Số 58 – Tháng 4/2016

CHUYÊN ĐỀ:
TVH OLYMPIC VÀ PARALYMPIC RIO 2016

LỜI NÓI ĐẦU
Tháng 8 này, đất nước Brazil xinh đẹp ở Nam bán cầu sẽ tổ
chức 2 sự kiện thể thao quốc tế quan trọng nhất – TVH Olympic
mùa hè lần thứ 31 và TVH NKT Paralympic 2016. Để chuẩn bị
cho 2 sự kiện này, nước chủ nhà Brazil đã có những hành động
hết sức thiết thực trong việc nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất,
hạ tầng, trang thiết bị, an ninh, giao thông vận tải, y tế… Trong
chuyên đề lần này, Ban Biên tập đề cập đến các vấn đề liên
quan tới công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, cũng như công
tác tập huấn, chuẩn bị thi đấu của một số quốc gia khác trên thế
giới để bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn về sự kiện thể thao
thể thao lớn nhất hành tinh.
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VÀI NÉT VỀ THẾ VẬN HỘI
OLYMPIC MÙA HÈ RIO 2016
Thế vận hội mùa hè năm 2016 (Tiếng Bồ Đào Nha: Jogos
Olímpicos de Verão de 2016), hay còn được gọi là TVH
Olympic lần thứ 31 là một giải đấu với nhiều môn thể thao
quốc tế do Ủy ban Olympic quốc tế tổ chức, diễn ra tại Rio
de Janeiro, Brazil, từ ngày 05 đến ngày 21 tháng 8 năm
2016.
Thế vận hội này đạt kỷ lục về số lượng các nước tham gia
và kỷ lục về số lượng các môn thể thao với hơn 10.500
VĐV đến từ 206 quốc gia (NOC), và vùng lãnh thổ trong đó
có Kosovo và Nam Sudan là hai nước lần đầu tiên cử VĐV
đến tham dự. Còn về số lượng các môn thể thao tại TVH
Olympic Rio 2016 lần này, các VĐV sẽ tranh tài ở 306 bộ
huy chương, thi đấu ở 28 môn thể thao, bao gồm cả hai môn
thể thao mới là Bóng bầu dục và Golf. TVH thể thao lần này
này sẽ diễn ra tại 33 điểm thi đấu trong thành phố chủ nhà
và tại 5 địa điểm ở các thành phố São Paulo (thành phố lớn
nhất của Brazil), Belo Horizonte, Salvador, Brasília (thủ đô
của Brazil ) và Manaus.
Đây sẽ là Thế vận hội Mùa hè đầu tiên trong nhiệm kỳ
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế của Ngài Thomas Bach.
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Việc thành phố Rio de Janeiro đăng cai tổ chức Thế vận hội
đã được công bố tại phiên họp thứ 121của IOC tổ chức tại
Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 02 Tháng 10 năm 2009.
Thành phố Rio của Brazil vinh dự trở thành thành phố Nam
Mỹ đầu tiên đăng cai Thế vận hội mùa hè. Bên cạnh đấy,
còn có một số những dấu ấn đặc biệt như: đây sẽ là TVH
Olympic đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia nói tiếng
Bồ Đào Nha, lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn vào thời
điểm là mùa đông của nước đăng cai, lần đầu tiên kể từ năm
1968 được tổ chức tại châu Mỹ Latinh.
1. Quá trình chuẩn bị
Ngày 26 tháng 06 năm 2011 trên AroundTheRings.com
đăng tải thông báo rằng Roderlei Generali, Giám đốc điều
hành của Ban Tổ chức vận hội Olympic Rio de Janeiro đã từ
chức chỉ một năm sau khi đảm nhận công việc tại Ban Tổ
chức vận hội Olympic Rio de Janeiro.
Điều này diễn ra chỉ năm tháng sau khi Giám đốc Thương
mại Flávio Pestana thôi việc vì lý do cá nhân. Pestana rút lui
sau muộn hơn trong dịp Paralympic mùa hè 2012. Renato
Ciuchin sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành.
2. Các địa điểm thi đấu và cơ sở hạ tầng
Các địa điểm tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic
vào năm 2016 hầu hết được đặt tại thành phố Rio de Janeiro
và vùng Barra da Tijuca. Các địa điểm tổ chức còn lại sẽ
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được đặt tại ba khu vực vệ tinh khác của thành phố đăng cai
gồm: bãi biển Copacabana, Maracana và Deodoro.
Trung tâm thành phố của Rio đang tiến hành dự án khôi
phục đô thị bờ sông quy mô lớn Porto Maravilha. Khu vực
này có diện tích 5km2. Dự án nhằm tái phát triển khu vực
cảng, tăng sức hấp dẫn cho trung tâm thành phố và nâng cao
vị thế cạnh tranh của Rio trong nền kinh tế toàn cầu.
Việc cải tạo đô thị bao gồm: 700 km (430 dặm) hệ thống
mạng lưới công cộng để cung cấp nước, vệ sinh, thoát nước,
điện, khí đốt và viễn thông; 4 km đường hầm; 70 km (43
dặm) đường bộ; 650 km2 vỉa hè; 17 km (11 dặm) đường đi
xe đạp; 15.000 cây; ba nhà máy xử lý nước thải,vệ sinh môi
trường.
Một tuyến xe điện mới sẽ được xây dựng và sẽ chạy từ
Sân bay Dumont Santos đến Rodoviária Novo Rio, sẽ được
khánh thành vào tháng Tư năm 2016. Thế vận hội cần có
trên 200 km hàng rào an ninh. Để lưu giữ đồ đạc, Rio 2016
đang sử dụng hai kho. Một kho 15.000 mét vuông ở Barra
da Tijuca ở phía tây Rio đang được sử dụng để lắp ráp và
cung cấp đồ nội thất và các phụ kiện cho Làng Olympic.
Một kho hàng thứ hai rộng 90.000 mét vuông, nằm ở Duque
de Caxias ở gần những con đường dẫn đến đến các địa điểm
thi đấu, có chứa tất cả các thiết bị cần thiết cho các nội dung
thi đấu thể thao.
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3. Làng Olympic
Làng Olympic sẽ đặt tại Barra da Tijuca. Làng VĐV của
TVH Olympic lần này được kỳ vọng sẽ là địa điểm ăn ngủ
nghỉ lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử hình thành và
phát triển phong trào thể thao Olympic. Làng VĐV được
thiết kế với hơn 31 tòa nhà 17 tầng hiện đại, với tổng cộng
hơn 3600 căn hộ, đủ sức chứa hơn 10.000 VĐV, HLV, quan
chức, bác sỹ, kỹ thuật viên… Theo dự tính của BTC, vào
thời gian “cao điểm”, sẽ có khoảng 18.000 người sinh sống
tại Làng.
Làng VĐV Olympic của TVH Olympic Rio 2016 được đặt
trọn vẹn trong khuôn viên của Công viên Olympic Barra,
được cho là nơi ở tuyệt vời cho hàng nghìn VĐV đến tham
gia tranh tài tại TVH Olympic Rio 2016 vào tháng 8 này.
Để chuẩn bị cho việc vận hành Làng VĐV, đội ngũ nhân
sự lên tới 13.000 bao gồm các nhân viên, tình nguyện viên,
đội ngũ nhân viên bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị sẽ
được tuyển dụng và phân vào những vị trí cần thiết.
• Thiết kế
Theo thiết kế của BTC, Làng VĐV được thiết kế theo mô
hình là một thành phố Rio thu nhỏ, là một khu dân cư đặc
thù với tính chất đặc trưng của vùng Châu Mỹ Latin. BTC
cho thiết kế chuỗi các cửa hàng bán hoa quả, nước ép hoa
quả nhiệt đới ngay tại sảnh chính của tất cả các tòa nhà.
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Điều này sẽ tạo cơ hội cho mọi VĐV đến từ các quốc gia
trên thế giới được tiếp xúc nhiều nhất với nền văn hóa của
quốc gia thân thiện này. Đồng thời, BTC và Ban quản lý
Làng VĐV cho biết, họ sẽ khiến cho các VĐV cũng như cá
nhân có cơ hội sinh sống tại Làng được trải nghiệm những
điều tuyệt vời nhất, cả về chất lượng và số lượng.
Ngoài ra, tại các tòa căn hộ trong khuôn viên của Làng
VĐV sẽ có khu vực giải trí, gồm khu vực chơi điện tử, khu
vực nghe nhạc hòa tấu, bàn billards, bàn thi Bóng bàn cho
các cá nhân có nhu cầu. Nhà tài trợ P&G sẽ tài trợ một khu
chăm sóc sắc đẹp, nhà tài trợ Technogym sẽ tài trợ một
phòng tập thể hình chất lượng cao, và nhà tài trợ Samsung
sẽ tài trợ cho mỗi VĐV một điện thoại smartphone.
• Hậu cần và công tác chuẩn bị
Để thuận lợi cho quá trình chuẩn bị vận hành của Làng
VĐV trong suốt quãng thời gian TVH Olympic Rio 2016
chính thức diễn ra, BTC TVH Olympic Rio đã ký hợp đồng
với một công ty về quản lý công trình nổi tiếng – Công ty
Cilenti – với đội ngũ nhân sự hơn 600 người. Đây sẽ là
những người không những chịu trách nhiệm trong việc điều
hành, quản lý và xử lý mọi tình huống diễn ra trong khuôn
viên Làng VĐV, mà còn điều phối, phân luồng hệ thống xe
bus đưa đón VĐV sinh sống tại Làng VĐV trong suốt quá
trình TVH chính thức diễn ra, hay phục vụ bữa ăn đúng giờ,
đảm bảo vệ sinh cho hơn 5000 người…
8

Công ty Cilenti là một công ty đã có kinh nghiệm lâu năm
trong việc điều hành, quản lý các công trình trong sự kiện thể
thao, qua các TVH lớn như TVH Olympic Sydney 2000,
TVH Olympic Bắc Kinh 2008, TVH Olympic Luân Đôn
2012. Đại diện cấp cao của công ty Cilenti cho hay, mỗi
Làng VĐV lại có một các quản lý, vận hành khác nhau, do
đặc thù về văn hóa, đất nước và con người của từng quốc gia
lại có những nét riêng biệt. Nếu như ở TVH Olympic Bắc
Kinh 2008, mọi việc đều phải ở vị trí sẵn sàng, hoàn hảo,
nhưng lại theo một phong cách rất “Trung Quốc”, rất truyền
thống. Thì ở TVH Olympic Rio 2016 lần này, Cilenti lại cảm
thấy có một sự phóng khoáng, trẻ trung và phá cách hơn.
Bên cạnh công tác hậu cần, công tác về tiếp đón cũng
được BTC TVH Olympic Rio 2016 thực hiện hết sức cẩn
thận và khoa học. Sự cẩn thận được thể hiện qua việc hành
trình đón-tiễn của các đoàn, các quan chức luôn được lên
danh sách và cập nhật hết sức chi tiết, nhanh chóng. Hay
nghi thức tiếp đón các đoàn lại khác nhau do mỗi nước lại
có những nét văn hóa khác nhau, có những đoàn yêu cầu
nghi thức phải thật trang trọng, nhưng có những đoàn lại
yêu cầu trong quá trình đón tiếp phải có nhạc công biểu
diễn, phải sôi nổi, hào hứng…
BTC của TVH Olympic Rio 2016 và Ban Quản lý Làng
VĐV cho hay vấn đề giữ gìn tiếng ồn trong Làng VĐV
9
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cũng là một trong những vấn đề khá nhạy cảm, đặc biệt là
trong tuần thi đấu thứ 2 của TVH. BTC giải thích rằng giai
đoạn này được xem là thời điểm xả hơi của một số VĐV do
đã kết thúc vòng đấu loại của một số môn thi đấu, hay có
một số môn còn chưa chính thức bắt đầu tranh tài. BTC hy
vọng rằng Ban Quản lý Làng VĐV sẽ phối hợp tốt được với
lãnh đội của các đoàn thể thao để vấn đề giữ gìn tiếng ồn
được thực hiện một cách tốt nhất.
• Công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho Làng
VĐV
Các vấn đề có liên quan đến hoạt động chuẩn bị lương
thực, thực phẩm của Làng VĐV là một trong những vấn đề
được BTC TVH Olympic Rio 2016 và Ban quản lý Làng
VĐV hết sức quan tâm. Được biết, thực đơn cho các VĐV
sinh hoạt tại Làng VĐV xuyên suốt quãng thời gian TVH
Olympic Rio 2016 chính thức diễn ra rất phong phú. Thực
đơn cho người ăn kiêng, người ăn chay, người Hồi giáo, Do
thái giáo, Thiên chúa giáo, Hindu giáo đều được BTC chuẩn
bị hết sức kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và vệ
sinh an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đấy, BTC cũng cho xây dựng và thiết kế các
phòng cầu nguyện phù hợp cho mỗi tôn giáo. Tại các tòa
nhà đều có la bàn chỉ hướng Thánh địa Mecca dành riêng
cho người Hồi giáo.
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• An ninh trong Làng VĐV
Kể từ tháng 06/2016, hệ thống hàng rào điện tử sẽ được
lắp đặt xung quanh khu vực Làng VĐV. Theo kế hoạch
chuẩn bị của BTC và Thành phố Rio, lực lượng an ninh lên
tới hơn 500 cán bộ sẽ túc trực 24/24 tại khu vực Làng VĐV
bắt đầu từ tháng 07/2016, với các nhiệm vụ chính như đảm
bảo giữ gìn an ninh trong khuôn viên Làng VĐV, giám sát
người ra-vào Làng VĐV, rà soát bom mìn, kiểm tra và quét
tia X hành lý, túi xách…, kiểm tra ban đầu khu vực phòng
ốc, tủ đựng đồ... Theo trao đổi của quản lý đội ngũ an ninh
phục vụ Làng VĐV, tất cả mọi người ra vào khu vực Làng
VĐV và hành lý đi kèm đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng và
quét tia X.
Theo kế hoạch của BTC và Ban quản lý Làng VĐV, ngày
18/07/2016 đội ngũ những quan chức quốc tế đầu tiên và
ngày 25/07/2016 những VĐV quốc tế đầu tiên sẽ đến sinh
hoạt tại Làng VĐV trong khuôn khổ TVH Olympic Rio 2016.
4. Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ mới trong việc giám sát quá
trình thi đấu
TVH Olympic Rio 2016 được xem là bước ngoặt lớn về
ứng dụng công nghệ trong việc giám sát quá trình thi đấu
các môn thể thao thành tích cao, như Bóng chuyền, Bơi,
Chèo thuyền, Bắn cung, Bắn súng, Cử tạ…
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Ở môn Bóng chuyền và Bóng chuyền bãi biển, đây là
TVH Olympic đầu tiên mà BTC quyết định đưa băng hình
quay trận đấu vào việc tính điểm và giải quyết các vấn đề
khiếu nại. BTC sẽ phân công một trọng tài chịu trách nhiệm
chính trong việc giám sát băng hình và đưa ra lời tư vấn,
góp ý cho việc tính điểm.
Còn ở môn Bơi, hệ thống máy cảm ứng chạm do nhà tài
trợ Omega cung cấp sẽ được trang bị tại thành bể bơi để
thuận tiện hơn cho BTC trong việc đếm số lượt bơi của
VĐV trong phần thi đấu, cũng như xác định vị trí người
thắng cuộc. Theo BTC của nội dung Bơi trong khuôn khổ
TVH Olympic Rio 2016, tại TVH lần này, hai nội dung
800m và 1500 Bơi tự do sẽ được trang bị hệ thống máy cảm
ứng chạm hiện đại.
Theo lời một chuyên gia về ứng dụng công nghệ trong thi
đấu của TVH Olympic Rio 2016, việc đưa hệ thống máy
cảm ứng chạm này vào thi đấu Bơi sẽ giúp các VĐV tập
trung hơn trong quá trình thi đấu cũng như BTC, các nhà
quản lý, huấn luyện thể thao có được con số thống kê chính
xác về thành tích thi đấu của VĐV tại mỗi chặng bơi. Hệ
thống cảm ứng chạm này được đưa vào sử dụng lần đầu tiên
tại Giải Vô địch Bơi thế giới tổ chức tại Kazan năm 2015, và
giải Bơi thử nghiệm được tổ chức vào tháng 5/2016 tại Rio.
Còn trong môn Chèo thuyền, công nghệ GPS sẽ được gắn
vào mỗi thuyền, giúp hỗ trợ CĐV và người hâm mộ thuận
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tiện hơn trong việc theo dõi quá trình thi đấu của VĐV.
Màn hình hiển thị diễn biến trận đấu được lắp đặt ngay tại
khu vực khán đài. Người xem lúc này không chỉ được cổ
vũ, nhìn rõ hơn VĐV mình yêu thích đang thi đấu thế nào,
mà họ còn được biết chi tiết hơn những thông số kỹ thuật
như vận tốc, hướng di chuyển, tốc độ gió, hướng gió…
Công nghệ GPS gắn vào thuyền trong môn Chèo thuyền
được đưa vào sử dụng lần đầu tiên tại giải đua thuyền tổ
chức tại Lagoa Rodrigo de Freitas (thành phố nằm ở phía
Nam Rio) năm 2015 và mang về thành công rực rỡ. Theo
lời phát biểu của ông Sebastians Cuattrin – Trưởng BTC thi
đấu môn Chèo thuyền trong khuôn khổ TVH Olympic Rio
2016 – việc đưa công nghệ GPS vào định vị thuyền và giám
sát thi đấu sẽ giúp môn Chèo thuyền tới gần hơn với người
hâm mộ, giúp quá trình phân định thứ hạng được dễ dàng
hơn, giúp cho ban huấn luyện đưa ra được những phương án
thi đấu hợp lý và hiệu quả.
Trong môn Bắn cung tại TVH Olympic Rio 2016, hệ
thống tính điểm điện tử sẽ được sử dụng thay thế cho
phương pháp tính điểm truyền thống do các trọng tài vẫn
tính từ trước đến nay. Ngay khi mũi tên trúng hồng tâm, hệ
thống tính điểm điện tử sẽ hiển thị ngay trên màn hình chính
của địa điểm thi đấu. Theo lời phát biểu của ông Luiz
Eduardo Almeida – Trưởng BTC môn Bắn cung – việc ứng
dụng hệ thống tính điểm điện tử sẽ công tâm, chính xác và
nhanh chóng hơn phương pháp tính điểm truyền thống.
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• Công nghệ “xanh”
Phương thức triển khai mà đối tác công nghệ của TVH
Olympic Rio 2016 - Công ty Atos - triển khai tại TVH lần
này chính là việc đưa thông tin, dữ liệu lên hệ thống điện
toán đám mây, giúp giảm tải hoạt động cho máy chủ và
giảm thiểu lượng cac-bon thải ra ngoài không khí. Công ty
Atos cho biết, nhờ việc ứng dụng điện toán đám mây mà số
lượng máy chủ sử dụng cho TVH Olympic Rio 2016 đã
giảm được 1/3 so với số lượng máy chủ sử dụng cho TVH
Olympic Luân Đôn 2012 (250 máy so với 719 máy). Hiện
tại, số lượng nhân sự đảm bảo cho việc vận hành hoạt động
công nghệ thông tin tại TVH Olympic Rio 2016 theo đề
xuất của bên Atos là 500 người (cho 37 điểm thi đấu). Theo
lời phát biểu của Michele Hyron – Giám đốc điều hành
Công ty Atos – toàn bộ nhân sự của công ty lúc này đều đã
sẵn sàng để nhận nhiệm vụ tại TVH lần này.
• Hỗ trợ đội ngũ phóng viên ảnh tác nghiệp
BTC cho biết sẽ có công nghệ robot thương hiệu mới do
Mark Roberts Motion Control sáng tạo để mở rộng tầm ngắm
của các nhiếp ảnh gia tại những địa điểm thi đấu đa năng.
5. Bảo đảm an ninh
Kể từ khi chuẩn bị choThế vận hội đến Rio de Janeiro
năm 2016, vấn đề tội phạm của thành phố đã nhận được sự
quan tâm nhiều hơn. Một máy bay trực thăng cảnh sát đã bị
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bắn hạ trên không gian của một khu nhà ở ổ chuột (Favela)
trong một phi vụ truy sát tội phạm ma túy của thành phố, và
các phi công đã thiệt mạng trong vụ việc này. Thị trưởng
Rio đã thừa nhận rằng "vấn đề lớn" mà thành phố đang phải
đối mặt là đảm bảo an ninh cho Đại hội khỏi tình trạng từ
bạo lực. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng những quan ngại và
những vấn đề như vậy đã được trình bày với Ủy ban
Olympic quốc tế (IOC) trong suốt quá trình đấu thầu. Thống
đốc bang Rio de Janeiro cũng nêu bật thực tế rằng London
đã phải đối mặt với những vấn đề về an ninh, với cuộc tấn
công khủng bố xảy ra vào ngày sau khi kết thúc phiên họp
mà đã chọn thành phố này đăng cai tổ chức vận hội
Olympic 2012 của IOC.
IOC, tuy nhiên, đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng giải
quyết những mối quan ngại này của thành phố và quốc gia
Brazil khi nói rằng bảy năm là thời gian đủ cho Rio de
Janeiro làm sạch những vấn đề tội phạm của mình. Phát
ngôn viên của IOC Mark Adams nói với phóng viên của The
Associated Press, còn bảy năm nữa, "chúng tôi tin tưởng vào
khả năng của họ sẽ tổ chức được một Thế vận hội an toàn.
An ninh, đương nhiên, là một khía cạnh rất quan trọng của
bất kỳ thế vận hội Olympic nào, bất kể nó được tổ chức ở
nước nào trên thế giới. Tất nhiên điều này là hoàn toàn thuộc
về chính quyền quốc gia, địa phương và thành phố ". Luiz
Inácio Lula da Silva, cựu tổng thống Brazil, lưu ý rằng thành
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phố đã tổ chức sự kiện quan trọng khác mà không có sự cố
lớn, ví dụ như Đại hội thể thao Liên Mỹ 2007.
Rio de Janeiro đang lên kế hoạch giữ bình yên các vùng
địa phương lân cận, hoặc khu dân cư ổ chuột. Các đơn vị
Cảnh sát trật tự dựa vào cộng đồng (UPPs) sẽ được sử dụng
để xây dựng lòng tin trong các cộng đồng riêng thông qua
việc tuần tra đường phố và các hoạt động công ích. Hơn
nữa, Viện nghiên cứu An ninh Công công của khu vực đã
báo cáo rằng tỷ lệ giết người của Rio de Janeiro trong năm
tháng đầu năm 2012 đã ở mức thấp nhất trong vòng 21 năm
qua, với 10,9 vụ giết người/100.000 cư dân. Tuy nhiên, bất
chấp sự giảm bớt về số vụ giết người và vi phạm nhân
quyền, Tổ chức Giám sát Nhân quyền vẫn kêu gọi Brazil
điều tra vụ giết người còn đang ngoài vòng pháp luật .
6. Tài chính
Giai đoạn I - Thành phố nộp đơn xin đăng cai
Nguồn thu

Chính phủ
Liên bang

Chính phủ
Tiểu bang

Tổng

Kh.vực công

R$3,022,097.88

R$3,279,984.98

R$6,302,082.86

Kh.vực
tư nhân

R$2,804,822.16

Tổng chung

R$9,106,905.02
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Giai đoạn II - Thành phố được đề cử
Các nguồn thu công
Nguồn thu

Đầu tư công

Chính phủ Liên bang

R$47,402,531.75

Chính phủ Tiểu bang

R$3,617,556.00

Chính quyền Đô thị

R$4,995,620.93

Tổng chung

R$56,015,708.68

Các nguồn thu từ khu vực tư nhân
Nguồn thu

Đầu tư từ khu vực tư nhân

EBX

R$13,000,000.00

Eike Batista

R$10,000,000.00

Bradesco

R$3,500,000.00

Odebrecht

R$3,300,000.00

Embratel

R$3,000,000.00

TAM Airlines¹

R$1,233,726.00

Tổng chung

R$34,033,726.00

TAM Airlines đóng góp R $ 1,233,726.00 theo hình thức
giảm giá vé máy bay.
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Lưu ý:. Số dư còn lại được sử dụng làm kinh phí cho
những tháng hoạt động đầu tiên của Ban tổ chức Rio 2016
Đầu tư
Cho
TVH/Th.phố

Đầu tư (tỷ)

Công (tỷ)

Tư nhân (tỷ)

Công viên
Olympic

R$5.6

R$1.46

R$4.18

Giao thông
công cộng

R$24

R$13.7

R$10.3

Tổng chung

R$29.6

R$15.16

R$14.48

Lưu ý:. Đây là tổng mức đầu tư vào công viên Olympic
và giao thông công cộng phục vụ Thế vận hội mùa hè năm
Rio 2016
7. Tiếp thị
Giá vé được công bố vào ngày 16 tháng 9 năm 2014, và
tất cả sẽ được bán bằng đồng Real của Brazil (BRL). Có
tổng cộng 7,5 triệu vé sẽ được bán; ít hơn 200.000 vé so với
Thế vận hội mùa hè năm 2012, do kích thước của các khán
đài nhỏ hơn.
Giá vé dao động từ 40 BRL cho nhiều nội dung thi đấu,
đến 4.600 BRL dành cho những ghế ngồi đắt nhất tại lễ khai
mạc; trong đó có khoảng 3,8 triệu có giá 70 BRL hoặc thấp
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hơn. Các nội dung thi đấu trên đường phố như đua xe đạp,
đi bộ, và các nội dung marathon có thể được xem miễn phí
theo các tuyến đường đua.
8. Logo của Thế vận hội
Biểu tượng chính thức của Thế vận hội mùa hè 2016 do
Công ty Brazilian Tatíl Design thiết kế và công bố vào ngày
31 tháng 12 năm 2010. Biểu tượng đại diện cho ba cơ thể,
màu vàng, xanh lá cây, và màu xanh của lá cờ Brazil, kết
nối tại phần cánh tay thành một vòng tay ba, với hình dạng
tổng thể là đỉnh núi Sugarloaf Mountain. Logo được dựa
trên bốn khái niệm: năng lượng lan tỏa, sự đa dạng hài hòa,
thiên nhiên phong phú, và tinh thần Olympic. Biểu tượng
này đã vượt qua cuộc thi tạo mẫu lôi cuốn đến 139 đơn vị
tham gia và đã được chọn.
Logo đã được ghi nhận là gợi lên bức họa vũ điệu của
Henri Matisse. Cũng có những cáo buộc của Telluride
Foundation đóng trụ sở ở Colorado rằng logo này đã ăn cắp
ý tưởng của họ. Trong khi cũng có mấy thân thể kết lại khi
chuyển động, logo của Telluride Foundation có những bốn
thân thể. Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này đã cáo
buộc việc ăn cắp ý tưởng logo dùng ở một sự kiện Brazil
của họ; vào năm 2004, yếu tố những thân thể nắm tay nhau
được sao chép cho các biểu tượng của lễ hội Carnival ở
Salvador.
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9. Linh vật chính thức
Linh vật chính thức của Olympic và Paralympic Mùa hè
2016 đã được công bố vào ngày 24 tháng 11 năm 2014.
Được đặt theo tên nhà soạn nhạc Vinicius de Moraes và đại
diện cho loài

động vật hoang dã của Brazil. Linh vật

Olympic Vinicius mang những đặc điểm thiết kế của các
loài động vật có vú. Tiểu sử hư cấu của Mascots cho rằng cả
hai đã được sinh ra từ niềm vui của Brazil sau khi được
thông báo rằng Rio sẽ đăng cai Thế vận hội.
Giám đốc thương hiệu Beth Lula nói rằng các linh vật
được dùng để phản ánh sự đa dạng về văn hóa và con người
của Brazil. Tên của các linh vật được xác định qua một cuộc
bỏ phiếu công khai và đã giành được số phiếu bầu vợt trội
hơn hai bộ tên khác, với 44 phần trăm trong tổng số 323.327
phiếu bầu. Kết quả được công bố vào ngày 14 tháng 12 năm
2014.
10. Những mối quan ngại và những tranh cãi nảy sinh
• Vi rút Zika
Một ổ dịch đang xảy ra do loài muỗi mang virus Zika tại
Brazil đã dấy lên những lo ngại về tác động tiềm tàng của
nó đối với các vận động viên và du khách. Ban tổ chức đã
lên kế hoạch thực hiện kiểm tra hàng ngày các địa điểm thi
đấu Olympic để tránh những vũng nước tồn đọng thuận lợi
cho quá trình sinh sản của muỗi.
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Đã có rất nhiều lời kêu gọi việc hoãn lại Thế vận hội này,
khi cảnh báo rằng số người tham dự dự kiến lên đến
500.000 du khách quốc tế có thể khiến cho virus lây lan
nhanh chóng ra ngoài đất nước này. Trong quý đầu tiên của
năm 2016, cũng có nhiều trường hợp mắc bệnh sốt xuất
huyết do muỗi truyền bệnh hơn so với năm 2015. Tiến sĩ
Amir Attaran của Đại học Ottawa, khi viết cho Tạp chí y tế
công cộng Harvard, đã lưu ý rằng thành phố Rio de Janairo
có mật độ lây nhiễm virus Zika cao nhất cả nước Brazil.
Ông lập luận rằng Thế vận hội này có thể gây ra "thảm họa
toàn cầu" về dịch Zika, và khẳng định rằng đó là " một sự
vô trách nhiệm đối với xã hội" và là một "vấn đề đạo đức"
nếu cho phép Thế vận hội tiếp diễn. Mặt khác, cũng có
những lập luận cho rằng mối đe dọa của Zika sẽ không thể
cao trong suốt giải đấu, dựa trên những mô hình phân tích
và giả định trên máy tính, cũng như thực tế là Thế vận hội
này sẽ được tổ chức vào mùa đông ở Nam bán cầu, có thể
làm giảm sự hoạt động của muỗi .
Tuy nhiên, sự bùng phát ban đầu của Zika ở Brazil cũng
đã xảy ra trong những tháng mùa đông. Tom Frieden, Giám
đốc Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh của Hoa
Kỳ tuyên bố rằng "không có lý do gì về sức khỏe cộng đồng
để hủy bỏ hoặc trì hoãn Thế vận hội này."
Tháng 5 năm 2016, một nhóm 150 bác sĩ và các nhà khoa
học đã gửi một bức thư ngỏ tới Tổ chức Y tế Thế giới, kêu
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gọi họ, theo đồng tác giả Arthur Caplan, đã có một “cuộc
thảo luận cởi mở, minh bạch về những nguy cơ của việc tổ
chức Thế vận hội như đã được lên kế hoạch ở Brazil".
WHO (Tổ chức Y tế thế giới) bác bỏ yêu cầu này, cho rằng
"hủy bỏ hoặc thay đổi địa điểm tổ chức Thế vận hội 2016 sẽ
không làm thay đổi đáng kể sự lây lan trên bình diện quốc tế
của virus Zika", và rằng "không có vin vào vấn đề sức khỏe
cộng đồng" để trì hoãn Thế vận hội này.
Vào tháng Sáu năm 2016, Ban Tổ chức Rio cho biết có
rất ít nguy cơ lây nhiễm Zika. Vì đó là mùa đông ở đông
nam Brazil và muỗi truyền Zika theo mùa, tăng lên vào
những mùa ấm áp hơn, số lượng các trường hợp nhiễm Zika
đã giảm ở Rio, cũng như các chủng vi rút do muỗi truyền
khác như sốt xuất huyết và chikungunya.
• Vệ sinh môi trường
Vịnh Guanabara, mà nước của nó sẽ được sử dụng cho
các cuộc thi đấu thuyền buồm và lướt ván đang bị ô nhiễm
nặng; trong những nguyên nhân chính của tình trạng ô
nhiễm là những thùng rác được thu gom đưa vào Vịnh này
thông qua những con sông bị ô nhiễm và các khu phố ổ
chuột dọc theo bờ biển. Sự ô nhiễm của Guanabara đã là
một vấn đề diễn ra trong một thời gian dài; mặc dù các quan
chức hứa tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất vào năm 1992
rằng họ sẽ bắt đầu giải quyết tình trạng ô nhiễm, nỗ lực
trước đó để giải quyết vấn đề này là chưa đủ. Là một khía
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cạnh xem xét để dự thầu Thế vận hội, một lần nữa Rio đã
cam kết nỗ lực nhằm làm sạch vịnh. Tuy nhiên, một số sáng
kiến đề xuất đã phải đối mặt với vấn đề ngân sách.
Trước những nỗ lực này, chỉ có 17% nước thải của Rio
được xử lý; lượng nước thải thô này cũng bị rò rỉ vào vịnh.
Năm 2011, một tập đoàn mới đã vận hành hoạt động hoạt
động của hệ thống xử lý nước thải của Rio ở khu vực"AP5"
phía tây thành phố mà được coi là một dự án di sản của thế
vận hội. Tập đoàn cam kết việc xây dựng nhằm nâng cấp hệ
thống xử lý nước thải này mà sẽ làm giảm lượng nước thải
chảy vào vịnh đạt khoảng 17 triệu gallon vào cuối năm
2016. Tuy nhiên, việc áp dụng các hệ thống mới còn chậm
và không phù hợp do cư dân lo ngại sẽ vượt quá các chi phí
lắp đặt. Mặc dù thị trưởng Rio Eduardo Paes nói rằng thành
phố có thể không có khả năng đạt được mục tiêu 80% nước
thải được xử lý thì ít nhất 49% lượng nước thải hiện đang
được xử lý.
Tình trạng ô nhiễm đã dẫn đến những lo ngại sẽ ảnh
hưởng đến các cuộc thi đấu và sức khỏe của các vận động
viên; trong năm 2014, Các huấn luyện viên lướt ván buồm ở
Vịnh nói với tờ New York Times rằng họ đã phải rất vất vả
với việc né tránh các loại rác trôi nổi khác nhau trong vùng
biển của mình, từ nhữn chiếc lốp xe để xác con chó. Các
nhà nghiên cứu từ Oswaldo Cruz Foundation đã phát hiên ra
“siêu vi khuẩn” kháng thuốc- enzyme - KPC trong mẫu
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nước lấy từ sông Carioca. Họ cảnh báo rằng " các tàu
thuyền có thể mang theo những vi khuẩn kháng thuốc này
về những môi trường của mình và mang đến cho những
người khác, tạo thành một chu kỳ lây lan". Sau một giải đấu
kiểm tra trong tháng 8 năm 2015, thủy thủ Đức Erik Heil đã
được phát hiện bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc đa năng được cho là do đã tiếp xúc với nước thải.
• Bất ổn chính trị và khủng hoảng kinh tế
Năm 2014, một cuộc điều tra của cảnh sát liên bang của
Brazil về vụ bê bối Operation Car Wash, đã phát hiện hành
vi rửa tiền và tham nhũng chưa từng có tại công ty dầu do
nhà nước kiểm soát Petrobras. Trong vụ này Giám đốc điều
hành bị cáo buộc nhận hối lộ để đổi lại việc trao hợp đồng
cho các công ty xây dựng với giá quá cao.
Vào đầu năm 2015, một loạt các cuộc biểu tình chống lại
cáo buộc tham nhũng của chính phủ của Tổng thống Dilma
Rousseff đã bắt đầu ở Brazil, được kích hoạt bởi những tiết
lộ rằng nhiều chính trị gia đã tham gia vào vụ việc của
Petrobras. Đến đầu năm 2016, các vụ bê bối đã leo thang
thành một cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện ảnh hưởng
không chỉ đến Tổng thống Rousseff, mà còn đến cả cựu
Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, dẫn đến cuộc biểu
tình lớn trên khắp đất nước lôi kéo hàng triệu người phản
kháng ở cả hai phe chống và ủng hộ -Rousseff. Theo những
người ủng hộ bà Rousseff, với cái tên tham nhũng, những
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người biểu tình chống chính phủ đã loại bỏ người lãnh đạo
cao nhất đất nước này để thay thế bà bằng các chính trị gia
bị điều tra trong vụ Car Wash những người mong muốn
đình chỉ việc điều tra. Những nghi ngờ của họ đã được xác
nhận sau khi Thượng nghị sĩ Romero Jucá được bổ nhiệm
làm Bộ trưởng Kế hoạch sau khi loại bỏ Bà Rousseff, đã bị
bắt gặp trên cuốn băng ghi hình với cựu giám đốc điều hành
hãng dầu Sergio Machado đang thỏa thuận rằng loại bỏ
Rousseff là cách duy nhất để kết thúc cuộc điều tra. Dave
Zirin phóng viên của tờ Dân tộc đã tuyên bố mạnh mẽ hơn
rằng Thế vận hội Rio đã giúp củng cố một cuộc đảo chính.
Đồng thời, Brazil đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế
tồi tệ nhất kể từ những năm 1990, làm dấy lên câu hỏi về
việc liệu nước này có thể chuẩn bị đầy đủ cho thế vận hội
với một bối cảnh chính trị và kinh tế đầy biến động như vậy.
Theo một phát ngôn viên của OECD suy thoái kinh tế của
Brazil sẽ kéo dài cho đến năm 2018 và chỉ có thể được giải
quyết bằng cách tổ chức cuộc bầu cử mới. IOC, đến lượt
mình, đã tuyên bố rằng họ đang theo dõi những diễn biến
chính trị "rất chặt chẽ". Vào ngày 14, Ban điều phối An
ninh Olympic đã đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế và
chính trị sẽ không ảnh hưởng đến an ninh và tiến hành thế
vận hội. Trong bài phát biểu của mình tại buổi lễ thắp sáng
ngọn đuốc Olympic ở Olympia, Chủ tịch IOC Thomas Bach
đã nhận xét về tình hình chính trị của Brazil: "Đây sẽ là Thế
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vận hội của Brazil mặc dù những khó khăn mà đất nước này
đang phải đối mặt, sự kiện này sẽ mang lại một thông điệp
hy vọng đến mọi ngõ nghách của lãnh thổ của họ cũng như
trên toàn thế giới. Thế vận hội sẽ diễn ra vào thời điểm mà
thế giới đang chấn động bởi các cuộc khủng hoảng. Tôi
muốn vinh danh người dân Brazil, những người mà một vài
tuần nữa thôi sẽ chào đón cả thế giới bằng sự nhiệt huyết và
sẽ để lại cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên bởi niềm vui
và niềm đam mê của họ đối với thể thao".
Ngày 12 tháng Năm, Tổng thống Rousseff đã bị tước bỏ
quyền hạn và nhiệm vụ của Bà trong vòng 180 ngày, sau một
cuộc bỏ phiếu luận tội tại Thượng viện liên bang, do đó Phó
Chủ tịch Michel Temer sẽ là Chủ tịch trong thời gian Thế
vận hội. Bà Rousseff sẽ không được mời tới tham dự bất kỳ
sự kiện nào trong Thế vận hội. Thay vào đó, lời mời chính là
người đứng đầu nhà nước đã được gửi đến Tổng thống lâm
thời Temer. Mặc dù vậy, tính hợp pháp của Temer vẫn còn là
một câu hỏi. Trước khi bỏ phiếu luận tội, đại đa số người dân
Brazil đã ủng hộ tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới như một
cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, trong khi chỉ có
8% ủng hộ tăng quyền lực của Temer.
Nhà báo Glenn Greenwald tại trụ sở Rio đã gọi quá trình
luận tội là một vụ "lừa đảo chống lại nền dân chủ mà giới
tinh hoa của Brazil đã cố gắng duy trì". Với nhận thức này,
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những cuộc biểu tình phản đối Temer ngày càng trở nên
rộng lớn và dữ dội hơn. Khi được hỏi trong chuyên mục
i24news về tác động có thể có của cuộc khủng hoảng chính
trị đối với Thế vận hội Olympic, Nghị sĩ Liên bang Rio de
Janeiro Jean Wyllys nói rằng Thế vận hội sẽ diễn ra trong
bối cảnh một cuộc khủng hoảng chính trị.
"Các cuộc vận động xã hội và các tổ chức xã hội dân sự
sẽ tham gia vào các hành vi bất tuân dân sự, các cuộc biểu
tình đường phố và chính phủ có thể sẽ sử dụng lực lượng
đàn áp chống lại người dân", ông nói. Wyllys không tin vào
bạo lực, tuy nhiên, tuyên bố rằng "các cuộc vận động xã hội
sẽ tôn trọng khách du lịch Olympic, trong khi vẫn biểu tình
ôn hòa chống lại chính phủ bất hợp pháp".
• Những vấn đề khác
Ngày 21 tháng 4 - ngày mà ngọn đuốc Olympic được thắp
sáng - một phần 50 mét của đường đua xe đạp Tim Maia,
bắc qua Đại lộ Oscar Niemayer cận kề khu São Conrado và
một phần di sản của các Thế vận hội, đã bị một cơn sóng
khổng lồ đánh ập vào và sụp đổ. Hai người đi bộ đã bị rơi
xuống biển và đã thiệt mạng.
Bốn ngày sau khi xảy ra vụ việc, thị trưởng thành phố Rio
Eduardo Paes thông báo rằng đường đua xe đạp Tim Maia
sẽ được sửa chữa trước Thế vận hội, và rằng các công ty
chịu trách nhiệm đối với đường đua này sẽ bị trừng phạt.
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• Việc đảm bảo an toàn
Mặc dù những hứa hẹn gia tăng cho an ninh, ngày 21
tháng năm 2016, ba thành viên đại diện của Tây Ban Nha đã
bị năm thanh niên dùng súng cướp đồ trong khu vực kế cận
Santa Teresa của Rio de Janeiro, hai trong số đó được trang
bị súng ngắn.
Hồng Anh – Thanh Hương – Thu Hà tổng hợp và biên
soạn (theo www.wikipedia.com, www.rio2016.com và
www.bbc.com)
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THẾ VẬN HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
PARALYMPIC RIO 2016
Thế vận hội Người khuyết tật mùa hè - Summer
Paralympics, 2016 (tiếng Bồ Đào Nha: Jogos Paralímpicos
de Verão de 2016), hay còn được biết đến với tin gọi Thế
vận hội Người khuyết tật mùa hè lần thứ mười lăm, là một
giải đấu nhiều môn thể thao quốc tế lớn sắp tới cho các vận
động viên khuyết tật do Ủy ban Paralympic quốc tế điều
hành, được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil, từ 7 Tháng
Chín - 18 tháng 9 năm 2016.
Đây chính là Thế vận hội Người khuyết tật mùa hè đầu
tiên sẽ được tổ chức vào mùa đông của thành phố chủ nhà.
Điều này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một thành phố của Mỹ
Latinh và Nam Mỹ đăng cai tổ chức giải đấu này, thành phố
phía Nam bán cầu và quốc gia thứ hai, đầu tiên là Thế vận
hội Người khuyết tật mùa hè - 2000 tại Sydney, và cũng là
lần đầu tiên một nước ở nam bán cầu đăng cai tổ chức Giải
đấu này. Thế vận hội này sẽ có hai môn thể thao mới được
đưa vào chương trình thi đấu Paralympic, đó là chèo thuyền
và ba môn phối hợp (paratriathlon).
Đại hội thể thao Liên Mỹ 2007 và Đại hội thể thao Người
khuyết tật Liên Mỹ tại Rio de Janeiro đánh dấu lần đầu tiên
Đại hội thể thao Liên Mỹ và Đại hội thể thao Người khuyết
29

Số 58 – Tháng 4/2016

tật Liên Mỹ được tổ chức như hai giải đấu song song trong
cùng một thành phố chủ nhà; việc tổ chức hai giải đấu này
của Rio mang lại cho thành phố kinh nghiệm trong việc
đăng cai tổ chức chức các giải đấu nhiều môn thể thao, và
các gải đấu thể thao người khuyết tật. Andrew Parsons, Chủ
tịch Ủy ban Paralympic Brazil, nhận xét rằng các đội chịu
trách nhiệm tổ chức Olympic và Paralympic đã duy trì mối
quan hệ tốt và "có chung tiếng nói" đối với những nhiệm vụ
tổ chức của họ. Parsons ca ngợi cách tổ chức Paralympic
mùa hè 2012 là tốt, và cảm thấy rằng đội của ông đã học
được bài học từ London mà có thể áp dụng ở Rio.
A. CÁC ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
1. Cụm sân vận động Barra
• Sân vận động Olympic Aquatics - bơi
• Sân vận động Olympic Hockey - bóng đá 5 người và
bóng đá 7 người
• Sân vận động Olympic Tennis - quần vợt xe lăn
• Trung tâm Huấn luyện Olympic - Goalball, judo, bóng
rổ xe lăn
• Riocentro - BOCCIA, nâng tạ, bóng bàn
• Rio Olympic Arena - Rugby xe lăn
2. Cụm thi đấu Deodoro
• Trung tâm Bắn súng Quốc gia – bắn súng
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• Đài đấu kiếm – đấu kiếm xe lăn
• Trung tâm đua ngựa quốc gia - đua ngựa
3. Cụm thi đấu Maracana
• Estádio Maracanã – lễ khai mạc và bế mạc
• Sân vận động Nílton Santos – điền kinh
• Maracanãzinho - bóng chuyền ngồi
• Sambadrome Marquês de Sapucaí - bắn cung
4. Cụm thi đấu Copacabana
• Bãi biển Copacabana – ba môn phối hợp (triathlon)
• Flamengo Park - xe đạp và chạy marathon
• Marina da Glória - thuyền buồm
• Lagoa Rodrigo de Freitas - canoeing and rowing
Đức Anh tổng hợp và biên soạn
(theo www.rio2016.com)
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA
NƯỚC CHỦ NHÀ BRAZIL CHO
TVH OLYMPIC RIO 2016
1. Tình nguyện viên được bố trí trong khoảng 502 vị
trí công việc khác nhau
Việc phân công các vị trí, khu vực và các cơ sở được thực
hiện theo tiêu chí khác nhau, từ việc lựa chọn ứng cử viên
đã được xác định trong đơn tình nguyện của họ, đến của vị
trí tuyển dụng sẵn có và nhu cầu Ban tổ chức Thế vận hội
Rio 2016.
Thông tin liên quan đến giờ giấc làm việc của các tình
nguyện viên sẽ được bắt đầu cung cấp vào tháng Tư năm
2016, nhưng những người đáp ứng các điều khoản đặt ra
của giấy mời - sẽ được gửi qua e-mail - sẽ được biết trước
nhiệm vụ họ sẽ phải thực hiện trong Rio 2016. Và họ sẽ biết
liệu họ sẽ được làm việc trong khu vực Barra da Tijuca,
trong Deodoro, Copacabana, Maracana hoặc trong các thành
phố bóng đá (Belo Horizonte, Brasilia, Manaus, Salvador và
São Paulo).
Công việc của các tình nguyện viên trải rộng trên 9 lĩnh
vực lớn. Mỗi lĩnh vực có một số lượng cụ thể và đa dạng
các dịch vụ và các chức năng cần thiết.
32

• Hỗ trợ các hoạt động của Thế vận hội: liên quan đến
các dịch vụ như kiểm định, quản lý cơ sở vật chất, quản lý
thương hiệu, dịch vụ ăn uống, bảo vệ môi trường, công
nghệ đồng bộ và quản lý hành chính, đảm bảo giao thông và
phục vụ công tác kiểm tra doping.
• Dịch vụ khách hàng: Các tình nguyện viên sẽ, ví dụ,
thực hiện các chức năng như hỗ trợ khách đến và đi tại sân
bay, khách sạn, Làng Olympic và Paralympic, hoặc kiểm
soát vé và chỉ dẫn các điểm có lối ra vào chỗ ngồi tại các địa
điểm thi đấu.
• Các môn thể thao: Một trong những khu vực phức tạp
nhất, và được các tình nguyện viên săn lùng nhiều nhất. Nó
bao gồm 42 môn thể thao và tất cả các khía cạnh đặc thù
của mỗi môn, từ trợ lý chính, thợ sửa móng ngựa và bác sĩ
thú y (môn đua ngựa) đến các trợ lý phân loại, địa điểm thi
đấu và huấn luyện, cũng như các trợ lý neo đậu thuyền
(môn đua thuyền buồm) và các đội cứu hộ.
• Báo chí và Truyền thông: báo chí, dịch vụ nghe nhìn
và quan hệ công chúng, với các vị trí cho các nhiếp ảnh gia,
phóng viên, các nhà xuất bản, truyền thông xã hội, phòng
trưng bày của các phóng viên, phòng báo chí và các trợ lý
phòng hội nghị hội thảo, trung tâm dịch vụ và các trợ lý văn
phòng, ...
• Lễ tân và Ngôn ngữ: Những người được lựa chọn sẽ
hỗ trợ công việc trong các quan hệ, giao dịch với Ủy ban
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Olympic quốc tế (IOC), thực hiện dịch vụ dịch thuật, và tiếp
khách, lễ tân khách sạn, sân bay.
• Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Chuyên gia như nha
sĩ, y tá, vật lý trị liệu, dược sĩ, nhà trị liệu massage, bác sĩ
chỉnh hình và bác sĩ X quang đã được lựa chọn, cũng như
các bác sĩ, những người sẽ tác nghiệp trong trường hợp
khẩn cấp liên quan đến vận động viên và khán giả.
• Phục vụ nghi lễ: Các tình nguyện viên sẽ chịu trách
nhiệm phục vụ các hoạt động khác nhau, từ hướng dẫn vận
động viên ra vào nhận huy chương, đến nhiệm vụ bưng bê
cờ, huy chương và hoa…
• Vận chuyển: Lĩnh vực có tầm quan trọng đối với hoạt
động của các dịch vụ y tế tại Thế vận hội, liên quan đến sự
điều động khiển của nhân viên y tế, và các trợ lý vận chuyển
và các giám sát viên.
• Công nghệ: Các chuyên gia như các nhà thống kê và
các chuyên gia lắp đặt thiết bị, bàn tác nghiệp và công nghệ
thông tin.
2. Thực phẩm
Các đầu bếp trong Làng VĐV chuẩn bị lượng thực
phẩm khổng lồ
Các phòng ăn dành cho làng vận động viên tại Olympic
Rio de Janeiro sẽ lớn hơn hai sân bóng đá, và nhà bếp cũng
được xây dựng trong rạp lớn tương tự như một sân bóng đá.
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Lúc cao điểm, nhà bếp của làng vận động viên sẽ chuẩn
bị 60.000 bữa ăn hàng ngày, thực phẩm được đưa đến từ các
chuyến tầu vận chuyển, mỗi ngày 210.000 kg (460.000 bảng
Anh) nguyên liệu thực phẩm tươi sống - tất cả được bày trên
4.000.000 chiếc đĩa có thể phân hủy bằng con đường sinh
học cho 18.000 vận động viên, huấn luyện viên và đội ngũ
nhân viên.
Thực khách sẽ chọn từ năm phong cách buffet khác nhau
- Brazil, châu Á, quốc tế, Pasta và Pizza, Halal và Kosher.
Thực phẩm cho vận động viên Hồi giáo và Do Thái sẽ
tuân thủ luật pháp, chế độ ăn uống tôn giáo cụ thể của họ.
Những người Hàn Quốc thậm chí sẽ được ăn món kimchee bắp cải lên men nổi tiếng của quốc gia, hành lá và các loại
rau quả - được vận chuyển trực tiếp từ quê nhà.
Và mọi người có thể được thưởng thức mùi vị của 40 loại
trái cây kỳ lạ của Brazil như caju, acai, carambola, caqui,
goiaba và Maracuja, thường được ép thành các loại nước ép
ngon nổi tiếng của Brazil (sucos theo tiếng Bồ Đào Nha).
Paralympic tiếp theo đó sẽ cung cấp các món ăn tương tự,
mặc dù số lượng ít hơn. "Chúng tôi tự tin rằng vấn đề cung
cấp thực phẩm của Brazil sẽ là một thành công, chúng tôi sẽ
làm nhiều hơn để đảm bảo an toàn" Cordeiro nói. "Chúng
tôi đang làm hết sức để đưa thế giới đến với Brazil".
Ông liệt kê các thành phần quan trọng của chế độ ăn cơ
bản của Brazil: gạo, đậu đen, farofa (bột sắn nướng thường
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được rắc trên thực phẩm) và thịt. Nhưng những món ăn đặc
sản trong vùng cũng phong phú như chính đất nước rộng
lớn với tầm cỡ một châu lục này.
Các quán ăn tự chọn theo phong cách rất phổ biến ở
Brazil, tính tiền theo trọng lượng – được gọi là "Nhà hàng
Kilo". Sẽ có sự miễn phí cho các vận động viên. "Họ có thể
ăn tất cả những gì họ muốn, 'Cordeiro nói." Không phải cân.
Chúng tôi biết các vận động viên sẽ biết chính xác họ cần
phải ăn những gì".
Để chuẩn bị các thực đơn, Cordeiro và các đồng nghiệp
đang tiến hành khoảng 20 cuộc kiểm tra thực phẩm trước
khi Thế vận hội khai mạc vào ngày mồng Năm tháng Tám
tới. Họ đã thực hiện được bảy hay tám cuộc kiểm tra, trong
đó có một cuộc mới thực hiên xong vài ngày trước đây.
"Hãy tưởng tượng bạn bắt đầu ăn lúc 10 giờ sáng và bạn
kết thúc lúc 8 giờ tối", Cordeiro nói. "Mọi người đều nghĩ
rằng hương vị của thực phẩm là thượng hạng, nhưng thực ra
là cách ăn của bạn"
Ông đã bày tỏ khi đưa miếng bánh sandwich nhỏ lên mũi
của mình, cái bánh làm bằng ham, mozzarella, kem phô mai
và rau diếp. Ông ta kiểm tra miếng bánh, cách trình bày, và
cuối cùng cắn một miếng nhỏ. Tiếp theo, ông ta phân loại
chào bán trên danh sách kiểm tra.
"Tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật, tôi không thể chịu được
việc nếm các món ăn," ông nói. "Việc này có nghĩa là ăn cả
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ngày. Trên thực tế, đó là không ăn uống gì cả. chỉ nếm. Bạn
cắn một miềng rồi bỏ nó đi luôn".
Rio cũng sẽ phục vụ bữa ăn sáng theo các khẩu vị khác
nhau. Đối với khẩu vị của người Nhật Bản có thể có cơm và
canh miso, hoặc cá và Natto, các loại đậu phụ, bánh làm từ
đậu nành lên men.
"Chúng tôi cũng rất cẩn thận với các gia vị," Cordeiro
nói.
"Chúng ta luôn phải đối mặt với những thách thức tương
tự, việc vận chuyển, khối lượng thực phẩm," Cordiner, một
người Scotland, người đã làm việc tại tất cả các Thế vận
hội, trừ hai Thế vận hội- Salt Lake City và Sochi - kể từ
Olympic 2000 ở Sydney cho biết.
Bà cho biết các vận động viên tại các địa điểm thi đấu sẽ
nhai "hàng chục ngàn" miếng bánh sandwich.
Một phát ngôn viên của ban tổ chức đã từ chối cung cấp
tên của công ty phục vụ theo hợp đồng, nói rằng họ "không
phải là nhà tài trợ, do đó họ không có quyền được hòa nhập
với thế vận hội này
Ủy ban Olympic quốc tế và các nhà tổ chức nhận được
hàng tỷ từ các nhà tài trợ như McDonald.
Cordeiro cho biết ông lo lắng ít hơn về vấn đề thực đơn
các món ăn - ông có khoảng 20 đầu bếp, nhiều người đến từ
bên ngoài Brazil - với ông vấn đề phải lo lắng là về an toàn
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thực phẩm. Ông phải đảm bảo các thức ăn không có chất
steroid hoặc các thành phần khác có thể khiến cho vận động
viên có kết quả dương tính khi xét nghiệm doping.
Thủ phạm chính là chất Clenbuterol steroid, được đưa vào
thức ăn chăn nuôi ở một số nước để tạo nạc cho gia súc
chăn nuôi.
"Để đảm bảo các thành phần nguyên liệu thực phẩm của
chúng tôi không có chứa chất steroid và các loại hóa chất,
chúng tôi đảm bảo các đồ ăn mà chúng tôi cung cấp đều có
tất cả các chứng chỉ theo yêu cầu của các cơ quan quốc gia
giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm và thuốc dùng trong
chăn nuôi của chúng tôi," Cordeiro nói. "Mọi người không
biết cách phối hợp để tạo ra thực phẩm an toàn. Chúng tôi
biết rằng đây là một chủ đề rất nhạy cảm mà có thể ảnh
hưởng đến một kết quả thi đấu hoặc huy chương của một
vận động viên."
Ông cho biết gần như tất cả các thực phẩm đến từ Brazil,
đều được đảm bảo để chế biến các món ăn như kimchee và
một số loại gia vị.
Các vận động viên sẽ bị cấm mang các loại thức ăn riêng
của họ vào khu vực ăn uống, mặc dù nhiều người sẽ ăn từ
nơi cách xa làng vận động viên - thường là ở các khu tập
luyện do đội tuyển quốc gia của họ lập ra.
"Nếu vận động viên mang một thứ gì đó từ bên ngoài vào
rồi ăn nó ở phòng ăn và bị nhiễm bệnh, thì điều đó nó có thể
38

được cho là do các thực phẩm của làng," ông nói". Nhưng rốt
cục chúng ta đều biết rằng các vận động viên có thể đi bất cứ
đâu để mua món xúc xích rồi mang được nó vào bên trong".
3. An ninh
Chính phủ Brazil sẽ cấp thêm 26 triệu đô la Mỹ cho công
tác an ninh tại Rio 2016. Khoản kinh phí bổ sung này sẽ
được dùng cho công tác an ninh của 88.000 binh lính và sĩ
quan cảnh sát cũng như các thành viên cơ quan an ninh làm
nhiệm vụ tại Rio 2016.
Kể từ ngày 4/8, chiến dịch an ninh sẽ bắt đầu được triển
khai rộng rãi trên toàn thành phố. Tại tất cả các địa điểm thi
đấu, các con đường, trạm xe lửa, sân bay và tại các địa điểm
du lịch chính đều sẽ được bố trí lực lượng an ninh. Bộ
trưởng thể thao Leonardo Picciani cho biết nguồn ngân
sách bổ sung là cần thiết nhằm đảm bảo cho công tác an
ninh tại Thế vận hội.
Rio 2016 bắt đầu khai màn từ ngày 5/8 và kết thúc vào
21/8 với lực lượng đảm bảo an ninh hùng hậu lên tới 85.000
người người. Điều đặc biệt tại Thế vận hội năm nay đó là
việc một lực lượng lớn dân thường cũng được đào tạo để
phát hiện ra các động thái lạ và xử lý kịp thời.
4. Chăm sóc sức khỏe và Y tế công cộng
Rio sử dụng 6.000 nhân viên phục vụ cho công tác sức
khỏe cộng đồng tại Olympic. Bộ trưởng Bộ Y tế Brazil
Ricardo Barros đã báo cáo về kế hoạch trong đó có việc sử
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dụng 6.000 nhân viên nhằm đảm bảo công tác sức khỏe
cộng đồng trong suốt thời gian diễn ra Olympic và
Paralympic 2016. Trong đó, 2.500 nhân viên sẽ hỗ trợ tại
các bệnh viện và các điểm sơ cứu ở Rio. 3500 nhân viên
khác sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện các giải pháp
ngăn ngừa tại các địa điêm thi đấu của Olympic.
Bộ trưởng cũng tái khẳng định việc muỗi mang virus zika
sẽ giảm đáng kể trong điểu kiện thời tiết lạnh và khô hơn
khi Olympic và Paralympic diễn ra vào tháng 8, đó cũng là
thời điểm mùa đông khi các sự kiện này chính thức diễn ra.
Các giải pháp cũng như động thái này của Ban tổ chức
nước chủ nhà cũng như từ phía Bộ Y tế Brazil đã nhận được
sự đánh giá cao của Ủy ban Olympic quốc tế đồng thời kỳ
vọng về một kỳ Olympic và Paralympic 2016 thành công
hơn mong đợi.
5. Diện mạo mới cho hệ thống xe điện tại Rio
Hệ thống xe điện siêu nhẹ tại Rio de Janeiro đã trở thành
một trong những phương tiện phổ biến nhất tại thành phố
Olympic kể từ khi được đưa vào hoạt động hồi tháng sáu.
Hệ thống xe điện siêu nhẹ góp phần tích cực vào quá trình
vận chuyển hành khách từ sân bay nội địa Santos Dumont tới
trạm xe buýt đường dài, chạy dọc qua giải trí bên sông và có
điểm dừng tại khu bảo tàng tương lai và khu vực bến tàu.
Có hơn 20.000 người sử dụng dịch vụ này và khu được
hoàn thiện vào cuối năm nay với chặng đường 28km, hệ
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thống này dự kiến sẽ phục vụ khoảng 300.000 người mỗi
ngày. Hiện tại, hệ thống này đang được sử dụng miễn phí.
Bắt đầu từ thời điểm khai mạc Olympic ngày 5/8, hệ
thống phục vụ này sẽ bắt đầu tính phí vào khoảng 1.15 đô.
Hệ thống cũng chấp nhận hình thức thanh toán là thẻ du lịch
RioCard của Rio 2016.
Đến với Rio 2016, du khách còn được thụ hưởng các màu
sắc văn hóa khác như thăm Praça Mauá, bảo tàng nghệ
thuật, bảo tàng tương lai, nghe nhạc sống, biểu diễn đường
phố, các món ăn đặc sắc, các khu chợ thủ công, hay khu
Vịnh Guanabara ...
Trong thời gian diễn ra Rio 2016, khu vực giải trí và vui
chơi với những mang hình khổng lồ sẽ cho phép người yêu
thể thao đồng hành cùng những giây phút thi đấu sôi động,
ngoài ra còn có các hoạt động bắn pháo hoa, biểu diễn ánh
sáng.
6. Visa và hộ chiếu
Người mang hộ chiếu từ các nước Nam Mỹ và một số
nước châu Âu và một số những nước khác sẽ không cần thị
thực để đến Brazil. Bởi vì trong Thế vận hội này, những
người đến từ Mỹ, Canada, Úc và Nhật Bản cũng được miễn
thị thực trong thời gian từ 1/ 6 đến 18/9.
7. Phòng ở
Sức chứa của các khách sạn ở Rio thực tế đã tăng gấp đôi
trong sáu năm qua. Nhưng, với những người thích sự thay
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đổi nơi ăn nghỉ thì có thể tin tưởng vào các dịch vụ lưu trú
theo phong cách Rio.
8. Các số điện thoại và địa chỉ liên lạc khi cần thiết
- Cảnh sát Liên bang - 194
- Cảnh sát Quân sự - 190
- Cứu hỏa – 193
- Tiểu đoàn Cảnh sát đặc trách các khu du lịch (BPTUR)
- (21) 2332-7928 / 2332-7937 (Địa chỉ: Rua Figueiredo
Magalhães, 550 – Copacabana)
- Ban chỉ huy cảnh sát đặc nhiệm hỗ trợ khách du lịch
(DEAT) - (21) 2332-2924 (Địa chỉ: Av. Afrânio de Melo
Franco, 159 – Leblon)
- Cứu hộ trên biển - (21) 2332-2062 / 2332-2057 (Địa
chỉ: Praça Coronel Eugênio Franco, 2 – Copacabana)
- Sân bay Quốc tế Tom Jobim (RIOgaleão) - (21) 33985050 (Địa chỉ: Av. Vinte de Janeiro, s / nº - Ilha làm
Governador)
- Sân bay Santos Dumont - (21) 3814-7070 (Địa chỉ:
Praça Senador Salgado Filho, s / nº - Centro)
- Trung tâm điều hành mạng lưới xe bus RIO - (21) 32131800 (Địa chỉ: Av. Francisco Bicalho, 1 - Santo Cristo)
Thanh Hương và Phương Ngọc tổng hợp
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CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ TẬP HUẤN
CỦA CÁC QUỐC GIA CHUẨN BỊ CHO
TVH RIO 2016
1. Trung Quốc
Đội bắn súng Trung Quốc đến Rio để khởi động cho
Olympic
RIO DE JANEIRO - Mười ngày trước khi bắt đầu cuộc
thi đấu kiểm tra bắn súng của Olympic Rio, đội bắn súng
Trung Quốc đã có mặt tại thành phố chủ nhà để làm quen
với khí hậu địa phương, địa điểm và sự thay đổi múi giờ.
Hơn 30 trong số 45 VĐV giữ huy chương từ Thế vận hội
London sẽ thi đấu tại Giải trang Cúp Liên đoàn thể thao Bắn
súng quốc tế (ISSF World Cup) nội dung bắn súng trường,
súng lục và súng ngắn, đó cũng là một cuộc thi đấu kiểm tra
của Olympic được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 25 Tháng
Tư. Đội bắn súng Trung Quốc đã cử đội tuyển Olympic của
mình tham dự giải đấu kiểm tra này.
Wang Yifu, huấn luyện viên trưởng của đội bắn súng
Trung Quốc, cho biết lý do phải đến sớm hơn là để làm
quen với môi trường của Rio. Do các trung tâm bắn súng
Olympic không mở cửa cho đến khi bắt đầu giải đấu kiểm
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tra này, nên đội tuyển Trung Quốc đã chọn trường Hải quân
Brazil là trại huấn luyện của họ.
"Hầu hết các VĐV bắn súng của chúng tôi lần đầu tiên
đến Rio, họ không quen thuộc với thành phố Nam bán cầu
này," ông nói.
Đội tuyển Trung Quốc đã vượt qua cuộc thi xét chuẩn
thành tích thi đấu Olympic vào tháng trước. Có tổng cộng
17 VĐV bắn súng đã giành được xuất vào thi đấu tại Thế
vận hội Rio, trong đó có sáu VĐV Huy chương vàng
Olympic và chín VĐV mới đến với đấu trường Olympic.
Yi Siling, VĐV giành được huy chương vàng đầu tiên của
Thế vận hội London bằng chiến thắng ở nội dung 10 m súng
trường hơi nữ sẽ tiếp tục sứ mệnh giành giải "vàng" đầu tiên
của mình ở Rio.
"Sau khi đến Rio tôi vẫn còn hơi bị say máy bay, nhưng
tôi cảm thấy Rio là một thành phố xinh đẹp với núi và
biển", cô nói. "Đến với thành phố chủ nhà Olympic này, tôi
rất hạnh phúc, nhưng đồng thời tôi cũng có một chút lo
lắng. Tôi sẽ phải kiên nhẫn và hiểu rõ những gì tôi nên làm
trong suốt cuộc thi."
VĐV giữ huy chương vàng 10 m súng ngắn hơi của nam,
Pang Wei đã chỉ ra rằng mục đích chính trong suốt cuộc thi
đấu kiểm tra này là để tìm ra những thiếu sót để chuẩn bị tốt
cho Thế vận hội.
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Các VĐV Nhảy cầu Trung Quốc đã sẵn sàng để càn
quét Olympic Rio
Việc sắp xếp đội hình các VĐV Nhảy cầu Olympic Trung
Quốc hầu như đã được quyết định khi cuộc thi đấu kiểm tra
Olympic cuối cùng ở đây đã kết thúc vào thứ ba. Chỉ còn là
vấn đề thời gian trước khi bảng phân công nhiệm vụ được
công bố.
VĐV bốn lần vô địch Olympic Wu Minxia, mũi nhọn của
đội Nhảy cầu gồm 13 thành viên, sẽ thi đấu ở nội dung 3m
đôi cầu mềm cùng với Shi Tingmao, trong khi Chen, VĐV
hai lần vô địch Olympic, sẽ thi đấu cặp với Lưu Huixia ở
nội dung 10m đôi cầu cứng.
Á quân Olympic He Zi và VĐV đoạt Cup Thế giới Shi
Tingmao sẽ tham gia nội dung 3m cầu cứng nữ, trong khi
VĐV giữ huy chương bạc giải vô địch thế giới Ren Xi và Si
Yajie sẽ thi đấu ở nội dung 10m cầu cứng.
Ở các nội dung thi đấu của nam, nhà vô địch thế giới Qiu
Bo và tân binh Olympic Chen Aisen sẽ cố gắng giành huy
chương vàng 10m cầu cứng, mà anh đã để tuột mất trong
hai Thế vận hội Olympic trước đây. Chen cũng sẽ tham gia
vào các nội dung thi đấu đôi với cựu VĐV Lin Yue.
Nhà vô địch thế giới He Chao, anh trai của nhà vô địch
Olympic He Chong, sẽ mở màn cuộc thi Olympic của mình
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ở nội dung 3m cầu mềm cùng với Cao Yuan, và sau đó cũng
sẽ thi đấu ở nội dung nhảy đôi cầu mềm cùng với cựu VĐV
Qin Kai.
“Đội giấc mơ" của Trung Quốc xác nhận đã giành sáu
trong tám huy chương vàng tại Olympic London cách đây
bốn năm. Họ đã giành được tám trong số 11 HCV tại giải vô
địch thế giới mới đây, và sáu trong tám HCV tại Cup Thế
giới năm nay.
"Bao giờ cũng đến lần nhảy cuối cùng chúng tôi mới có
thể biết được người chiến thắng ở các nội dung nam", cô
nói. "Rất căng thẳng. Đối thủ của chúng tôi đều có đẳng cấp
cao, rất nhiều kinh nghiệm và đồng thời cũng rất trẻ. Chúng
tôi không có lợi thế ở những nội dung của nam."
Trung Quốc cũng đã để mất huy chương ở nội dung 10m
cầu cứng của nữ ở giải vô địch thế giới Kazan năm ngoái,
và Zhou cho biết nội dung nhảy cầu cứng của nữ luôn luôn
có “những quân chủ bài".
"Đây là nội dung nhảy cầu duy nhất có thể thấy quân chủ
bài, còn những nội dung thi đấu kia thì cần nhiều kinh
nghiệm và sức mạnh hơn," cô nói.
Theo Zhou, đội nhảy cầu này vẫn cần một số thủ tục
trước khi họ công bố đội hình, nhưng họ sẽ cố gắng làm
xong sớm. Đội nhảy cầu sẽ đến Quảng Châu vào tháng tới
để tập luyện ngoài trời chuẩn bị cho Thế vận hội.
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Đội bóng rổ nam Trung Quốc, Mỹ sẽ gặp nhau trong
tháng Bảy
Đội tuyển bóng rổ nam quốc gia Trung Quốc và của Mỹ
sẽ thi đấu hai trận giao hữu ở California vào tháng Bảy để
khởi động trước Thế vận hội 2016 mùa hè ở Rio de Janeiro.
Mỹ và Trung Quốc đã có đủ điều kiện tham gia thi đấu tại
Thế vận hội mùa hè này. Các sân thi đấu Olympic của 12
đội sẽ được hoàn thành vào tháng bảy. Trung Quốc đã bảo
vệ được xuất tham dự của mình bằng việc giành chức vô
địch Giải Vô địch Châu Á của Liên đoàn bóng rổ quốc tế tổ
chức.
Các cuộc thi đấu bóng rổ nam tại Olympic 2016 sẽ diễn ra
từ ngày 06 đến ngày 21 Tháng 8. Trung Quốc sẽ đấu với
Mỹ trong trận đấu đầu tiên của mình ở Rio.
"Chỉ với thời gian huấn luyện ngắn ngủi, các trận đấu tập
và thi đấu giao hữu của chúng tôi là rất quan trọng, giúp
chúng tôi chuẩn bị cho những thách thức mà chúng tôi sẽ
phải đối mặt tại Rio trong việc bảo vệ huy chương vàng của
chúng tôi," Jerry Colangelo, chủ tịch và giám đốc điều hành
đội tuyển bóng rổ quốc gia của Mỹ, cho biết trong một
tuyên bố hôm thứ Hai.
Đội tuyển Mỹ là sẽ cố gắng giành giải vàng thứ ba liên
tiếp, sau khi giành được huy chương cao nhất tại Thế vận
hội London 2012 và ở Bắc Kinh vào năm 2008.
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"Việc tạo ra sự gắn kết đồng đội một cách nhanh chóng
của chúng tôi là rất quan trọng, và năm 2016 lối chơi bóng
rổ của Mỹ sẽ tạo cho các cầu thủ và các huấn luyện viên của
chúng tôi cơ hội để quen thuộc với nhau, phát triển sự gắn
bó và có được kinh nghiệm quốc tế quan trọng trước hàng
loạt lối chơi khác nhau," Mike Krzyzewski, huấn luyện viên
trưởng đội tuyển Mỹ và đội Đại học Duke, nói.
"Chúng tôi sẽ phải đối mặt với một số đội quốc tế xuất
sắc và giàu kinh nghiệm, việc chuẩn bị của chúng tôi là rất
quan trọng,"ông nói. "Việc thi đấu năm trận giao hữu tại Mỹ
trước số đông người nhà sẽ được các cầu thủ cũng như
những người hâm mộ của chúng tôi ghi nhớ, và chúng tôi
mong muốn đại diện cho Hoa Kỳ một cách tốt nhất có thể."
Đầu tháng này, Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc (CBA) đã
thông báo rằng Cong Luming sẽ vẫn là huấn luyện viên của
đội tuyển quốc gia Trung Quốc.
Vị thế của Cong đã không chắc chắn trong tháng hai như
một số báo cáo cho biết rằng ông không thể giành được sự
đồng thuận của các hiệp hội về tiền lương và tiền thưởng
của mình, theo website China News Service.
Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc công bố tên của đội hình 23
cầu thủ nam vào ngày 31Tháng Ba, với trợ lý HLV Li Nan
đảm nhiệm việc huấn luyện hàng ngày. Nhưng hiện giờ Ông
đã trở lại.
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"Các cầu thủ của chúng tôi hiện giờ không phải là đội
hình tốt", Cong nói với CCTV. "Nếu không có một huấn
luyện viên trưởng, họ không thể tập trung hoàn toàn vào
việc tập luyện."
Đội bóng chuyền Trung Quốc khởi động cho Olympic
Rio
Đội bóng chuyền nữ của Trung Quốc sẽ lấy Gải FIVB
World Grand Prix sắp tới để khởi động cho Olympic Rio
vào tháng Tám, huấn luyện viên trưởng Lang Ping cho biết
vào hôm thứ Năm.
Theo lịch trình của giải bóng chuyền FIVB World Grand
Prix 2016, Trung Quốc sẽ đăng cai, các nước cùng tham gia
là Thái Lan, Đức và Mỹ từ 10 đến 12 tháng 6 tại Bắc Luân,
một thành phố cảng ở phía đông tỉnh Chiết Giang của Trung
Quốc. Sau đó, đội Trung Quốc sẽ đến Macao để thi đấu với
Bỉ, Serbia và Brazil từ ngày 17 đến 19. Và trong giai đoạn
cuối cùng của vòng đấu loại của Bảng 1, Trung Quốc sẽ
phải đối mặt với Hà Lan, Đức và Mỹ tại Hồng Kông từ
ngày 24 đến ngày 26 tháng 6.
Giải FIVB Volleyball World Grand Prix là cuộc đấu cuối
cùng và là cuộc đấu quan trọng nhất đối với Trung Quốc
trước khi họ bắt tay vào chiến dịch Olympic. "Tôi hy vọng
đội bóng của tôi có thể thu được nhiều kinh nghiệm hơn và
quen thuộc hơn với các đối thủ của chúng tôi thông qua giải
Grand Prix này. Đồng thời, tôi kỳ vọng sẽ đưa các kỹ năng
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và chiến thuật của chúng tôi từ huấn luyện vào thử nghiệm
thực tế để chuẩn bị tốt hơn cho Olympic Rio", Lang Ping
nói với báo chí vào chiều thứ Năm.
Trung Quốc sẽ tiếp đội Hoa Kỳ, số 1 thế giới, vào đêm
chủ nhật, một cuộc đụng độ mà đã được nhiều người dự
đoán sẽ là một "cuộc tổng duyệt" của trận chung kết bóng
chuyền nữ ở Rio.
"Tôi hy vọng là họ đoán đúng," Kiraly Karch, huấn luyện
viên trưởng của đội Mỹ cho biết.
Lang, người được mệnh danh là "Búa Tạ" trong suốt sự
nghiệp của mình là một cây tấn công biên, cũng cho biết cô
rất muốn thấy ván bài ngửa tranh huy chương vàng Olympic
giữa Trung Quốc và Mỹ, nhưng nói thêm rằng vẫn còn quá
sớm để dự đoán.
"Mỹ là số 1 thế giới không thể tranh cãi. Tuy nhiên, ngoài
những người Mỹ còn có những đối thủ mạnh khác như
Trung Quốc ở Rio. Chúng tôi cần phải đi từng bước," người
phụ nữ 55 tuổi cho biết.
Một số cầu thủ chủ chốt bao gồm Hui Ruoqi, người
truyền cảm hứng cho đội tuyển hai của Trung Quốc giành
chiến thắng trong giải đấu Montreux Masters tuần trước, đã
được rút ra khỏi đội hình thi đấu World Grand Prix.
"Hui cần phải nghỉ ngơi. Còn khi nào cô có thể trở lại tập
luyện với đội tuyển quốc gia, điều đó còn tùy thuộc vào kết
quả kiểm tra y tế về sức khỏe của cô ấy," Lang nói.
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Hui đã trở lại hoạt động sau 150 ngày rời khỏi sân do một
vấn đề về tim cần phải phẫu thuật hồi tháng Tám năm ngoái
và buộc cô phải bỏ lỡ Giải bóng chuyền nữ FIVB
Volleyball Women's World Cup 2015.
Trung Quốc chọn Sao Paulo làm cơ sở tập huấn chuẩn
bị cho Rio 2016
Trung Quốc đã chọn câu lạc bộ thể thao danh tiếng của
Sao Paulo- Esporte Clube Pinheiros làm cơ sở tập huấn của
mình trước khi bước vào các cuộc thi đấu tại Thế vận hội
Rio de Janeiro năm nay.
Các vận động viên của nước này sẽ sử dụng câu lạc bộ ở
thành phố đông dân nhất của Brazil để tập luyện và làm
quen với môi trường khí hậu trước các cuộc đấu từ ngày 05
đến ngày 21 tháng 8.
Nằm kế cận khu phố mang sắc thái châu Âu Jardim
Europa, Câu lạc bộ Esporte Club Pinheiros có diện tích
170.000 mét vuông, tương đương với khoảng 10 sân bóng đá.
Đoàn Trung Quốc dự kiến có tổng số khoảng 350 người,
bao gồm cả vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ và đội
ngũ huấn luyện thể lực.
Thông báo chính thức được công bố sau 18 tháng đàm
phán giữa các quan chức Trung Quốc và ban quản lý của
câu lạc bộ.
Esporte Clube Pinheiros dự kiến sẽ tiết lộ thêm chi tiết về
các thỏa thuận trong những ngày tới.
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Để giảm thiểu sự gián đoạn tập luyện của 38.000 hội viên,
câu lạc bộ sẽ sắp xếp thời gian theo lịch trình sử dụng các
cơ sở, trang thiết bị để luôn sẵn sàng dành riêng cho các vận
động viên của Trung Quốc.
"Những cơ sở, trang thiết bị đã được cho thuê và Trung
Quốc sẽ được tùy ý sử dụng từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 15
tháng 8," tờ báo Folha de S.Paulo cho biết hôm thứ Tư.
Tờ báo này cũng đưa tin thêm rằng một số vận động viên
Trung Quốc đã bắt đầu luyện tập tại khu liên hợp thể thao.
Câu lạc bộ đã cung cấp trang thiết bị, nhà tập cho 15 môn
thể thao: bóng bàn, thể dục nghệ thuật, bơi lội, cầu lông,
bóng đá, tennis, bóng bầu dục, bóng nước, bóng chuyền,
đấu kiếm, boxing, điền kinh, bơi nghệ thuật, 5 môn phối
hợp hiện đại và taekwondo.
Trung Quốc cũng đã chọn sẵn một khách sạn gần những
địa điểm thi đấu, đặt trược hầu hết các phòng.
Sau thời gian chuẩn bị của họ ở Sao Paulo, đoàn sẽ đi 430
km về phía đông bắc đến Rio de Janeiro, tại đó họ sẽ ở
trong làng Olympic trong suốt cuộc thi.
Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho Thế vận
hội Rio
Các đại diện của tất cả các môn thể thao đã tham dự cuộc
họp do Ủy ban Thể thao của Trung Quốc (GASC) tổ chức
tại Bắc kinh vào ngày 10 tháng 12 để bắt đầu đợt huấn
luyện mùa đông của họ.
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Trong năm 2015, Trung Quốc đã duy trì được thế mạnh
của mình trong một số môn thể thao như bóng bàn và nhảy
cầu. Đáng ngạc nhiên hơn, họ đã tạo ra được một số bước
đột phá trong môn các điền kinh và bơi lội tại các giải vô
địch thế giới.
Su Bingtian, về đích ở 9,99 giây, trở thành người châu Á
đầu tiên có mặt tại vòng chung kết nội dung chạy100m nam
của giải vô địch thế giới. "4 VĐV huyền thoại", Zhang
Peimeng, Su Bingtian, Xie Zhenye và Mo Youxue, giành
tấm huy chương bạc lịch sử ở nội dung 4x100m tiếp sức
nam của Giải vô địch thế giới IAAF, 2015 tại Bắc Kinh.
Ở các môn thể thao đồng đội, hai đội tuyển quốc gia của
Trung Quốc đã mang đến cho người hâm mộ của họ nhiều
hứng khởi: đội bóng chuyền nữ đã chắc chắn giành được
tấm vé vào thi đấu tại Thế vận hội với danh hiệu Cúp Thế
giới của mình, đội bóng rổ nam tại giải vô địch châu Á cũng
đã làm được như vậy.
Vinh quang này đã đi vào lịch sử. Liu Peng, Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Trung Quốc đã nhắc đến một số
thay đổi và thách thức mới đang ở phía trước, đặc biệt là
trong điều kiện sự gia tăng chi tiêu chính phủ của một số
nước.
"Nó đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự
chuẩn bị của chúng ta."
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"Trên thực tế, những đối thủ hùng mạnh nhất trong tập
luyện là chính mình", Liu nói.
Thường thì, Trung Quốc sẽ giữ lập trường không khoan
nhượng trong việc chống doping, và sẽ kiểm soát chặt chẽ
vấn đề thực phẩm có nguồn gốc.
Phó Thủ tướng Liu Yandong tới thăm các đội tuyển
quốc gia Trung Quốc trước kỳ Olympic 2016
Phó Thủ tướng Liu Yandong đã tới thăm và động viên
tinh thần các tuyển thủ quốc gia Trung Quốc trước khi lên
đường tham dự Olympic 2016. Phó Thủ tướng Liu đã gửi
lời chào và chúc mừng năm mới tới toàn thể HLV, VĐV
các đội tuyển đang tập trung tập huấn tại Trung tâm huấn
luyện thể thao quốc gia (Bắc Kinh, Trung Quốc); đồng thời
động viên tinh thần các tuyển thủ quốc gia trên chặng
đường chuẩn bị hướng tới Rio 2016. Ông Liu Yandong chỉ
ra rằng có rất nhiều thách thức mới tại Rio năm nay, chính
vì vậy các VĐV Trung Quốc cần có sự chuẩn bị đầy đủ
nhất, nỗ lực hết sức và mang hết tinh thần tới Olympic tại
Brazil.
Liên quan tới vấn đề doping trong thể thao, Ông Liu
Yandong nhấn mạnh khẩu hiệu "không khoan nhượng đối
với doping trong thể thao". Ông Liu Yandong yêu cầu tất cả
các VĐV nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, tuân
thủ nghiêm túc kỷ cương và kỷ luật. Thông qua chuyến
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thăm này, ông Liu Yandong cũng yêu cầu các HLV tuyển
chọn VĐV một cách đúng đắn và công bằng.
Cũng trong chuyến thăm, ông Liu Yandong đã thị sát cơ
sở vật chất Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, xem
VĐV các đội tuyển Thể dục, Cử tạ, Bóng chuyền tập luyện
cũng như trò chuyện với các VĐV, HLV, nhân viên phục
vụ.... Qua đây, ông Liu Yandong cũng kêu gọi nỗ lực
chung nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thể thao.
Đức Anh tổng hợp
(theo www.en.olympic.cn, www.chinadaily.com.cn,
www.xinhuanet.com và www.english.gov.cn)
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ẤN ĐỘ
Bắn cung: Ưu tiên số một là tâm lý thi đấu
Trong một thời gian dài, các cung thủ Ấn Độ đã bị cáo
buộc là có tinh thần không ổn định, yếu tố đó đã khiến cho
thành tích của họ nhiều lần bị giảm sút trên đấu trường lớn
này. Cảm giác buốt óc của Deepika Kumari tại Thế vận hội
London vẫn còn nguyên trong trí nhớ. Để đảm bảo điều đó
không xảy ra một lần nữa, Hiệp hội Bắn cung của Ấn Độ và
Bộ thể thao đã bổ nhiệm hai nhà tâm lý học thể thao để sẵn
sàng cho Rio 2016.
Nhà tâm lý học thể thao xuất sắc Bhishmraj Bam sẽ
truyền đạt các nội dung huấn luyện tâm lý cho đội Bắn cung
trong thời gian tới, và trong khi diễn ra Olympic. Bên cạnh
đó, Bộ cũng đã quyết định phải có được huấn luyện viên
tâm lý nổi tiếng Lorenzo Beltrame, người đã làm việc với
những vận động viên nổi tiếng như Jim Courier và Pete
Sampras.
Bắn súng: Các VĐV được nghe nhạc để thư giãn
Hiệp hội Bắn súng trường quốc gia Ấn Độ không muốn bỏ
qua bất cứ điều gì đối với việc có cơ hội giành huy chương tại
Rio. Đó là việc chuẩn bị đến từng chi tiết của của họ cho thế
vận hội mà ngay cả việc cho các VĐV nghe nhạc để thư giãn
trong suốt cuộc thi tại Rio sẽ được tính đến.
56

Người quản lý của Liên đoàn Bắn súng quốc tế ISSFDoris Fischl mới đây đã gửi một email đến Hiệp hội Bắn
súng trường quốc gia của Ấn Độ (NRAI), thông báo với họ
rằng nhạc nền sẽ được chơi trong vòng đấu loại và các trận
chung kết trong thời gian diễn ra Olympic. Hiệp hội Bắn
súng trường quốc gia Ấn Độ thông báo cho ban điều hành
giải đấu của Bộ về vấn đề đó và đã quyết định loại nhạc
tương tự sẽ được phép dùng trong các nội dung thi đấu thử
và trong các trại tập huấn trước Đại hội để đảm bảo các vận
động viên Bắn súng làm quen với nó.
Hiệp hội Bắn súng trường quốc gia Ấn Độ cũng đang tập
trung giúp các vận động viên Bắn súng từ các nước khác
chuẩn bị cho Thế vận hội. Đại diện duy nhất về thể thao của
Bhutan, Lenchu Kunzang, sẽ tập luyện ở Ấn Độ do cô
không có đủ trang thiết bị và các đối tác để trở về nhà để
cùng tập luyện. Cùng với cơ quan thẩm quyền về thể thao
Ấn Độ, Hiệp hội Bắn súng trường quốc gia Ấn Độ sẽ giúp
cô gái đến từ vương quốc Himalaya này hoàn thiện kỹ năng
của mình trước Thế vận hội. Vận động viên thi đấu nội
dung 10m súng trường hơi này đã nhận được một xuất mời
của IOC, để đảm bảo có đại diện từ tất cả các châu lục.
Tránh gặp đối thủ đến từ nước Nga
Các vận động viên Bắn súng trường Gagan Narang, Chain
Singh và Apurvi Chandela đã được lên kế hoạch tập huấn ở
Nga từ ngày 03 – 21/ 6 nhưng đã phải thay đổi kế hoạch của
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họ vào phút chót. Narang, Chain và Chandela đều tập luyện
dưới thời HLV Kazakhstan Stanislas Lapidus và đã gửi thư
cho Bộ tuần trước yêu cầu thay đổi địa điểm tập huấn của
họ đến Thụy Sĩ. Bộ ba này dự đoán rằng ngay cả đội tuyển
quốc gia Nga cũng sẽ tập huấn ở cùng địa điểm này và đã
tìm cách tránh cùng tập chung tại một địa điểm.
Trong một lá thư đề ngày ngày 18/5, Tổng giám đốc Cơ
quan Chống Doping quốc gia đã khuyên các vận động viên
Ấn Độ nên tránh đi tập huấn ở năm quốc gia châu Âu, kể cả
Nga. Ngay sau khi một loạt các vụ bê bối doping nổi lên, Bộ
thông báo cho những vận động viên đã lập kế hoạch tập
huấn tại Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Ukraine và Italia phải
cẩn trọng.
Quyền anh: Gánh nặng của Shiva
Cho đến nay, Shiva Thapa, võ sĩ Quyền Anh duy nhất đủ
điều kiện thi đấu tại Rio đã rời đến Azerbaijan. Tuy nhiên,
Thapa tự nhận thấy mình ở vào một tình thế đơn độc, mà
nếu VĐV này ở lại Viện thể thao Quốc gia tại Patiala thì sẽ
không có ai để tập luyện cùng vì tất cả các võ sĩ và huấn
luyện viên khác sẽ đến Baku cho vòng loại Olympic cuối
cùng.
Vì vậy, trong khi võ sĩ khác của Ấn Độ hy vọng sẽ đảm
bảo có được một xuất ở Olympic, Thapa phải tập luyện một
mình và rất có thể sẽ phải chứng kiến thành tích của các đối
thủ tiềm năng của mình tại Thế vận hội. Mặc dù còn rất
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nhiều khó khăn mà bản thân các nhà quản lý môn Quyền
Anh Ấn Độ tự nhận thấy trong việc thu xếp kế hoạch tập
huấn cho VĐV này, Bộ đã xác định Thapa là một trong
những VĐV triển vọng giành huy chương và đang ra sức hỗ
trợ anh luyện tập nâng cao thể lực. Sau khi trở về từ Baku,
Thapa sẽ tới trung tâm huấn luyện của Mỹ ở Colorado.
An toàn cho các vận động viên là trên hết
Xét thấy rằng, một trong số những địa điểm thi đấu - như
Bắn cung và Bắn súng nằm ở cách xa làng Olympic từ 2 - 3
giờ di chuyển nên một số vận động viên của Ấn Độ đã lên
kế hoạch ở bên ngoài làng Olympic cho thuận tiện việc di
chuyển . Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã bị tiêu tan bởi Bộ
thể thao Ấn Độ đã quyết định rằng không có vận động viên
nào được phép ở bên ngoài làng Olympic vì những lo ngại
về an ninh và nguy cơ nhiễm vi rút Zika.
Thanh Hương tổng hợp
(theo www.indianexpress.com)
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HỒNG KÔNG
Ủy ban Olympic Hồng Kông cử 37 VĐV tham dự Rio
2016
Theo kế hoạch, đoàn thể thao tham dự TVH Olympic Rio
2016 của Hồng Kông sẽ chính thức lên đường vào ngày
24/07. Tại TVH Olympic lần này, Hồng Kong cử 73 thành
viên sang Rio, Brazil, trong đấy có 37 VĐV tham dự thi đấu
08 môn thể thao tại gồm: Bơi, Điền kinh, Cầu lông, Xe đạp,
Đấu kiếm, Đua thuyền rowing, Đua thuyền buồm và Bóng
bàn.
Đội tuyển Olympic Hồng Kông tham dự TVH Olympic
Rio 2016 lần này nhận được sự quan tâm và đầu tư của rất
nhiều các nhà tài trợ lớn, trong đấy phải kể đến những đối
tác quan trọng trong sự phát triển của nền thể thao như
Công ty Blanc de Chine, Hãng hàng không British Airways,
Công ty Du lịch China Travel Services (HK), Chi nhánh
FILA tại Hồng Kông, Công ty Bánh Kee Wah, Công ty Bảo
hiểm quốc tế Liberty Và Tập đoàn Shun Hing.
Phương Ngọc tổng hợp
(theo www.ocasia.org)
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INDONESIA
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tổ chức một buổi
gặp mặt để động viên các đại diện xuất sắc của thể thao
Indonesia trước giờ lên đường tham dự sự kiện thể thao lớn
nhất thế giới. Tổng thống hy vọng được nghe quốc ca
Indonesia vang lên trên bục nhận giải ở Olympic 2016, giải
đấu được khai mạc vào ngày 5/8 năm nay.
Indonesia lần đầu tiên tham dự Olympic là vào năm 1952.
Nhưng phải đến Olympic 1988 ở Hàn Quốc, nước này mới
giành được huy chương. Kể từ đó, Indonesia đã giành được
27 huy chương cả ở nội dung cá nhân và tập thể tại các môn
như Cầu lông, Cử tạ và Bắn cung.
Tuy nhiên, tại Olympic gần đây nhất ở Luân Đôn năm
2012, thể thao nước này đã không gặt hái được bất cứ HCV
nào. Đây là lần đầu tiên các VĐV Indonesia không giành
được HCV nào trong hơn 2 thập kỉ qua. Chính vì vậy, Bộ
Thể thao và Thanh niên của Indonesia hy vọng việc đưa ra
một khoản thưởng xứng đáng sẽ giúp thúc đẩy tinh thần các
VĐV của nước này thi đấu hết mình tại Olympic Rio.
Người phát ngôn của Bộ Thể thao và Thanh niên
Indonesia Gatot Dewa Broto cho biết, các khoản thưởng này
nhằm khuyến khích các VĐV hướng tới những mục tiêu to
lớn ở Olympic.
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Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên của Indonesia
Imam Nahrawi cho biết, VĐV nào giành HCV ở Olympic
2016 sẽ được thưởng khoản tiền mặt là 5 tỷ rupiah (tiền
Indonesia, tức 377.500 USD) cùng với khoản tiền lương
hưu suốt đời trị giá 1.500 USD/tháng.
Những VĐV đoạt HCB và HCĐ cũng sẽ được khen
thưởng, nhưng số tiền thưởng ít hơn nhiều. Theo đó, VĐV
đoạt HCB sẽ được thưởng 150 nghìn USD, còn VĐV đoạt
HCĐ là 75 nghìn USD.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Imam Nahrawi cũng nhấn mạnh
rằng việc trao thưởng lớn không có nghĩa là mong muốn
VĐV chỉ chăm chăm vào tiền thưởng mà mục tiêu chủ yếu
là coi đó làm đòn bẩy tinh thần cho họ vượt qua giới hạn
của bản thân để giành được cột mốc lịch sử trong sự nghiệp
thi đấu của một VĐV.
Số tiền mà Indonesia treo thưởng cho Olympic 2016 đã
tăng 5 lần so với kì Olympic trước đó. Đây là lần đầu tiên
Indonesia thêm cả phần lương hưu vào trong phần thưởng
cho các VĐV. Mức lương tối thiểu ở thủ đô Jakarta vào
khoảng 235 USD/tháng, trong khi đó người dân ở các tỉnh
hẻo lánh của Indonesia thì vẫn sống dưới mức 2 USD/ngày.
Phương Ngọc tổng hợp (theo jakartapost)
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NHẬT BẢN
Ủy ban Olympic quốc gia Nhật Bản công bố giải
thưởng cho huy chương Rio 2016
Ủy ban Olympic quốc gia Nhật Bản đã công bố về các
mức thưởng đối với việc giành huy chương Vàng, Bạc,
Đồng tại Olympic Rio vào tháng tám tới. Theo đó, VĐV
giành được huy chương Vàng sẽ được thưởng 5 triệu Yên
nhật tương đương với 46.400 đô la Mỹ. Số tiền này nhiều
hơn 2 triệu Yên so với kỳ Olympic Luân Đôn năm 2012.
Kyodo News cũng đăng tải về mục tiêu 14 huy chương
Vàng mà thể thao Nhật bản đề ra tại kỳ Olympic lần này.
Tiền thưởng đối với huy chương bạc và huy chương đồng
dự kiến vẫn giữ nguyên so với mức thưởng của kỳ Olympic
trước đó lần lượt là 2 triệu và 1 triệu đô la. Mức thưởng cho
các huy chương này dự kiến sẽ được tăng thêm tại kỳ
Olympic năm 2020 tại Tokyo. Kỳ Olympic năm 2016 này,
Ủy ban Olympic Nhật Bản cũng sẽ cử 330 VĐV tới Rio, ít
hơn so với 339 VĐV đã được cử đến Bắc Kinh 2008.
Phương Ngọc tổng hợp
(theo www.rio2016.com)
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AUSTRALIA
Úc là một trong những quốc gia tham gia thi đấu ở tất cả
các kỳ TVH Olympic hiện đại bên cạnh những nước như
Vương quốc Anh, Hy Lạp, Thụy Sỹ… Và tại kỳ TVH
Olympic Rio 2016 này, theo thống kê của đoàn thể thao Úc,
quốc gia này sẽ tham gia thi đấu ở 25 môn, với số lượng
VĐV lên tới gần 400 người.
Một số các môn thể thao được đánh giá là có triển vọng
giành HCV của Úc có thể kể đến như Bơi, Đua thuyền
buồm, Taekwondo, Canoeing, Polo nước…
Tình hình phân bổ ngân sách
Vào tháng 5/2014, Thủ tướng Úc Peter Dutton ký quyết
định duyệt chi khoản ngân sách lên tới 120 triệu đô-la Úc để
đầu tư cho quá trình chuẩn bị, tập huấn của quốc gia này
cho TVH Olympic Rio 2016. Trong đấy, mỗi môn thể thao
lại được nhận nguồn ngân sách phân bổ khác nhau.
Theo báo cáo của Học viện thể thao Úc (AIS), khoản chi
120 triệu cho các môn thể thao đã được chia một cách khoa
học và hiệu quả trong giai đoạn 3 năm, từ 2014 đến 2016,
tương ứng là 67 triệu đô-la Úc cho năm 2014, 113 triệu đôla Úc cho năm 2015 và 83 triệu đô-la Úc cho năm 2016.
Dựa trên thành tích thi đấu xuất sắc tại TVH Olympic
Luân Đôn 2012 mà đội tuyển Đua thuyền buồm của Úc
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nhận được khoản đầu tư khá lớn, lên tới 1,25 triệu đô-la Úc,
với mục tiêu tiếp tục phát triển và nâng cao thành tích thi
đấu của môn tại TVH Olympic Rio 2016 và các TVH
Olympic sẽ diễn ra trong tương lai.
Đối với đội tuyển Canoeing, khoản kinh phí đầu tư và
chuẩn bị cho TVH Olympic Rio là 500.000 đô-la Úc, đội
tuyển Bơi là 250.000 đô-la Úc, đội tuyển Đua thuyền là
200.000 đô-la Úc, đội tuyển Taekwondo là 300.000 đô-la
Úc, đội tuyển Polo nước (đặc biệt là tuyển Polo nước nữ) là
275.000 đô-la Úc.
Theo các nhà quản lý thể thao, tấm HCV của tuyển Polo
nước nữ tại TVH Olympic Luân Đôn 2012 chính là thành
tích mà những cô gái “tuyệt vời và xuất sắc” (trích lời nhận
xét của Chủ tịch AIS) đã gặt hái được.
Đây cũng chính là mục tiêu mà tuyển Polo nước đang
hướng tới tại TVH Olympic Rio 2016 lần này.
Một số các môn thể thao khác của Úc tuy không nhận
được nguồn kinh phí đầu tư chuẩn bị cho TVH Olympic Rio
2016 nhiều như những kỳ TVH trước như Quần vợt (cắt
giảm ngân sách xuống còn 400.000 đô-la Úc), Rugby (cắt
giảm ngân sách xuống còn 200.000 đô-la Úc)… nhưng các
khoản tài trợ, nguồn ngân sách xã hội hóa của các môn thể
thao này vẫn được duy trì khá cao.
Ông Simon Hollingsworth – Chủ tịch Hội đồng thể thao
quốc gia Úc (ASC) cho rằng việc cắt giảm nguồn ngân sách
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đầu tư cho môn thể thao này không có nghĩa rằng cơ hội
phát triển của môn không cao, khả năng giành huy chương
trong kỳ TVH Olympic không còn, mà thực chất đây là các
môn thể thao đã rất phát triển, họ có đủ khả năng tài chính
cũng như thực lực kinh tế để phối hợp cùng với nguồn ngân
sách Chính phủ đầu tư cho các VĐV.
Ngoài ra, các môn thể thao như Quần vợt, Rugby còn
được xem là một trong những môn thể thao điển hình của
Úc, chính vì vậy, nguồn tiền đến từ các hợp đồng quảng
cáo, xây dựng hình ảnh, xây dựng thương hiệu cũng đủ để
các Liên đoàn, Hiệp hội của những môn thể thao này duy trì
hoạt động và phát triển môn.
Các chiến dịch chuẩn bị cho TVH Olympic Rio 2016
Để chuẩn bị cho TVH Olympic Rio 2016, Ủy ban
Olympic quốc gia Úc đã cho triển khai rất nhiều các chiến
dịch, chương trình… trong đấy phải kể đến 2 chương trình
gồm: “Hành trình đến Rio” và “Nói không với chất có cồn”.
“Hành trình đến Rio” là một chương trình chiến dịch
được Ủy ban Olympic quốc gia Úc (AOC) kết hợp với Học
viện thể thao Úc (AIS) đưa ra chính thức vào cuối năm
2015, hướng tới mục tiêu xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng
chung cuộc kết thúc TVH. Các nhà quản lý thể thao của Úc
cho rằng việc đặt ra mục tiêu rõ ràng cho đội tuyển, kết hợp
với chương trình luyện tập và tập huấn tăng cường, sẽ khiến
cho mỗi bản thân từng VĐV cảm thấy có trách nhiệm trong
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việc thi đấu hết mình, giành được thành tích thi đấu xuất sắc
nhất cho đội tuyển quốc gia.
Bên cạnh đấy, song song với việc sắp xếp đội ngũ nhân
sự quản lý chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia tham dự TVH
Olympic Rio 2016 là những nhà quản lý thể thao, AIS quyết
định đưa vào trong thành phần đoàn thêm một số các
chuyên gia về khoa học TDTT, dinh dưỡng thể thao và
chăm sóc sức khỏe nắm vai trò phó đoàn chủ chốt. Đây
được Chính phủ Úc nói chung và Ủy ban Olympic quốc gia
đánh giá là một bước ngoặt lớn trong công tác chuẩn bị
nhân sự quản lý cho tuyển quốc gia.
Về công tác quản lý VĐV trong khoảng thời gian sinh
hoạt ở Làng VĐV tại TVH Olympic Rio 2016, đoàn thể
thao Úc đưa ra một quy định nghiêm ngặt là nghiêm cấm tất
cả các VĐV, HLV, chuyên gia, cán bộ đoàn sử dụng các
chất kích thích, chất có cồn, cũng như tuân thủ nghiêm túc
đơn thuốc bác sỹ kê đối với một số trường hợp đặc biệt.
Đối với những VĐV đã kết thúc phần thi đấu, họ được
phép sử dụng, hoặc mua/bán chất có cồn, nhưng phải ở
ngoài Làng VĐV. Tuy nhiên, lúc này, Ban huấn luyện đưa
ra lời khuyên rằng các VĐV nên sử dụng chất có cồn một
cách có ý thức và “làm chủ bản thân trong mọi tình huống”.
Việc cấm tất cả mọi thành viên trong đoàn thể thao quốc
gia Úc không được sử dụng chất kích thích, chất có cồn
trong suốt quãng thời gian tham gia thi đấu tại TVH
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Olympic Rio 2016 được xem là một hành động rất văn minh
và khoa học. Văn minh được thể hiện ra trong việc đảm bảo
môi trường lành mạnh trong khuôn viên Làng VĐV, còn
khoa học là giúp giảm thiểu mọi tác động xấu của chất kích
thích và đồ uống có cồn đến quá trình thi đấu cũng như
thành tích của VĐV.
Phương Ngọc biên dịch và tổng hợp
(theo www.insidethegames.biz, www.wikipedia.com và
Australian Olympic Committee)
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VƯƠNG QUỐC ANH
Đội tuyển Olympic của Vương quốc Anh sẽ tham gia
tranh tài tại TVH Olympic Rio 2016 từ ngày 05 đến ngày
21/08/2016, tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Bên cạnh
đội tuyển đến từ Úc, Pháp và Hy Lạp, đội tuyển Olympic
của Vương quốc Anh là những quốc gia tham gia tất cả các
kỳ TVH Olympic mùa hè hiện đại kể từ năm 1896. Để
chuẩn bị cho TVH Olympic Rio 2016, Chính phủ cùng Hiệp
hội Olympic Vương quốc Anh đã có những sự đầu tư cả về
tài chính, chiến lược phát triển thể thao, nhân sự, cũng như
các vấn đề liên quan để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các
VĐV trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại TVH Olympic
Rio vào tháng 8 sắp tới.
Theo dự kiến, đoàn thể thao Vương quốc Anh tham dự tại
TVH Olympic Rio 2016 lần này gồm 261 VĐV, tranh tài ở
21 môn, gồm: Điền kinh, Quyền anh, Chèo thuyền, Đua Xe
đạp, Lặn, Đua ngựa, Đấu kiếm, Khúc côn cầu trên sân, Thể
dục nghệ thuật, 5 môn thể thao phối hợp, Đua thuyền,
Rugby, Đua thuyền buồm, Bắn súng, Bơi, Bơi nghệ thuật,
Taekwondo, 3 môn thể thao phối hợp và Cử tạ.
Vấn đề tài chính
Tương tự như các TVH Olympic trước, vấn đề chuẩn bị
nhân sự, VĐV thành tích cao đạt chuẩn tham gia tranh tài
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tại TVH Olympic Rio 2016 vẫn do Ủy ban Thể thao quốc
gia sắp xếp và đào tạo. Để chuẩn bị cho TVH sắp tới này,
Ủy ban Thể thao quốc gia đã quyết định chi một khoản kinh
phí lên tới 347 triệu bảng Anh cho công tác tập huấn, đào
tạo các VĐV Olympic và Paralympic.
Mục tiêu của thể thao Anh tại TVH Olympic và TVH
Paralympic lần này là gặt hái thêm nhiều thành tích thi đấu,
nằm trong top 10 và giữ vững vị trí xếp hạng trên Bảng tổng
sắp huy chương. Nếu đoàn thể thao Anh tiếp tục đạt được vị
trí tại Bảng tổng sắp huy chương bằng với thành tích họ đã
đạt được tại kỳ TVH trước, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong
lịch sử, một quốc gia là chủ nhà của kỳ TVH trước giữ vững
được thành tích của mình tại kỳ TVH tiếp sau đó.
Vấn đề phân bổ ngân sách cho các môn thể thao trong quá
trình chuẩn bị cho TVH Olympic Rio 2016 cũng đã có sự
thay đổi khá lớn. Nếu như có một số môn thể thao nhận
được nguồn ngân sách tăng cường khá nhiều so với nguồn
ngân sách đầu tư cho TVH Olympic Luân Đôn 2012 như 3
môn thể thao phối hợp (tăng từ 5,5 triệu bảng Anh lên 7,5
triệu bảng Anh), Đấu kiếm (tăng từ 3,1 triệu bảng Anh lên 4
triệu bảng Anh), Taekwondo (tăng từ 6,7 triệu bảng Anh lên
8,1 triệu bảng Anh), Bắn súng (tăng từ 2,9 triệu bảng Anh
lên 3,2 triệu bảng Anh), Judo, Đua thuyền, Khúc côn cầu,
Đua thuyền buồm, Thể dục nghệ thuật, 5 môn thể thao phối
hợp và Đua ngựa; thì cũng có một số môn thể thao lại bị cắt
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giảm hoàn toàn khoản kinh phí hỗ trợ như Bóng rổ, Bơi
nghệ thuật, Polo nước (cắt giảm 100%) và Bơi (cắt giảm
3%, từ 21,4 triệu bảng Anh xuống còn 20,8 triệu bảng Anh).
Lý do Chính phủ Anh quyết định cắt giảm ngân sách của
một số môn thể thao bởi Chính phủ Anh cũng như nền thể
thao của Vương quốc Anh chỉ muốn tập trung chắc chắn
vào những môn thể thao đủ tiềm năng để giành huy chương,
đặc biệt là huy chương vàng tại các kỳ TVH trong tương lai.
Và mục tiêu trước mắt là TVH Olympic Rio 2016 và TVH
Olympic Tokyo 2020. Ban đầu, danh sách các môn thể thao
bị cắt giảm ngân sách còn có cả Cử tạ. Tuy nhiên, sau một
thời gian cân nhắc về tình hình nhân sự và khả năng phát
triển của môn, các nhà quản lý thể thao của Vương quốc
Anh cho rằng cơ hội thi đấu khởi sắc và giành huy chương
Cử tạ của quốc gia này có thể đạt được nếu như họ tập trung
đầu tư cho các VĐV Cử tạ nữ trẻ và tiềm năng. Khoản ngân
sách lên tới 350 triệu bảng Anh đã được duyệt chi cho quá
trình chuẩn bị tập huấn và thi đấu của 2 tuyển Cử tạ
Olympic và Paralympic Vương quốc Anh.
Dưới đây là bảng tổng hợp về tình hình ngân sách tài trợ
của các môn thể thao của Vương quốc Anh cho quá trình
chuẩn bị Olympic và Paralympic:
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Các môn thể thao được tăng ngân sách
Năm 2012

Giai đoạn
2016/2020

Tỷ lệ

3 môn thể thao
phối hợp

5,5 triệu bảng

7,5 triệu bảng

35%

Đấu kiếm

3,1 triệu bảng

4 triệu bảng

29%

Taekwondo

6,7 triệu bảng

8,1 triệu bảng

17%

Bắn súng

2,9 triệu bảng

3,2 triệu bảng

11%

Judo

6,8 triệu bảng

7,4 triệu bảng

8%

Canoeing

19,1 triệu bảng

20 triệu bảng

5%

Khúc côn cầu

15,5 triệu bảng

16,1 triệu bảng

4%

Bơi thuyền buồm

24,5 triệu bảng

25,5 triệu bảng

4%

Thể dục dụng cụ

14,5 triệu bảng

14,6 triệu bảng

1%

5 môn thể thao
phối hợp

6,94 triệu bảng

6,97 triệu bảng

0,4%

Đua ngựa

17,9 triệu bảng

18 triệu bảng

-

Các môn thể thao bị cắt giảm ngân sách
Năm 2012
Bóng rổ

7 triệu bảng

Giai đoạn 2016/2020

Tỷ lệ

Không được nhận đầu tư
100%
từ Chính phủ nữa

Bơi nghệ thuật 4,3 triệu bảng

Không được nhận đầu tư
100%
từ Chính phủ nữa

Bóng nước

4,5 triệu bảng

Không được nhận đầu tư
100%
từ Chính phủ nữa

Bơi

21,4 triệu bảng
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20,8 triệu bảng

3%

Mục tiêu thành tích
Mục tiêu của đoàn thể thao Vương quốc Anh tại TVH
Olympic Rio 2016 và TVH NKT Paralympic 2016 là tất cả
các môn đăng ký tham dự tranh tài đều mang về được
những tấm huy chương danh giá. Có thể nói mục tiêu đặt ra
thể hiện được sự quyết tâm trong thi đấu của tất cả mọi
VĐV của tuyển Olympic và Paralympic Vương quốc Anh.
Tại TVH Olympic Luân Đôn 2012, đoàn thể thao Vương
quốc Anh đã mang về 47 huy chương.
Trong lời phát biểu cổ vũ tinh thần của toàn đội tuyển
Olympic và Paralympic, ông David Evenett – Bộ trưởng Bộ
Thể thao của Vương quốc Anh cho rằng khoản đầu tư lớn
cho quá trình chuẩn bị và tập huấn của các môn thể thao thi
đấu tại TVH Olympic Rio và TVH NKT Paralympic 2016
sẽ mang lại cho các VĐV những điều kiện và cơ hội tốt
nhất. Mặc dù mục tiêu về số lượng huy chương tại TVH
Olympic Rio 2016 lần này có thể còn khó đạt được hơn so
với TVH Olympic Luân Đôn 2012, tuy nhiên tất cả toàn đội
tuyển đang trong thời điểm tốt nhất cả về phong độ lẫn tâm
lý thi đấu.
Còn theo lời phát biểu của các chuyên gia khác như Chủ
tịch Liên đoàn Thể dục dụng cụ Vương quốc Anh, HLV
trưởng tuyển Điền kinh NKT Vương quốc Anh và Giám
đốc Kỹ thuật của tuyển Xe đạp Vương quốc Anh thì tất cả
thành tích của các VĐV Vương quốc Anh tại một số các
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giải thể thao quốc tế quan trọng trước kỳ TVH Olympic Rio
2016 đều rất xuất sắc và vượt bậc. Ví dụ như tại Giải Vô
địch Điền kinh NKT thế giới, tuyển Điền kinh NKT của
Vương quốc Anh đã mang về 13 tấm HCV trong tổng số 32
huy chương giành được của đoàn, lập 5 kỷ lục thế giới về
thành tích.
Phương Ngọc tổng hợp
(theo www.bbc.com, www.uksport.gov.uk và
www.wikipedia.com)
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ĐỨC
Đội tuyển quốc gia của Đức tập huấn tại Thái Lan chuẩn
bị cho TVH Rio
Đội tuyển quốc gia Đức và cái gọi là "đội triển vọng" với
những VĐV bơi hứa hẹn nhất hiện nay đang tập huấn trên
đảo Phuket của Thái Lan trong Câu lạc bộ Thể thao & Giải
trí Thanyapura - một cơ sở tập luyện nhiều môn thể thao có
hồ bơi 50 mét lọc ozone tiêu chuẩn Olympic, hồ bơi giảng
dạy 25 m và một cửa sổ phân tích video dưới nước.
Theo trang web của họ đó là "một trong những cơ sở
luyện tập thể thao dưới nước tốt nhất thế giới". FINA cũng
đã tổ chức một trại tập huấn với những VĐV trẻ đang trong
chương trình đặc biệt "Học bổng cho bơi lội - nhắm mục
tiêu Rio 2016". Trong một thông cáo báo chí của FINA,
được công bố vào ngày 05 tháng tư 2015, cơ sở này được
nhắc lại là " trung tâm được FINA tin cậy ở châu Á." Ngoài
ra các đội bơi quốc gia của Vương quốc Anh, Úc, Hà Lan
cũng được đào tạo tại Thanyapura.
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Nhiều vận động viên hàng đầu của Đức như Steffen
Deibler, Dorothea Brandt ( người đã dành một vài ngày ở
Bali trước khi cô đi đến Phuket), Jenny Mensing, Alexandra
Wenk, Jacob Heidtmann, Alexander Kunert chuẩn bị cho
Thế vận hội Olympic sắp tới trong môi trường xinh đẹp này
và tất nhiên là cho cả vòng đấu loại trước đó. Nhà vô địch
Giải Bơi Mở rộng và vô địch châu Âu Isabelle Harle, người
sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của mình vào ngày chủ
nhật, cũng tập huấn ở Thái Lan - nhưng cô đã đủ điều kiện
tham gia thi đấu tại Thế vận hội này.
Những VĐV bơi khác như nhà vô địch thế giới Marco
Koch hay nhà vô địch châu Âu Franziska Hentke không
tham dự trại tập huấn này - Marco đang tập huấn chuẩn bị ở
Tây Ban Nha trên đảo Tenerife tại Trung tâm Huấn luyện
"Trainingszentrum T3" vào lúc này và Franziska thích thị
trấn nhà của cô ở Magdeburg vào đầu mùa Olympic quan
trọng này.
Franziska nói trong một cuộc phỏng vấn ngắn với
SwimSwam rằng cô có kế hoạch đến ba trại huấn luyện độ
cao và rằng cô đang luyện tập thường xuyên để chuẩn bị
cho các cuộc thi đấu quốc tế lớn trong tháng Mười Hai và
tại thời điểm này, cô có khả năng tập huấn ở độ cao nhân
tạo tại Trường Đại học Magdeburg - vì vậy chuyến đi đến
Phuket là không phù hợp cho việc chuẩn bị trong một thời
gian dài của cá nhân của mình.
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Đối với huấn luyện viên trưởng Henning Lambertz của
Đức, chuyến đi tập huấn này là một bước trong kế hoạch
chuẩn bị của ông cho TVH Rio: "Sau một số ngày nghỉ
trong dịp Giáng sinh, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ trong
những điều kiện rất tốt", ông nói với tờ báo Thời đại (Die
Zeit) của Đức. Ông cũng hy vọng rằng việc huấn luyện dưới
ánh nắng mặt trời sẽ giảm thiểu được bệnh tật của những
VĐV bơi thường xuyên phải chịu đựng trong suốt mùa
đông giá lạnh ở Đức.
Đội tuyển Đức cũng sẽ thử nghiệm để bơi theo thời biểu
của Rio ở Thái Lan - bởi vì tại Thế vận hội, nắng nóng diễn
ra vào buổi trưa và trận chung kết bắt đầu lúc 10 giờ. Các
đội bơi trên toàn thế giới phải tìm cách chuẩn bị cho lịch
trình thi đấu không bình thường. Ví dụ, nhóm nghiên cứu
của Úc đã tổ chức một trại huấn luyện đầu tiên tại Canberra
vào tháng 9 năm 2015, nơi họ đã sống và đã tập luyện trong
5 ngày theo " lịch Rio" có nghĩa là, ví dụ bữa ăn sáng vào
giờ ăn trưa theo giờ địa phương của Canberra.
Đội tuyển Đức ở Phuket bao gồm những VĐV bơi giàu
kinh nghiệm thi đấu Olympic nhưng cũng còn trẻ tuổi như
Alexander Kunert và Jacob Heidtmann VĐV lần đầu tiên
của mình đã xuất hiện ở tầm cỡ quốc tế trong năm nay tại
Kazan, nơi anh đã về đích thứ năm trong nộ dung thi 400 m
Hỗn hợp. Alexander là VĐV 200 m bướm nhanh nhất của
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Đức vào lúc này - mục tiêu cuối cùng của anh là Thế vận
hội Olympic và anh muốn phá vỡ kỷ lục gần 30 năm của
Michael Groß của nước Đức cũ (1: 56,24) mà là kỷ lục "lâu
đời nhất" của Đức - Alexander được sinh ra vào năm 1996,
5 năm sau các cuộc đua cuối cùng của Groß.
Hồng Anh tổng hợp (theo www.swimswam.com)
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PHÁP VÀ MỤC TIÊU THÀNH TÍCH
TẠI TVH OLYMPIC RIO 2016
Chủ tịch Ủy ban Olympic Pháp Denis Masseglia khẳng
định rằng 60 gương mặt VĐV xuất sắc đại diện cho Pháp
tham dự TVH Olympic Rio 2016 là những cá nhân xuất sắc,
là niềm hy vọng mang về thành tích cao cho đội tuyển tại kỳ
TVH lần này. Ông Denis Masseglia phát biểu rằng các
VĐV xuất sắc của đoàn thể thao Pháp tham gia tranh tài tại
TVH Olympic Rio 2016 có khả năng giành được từ 12 tới
15 HCV tại sự kiện thể thao quan trọng nhất thế giới sắp
diễn ra vào tháng 08 tới.
Để khích lệ, động viên tinh thần các VĐV trước ngày lên
đường tới Rio, thể thao Pháp đã tổ chức buổi lễ đếm ngược
100 ngày tới khai mạc TVH Olympic Rio 2016 tại Tháp
Eiffel với sự tham dự của các VĐV, các thành viên chủ chốt
của đoàn thể thao Pháp, các quan chức cấp cao của Ban vận
động chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2024.
Nếu đoàn thể thao Pháp đạt được mục tiêu nêu trên, họ sẽ
lập lại kỷ lục giành được tại TVH Olympic Atlanta 1996 khi
các đại diện của đoàn thể thao Pháp với 15 HCV giành được
đưa đoàn Pháp lên đứng ở vị trí thứ 5 toàn đoàn trên bảng
tổng sắp huy chương của TVH năm 1996.
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Ông Masseglia cũng cho biết thêm 60 gương mặt có khả
năng giành HCV cho tuyển Pháp trong kỳ TVH này đều là
những người mang về những tấm huy chương quý giá cho
đội tuyển Pháp tại kỳ TVH Olympic Bắc Kinh 2008 và
TVH Olympic Luân Đôn 2012.
Hướng tới Olympic Rio 206, ông Masseglia cũng cho
rằng mặc dù nước chủ nhà đang phải đối mặt với nhiều khó
khăn liên quan tới khủng hoảng chính trị, kinh tế, virus Zika
hay vấn đề ô nhiễm nước, tuy nhiên ông Masseglia khẳng
định Brazil sẽ nhanh chóng khắc phục khó khăn để tổ chức
thành công sự kiện thể thao này. Theo ông, điều quan trọng
ở đây là cần đặt niềm tin vào người dân và BTC nước chủ
nhà. Họ đã nỗ lực hết sức để đưa ra các giải pháp mà trên
thực tế chúng ta thấy được kết quả và sự phản hồi tích cực
thông qua các giải tiền Olympic. Giờ là lúc hướng tới một
kỳ TVH thành công chứ không nên xới lên các vấn đề khó
khăn, các vấn đề còn tồn tại.
Chương trình chạy đua giành quyền đăng cai Olympic
2024 của Pháp đặt VĐV vào vị trí trung tâm của dự án, coi
VĐV là trái tim của Olympic và Paralympic. Coi đây là tiêu
chí khác biệt so với các quốc gia ứng cử viên khác. Paris kỳ
vọng sẽ tổ chức một kỳ Thế vận hội 2024 cho các VĐV và
chính các VĐV là nhân tố chính hình thành nên những sự
kiện thể thao quan trọng này.
Tuệ Minh biên dịch và tổng hợp
(theo www.insidethegames.biz)
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CANADA
Mục tiêu thành tích của đội tuyển Canada tại TVH
Olympic Rio 2016 lần này là đứng ở vị trí thứ 12 trong bảng
tổng sắp huy chương các đoàn. Các môn thể thao mà
Canada hy vọng giành thành tích cao tại TVH lần này có thể
kể đến như Nhảy cầu, Bơi, Đua thuyền, Vật, Đua Xe đạp,
Điền kinh và Trampoline.
Tại các kỳ TVH Olympic trước đây như TVH Olympic
Bắc Kinh 2008 và TVH Olympic Luân Đôn 2012, đội tuyển
quốc gia Canada đều đứng trong top 20 các quốc gia có
thành tích tốt nhất. Nếu như trong TVH Olympic 2008, họ
mang về tổng cộng 19 chiếc huy chương tất cả, thì tại TVH
Olympic 2012, tuyển Canada chỉ mang về 18 chiếc huy
chương. Mặc dù tổng số lượng huy chương tại TVH
Olympic 2012 ít hơn TVH Olympic 2008 1 cái, tuy nhiên số
lượng HCV đặt được nhiều hơn và theo đánh giá của các
nhà quản lý thể thao Canada, chất lượng huy chương và
thành tích của các VĐV được đánh giá cao.
Theo lời phát biểu với giới truyền thông, Giám đốc điều
hành Quỹ phát triển và hỗ trợ phát triển thể thao thành tích
cao của Canada – Anne Merklinger cho biết, tại TVH
Olympic Rio 2016 lần này, bên cạnh mục tiêu đứng top 12,
các nhà quản lý thể thao quốc gia hy vọng rằng số lượng và
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chất lượng huy chương mang về tốt hơn 2 kỳ TVH Olympic
trước. Điều này không những thể hiện rằng sự quan tâm,
đầu tư của Chính phủ Canada cho các môn thể thao hiệu
quả, trình độ của VĐV được nâng lên, mà định hướng các
môn phát triển của quốc gia này là đúng đắn.
Báo cáo của Quỹ phát triển và hỗ trợ phát triển thể thao
thành tích cao của Canada cho hay, tổng nguồn kinh phí đầu
tư cho TVH Olympic Rio 2016 của Canada lên tới 35 triệu
đô-la Mỹ. Và con số này vẫn tiếp tục tăng lên sau chuỗi
thành công liên tiếp của các VĐV Canada tại các giải Vô
địch thế giới trước thềm TVH Olympic Rio 2016.
Phương Ngọc biên dịch và tổng hợp
(theo www.wikipedia.com, www.torontosun.com và
www.sportnet.ca)
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BRAZIL VÀ MỤC TIÊU GIÀNH
ĐƯỢC 27-30 HUY CHƯƠNG
TẠI TVH OLYMPIC RIO 2016
Theo lời phát biểu của Giám đốc điều hành Ủy ban
Olympic quốc gia – ông Marcus Vinicius, mục tiêu của
đoàn thể thao Brazil tại TVH Olympic Rio 2016 lần này là
giành được từ 27 đến 30 tấm huy chương các loại. Đây
được xem là một mục tiêu ấn tượng của đoàn thể thao Brazil
sau thành tích giành được 17 huy chương tất cả tại TVH
Olympic Luân Đôn 2012.
Cũng theo lời ông Marcus Vinicius, để chuẩn bị cho đội
tuyển Olympic Brazil, khoản kinh phí lên tới 600 triệu đô-la
Mỹ đã được đầu tư cho công tác tập huấn và đào tạo trong
giai đoạn 2012-2016. Các môn thể thao thế mạnh của Brazil
hy vọng giành được huy chương có thể kể đến như Bóng
chuyền, Đua Thuyền buồm và Judo.
Tuệ Minh tổng hợp
(theo www.olympics.nbcsports.com)
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