nữ, thi đấu tại vòng chung kết nội dung Cử tạ trong khuôn
khổ TVH.
Nƣớc chủ nhà sẽ phải gửi báo cáo lên BTC cũng nhƣ Liên đoàn Cử tạ Thế giới về
việc có đồng ý với số lƣợng các chỉ tiêu nhƣ trên hay không, cũng nhƣ đăng ký hạng
cân thi đấu cụ thể trƣớc ngày 10/06/2012.
Tiêu chuẩn “suất thi đấu đặc cách”
Sẽ có 10 “suất thi đấu đặc cách” giành cho các quốc gia đáp ứng đủ điều kiện của
Liên đoàn Cử tạ Thế giới.
Vào ngày 01/11/2011, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ thông báo với các quốc gia đủ điều
kiện để nhận “suất thi đấu đặc cách”.
Hạn cuối các quốc gia gửi đơn đề nghị xin nhận “suất thi đấu đặc cách” là ngày
16/01/2012. Sau thời gian này, giấy mời sẽ đƣợc gửi tới các quốc gia trong khoảng
thời gian từ ngày 01/05/2012 đến 09/07/2012.
Thông tin chi tiết về điều kiện nhận “suất thi đấu đặc cách” cũng nhƣ những giấy tờ
các quốc gia phải gửi kèm đƣợc trình bày chi tiết trong các Điều khoản của TVH
Olympic Luân Đôn 2012.
E. Lên danh sách thi đấu chính thức
Trƣớc ngày 31/05/2012, Liên đoàn Cử tạ Thế giới sẽ gửi thông báo tới các quốc gia
và hiệp hội về số lƣợng chỉ tiêu đã giành đƣợc để thi đấu tại Vòng Chung kết TVH
Olympic Luân Đôn 2012. Trƣớc ngày 14/06/2012, các quốc gia và liên đoàn phải gửi
thông báo chính thức tới Liên đoàn Cử tạ Thế giới về việc họ có tham gia thi đấu
Vòng Chung kết TVH Olympic Luân Đôn 2012, cũng nhƣ đăng ký hạng cân thi đấu
của các chỉ tiêu này.
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------------------------------------------------------------------------------------------Trƣớc ngày 25/06/2012, Liên đoàn Cử tạ Thế giới sẽ công bố lại việc phân bổ các chỉ
tiêu chƣa sử dụng.
F. Cách thức phân bố lại các chỉ tiêu chưa dùng
Trong trƣờng hợp có một quốc gia không sử dụng chỉ tiêu đƣợc quyền vào thi đấu
vòng sau, hoặc chỉ tiêu cá nhân không phân bố đƣợc cho các VĐV, hoặc Liên đoàn
Cử tạ Thế giới quyết định rút lại bất kỳ một chỉ tiêu, thì việc phân bố các chỉ tiêu
chƣa sử dụng này sẽ đƣợc Liên đoàn Cử tạ Thế giới xem xét cho các quốc gia khác,
giữa vào các tiêu chuẩn sau với thứ tự mức độ ƣu tiên giảm dần. Việc phân bố các chỉ
tiêu chƣa sử dụng này với mục đích tạo điều kiện giúp các quốc gia không vƣợt qua
vòng loại có cơ hội đƣợc tham gia thi đấu ở các vòng trong.
-

Các quốc gia thi đấu tại Giải Vô địch Cử tạ Thế giới chƣa giành đƣợc suất thi đấu
ở vòng trong

-

Các quốc gia thi đấu tại các Giải Vô địch Cử tạ Châu lục chƣa giành đƣợc suất thi
đấu ở vòng trong

-

Các quốc gia thi đấu tại các Giải vòng loại chƣa giành đƣợc suất thi đấu ở vòng
trong

-

Các thành tích đặc biệt

-

Các đại diện của từng châu lục có thành tích cao hơn dựa trên bảng kết quả của
các Giải Vô địch Cử tạ

Trong trƣờng hợp nƣớc chủ nhà không sử dụng chỉ tiêu, thì các chỉ tiêu này sẽ đƣợc
xét là “các chỉ tiêu chƣa sử dụng”, và Liên đoàn Cử tạ Thế giới sẽ phân bố lại dựa
trên các tiêu chí đƣợc đề cập đến ở trên. Trong trƣờng hợp “suất thi đấu đặc cách”
chƣa đƣợc xét cho bất kỳ một quốc gia nào, thì Liên đoàn Cử tạ Thế giới sẽ phân bố
lại dựa trên các tiêu chí đƣợc đề cập đến ở trên.
G. Các mốc thời gian quan trọng
Ngày
06/2010

đến

Sự kiện
05/2012 Giải Cử tạ Thế giới và Grand Prix – xem xét tiêu chuẩn
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------------------------------------------------------------------------------------------(ngày sẽ đƣợc cập nhật cá nhân giành suất thi đấu Vòng Chung kết (địa điểm sẽ
sau)

đƣợc thông báo sau)

09/2010

Giải Vô địch Cử tạ Thế giới (Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ)

05/2011 đến 06/2011

Giải Vô địch Cử tạ Thanh thiếu niên (Callao, Peru) –
xem xét tiêu chuẩn cá nhân giành suất thi đấu Vòng
Chung kết

01/11/2011

Ủy ban Olympic quốc tế gửi thông báo tới các quốc gia
đủ tiêu chuẩn đăng ký xin “suất thi đấu đặc cách”

11/2011

Giải Vô địch Cử tạ Thế giới (Paris, Pháp)

16/01/2012

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

01/2012 đến 05/2012

Giải Vô địch Cử tạ các Châu lục diễn ra

01/05/2012 – 09/07/2012

“Suất thi đấu đặc cách” đƣợc công bố chính thức và giấy
mời đƣợc gửi tới các quốc gia

31/05/2012

- Liên đoàn Cử tạ Thế giới lên danh sách các suất vƣợt
qua vòng loại giữa trên Bảng xếp hạng kết quả thi đấu
hệ thống Giải vòng loại.
- Liên đoàn Cử tạ Thế giới thông báo chính thức số
lƣợng các chỉ tiêu chƣa sử dụng đến

10/06/2012

Các quốc gia gửi thông báo chính thức về số lƣợng các
chỉ tiêu cũng nhƣ hạng cân thi đấu của từng VĐV

25/06/2012

Liên đoàn Cử tạ Thế giới công bố việc phân bổ lại các
chỉ tiêu chƣa sử dụng

09/07/2012

Hạn cuối nộp giấy đăng ký thi đấu tới BTC TVH
Olympic Luân Đôn 2012
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------------------------------------------------------------------------------------------Môn: Điền kinh
A. Nội dung
Nội dung của Nam

Nội dung của Nữ

 Các nội dung thi đấu trên đƣờng chạy

 Các nội dung thi đấu trên đƣờng chạy

-

100m

-

100m

-

200m

-

200m

-

400m

-

400m

-

800m

-

800m

-

1500m

-

1500m

-

5000m

-

5000m

-

10.000m

-

10.000m

-

110m Vƣợt chƣớng ngại vật

-

110m Vƣợt chƣớng ngại vật

-

400m Vƣợt chƣớng ngại vật

-

400m Vƣợt chƣớng ngại vật

-

3000m Vƣợt rào

-

3000m Vƣợt rào

-

4x100m Tiếp sức

-

4x100m Tiếp sức

-

4x400m Tiếp sức

-

4x400m Tiếp sức

 Các nội dung thi đấu trên sân

 Các nội dung thi đấu trên sân

-

Nhảy cao

-

Nhảy cao

-

Nhảy sào

-

Nhảy sào

-

Nhảy xa

-

Nhảy xa

-

Nhảy 3 bƣớc

-

Nhảy 3 bƣớc

-

Đẩy tạ

-

Đẩy tạ

-

Ném đĩa

-

Ném đĩa

-

Ném búa

-

Ném búa

-

Ném lao

-

Ném lao

 Các nội dung phối hợp
-

10 môn phối hợp

 Các nội dung phối hợp
-

7 môn phối hợp

 Các nội dung khác

 Các nội dung khác

-

-

Marathon

Marathon
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Đi bộ 20km

-

Đi bộ 50km

-

Đi bộ 20km

B. Chỉ tiêu
Số lƣợng VĐV tham gia thi đấu tại môn Điền kinh tại TVH Olympic Luân Đôn 2012:
2000 ngƣời
Mỗi quốc gia đƣợc phép đăng ký 03 VĐV (và 01 VĐV dự bị) đạt tiêu chuẩn A tham
gia thi đấu ở 01 nội dung. Mỗi quốc gia đƣợc phép đăng ký 01 VĐV (và 01 VĐV dự
bị) đạt tiêu chuẩn B tham gia thi đấu ở 01 nội dung.
C. Tư cách VĐV
a. Tất cả các VĐV tuân thủ và chấp hành các điều khoản nằm trong hiến chƣơng
Olympic mới đủ điều kiện để tham gia thi đấu tại TVH Olympic.
b. VĐV Thanh thiếu niên: tất cả các VĐV sinh năm 1993 hoặc 1994 (18 hoặc 19
tuổi tính đến ngày 31/12 của năm sự kiện thi đấu diễn ra) đƣợc quyền tham dự
cuộc thi Chạy marathon hoặc Đi bộ 50km.
c. VĐV Trẻ: tất cả các VĐV sinh năm 1995 hoặc 1996 (16 hoặc 17 tuổi tính đến
ngày 31/12 của năm sự kiện thi đấu diễn ra) đƣợc 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.
d. Tất cả các VĐV chƣa đủ 16 tuổi tính đến ngày 31/12 của năm sự kiện thi đấu
diễn ra không đƣợc quyền tham gia thi đấu.
D. Hệ thống giải đấu vòng loại
Tiêu chuẩn chuyên môn: Để đủ điều kiện tham gia vào các giải đấu vòng loại của
từng nội dung nằm trong khuôn khổ TVH Olympic Luân Đôn 2012, các VĐV phải
giành đƣợc Chứng chỉ tiêu chuẩn chuyên môn ứng với từng nội dung họ đăng ký thi
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------------------------------------------------------------------------------------------đấu. Chứng chỉ tiêu chuẩn chuyên môn và các tiêu chí đánh giá giành cho từng nội
dung sẽ đƣợc Liên đoàn Điền kinh quốc tế chính thức công bố vào tháng 04/2011.
Giai đoạn diễn ra các giải đấu giành chứng chỉ tiêu chuẩn: Tất cả các VĐV phải
đạt chuẩn đƣợc Liên đoàn Điền kinh quốc tế đạt ra tại các giải đấu đƣợc tổ chức vào
thời gian dƣới đây:
-

Nội dung 10.000m, Chạy marathon, Đi bộ và các nội dung phối hợp: từ

01/01/2011 đến 08/07/2012
-

Các nội dung cá nhân: từ 01/05/2011 đến 08/07/2012

-

Các nội dung tiếp sức: từ 01/01/2011 đến 02/07/2012

Đánh giá phần thi đấu của các nội dung: Tất cả các phần thi đấu cần phải đƣợc
nằm trong khuôn khổ các giải đấu do Liên đoàn Điền kinh quốc tế tổ chức hoặc ủy
quyền. Riêng các kết quả giành đƣợc tại những giải đấu nằm trong hệ thống giáo dục
hoặc Đại học cần đƣợc chứng nhận bởi Ủy ban Olympic quốc gia.
Thành tích đạt đƣợc tại nội dung thi đấu đồng đội nam nữ, đƣợc tổ chức trên sân, có
thể đƣợc công nhận trong một số trƣờng hợp đặc biệt (dựa vào các điều khoản trong
luật 147 của Liên đoàn Điền kinh quốc tế).
Ảnh hƣởng của gió tới thành tích thi đấu không đƣợc chấp nhận. Kết quả dựa trên
đồng hồ bấm tay trong các nội dung thi Chạy 100m, 200m, 400m, 110m/100m Vƣợt
chƣớng ngại vật, 400m Vƣợt chƣớng ngại vật và 4x100m Chạy tiếp sức không đƣợc
chấp nhận. Thành tích trong nhà của các nội dung thi đấu trên đƣờng chạy từ 400m
trở lên đƣợc chấp nhận. Trong nội dung chạy 400m trở lên (bao gồm phần thi ở trong
nội dung phối hợp), thành tích đạt đƣợc trên đƣờng chạy rộng quá tiêu chuẩn cũng
không đƣợc chấp nhận.
Marathon và thi đi bộ đường dài: danh sách các giải thi đấu vòng loại của nội dung
chạy marathon và đi bộ đƣờng dài, theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh quốc tế,
sẽ đƣợc chính thức công bố vào ngày 01/01/2011. 20 VĐV thành tích cao nhất ở nội
dung chạy marathon nam và marathon nữ tại Giải Vô địch Điền kinh Daegu 2011
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------------------------------------------------------------------------------------------(Hàn Quốc) và 10 VĐV thành tích cao nhất tại Giải chạy marathon vàng IAAF năm
2011 và 2012 (đƣợc tổ chức trong thời gian diễn ra vòng đấu loại của TVH Olympic
Luân Đôn 2012), sẽ nằm trong danh sách các vận động viên đƣợc tiêu chuẩn A.
Chạy tiếp sức:
Sẽ có 16 đội tuyển vƣợt qua vòng loại và đủ điều kiện thi đấu tại vòng chung kết, dựa
thành tích của 2 lần chạy cao nhất trong thời gian thi đấu vòng loại giữa các quốc gia
từ ngày 01/01/2011 đến 02/07/2012. Kết quả sẽ đƣợc chấp nhận với điều kiện có tối
thiếu 3 đoàn quốc tế tham gia trên đƣờng chạy.
Có tất cả 06 VĐV trong 01 đội chạy tiếp sức.
Hạn cuối để các đội tuyển quốc gia thi đấu vƣợt rào, gửi giấy chứng nhận vƣợt qua
giải vòng loại, là ngày 02/07/2011. Ngày 03/07/2011, danh sách chính thức của 16
đội tuyển quốc gia có thành tích cao nhất sẽ đƣợc công bố trên website của Liên đoàn
Điền kinh quốc tế. Liên đoàn Điền kinh quốc tế sẽ thông báo tên các tuyển đại diện
chính thức tham gia thi đấu tại vòng chung kết TVH Olympic Luân Đôn 2012.
Với các VĐV chưa vượt qua được vòng tuyển chọn:
Quốc gia không có VĐV nào vƣợt qua đƣợc vòng tuyển chọn sẽ có cơ hội gửi những
VĐV tốt nhất đến tham dự TVH Olympic Luân Đôn 2012, với mỗi nội dung 1 VĐV,
ngoại trừ các nội dung thi phối hợp, Chạy 10.000m và 3000m Chạy vƣợt rào.
Điều này đƣợc áp dụng với các quốc gia có VĐV nam đủ tiêu chuẩn thi đấu nhƣng
chƣa có VĐV nữ vƣợt qua vòng loại, và ngƣợc lại.
Việc xét duyệt cho những VĐV chƣa vƣợt 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 nhƣ số lƣợng các VĐV đạt chuẩn của nội dung thi đấu tƣơng 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 trƣớc
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------------------------------------------------------------------------------------------ngày 15/06/2012. 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 nƣớc, 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 Luân Đôn 2012 và Ủy ban Olympic
quốc tế, về việc chấp thuận cho VĐV tham gia thi đấu tại vòng chung kết.
Đối với các VĐV dự bị:
VĐV dự bị có thể đƣợc lựa chọn để thay thế cho VĐV chính thức trƣớc khi Vòng
chung kết của nội dung thi đấu bắt đầu diễn ra. Trong trƣờng hợp đó, VĐV dự bị sẽ
có tên xuất hiện trong hệ thống quản lý điện tử của Làng TVH, khu vực luyện tập,
cũng nhƣ khu vực thi đấu của TVH Olympic Luân Đôn 2012. VĐV bị thay thế cần
nhanh chóng rời khỏi các khu vực của TVH theo đúng yêu cầu.
E. 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 Luân Đôn 2012 trƣớc ngày 09/07/2012. Sau
ngày này, các đơn đăng ký đều không đƣợc chấp nhận.
F. Cách thức phân bố lại chỉ tiêu
Trong trƣờng hợp một quốc gia từ chối không tham gia thi đấu tại nội dung đồng
đội Chạy tiếp sức, suất thi đấu đấy sẽ đƣợc chuyển cho đội tuyển có thành tích
cao thứ 2 trong bảng tổng hợp thành tích của Liên đoàn Điền kinh quốc tế, giữa
trên kết quả thi đấu tại các giải vòng loại.
G. Các mốc thời gian quan trọng
Ngày
01/01/2011

Sự kiện
Bắt đầu diễn ra giải đấu vòng loại của các nội dung
Chạy 10.000m, Chạy marathon, Đi bộ đƣờng dài, Các
môn phối hợp và Chạy tiếp sức
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------------------------------------------------------------------------------------------Liên đoàn Điền kinh quốc tế thông báo chính thức các
Giải đấu vòng loại của nội dung Chạy marathon và Đi
bộ đƣờng dài.
15/04/2011

Liên đoàn Điền kinh quốc tế thông báo chính thức các
tiêu chuẩn vƣợt qua vòng loại của từng nội dung. Các
chỉ tiêu sẽ đƣợc phân bố tới các quốc gia và khu vực.

01/05/2011

Bắt đầu Vòng thi đấu tuyển chọn của tất cả các nội dung

15/06/2012

Hạn cuối để các Ủy ban Olympic quốc gia gửi danh sách
các VĐV chƣa vƣợt 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.

02/07/2012

Kết thúc Vòng thi đấu tuyển chọn của nội dung Chạy
tiếp sức

03/07/2012

Liên đoàn Điền kinh quốc tế công bố danh sách 16 đội
tuyển quốc gia thi đấu nội dung Chạy tiếp sức

08/07/2012

Các VĐV nhận giấy chứng nhận về thành tích thi đấu
của các nội dung cá nhân.

09/07/2012

Liên đoàn Điền kinh quốc tế gửi thông báo chính thức
tới BTC TVH Olympic Luân Đôn 2012:
-

Danh sách các VĐV chƣa vƣợt qua vòng loại, nhƣng
đƣợc quyền tham gia các môn thi đấu trên sân tại
TVH Olympic Luân Đôn 2012

-

Danh sách các đội tuyển tham gia nội dung Chạy
tiếp sức

09/07/2012

Hạn cuối để BTC TVH Olympic Luân Đôn 2012 nhận
đơn đăng ký
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A. Nội dung
Nữ

Nam
Dƣới 58kg

Dƣới 49kg

Dƣới 68kg

Dƣới 57kg

Dƣới 80kg

Dƣới 67kg

Trên 80kg

Trên 67kg

B. Chỉ tiêu
Số lượng VĐV

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

vượt qua vòng

Tripartite

nước chủ nhà

Tổng cộng

loại
Nam

60

2

2

64

Nữ

60

2

2

64

Tổng cộng

120

4

4

128

Chỉ tiêu từng quốc gia
Nam

2

Nữ

2

Tổng cộng

4

C. Tư cách VĐV
Tất cả các VĐV tuân thủ và chấp hành các điều khoản nằm trong hiến chƣơng
Olympic mới đủ điều kiện để tham gia thi đấu tại TVH Olympic.
Các VĐV có chứng chỉ Kukkiwon Dan, và từ 15 tuổi trở lên trong khoảng thời gian
TVH Olympic Luân Đôn 2012 chính thức diễn ra mới đƣợc quyền tham gia thi đấu.
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------------------------------------------------------------------------------------------Các VĐV không vƣợt qua bất kỳ giải đấu vòng loại của TVH Olympic Luân Đôn
2012 phải đạt đƣợc ít nhất một trong những tiêu chuẩn sau đây để đƣợc quyền tham
gia thi đấu tại TVH:
-

Giành huy chƣơng vàng, bạc, đồng (hoặc đứng vị trí thứ nhất, nhì, ba) tại bất cứ
một giải đấu năm trong chƣơng trình thi đấu hàng năm của Liên đoàn Taekwondo
Thế giới từ tháng 05/2010 đến 04/2012

-

Ít nhất một lần đứng trong danh sách 20 VĐV xuất sắc trong bảng tổng sắp của
Liên đoàn Taekwondo Thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 05/2010 đến
04/2012

-

Các VĐV lọt vào vòng 1/16 trở lên tại Giải Vô địch Taekwondo Thế giới (2011)
hoặc Vòng đấu loại Giải Vô địch Taekwondo Thế giới

-

Các VĐV lọt vào vòng tứ kết trở lên tại các Giải Vô địch Taekwondo Châu lục
đƣợc tổ chức từ tháng 05/2010 đến 04/2012 hoặc Vòng đấu loại Giải Vô địch
Taekwondo Châu lục

-

Vô địch Giải Vô địch Taekwondo Quốc gia tổ chức từ tháng 05/2010 đến 04/2012

D. Hệ thống giải đấu vòng loại
Các Giải đấu vòng loại để giành suất tham dự vòng chung kết TVH Olympic Luân
Đôn 2012
-

Giải Vô địch Taekwondo Thế giới: Các Ủy ban Olympic quốc gia hoặc các Liên
đoàn thể thao quốc gia đƣợc phép gửi tối đa 2 VĐV nam và 2 VĐV nữ tới dự Giải
Vô địch Taekwondo Thế giới, với chỉ tiêu mỗi ngƣời chỉ tham gia tranh tài ở một
hạng cân xác định. 3 VĐV xếp 3 thứ hạng cao nhất của mỗi hạng cân tại Giải Vô
địch Taekwondo sẽ đủ điều kiện đại diện cho đất nƣớc mình tham gia thi đấu tại
TVH Olympic Luân Đôn 2012.

-

Các Giải Vô địch Taekwondo Châu lục: Các Ủy ban Olympic quốc gia hoặc
Liên đoàn thể thao quốc gia đƣợc dự thi Giải Vô địch Taekwondo Châu lục với
điều kiện – (1) hạng cân nƣớc này đăng ký tham gia thi đấu tại Giải Châu lục
chƣa giành đƣợc suất vào thi đấu Vòng Chung kết TVH hoặc – (2) số lƣợng VĐV
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------------------------------------------------------------------------------------------giành suất thi đấu Vòng Chung kết TVH chƣa vƣợt quá chỉ tiêu cho phép của
Liên đoàn Taekwondo Thế giới cũng nhƣ BTC TVH Olympic Luân Đôn 2012 (2
VĐV nam, 2 VĐV nữ đại diện cho mỗi quốc gia). Liên đoàn Taekwondo Thế giới
sẽ cùng làm việc với BTC Giải Vô địch Taekwondo của các châu lục để đƣa ra
đƣợc số lƣợng VĐV giành quyền vào Vòng Chung kết phù hợp với chỉ tiêu giành
cho từng khu vực ứng với bảng dƣới đây:
Châu lục

Nam

Nữ

Tổng chỉ tiêu

Châu Á

3 (vị trí thứ nhất, nhì ba)

3 (vị trí thứ nhất, nhì ba)

24

Châu Âu

3 (vị trí thứ nhất, nhì ba)

3 (vị trí thứ nhất, nhì ba)

24

Châu Mỹ

3 (vị trí thứ nhất, nhì ba)

3 (vị trí thứ nhất, nhì ba)

24

Châu Phi

2 (vị trí thứ nhất nhì)

2 (vị trí thứ nhất, nhì)

16

Châu Đại Dƣơng

1 (vị trí thứ nhất)

1 (vị trí thứ nhất)

8
96 VĐV

VĐV đại diện cho nước chủ nhà: Nƣớc chủ nhà của TVH Olympic Luân Đôn 2012
không cần phải gửi các VĐV tới tham dự các giải thi đấu vòng loại, do quốc gia này
đƣợc tiêu chuẩn thi đấu Vòng Chung kết của 2 nội dung nam và 2 nội dung nữ. Các
VĐV đƣợc lựa chọn cũng vẫn phải đảm bảo đƣợc những tiêu chí về tƣ cách VĐV do
BTC đã ban hành trƣớc đó.
Nƣớc chủ nhà phải gửi danh sách VĐV và các hạng cân thi đấu cụ thể trƣớc ngày
30/05/2011.
Đối với các trường hợp là “suất thi đấu đặc cách”: sẽ có 4 suất thi đấu đặc cách
giành cho các quốc gia có đủ điều kiện.
Vào ngày 01/11/2011, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ trực tiếp liên hệ với các Ủy ban
Olympic quốc gia, đƣợc xét là đủ điều kiện, để nhận “suất thi đấu đặc cách”.
Hạn cuối để các Ủy ban Olympic quốc gia gửi đơn xin nhận “suất thi đấu đặc cách”
là ngày 16/01/2012. Sau khoảng thời gian để Ủy ban Olympic quốc tế cân nhắc và lựa
chọn giữa các quốc gia, giấy mời chính thức sẽ đƣợc gửi tới trong khoảng thời gian từ
ngày 01/05/2012 đến 09/07/2012.
Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1
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------------------------------------------------------------------------------------------E. Lên danh sách thi đấu chính thức
Liên đoàn Taekwondo Thế giới sẽ gửi thông báo chính thức tới từng Ủy ban Olympic
quốc gia về số lƣợng chỉ tiêu mà họ đã giành đƣợc ở từng hạng cân thi đấu. Mỗi quốc
gia có khoảng thời gian 2 tuần kế tiếp để gửi câu trả lời chính thức tới Liên đoàn về
việc họ có sử dụng các suất dự thi hay không.
F. Cách thức phân bố lại các chỉ tiêu chưa dùng
Đối với những suất tại Giải Vô địch Taekwondo Thế giới: trong trƣờng hợp có quốc
gia đã giành suất thi đấu ở vòng trong, từ chối không nhận chỉ tiêu, thì suất thi đấu
này sẽ đƣợc chuyển cho quốc gia có thành tích cao kế tiếp. Với điều kiện việc thêm
chỉ tiêu mới này không vƣợt quá quy định của BTC về số lƣợng chỉ tiêu của từng
quốc gia.
Đối với những suất tại các Giải Vô địch Taekwondo Châu lục: trong trƣờng hợp có
quốc gia đã giành suất thi đấu ở vòng trong, từ chối không nhận chỉ tiêu, thì suất thi
đấu này sẽ đƣợc chuyển cho quốc gia có thành tích cao kế tiếp. Với điều kiện việc
thêm chỉ tiêu mới này không vƣợt quá quy định của BTC về số lƣợng chỉ tiêu của
từng quốc gia.
Với những quốc gia có VĐV xét nghiệm dƣơng tính với kết quả thử doping, sẽ bị mất
suất tham dự cũng nhƣ chỉ tiêu tại nội dung thi đấu tƣơng ứng. Chỉ tiêu tối đa giành
cho các quốc gia này có thể bị trừ tƣơng ứng với số lƣợng các trƣờng hợp bị dƣơng
tính với kết quả doping.
G. Các mốc thời gian quan trọng
Sự kiện

Ngày
30/05/2011

Nƣớc chủ nhà đăng cai TVH gửi bản đăng ký hạng cân chính
thức mà quốc gia này tham gia thi đấu

30/06 – 03/07/2011

Giải Vô địch Taekwondo Thế giới (Baku, Aze)

11/09/2011

Giải Vô địch Taekwondo Châu Đại Dƣơng (Noumea, New
Caledonia)
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------------------------------------------------------------------------------------------01/11/2011

Ủy ban Olympic quốc tế liên hệ với các quốc gia đủ điều kiện
nhận “suất thi đấu đặc cách”

04/11 – 06/11/2011

Giải Vô địch Taekwondo Châu Á (Bangkok, Thái Lan)

18/11 – 20/11/2011

Giải Vô địch Taekwondo Châu Mỹ (Mexico City, Mexico)

11/01 – 12/01/2012

Giải Vô địch Taekwondo Châu Phi (Port Said, Ai Cập)

16/01/2012

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

27/01 – 29/01/2012

Giải Vô địch Taekwondo Châu Âu (Kazan, Nga)

14/02/2012

Hạn cuối Liên đoàn Taekwondo thế giới công bố về chỉ tiêu vƣợt
qua vòng loại của các quốc gia, liên đoàn

28/02/2012

Hạn cuối các Ủy ban Olympic quốc gia thông báo lên Liên đoàn
Taekwondo thế giới về việc sử dụng những chỉ tiêu còn lại

30/04/2012

Liên đoàn Taekwondo thế giới công bố về việc phân bổ lại các
chỉ tiêu chƣa sử dụng

01/05 – 09/07/2012

“Suất thi đấu đặc cách” đƣợc chính thức công bố, và giấy mời
tham dự sẽ đƣợc gửi tới các Ủy ban Olympic quốc gia

09/07/2012

Hạn cuối BTC TVH Olympic Luân Đôn 2012 nhận đơn đăng ký

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1
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------------------------------------------------------------------------------------------Môn: Vật
Đối tượng: Nữ
A. Nội dung: Vật tự do ở các hạng cân
-

Trên 48kg

-

Từ 48kg đến 55kg

-

Từ 55kg đến 63kg

-

Từ 63kg đến 72kg

B. Chỉ tiêu
Số lượng VĐV

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

vượt qua vòng

Tripartite

nước chủ nhà

Tổng cộng

loại
Nam

266

Nữ

72

Tổng cộng

338

3

3

344

3

3

344

Chỉ tiêu từng quốc gia
Nam

14

Nữ

4

Tổng cộng

18 VĐV (mỗi VĐV 1 nội dung thi đấu)

C. Tư cách VĐV
-

Tất cả các VĐV tuân thủ và chấp hành các điều khoản nằm trong hiến chƣơng
Olympic mới đủ điều kiện để tham gia thi đấu tại TVH Olympic.

-

Các VĐV có tên 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.
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-------------------------------------------------------------------------------------------

Độ tuổi: Tất cả các VĐV dƣới 18 tuổi (tính đến thời điểm TVH Olympic Luân
Đôn 2012 chính thức diễn ra) đều không đƣợc tham dự các vòng đấu loại nằm
trong khuôn khổ Olympic. Các VĐV đủ tuổi tham dự phải xuất trình đƣợc
giấy chứng thực (hộ chiếu, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền…)

-

Chỉ những VĐV, của các quốc gia tham dự Giải Vô địch của các châu lục
đƣợc tổ chức trong năm 2011, mới có đủ điều kiện để tham dự Giải Vô địch
Thế giới 2011.

-

Vòng đấu loại châu lục: chỉ những VĐV, mà quốc gia của họ tham dự Giải Vô
địch châu lục tổ chức trong năm 2012, mới đủ điều kiện tham dự vòng đấu
loại châu lục với số lƣợng VĐV của mỗi nội dung đƣợc giữ nguyên.

D. Hệ thống giải đấu vòng loại
Phương thức phân bố chỉ tiêu cho từng khu vực: mỗi nội dung thi đấu của môn
Vật tại TVH Olympic Luân Đôn 2012 sẽ có số lƣợng VĐV tƣơng ứng đủ điều kiện
tham gia thi đấu, tuy nhiên số lƣợng VĐV này phải đƣợc phân bố đồng đều giữa các
quốc gia. Sau mỗi vòng tuyển chọn, FILA sẽ gửi danh sách các VĐV chính thức đạt
tiêu chuẩn vƣợt qua vòng loại của từng nội dung tới các đoàn thể thao quốc gia, Ủy
ban Olympic quốc gia, Liên đoàn đƣợc quyền thay thế các VĐV trong trƣờng hợp có
chấn thƣơng xảy ra.
Tại 4 vòng tuyển chọn VĐV tham dự TVH Olympic Luân Đôn 2012, tất cả các quốc
gia sẽ chỉ đƣợc đăng ký 1 VĐV tham gia thi đấu ở mỗi nội dung cho từng hạng cân.
Vòng 1: Giải Vô địch Thế giới 2011 (108 VĐV) – 6 VĐV nam và 6 VĐV nữ có
thành tích cao nhất ứng với mỗi hạng cân của các nội dung tại Giải Vô địch Thế giới
2011 sẽ đủ điều kiện tham gia TVH Olympic Luân Đôn 2012.
Vòng 2: Vòng đấu loại của từng châu lục 2012 (144 VĐV) – Mỗi châu lục sẽ tổ
chức riêng một giải thi đấu tuyển chọn, các VĐV đủ tiêu chuẩn thi đấu TVH Olympic
Luân Đôn 2012 ở vòng 1, không đƣợc quyền tham gia thi đấu tại vòng này. Các VĐV
đến từ Châu Đại Dƣơng và Châu Phi sẽ cùng tham gia một Giải đấu chung. 2 VĐV
nam và 2 VĐV nữ có thành tích cao nhất ứng với mỗi hạng cân của các nội dung tại

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1
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------------------------------------------------------------------------------------------các Giải tuyển chọn châu lục sẽ đủ điều kiện tham gia thi đấu tại TVH Olympic Luân
Đôn 2012
Tiêu chuẩn từng châu lục:
-

Châu Âu: 36 VĐV

-

Châu Á: 36 VĐV

-

Châu Mỹ: 36 VĐV

-

Châu Đại Dƣơng và Châu Phi: 36 VĐV

Vòng 3: Vòng đấu loại quốc tế lần thứ nhất 2012 (50 VĐV) – Các VĐV đã có tiêu
chuẩn tham dự thi đấu TVH Olympic Luân Đôn 2012 tại 2 vòng tuyển chọn trƣớc
không đƣợc 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 đƣợc 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 Luân Đôn 2012
Vòng 4: Vòng đấu loại quốc tế lần thứ hai 2012 (36 VĐV) - Các VĐV đã có tiêu
chuẩn tham dự thi đấu TVH Olympic Luân Đôn 2012 tại 3 vòng tuyển chọn trƣớc
không đƣợc 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 đƣợc 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 hai sẽ có đủ điều kiện tham gia thi đấu tại
TVH Olympic Luân Đôn 2012.
Đại diện của nước chủ nhà TVH Olympic 2012: trong trƣờng hợp nƣớc chủ nhà
của TVH Olympic 2012 không giành đƣợc 1 suất thi đấu chính thức nào sau 4 vòng
tuyển chọn ở trên, họ sẽ có tiêu chuẩn là 3 suất thi đấu ở mỗi hạng cân bất kỳ.

64

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 1

TVH Olympic Luân Đôn 2012 – Thi đấu vòng loại
------------------------------------------------------------------------------------------Trong trƣờng hợp nƣớc chủ nhà giành đƣợc suất tham dự thi đấu tại bất kỳ một vòng
tuyển chọn ở trên, thì suất tham dự thi đấu Olympic của nƣớc chủ nhà sẽ đƣợc đặc
cách thành “giấy mời tham dự”, chuyển cho Ủy ban 3 bên cân nhắc và xét duyệt dựa
trên các tiêu chuẩn và qui định cho các quốc gia khác (tripartite commission).
E. Lên danh sách thi đấu chính thức
Kết thúc mỗi vòng loại tuyển chọn, FILA sẽ gửi giấy báo chính thức tên của VĐV đạt
tiêu chuẩn tới từng Ủy ban Olympic quốc gia. Trƣớc ngày 15/06/2012, các Ủy ban
Olympic quốc gia cần gửi thông báo và danh sách các VĐV thi đấu chính thức tại
TVH Olympic Luân Đôn 2012. Từ đấy, FILA sẽ dễ dàng và thuân tiện hơn trong việc
phân bố lại số lƣợng các suất đặc cách thi đấu tại TVH cho từng khu vực và quốc gia.
F. Cách thức phân bố lại các chỉ tiêu chưa dùng
Các Ủy ban Olympic quốc gia có quyền thay thế VĐV, đã vƣợt qua vòng loại không
may bị chấn thƣơng, ở một hạng cân xác định. Các VĐV mới này phải đủ điều kiện
và tƣ cách để tham dự thi đấu tại TVH Olympic dựa vào những quy chế đã đƣợc ban
hành của Ủy ban Olympic quốc tế.
G. Các mốc thời gian quan trọng
Sự kiện

Ngày
13-18/09/2011

Giải Vô địch Thế giới 2011

26-29/01/2012

Giải Vô địch Thanh thiếu niên và Giải Vô địch Trẻ Châu
Đại Dƣơng

08-12/02/2012

Giải Vô địch Thanh thiếu niên Châu Phi

15-19/02/2012

Giải Vô địch Thanh thiếu niên Châu Á

22-26/02/2012

Giải Vô địch Thanh thiếu niên khu vực Châu Mỹ

06-11/03/2012

Giải Vô địch Thanh thiếu niên Châu Âu

14-18/03/2012

Vòng đấu loại giành suất tham dự TVH Olympic Luân
Đôn 2012 khu vực Châu Đại Dƣơng và Châu Phi

21-25/03/2012

Vòng đấu loại giành suất tham dự TVH Olympic Luân
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------------------------------------------------------------------------------------------Đôn 2012 khu vực Châu Mỹ
28/03-01/04/2012

Vòng đấu loại giành suất tham dự TVH Olympic Luân
Đôn 2012 khu vực Châu Á

18-22/04/2012

Vòng đấu loại giành suất tham dự TVH Olympic Luân
Đôn 2012 khu vực Châu Âu

25-29/04/2012

Vòng đấu loại quốc tế lần thứ nhất

02-06/05/2012

Vòng đấu loại quốc tế lần thứ hai

09/07/2012

Hạn cuối các Ủy ban Olympic quốc gia gửi đơn đăng ký
đến BTC TVH Olympic Luân Đôn 2012
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------------------------------------------------------------------------------------------Môn: Cầu lông
A. Nội dung
Nội dung nam

Nội dung nữ

Nội dung nam nữ phối
hợp

Đơn nam

Đơn nữ

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam nữ

B. Chỉ tiêu
Đạt

Tiêu Giấy mời đặc Nước chủ nhà

chuẩn

cách

Nam

82

3

Nữ

82

3

Tổng

164

6

Tổng
85 – 87

2

85 – 87

2

172

Chỉ tiêu mỗi quốc gia
Nam

9

Nữ

9

Tổng

18

Tổng số các VĐV/ cặp VĐV bất kỳ quốc gia nào sẽ không vƣợt quá:
Xếp hạng của BWF từ 3/5/2012

Chỉ tiêu lớn nhất mỗi
nội dung

Nội dung Đơn

Nếu Các VĐV xếp hạng từ thứ 1 - 4

3 VĐV

Nếu Các VĐV xếp hạng từ thứ 1 - 16

2 VĐV

Nếu 1 VĐV trong bảng XH của BWF từ 1 VĐV
3/5/2012

Nội dung Đôi

Nếu Các cặp VĐV xếp hạng từ thứ 1 - 8

4 VĐV (2 cặp)
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------------------------------------------------------------------------------------------Nếu 1 cặp VĐV đƣợc xếp hạng của BWF 2 VĐV (1 cặp)
từ 3/5/2012
C. Điều kiện VĐV:
Tất cả các VĐV phải tuân thủ các điều lệ Olympic hiện hành và chỉ những VĐV tuân thủ
đầy đủ các điều lệ này mới đƣợc phép tham gia Thế vận hội.
Để đủ điều kiện tham gia Olympic Luân Đôn 2012, các vị trí VĐV nhận suất đặc cách
phải thi đấu ít nhất 3 giải đơn tính cả bảng xếp hạng của BWF từ 3/5/2012. Một VĐV
nhận suất sẽ đƣợc xem nhƣ đại diện tối thiểu của lục địa trong trƣờng hợp đó.
D. Hệ thống tiêu chuẩn:
Bảng xếp hạng từ 3/5/2012 sẽ đƣợc sử dụng để xác định số lƣợng VĐV ở mỗi nội dung
thi đấu (các VĐV sẽ đƣợc chọn theo các vòng đấu):
Đơn nam: 38 VĐV; Đơn nữ: 38 VĐV; Đôi nam: 32 VĐV (16 cặp); Đôi nữ: 32 VĐV (16
cặp); Đôi nam nữ phối hợp: 32 VĐV (16 cặp)
 Tổng 172 VĐV
Ở nội dung đơn số các trận đấu lớn nhất là 64, ở nội dung đôi số các trận đấu là 16.
Bảng xếp hạng VĐV của BWF (từ 03/05/2012) sẽ đƣợc sử dụng để xác định điều kiện
các VĐV khi có đủ tổng số 38 vị trí ở mỗi nội dung đơn và 32 vị trí (16 cặp) ở nội dung
đôi. Ủy ban Olympic mỗi quốc gia đạt tiêu chuẩn nhiều hơn số lƣợng chỉ tiêu VĐV cho
phép sẽ cần xác nhận lại các VĐV có đủ khả năng mà họ mong muốn đƣợc đƣa vào.
Trong mỗi nội dung đấu đơn, sẽ có ít nhất 01 VĐV từ 05 liên đoàn các châu lục BWF.
Nếu Liên đoàn của từng châu lục riêng biệt, không có một VĐV nào đạt tiêu chuẩn tại 1
nội dung, VĐV đƣợc chọn đại diện cho châu lục sẽ là VĐV tiêu biểu có vị trí cao nhất
trên bảng xếp hạng của BWF từ 03/05/2012.
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------------------------------------------------------------------------------------------Nếu một Liên đoàn châu lục không có VĐV đại diện có tên trong bảng xếp hạng của
BWF từ 03/05/2012 trong nội dung đánh đơn riêng biệt, thì VĐV đƣợc chọn đại diện cho
châu lục đó sẽ là ngƣời chiến thắng trong giải vô địch của châu lục đó trong thời gian gần
nhất đến ngày 03/05/2012.
Trong nội dung đấu đôi, sẽ có ít nhất một cặp trong 05 cặp đấu của các Liên đoàn châu
lục đƣợc xếp hạng trên thứ 50 tại bảng xếp hạng BWF từ 03/05/2012.
Xét về tiêu chuẩn vƣợt qua các giải đấu ở tất cả các nội dung, không nhiều hơn 02
VĐV/cặp VĐV có thể đi qua giải vòng loại liên đoàn các lục địa.
Nếu bất kỳ vị trí nào đƣợc chọn là 01 VĐV có khả năng thi đấu nhiều nội dung, thì các vị
trí này sẽ đƣợc điều chỉnh lại vào những nội dung đơn thích hợp của từng nội dung nam
hoặc nữ.
Bảng xếp hạng của BWF sẽ dựa trên kết quả của các giải từ 02/05/2011 đến 29/04/2012.
Các giải sau đây sẽ đƣợc BWF lấy làm cơ sở tính Bảng xếp hạng của mình:


Thomas Cup và Uber Cup



Sudirman Cup



Giải vô địch thế giới World Championships



Super Series



Grand Prix Gold



Grand Prix



International Challenge



International Series



Future Series



Giải vô địch các Châu lục (cá nhân và đồng đội)



Các giải quốc tế khác đƣợc thừa nhận của BWF và đƣợc bao gồm nhƣ là một
phần của Bảng xếp hạng thế giới và với sự phê duyệt trƣớc của BWF, các nội
dung cá nhân và đồng đội tại các đại hội thể thao khác.

Đại diện nước chủ nhà
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------------------------------------------------------------------------------------------Ủy ban Olympic nƣớc chủ nhà (Vƣơng quốc Anh) đƣợc quyền đƣa vào tối thiểu 2 VĐV.
Nếu nhiều hơn 2 VĐV mà các VĐV đủ các điều kiện bổ sung theo quy định, họ cũng có
thể đƣợc đƣa vào.
Nếu nhiều hơn 2 VĐV của nƣớc chủ nhà không đạt tiêu chuẩn xếp hạng tại Bảng xếp
hạng của BWF (từ 03/05/2012) thì chỉ tiêu 02 VĐV nƣớc chủ nhà sẽ giành tiêu chuẩn
đƣa thêm 1 VĐV vào hoặc nhiều VĐV có xếp hạng của BWF đƣợc đề cử bởi Hiệp hội
Olympic Vƣơng quốc Anh.
Các VĐV đủ tiêu chuẩn đại diện nƣớc chủ nhà sẽ là các VĐV đƣợc xếp hạng cao nhất
trên bảng xếp hạng của BWF (từ 03/05/2012), hoặc nếu nƣớc chủ nhà không có VĐV
đƣợc xếp hạng của BWF, Ủy ban Olympic quốc gia sẽ quyết định danh sách cuối cùng
vào 10/05/2012.
Giấy mời đặc cách:
6 giấy mời đặc cách trong các trận đánh đơn sẽ đƣợc gửi tới các Ủy ban Olympic các
quốc gia mà có đủ điều kiện. Vào 01/11/2011, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ liên hệ với Ủy
ban Olympic các quốc gia đủ tiêu chuẩn để nhận giấy mời đặc cách này.
Thời hạn cuối cùng để Ủy ban Olympic các quốc gia đƣa ra đề xuất của họ cho các vị trí
đặc cách là 16/01/2012. Cuối giai đoạn vòng loại, các giấy mời đặc cách sẽ đƣợc xác
nhận bằng văn bản và các vị trí đặc cách này sẽ đƣợc định rõ cho từng quốc gia từ 1/5 –
09/07/2012.
Các thông tin chi tiết về các suất đặc cách này đƣợc bao gồm trong văn bản thông tin cho
Ủy ban Olympic các quốc gia phần giấy mời đặc cách – đã có tại Đại hội thể thao
Olympiad XXX, phần Tiêu chuẩn chuyên môn và điều kiện tham gia Luân Đôn 2012.
E. Thời gian xác nhận chỉ tiêu VĐV tham gia
Danh sách ban đầu các VĐV đủ tiêu chuẩn tham gia ở mỗi nội dung sẽ đƣợc công bố tại
bảng xếp hạng của BWF (từ 03/05/2012) và đƣợc thông báo tới Ủy ban Olympic các
quốc gia và các Hiệp hội thành viên trƣớc ngày 10/05/2012.
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------------------------------------------------------------------------------------------Ủy ban Olympic các quốc gia/các Hiệp hội thành viên sẽ phải xác nhận thông tin trƣớc
ngày 31/05/2012.
F. Phân bổ lại các chỉ tiêu chưa được sử dụng


Phân bổ lại các chỉ tiêu chƣa đƣợc sử dụng: Nếu Ủy ban Olympic của 1 quốc gia
không xác nhận thông tin về VĐV có mặt tại bảng xếp hạng của BWF sẽ tham gia
Olympic 2012 trƣớc 31/5/2012, thì vị trí này sẽ đƣợc phân bổ lại cho các VĐV có
thứ hạng tiếp theo trên cùng bảng xếp hạng này (VĐV chƣa đủ tiêu chuẩn tham
gia Olympic). Thời gian này sẽ lặp lại cho đến khi chỉ tiêu đã đƣợc phân bổ hết.



Phân bổ lại chỉ tiêu của nƣớc chủ nhà: nhƣ trên.



Phân bổ lại chỉ tiêu giấy mời đặc cách: Nếu các giấy mời đặc cách gửi tới Ủy ban
Olympic các quốc gia mà không có xác nhận thì cũng sẽ đƣợc phân bổ lại. Nếu
các vị trí đặc cách này không đƣợc phân bổ lại bởi Hội đồng xét duyệt đặc cách,
thì các vị trí này sẽ đƣợc chỉ định cho riêng các VĐV và cũng nhƣ phân bổ ở trên.

G. Thời gian biểu
Ngày

Sự kiện

2/5/2011

Bắt đầu xếp hạng VĐV của BWF

1/11/2011

IOC liên hệ NOCs đủ tiêu chuẩn Giấy mời đặc cách

16/1/2012

Thời hạn cho NOCs đƣa ra các vị trí đặc cách

29/4/2012

Kết thúc xếp hạng VĐV của BWF

1/5 – 9/7/2012

Hội đồng xét duyệt đặc cách xác nhận bằng giấy tờ việc phân bổ
các vị trí đặc cách với các NOCs
Bảng xếp hạng của BWF đƣợc sử dụng để xác định tiêu chuẩn

3/5/2012

VĐV. Dựa vào đó, BWF sẽ thông báo tới các quốc gia danh sách
VĐV đủ tiêu chuẩn.
10/5/2012

Thời gian cho nƣớc chủ nhà xác nhận tiêu chuẩn VĐV chủ nhà của
họ.

31/5/2012

Thời hạn cho các NOCs xác nhận với BWF danh sách VĐV đủ
tiêu chuẩn sẽ tham gia Olympic của họ
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------------------------------------------------------------------------------------------9/7/2012

Thời hạn cho BTC Olympic Luân Đôn 2012 nhận các giấy tờ danh
sách VĐV.
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