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LỜI NÓI ĐẦU
Trước khi tổ chức một giải đấu thể thao, bên cạnh sự
chuẩn bị về tài chính, pháp lý, hoặc nhân sự… các thành
viên trong BTC luôn phải quan tâm và lưu ý hết sức đến
những điều kiện cơ bản về cách thức tổ chức. Mỗi quốc gia,
Liên đoàn, Hiệp hội lại có những quy định riêng về cách
thức tổ chức giải đấu. Đó có thể là sự khác biệt về phương
thức tổ chức, quy mô… được phân loại thành thể thao thành
tích cao, thể thao quần chúng, thể thao nhà nghề hoặc các
giải phong trào…
Trong Chuyên đề lần này, Ban Biên tập Thông tin tổng
hợp xin giới thiệu chuyên đề: “Phương thức và những điều
kiện cơ bản trong việc tổ chức các giải đấu thể thao theo
quy định của một số liên đoàn, quốc gia trên thế giới.” để
quý đọc giả có thể hình dung một cách khái quát nhất về
vấn đề này. Chuyên đề được chia thành nhiều phần, trong
đó có những phần nói về quy định của Liên đoàn, Hiệp hội,
kế đến là quy định của các quốc gia trong cách thức tổ chức
giải đấu, của từng môn thể thao như Bóng rổ, Bơi…
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A. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN VỀ TRANG THIẾT BỊ,
PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC CÁC GIẢI THI ĐẤU
BÓNG RỔ THEO QUY ĐỊNH CỦA LIÊN ĐOÀN
BÓNG RỔ THẾ GIỚI
Để thuận tiện hơn cho các quốc gia nói chung, các Liên
đoàn Bóng rổ của các quốc gia nói riêng trong việc tổ chức
các Giải Bóng rổ với hệ thống trang thiết bị, sân bãi,
phương thức tổ chức đạt chuẩn theo quy định quốc tế, Liên
đoàn Bóng rổ thế giới đã xây dựng hoàn thiện “Bản hướng
dẫn chi tiết về việc lắp đặt trang thiết bị, sân bãi và các vấn
đề liên quan”. Nội dung về việc lắp đặt, trang bị các cơ sở
vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các giải Bóng rổ được đề
cập đến trong Bản hướng dẫn được chia thành 3 hạng mục
chính, gồm các sân thi đấu trong khuôn khổ giải thể thao
thành tích cao (với sức chứa hơn 3000 chỗ ngồi), sân thi đấu
cho các giải Bóng rổ quy mô nhỏ (sức chứa từ 100 đến 3000
chỗ ngồi), và sân thi đấu Bóng rổ ngoài trời.
I. Trang thiết bị, phương thức tổ chức cho giải Bóng
rổ nằm trong khuôn khổ giải thể thao thành tích cao
(hơn 3000 chỗ ngồi)
Những giải đấu sau đây được xem là các giải Bóng rổ
nằm trong khuôn khổ giải thể thao thành tích cao, có sự theo
dõi lớn của người hâm mộ, gồm:
• Các giải đấu vòng loại giành suất thi đấu chính thức
của TVH Olympic: từ 6000 đến 12000 chỗ ngồi;
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• Giải Vô địch Bóng rổ nam thế giới: từ vòng loại cho
đến vòng chung kết sẽ thu hút từ 7500 cho đến 15000 chỗ
ngồi;
• Giải Vô địch Bóng rổ nữ thế giới: từ vòng loại cho đến
vòng chung kết sẽ thu hút từ 4000 cho đến 8000 chỗ ngồi;
• Giải Vô địch Bóng rổ nam thế giới lứa tuổi U-21: từ
vòng loại cho đến vòng chung kết sẽ thu hút từ 4000 đến
8000 chỗ ngồi;
• Giải Vô địch Bóng rổ nữ thế giới lứa tuổi U-21: từ
vòng loại cho đến vòng chung kết sẽ thu hút từ 4000 đến
8000 chỗ ngồi;
• Giải Vô địch Bóng rổ nam thế giới lứa tuổi U-19: từ
vòng loại cho đến vòng chung kết sẽ thu hút từ 4000 đến
8000 chỗ ngồi;
• Giải Vô địch Bóng rổ nữ thế giới lứa tuổi U-19: từ
vòng loại cho đến vòng chung kết sẽ thu hút từ 3000 đến
5000 chỗ ngồi;
• Giải Vô địch Bóng rổ các châu lục hoặc phần thi đấu
của môn Bóng rổ tại các Đại hội Thể thao tầm cỡ châu lục:
từ vòng loại cho đến vòng chung kết, sẽ thu hút khoảng
5000 đến 15000 chỗ ngồi.
Để đạt chuẩn trở thành địa điểm tổ chức các giải đấu theo
đúng quy định về chất lượng, an toàn sân bãi, trang thiết bị,
dụng cụ thi đấu, dụng cụ tập luyện của Liên đoàn Bóng rổ
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thế giới (FIBA), các địa điểm tổ chức, sân thi đấu phải có
những điều kiện cơ bản sau đây:
1. Khu vực bãi đỗ xe
Tất cả các địa điểm thi đấu cần phải ước lượng được số
phương tiện đi lại để thiết kế và xây dựng được khu vực bãi
đỗ xe thích hợp cho các phương tiện cá nhân (của các CĐV,
của các nhân viên phục vụ tại địa điểm thi đấu…) hoặc các
phương tiện công cộng (của đài truyền hình, của đội ngũ
cán bộ trong BTC, của các đội tuyển thi đấu…)
Theo quy định của FIBA thì diện tích tối thiểu dành cho
khu vực bãi đỗ xe của CĐV sẽ được tính dựa trên công
thức: “số lượng người mà nhà thi đấu đó có đủ sức chứa”
nhân với “1m2”. Ví dụ như NTĐ có sức chứa 5000 người,
thì khu vực bãi đỗ xe của NTĐ sẽ phải có diện tích tối thiểu
là 5000 x 1 = 5000m2.
Trong khi đó, Khu vực đỗ xe dành cho khách VIP hoặc
các đội tuyển tham dự sẽ được ưu tiên ở gần các cửa ra vào
nhà thi đấu.
Khu vực đỗ xe của các cơ quan truyền thông, truyền hình
sẽ được bố trí ở khu vực riêng, dưới sự hỗ trợ về an ninh và
bảo vệ của phía NTĐ, để đảm bảo chất lượng đường truyền
không bị ảnh hưởng bởi những tác động ngoại cảnh.
2. Khu vực các cổng vào của nhà thi đấu
Khu vực các cổng vào của nhà thi đấu hầu như đều được
mở tự do, phục vụ cho nhu cầu theo dõi các trận đấu của
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người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó sẽ có một số cổng
hoặc đường vào chịu sự giám sát của hệ thống an ninh chặt
chẽ như:
• Cổng vào dành cho các đội tuyển;
• Cổng vào dành cho trọng tài hoặc thành viên của BTC;
• Cồng vào của các cơ quan truyền thông;
• Cổng vào khu vực khách VIP;
• Cổng vào của các nhân viên làm việc tại địa điểm thi
đấu.
3. Khu vực bên trong sân thi đấu
Theo quy định do FIBA cung cấp, bên cạnh sân thi đấu
chính thức, địa điểm diễn ra thi đấu cần phải có ít nhất 2
khu vực sân tập phục vụ cho việc khởi động của các VĐV.
Diện tích tối thiểu của khu vực này vào khoảng 50m2.
a. Khu vực sân thi đấu
Khu vực sân thi đấu có hình chữ nhật, bằng phẳng, chất
liệu gỗ, không có chướng ngại vật, diện tích sân là 28m x
15m, chiều cao tối thiểu là 7m.
b. Khu vực xung quanh sân thi đấu
Bên cạnh khu vực sân thi đấu, khu vực xung quanh sân
thi đấu cũng có những quy định đặc biệt. Khu vực xung
quanh sân thi đấu được hiểu là khu vực có chiều rộng 2m,
viền xung quanh sân thi đấu trung tâm. Biển quảng cáo sẽ
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được phép dựng bao quanh khu vực xung quanh sân thi đấu
chính thức.
Tuy nhiên, phía BTC cũng phải chuẩn bị sẵn hệ thống các
biển quảng cáo dự phòng, với chiều rộng tối thiểu là 1m8,
để sử dụng cho một số các mục đích như: tạo khoảng cách
thích hợp ngăn cách giữa các phóng viên, báo chí với bục
trao thưởng, khu vực an ninh của nhà thi đấu, hay phân chia
khu vực giữa 2 đội tuyển…
Cũng theo quy định thì vị trí ghế ngồi hàng đầu tiên của
CĐV phải cách khu vực xung quanh sân thi đấu chính thức
tối thiểu là 5m.
4. Khu vực dịch vụ hỗ trợ
Khu vực của các dịch vụ hỗ trợ quá trình thi đấu được
hiểu là những khu vực có vai trò thiết yếu trong quá trình
hoạt động của một nhà thi đấu, hay một địa điểm thi đấu.
Chiều cao tối thiểu của các phòng hỗ trợ này theo quy định
là 2m4.
a. Phòng thay đồ cho VĐV
Theo quy định của FIBA, một địa điểm thi đấu Bóng rổ
của các giải Bóng rổ thể thao thành tích cao cần phải có ít
nhất 4 phòng thay đồ cho VĐV với đầy đủ trang thiết bị và
vật dụng. Mỗi phòng thay đồ sẽ được chia thành từng khu
vực chức năng như sau:
• Khu vực nơi VĐV có thể sử dụng với mục đích thay
đồ, với sàn được lát bằng gạch phẳng, hoặc lát sàn gỗ. Khu
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vực này cần được trang bị những vật dụng cơ bản như ghế
băng, giá treo quần áo, tủ đựng quần áo, tối thiểu 1 giường
nhỏ phục vụ cho việc phục hồi chức năng cơ bản, và 1 bảng
treo. Diện tích của khu vực này tối thiểu là 20m2.
• Khu vực phòng chờ, nối giữa phòng thay quần áo với
khu vệ sinh, được lát nền bằng hệ thống sàn chống trượt.
Khu vực này trang bị những vật dụng cơ bản như gương soi,
giá treo quần áo. Diện tích tối thiểu của khu vực này là 5m2.
• Khu phòng tắm, được lát nền bằng gạch chống trơn, và
được trang bị với ít nhất 4 dàn tắm đủ để cho 15 người sử
dụng cùng lúc. Diện tích tối đa của khu này là 12m2.
• Khu vệ sinh và bồn rửa.
b. Phòng thay đồ cho trọng tài và các cán bộ hỗ trợ thi
đấu
Cần ít nhất 2 phòng thay đồ cho trọng tài và các cán bộ hỗ
trợ thi đấu, với diện tích tối thiểu cho mỗi phòng vào
khoảng 15m2. Mỗi phòng thay đồ sẽ được chia thành từng
khu vực chức năng như sau:
• Khu vực nơi các trọng tài và các cán bộ hỗ trợ thi đấu
có thể sử dụng với mục đích thay đồ, với sàn được lát bằng
gạch phẳng, hoặc lát sàn gỗ. Khu vực này cần được trang bị
những vật dụng cơ bản như ghế băng, giá treo quần áo, tủ
đựng quần áo, tối thiểu 1 giường nhỏ phục vụ cho việc phục
hồi chức năng cơ bản, và 1 bảng treo. Diện tích của khu vực
này tối thiểu là 12m2.
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• Khu vực phòng chờ, nối giữa phòng thay quần áo với
khu vệ sinh, được lát nền bằng hệ thống sàn chống trượt.
Khu vực này cần trang bị những vật dụng cơ bản như gương
soi, giá treo quần áo. Diện tích tối thiểu của khu vực này là
3m2.
• Khu phòng tắm, được lát nền bằng gạch chống trơn, và
được trang bị với ít nhất 2 dàn tắm. Diện tích tối đa của khu
này là 8m2.
• Khu vệ sinh và bồn rửa.
c. Phòng nhân viên
Phòng thay đồ của nhân viên, hay còn gọi là Phòng nhân
viên sẽ có diện tích phụ thuộc vào tổng số lượng nhân viên
(thợ điện, thợ nước, nhân viên dọn dẹp, nhân viên âm
thanh…) làm việc tại Nhà thi đấu trong khoảng thời gian
diễn ra giải. Phòng nhân viên sẽ được đặt ở một khu vực
riêng biệt, cách xa khu vực thay đồ của VĐV cũng như của
trọng tài.
d. Phòng kiểm tra doping
Phòng kiểm tra doping cần phải được đặt ở bên trong tòa
nhà, hoặc địa điểm diễn ra thi đấu, để thuận lợi hơn cho
công tác thu thập mẫu thử. Phòng kiểm tra doping cần phải
có diện tích phù hợp để 10 cán bộ chuyên môn có thể làm
việc cùng một lúc. Phòng kiểm tra doping sẽ chỉ được sử
dụng với chỉ một mục đích duy nhất là kiểm tra doping,
ngoài ra không sử dụng vào các mục đích khác như làm kho
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chứa đồ, phòng y tế, phòng vệ sinh, phòng họp… Sẽ có
nhiều khu vực được phân chia trong phòng kiểm tra doping
với những nhiệm vụ, chức năng khác nhau:
• Khu vực đợi, diện tích tối thiểu 15m2, có trang bị ghế
ngồi.
• Khu vực kiểm tra doping, với khu vệ sinh với gương
trong và các thiết bị, vật dụng cần thiết. Diện tích tối thiểu
khu vực này là 15m2.
• Khu vực cách ly, tối thiểu 5m2, có bồn rửa tay.
e. Phòng y tế
Phòng y tế sẽ có nhiệm vụ sơ cứu những trường hợp chấn
thương cơ bản, đồng thời có phương án chuyển bệnh nhân
lên các trung tâm y tế chuyên nghiệp hơn.
Theo quy định của FIBA, sẽ có 2 phòng y tế, 1 cho CĐV
và 1 cho VĐV. Phòng y tế cho VĐV sẽ phải ở vị trí phù
hợp, thuận lợi cho cả việc cấp cứu bệnh nhân kịp thời ngay
từ sân thi đấu, cũng như di chuyển bệnh nhân lên xe cứu
thương phía ngoài. Trong khi đó, phòng y tế cho CĐV cần
phải đặt ở vị trí thuận lợi giữa khu vực khán đài để có
những xử lý nhanh chóng, kịp thời.
Cả hai phòng y tế đều được trang bị khu vực vệ sinh,
cũng như chậu rửa tay. Bên cạnh đó, các vật dụng cần phải
có trong khu vực phòng y tế gồm có:
• Một giường phục vụ cho mục đích kiểm tra y tế, với
kích thước tối thiểu là 2m4 x 0m6
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• Một cáng gấp
• Bộ bàn ghế
• Tủ đựng đồ
• Móc treo quần áo
• Một bình oxy.
f. Kho lưu trữ
Khu vực kho lưu trữ phải là một căn phòng có thể khóa
được, và diện tích đủ để chứa tất cả các vật dụng cần thiết
phục vụ cho công tác tổ chức hoặc hoạt động của giải thi
đấu. Khu vực này nên đặt ở khu vực thuận tiện cho công tác
di chuyển đồ từ bên ngoài vào, đồng thời không gây ảnh
hưởng đến khoảng không gian đi lại trong nhà thi đấu.
Đối với các giải có các sản phẩm được tài trợ như nước
uống, quần áo, và nhiều những đồ dùng khác, thì khu vực
lưu trữ sản phẩm tài trợ nên tách biệt so với những vật dụng
thông thường để tiện hơn cho mục đích kiểm tra, quyết toán
số lượng.
g. Phòng thư ký – điều hành
Khu vực phòng hành chính - quản trị, hay còn gọi là
phòng của BTC, được gợi ý là có diện tích không nên quá
20m2. Ở một số các giải quan trọng, tầm cỡ quốc tế, thì
phòng này còn có nhiệm vụ là phòng riêng của Chủ tịch
Liên đoàn, hoặc Tổng Thư ký Liên đoàn.
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h. Phòng truyền thông
Để thuận tiện hơn cho công tác truyền tải thông tin, tin
tức về giải đấu, nhà thi đấu luôn phải trang bị khu vực
phòng truyền thông với những trang thiết bị, cơ sở vật chất
hiện đại. Ngoại trừ một số các giải đặc biệt mà Tiểu ban
Truyền thông có những yêu cầu bổ sung, còn đâu ở hầu hết
các giải, phòng truyền thông cần được trang bị những vật
dụng cơ bản gồm:
• Cổng chào
• Bàn tiếp đón
• Khu vực báo chí và bình luận viên;
• Khu vực họp báo
• Hệ thống máy tính kết nối mạng
• Hệ thống tivi phát sóng trận đấu
• Khu vực làm việc của phóng viên ảnh
• Khu vực làm việc của phóng viên viết
• Khu vực dựng phim.
i. Khu vực ăn uống (Canteen)
Hầu hết các nhà thi đấu, địa điểm tổ chức các giải Bóng
rổ quy mô lớn đều được trang bị khu vực phục vụ ăn uống.
Theo quy định thì khu vực này sẽ chỉ mở cửa cho những cán
bộ cao cấp, cán bộ chuyên môn phục vụ quá trình tổ chức
giải, các VĐV, HLV, các chuyên gia… chứ không mở cửa
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cho toàn bộ công chúng. Khu vực phục vụ ăn uống cần phải
có những hạng mục cơ bản như sau:
• Khu vực có diện tích đủ để phục vụ ăn uống cho
khoảng 100 người cùng lúc.
• Khu vực có diện tích trang trọng, khép kín, với các
dịch vụ phù hợp đủ để phục vụ 15 người (khách VIP).
• Khu vực bãi đỗ xe, đủ sức chứa ít nhất 50 xe hơi, dễ
dàng cho việc di chuyển từ ngoài vào trong khu vực nhà thi
đấu, và gần khu vực phục vụ ăn uống.
5. Khu vực khán đài
a. Chỗ ngồi dành cho cổ động viên
Khu vực xem thi đấu thể thao dành cho CĐV được thiết
kế phù hợp với nhiều đối tượng, bao gồm cả người khuyết
tật. Các vị trí ngồi đều được bố trí để xem thi đấu một cách
thoải mái và thuận tiện nhất.
Hàng đầu tiên của khu vực khán đài không cách xa sàn thi
đấu chính quá 5m. Những nhà thi đấu đủ sức chứa 2000
CĐV cần phải được chia thành từng khu vực nhỏ, với mỗi
khu vực không quá 400 người. Mỗi khu vực cần phải có ít
nhất 2 lối thoát hiểm.
Khu vực xem thi đấu dành cho CĐV cũng cần phải được
trang bị khu vệ sinh và khu vực y tế với tiêu chuẩn đảm bảo
về vệ sinh và an toàn. Hệ thống dàn máy làm lạnh hoặc khu
vực hút thuốc lá ở một số nhà thi đấu cao cấp cũng nằm
trong kế hoạch chuẩn bị của BTC.
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b. Chỗ ngồi dành cho khách cao cấp (VIP)
Chỗ ngồi dành cho khách VIP được bố trí ở khu trung
tâm của nhà thi đấu, gần sân thi đấu trung tâm, và nếu có
thể thì đặt nằm đối diện chỗ ngồi của các VĐV. Chỗ ngồi
dành cho khách VIP phải đủ cho ít nhất 50 khách, và gần
khu vực phục vụ ăn uống. Khu vực chỗ ngồi cho khách VIP
không mở cửa cho nhân dân, và chỉ những người có trách
nhiệm và thẩm quyền mới được vào.
c. Chỗ ngồi dành cho ban huấn luyện
Với mỗi trận thi đấu, khu vực chỗ ngồi dành cho ban
huấn luyện và các VĐV thi đấu cũng hết sức quan trọng.
Việc làm của BTC là chuẩn bị đủ số lượng ghế ngồi, cũng
như vị trí ngồi thích hợp đối với từng đội để không làm ảnh
hưởng đến chất lượng trận đấu.
6. Khu vực kỹ thuật
Khu vực kỹ thuật theo quy định là phải giải quyết được
tất cả mọi vấn đề có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ
chức và vận hành của nhà thi đấu trong thời gian giải đấu
được tổ chức, cũng như các trận đấu được diễn ra. Khu vực
kỹ thuật cần phải được trang bị những trang thiết bị, vật
dụng đủ tiêu chuẩn gồm:
• Hệ thống thiết bị điện
• Hệ thống thiết bị chiếu sáng
• Hệ thống sưởi và làm mát không khí
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• Hệ thống nước và vệ sinh
• Hệ thống âm thanh
• Hệ thống phòng cháy chữa cháy
• Hệ thống năng lượng dự phòng
II. Trang thiết bị, phương thức tổ chức cho giải Bóng
rổ quy mô nhỏ (100-3000 chỗ ngồi)
Những giải đấu sau đây được xem là các giải Bóng rổ quy
mổ nhỏ, gồm:
• Các trận thi đấu nằm trong khuôn khổ giải Bóng rổ nhà
nghề, giải Bóng rổ chuyên nghiệp của một số quốc gia
• Các trận thi đấu nằm trong khuôn khổ của giải học
đường
• Các trận thi đấu nằm trong khuôn khổ giải Bóng rổ cấp
CLB
• Các trận thi đấu tranh tài giữa các Liên đoàn, các Hiệp
hội Bóng rổ trên thế giới.
Để đạt chuẩn trở thành địa điểm tổ chức các giải đấu quy
mô nhỏ theo đúng quy định về chất lượng, an toàn sân bãi,
trang thiết bị, dụng cụ thi đấu, dụng cụ tập luyện của Liên
đoàn Bóng rổ thế giới (FIBA), các địa điểm tổ chức, sân thi
đấu phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản của 4 khu vực
chức năng sau đây:
• Khu vực thi đấu chính
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• Khu vực dịch vụ hỗ trợ
• Khu vực công cộng
• Khu vực kỹ thuật.
1. Khu vực thi đấu chính
Khu vục thi đấu chính, hay còn gọi là sân thi đấu là yếu tố
chính của một địa điểm tổ chức thi đấu. Theo quy định của
FIBA, khu vực thi đấu chính phải có hình chữ nhật, diện
tích chuẩn là 28m x 15m. Và chiều cao tối đa của trần nhà
thi đấu tối thiểu là 7m.
Khu vực sân thi đấu phải được trang bị hệ thống chiếu
sáng đạt chuẩn, và hệ thống dàn đèn phải được lắp đặt khoa
học để các VĐV không bị “sấp bóng” trong khi thi đấu.
Khu vực sân thi đấu phải cách xa tối thiểu 2m so với khán
đài, hoặc khu vực bảng quảng cáo, hoặc khu vực ghế ngồi
của các đội tuyển.
2. Khu vực dịch vụ hỗ trợ
Khu vực dịch vụ hỗ trợ bao gồm rất nhiều các phòng chức
năng, trong đó có thể kể đến một số phòng chức năng cơ
bản mà bất kỳ một nhà thi đấu nào cũng phải có gồm: phòng
thay đồ, phòng y tế, phòng chứa đồ và phòng hành chính quản trị. Những phòng chức năng này phải được thiết kế ở
vị trí khoa học, đồng thời thích hợp với nhiều đối tượng tiếp
cận, trong đó có cả người khuyết tật. Trước mỗi phòng chức
năng được khuyến khích nên có các bảng tên để mọi người
dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và quan sát.
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a. Phòng thay đồ
Cần phải có ít nhất 2 phòng thay đồ cho VĐV và phòng
thay đồ cho trọng tài được thiết kế ở vị trí dễ tìm, khoa học
và đầy đủ trang thiết bị. Phòng thay đồ cũng cần phải được
trang bị khu vệ sinh, đủ kín đáo để người sử dụng có thể
dùng với mục đích vệ sinh cá nhân.
Diện tích thích hợp cho khu vực phòng thay đồ sẽ được
tính bằng công thức: 1m6 x số lượng người dự kiến.
b. Phòng y tế
Phòng y tế sẽ có nhiệm vụ sơ cứu những trường hợp chấn
thương cơ bản, đồng thời có phương án chuyển bệnh nhân
lên các trung tâm y tế chuyên nghiệp hơn. Do vậy, vị trí
thiết kế đặt phòng y tế cũng cần ở vị trí dễ dàng hơn cho
phương án di chuyển bệnh nhân. Một số những trang thiết
bị, dụng cụ bắt buộc phải có ở trong phòng gồm: 1 giường
kiểm tra, 1 cáng gấp, 1 bàn làm việc, 1 tủ đựng đồ, 1 giá
treo quần áo, và 1 bộ dụng cụ sơ cứu.
Phòng y tế này sẽ được sử dụng cho cả VĐV, HLV, các
cán bộ và cho cả CĐV.
c. Kho chứa đồ
Khu vực kho lưu trữ phải là một căn phòng có thể khóa
được, và diện tích đủ để chứa tất cả các vật dụng cần thiết
phục vụ cho công tác tổ chức hoặc hoạt động của giải thi
đấu. Khu vực này nên đặt ở khu vực thuận tiện cho công tác
di chuyển đồ từ bên ngoài vào, đồng thời không gây ảnh
hưởng đến khoảng không gian đi lại trong nhà thi đấu.
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Nhiệt độ và độ ẩm của kho chứa đồ cần phải ở mức ổn
định và theo dõi định kỳ để không làm ảnh hưởng đến chất
lượng của những vật dụng bằng gỗ được cất trong kho.
d. Phòng điều hành
Khu vực phòng hành chính - quản trị, hay còn gọi là
phòng của BTC, có diện tích không nên quá 10m2.
3. Khu vực công cộng
a. Khu vực sảnh
Khu vực này được xem như là nơi kết nối giữa không
gian bên ngoài và không gian bên trong nhà thi đấu, đồng
thời đây cũng là nơi tiếp nhận thông tin về các sự kiện diễn
ra, kết quả trận đấu, giá vé, lịch của BTC… Trong trường
hợp được sự cho phép của Ban quản lý nhà thi đấu và BTC
giải, khu vực này cũng có thể sử dụng để làm bãi đỗ xe.
b. Quầy bán vé
Quầy bán vé phải được thiết kế phù hợp, khoa học, không
làm ảnh hưởng đến mỹ quan của nhà thi đấu, cũng như
không gây ùn tắc cho việc di chuyển. Vì lý do an ninh, khu
vực quầy bán vé nên thiết kế chắc chắn, khép kín, để tránh
việc bên ngoài có thể trèo vào hoặc đập phá.
c. Khu vệ sinh
Khu vệ sinh phải được phân chia rõ ràng khu vực dành
cho nam và dành cho nữ, đặt ở vị trí dễ tìm, được trang bị
đầy đủ và khép kín hệ thống chậu rửa, bồn vệ sinh, cho cả
người thường và người khuyết tật.
23

d. Khu ghế ngồi công cộng
Khu vực ghế ngồi phải được thiết kế thuận tiện cho việc
đi lại, di chuyển đến các khu vực dịch vụ hỗ trợ. Bên cạnh
đó, các ghế ngồi phải được đánh số thứ tự rõ ràng và dễ
quan sát diễn biến trận đấu.
4. Khu vực kỹ thuật
Khu vực kỹ thuật sẽ bao gồm các phòng phụ trách các
vấn đề như: năng lượng, thông gió, nước, phòng cháy chữa
cháy, chiếu sáng, sửa chữa-bảo trì…
Diện tích thích hợp cho khu vực kỹ thuật là khoảng 15m2
cho đến 20m2, tùy thuộc vào kích thước và nhu cầu sử dụng
của địa điểm thi đấu.
III. Trang thiết bị, phương thức tổ chức cho các giải
Bóng rổ ngoài trời
Như đã đề cập ở trên, ở nhiều quốc gia, do tác động của
những yếu tố về kinh tế hoặc môi trường, mà việc xây dựng
các sân thi đấu Bóng rổ ngoài trời sẽ là phương án tối ưu.
Bên cạnh đó, việc xây dựng và thiết kế các sân thi đấu Bóng
rổ ngoài trời sẽ rất phù hợp ở một số địa điểm như trường
học, trung tâm thể thao, công viên, khu dân cư… Vì theo
đánh giá của các nhà chuyên môn, việc làm đó sẽ khuyến
khích được người dân tham gia nhiệt tình hơn trong các
hoạt động thể thao, đồng thời tân dụng tối đa được khoảng
không gian vào những mục đích có ích.
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1. Khu vực sân thi đấu
Cũng vẫn tuân thủ theo đúng quy định của FIBA, khu vực
sân thi đấu chính vẫn có diện tích là 28m x 15m. Tuy nhiên,
sân thi đấu ngoài trời sẽ có độ dốc chuẩn (theo quy định là
không được quá 3o) từ vị trí trung tâm sân trải đều xuống vị
trí đường bao xung quanh, để tránh hiện tượng ứ đọng nước
do trời mưa.
Bên cạnh đó, do được xây dựng ở ngoài trời, nên những yếu
tố về địa lý cũng cần phải được cân nhắc như góc chiếu của
mặt trời, kinh tuyến, vĩ tuyến… để hạn chế tối đa những ảnh
hưởng tiêu cực từ các yếu tố nêu trên vào thành tích thi đấu.
Khu vực thay đồ, hệ thống chiếu sáng, dàn đèn sử dụng
vào buổi chiều hoặc buổi tối cũng cần phải được thiết kế ở
vị trí khoa học nhất.
2. Trang thiết bị phục vụ thi đấu
a. Rổ và cột thi đấu
Ở mỗi sân thi đấu sẽ có 1 hoặc 2 cột được dựng lên, và rổ
sẽ được treo ở trên cột, với khoảng cách cao 3m2 kể từ sân
thi đấu. Khoảng cách từ cột cho đến đường biên bao quanh
sân tối thiểu phải là 1m.
Chất liệu sử dụng để làm rổ thi đấu cần được cân nhắc để
giảm thiểu được phần nào sự ảnh hưởng của thời tiết đến
thẩm mỹ, và tần suất thay.
b. Ghế băng phục vụ VĐV
Ghế băng phục vụ VĐV cần phải được đặt cùng phía với
bàn làm việc của đội ngũ cán bộ.
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c. Bàn làm việc của đội ngũ cán bộ
Bàn làm việc của đội ngũ cán bộ cần phải đặt ở vị trí cách
tối thiểu 1m so với đường biên xung quanh sân thi đấu
chính thức.
d. Mặt sân cao su nhân tạo
Ở một số các giải Bóng rổ quốc tế, BTC tổ chức một số
trận đấu ngoài trời, và việc sử dụng mặt sân cao su nhân tạo
được chấp nhận. Mặt sân này được xem như sẽ thuận tiện
hơn cho VĐV trong thi đấu, giảm thiểu được những chấn
thương, khả năng khống chế bóng được dễ dàng hơn, và dễ
di chuyển, tháo lắp.
e. Hàng rào
Hàng rào là hệ thống lưới bao quanh khu vực sân thi đấu
ngoài trời, với diện tích là 32m x 19m, cao tối thiểu 3m.
Hàng rào được dựng lên với mục đích đảm bảo sự an toàn
trong quá trình thi đấu, hạn chế sự ảnh hưởng của một số
những yếu tố bên ngoài tác động đến việc thi đấu của các
cầu thủ, cũng như kìm hãm được những đường bóng vượt
quá tầm kiểm soát.
Đường vào khu vực sân thi đấu sẽ phải qua 2 cổng, được
thiết kế tại 2 góc của khu vực hàng rào, với bề rộng mỗi
cổng không nhỏ hơn 1m2.
Tuệ Minh biên dịch và tổng hợp (theo Guide for
Basketball facilities và www.fiba.com)
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B. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN VỀ TRANG THIẾT BỊ,
PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC CÁC GIẢI BƠI THEO
QUY ĐỊNH CỦA LIÊN ĐOÀN BƠI LỘI THẾ GIỚI
I. Một số khái niệm cơ bản về thành viên trong BTC
các giải thi đấu Bơi theo quy định của Liên đoàn Bơi lội
thế giới
Thành viên của BTC phải là những cá nhân được chỉ định
bởi cơ quan phụ trách có thẩm quyền, chịu trách nhiệm
trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến giải đấu
theo đúng quy định, điều luật và điều lệ của bộ môn.
Tại các giải Bơi quan trọng, tầm cỡ quốc tế như TVH
Olympic hoặc Giải Vô địch Bơi lội thế giới do Liên đoàn
Bơi lội thế giới tổ chức, thì bên cạnh số người trong BTC,
thì những cá nhân có nhiệm vụ hỗ trợ quá trình tổ chức thi
đấu sẽ gồm những người sau đây:
• Trọng tài
• Giám sát địa điểm tổ chức thi đấu
• Cán bộ giám sát ở vị trí khởi hành
• Cán bộ giám sát ở các vị trí điểm cuối bể
• Cán bộ giám sát bảng hiển thị kết quả và thành tích
• Thư ký trận đấu
• Phát thanh viên trận đấu.
Tại một số giải quốc tế tổ chức ở một quốc gia, cơ quan
chủ quản phụ trách vấn đề Bơi lội của quốc gia đó nên chỉ
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định và cử thêm một số những cá nhân của quốc gia mình
đạt tiêu chuẩn vào trong danh sách BTC của giải, bên cạnh
những cá nhân đến từ khu vực hoặc quốc tế, để tính minh
bạch và chất lượng của giải được nâng cao.
Trong trường hợp ở một số giải thi đấu, các thiết bị tính
điểm tự động không được chuẩn bị, thì các cán bộ giám sát
thành tích thi đấu và đồng hồ tính thành tích sẽ vào vị trí
làm việc. Sẽ có tổng cộng 3 cán bộ giám sát chính và 2 cán
bộ giám sát dự bị.
Hệ thống bể bơi và các trang thiết bị trong thi đấu của các
giải nằm trong khuôn khổ TVH Olympic và Giải Vô địch
Bơi lội quốc tế phải được kiểm định chất lượng vào những
đợt kiểm tra trước khi giải được chính thức tổ chức, dưới sự
giám sát của các thành viên trong Tiểu ban Chuyên môn kỹ
thuật và đoàn cán bộ cấp cao của Liên đoàn Bơi lội quốc tế.
II. Một số khái niệm cơ bản về việc tổ chức môn Bơi
Theo quy định của Liên đoàn Bơi lội thế giới, để tương
ứng với mục đích sử dụng thì có tất cả 3 loại bể bơi với
những tiêu chuẩn khác nhau. Các loại bể bơi gồm có:
• Bể bơi đạt chuẩn Olympic
• Bể bơi đạt chuẩn thông thường
• Bể bơi mini
Để đảm bảo các vấn đề về sức khỏe và an toàn cho người
sử dụng các dịch vụ ở bể bơi vào các mục đích như giải trí,
luyện tập, thi đấu, những người nắm quyền sở hữu bể bơi,
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hoặc tổ chức các sự kiện ở khu vực bể bơi phải tuân thủ
nghiêm túc các điều khoản về luật pháp, cũng như tiêu
chuẩn chất lượng về trang thiết bị theo đúng quy định của
cơ quan phụ trách các vấn đề có liên quan đến hoạt động
Bơi của quốc gia.
III. Trang thiết bị của hệ thống bể bơi tổ chức các giải
đấu trong khuôn khổ TVH Olympic hoặc các Giải Vô
địch thế giới
• Chiều dài: có 2 mức chiều dài bể là 25m và 50m để tổ
chức các giải thi đấu trong khuôn khổ TVH Olympic hoặc
các giải Vô địch thế giới.
• Chiều rộng: ở các bể tổ chức các giải thi đấu trong
khuôn khổ TVH Olympic hoặc các giải Vô địch thế giới thì
chiều rộng tiêu chuẩn là 25m.
• Chiều sâu: Chiều sâu tối thiểu của bể bơi là 2m. Tuy
nhiên các nhà chuyên môn cho rằng chiều sâu chuẩn nên là
3m, để thuận lợi hơn cho nhiều môn thi đấu dưới nước như
Bơi nghệ thuật…
• Tường
Tường bể bơi phải được xây dựng theo chiều thẳng đứng,
vuông góc với sàn bể và bề mặt nước. Tường phải được xây
dựng bằng chất liệu cứng, hoặc là gạch có tính chất không
thấm nước và không trơn trượt, để không làm ảnh hưởng
đến VĐV trong động tác chạm tường cán đích.
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Đường gờ ven tường được phép có trong hệ thống bể bơi,
tuy nhiên đường gờ này phải nằm dưới nước tối thiểu là
1m2 và có bề rộng từ 10cm cho đến 15cm.
• Số làn bơi
Tại các Giải Vô địch Bơi thế giới, số làn bơi được quy
định là 8 làn. Trong khi đấu, tại các trận đấu nằm trong
khuôn khổ TVH thì số làn bơi được quy định là 10 làn.
Khoảng cách mỗi làn bơi sẽ là 2m5. Trong trường hợp bể
có 8 làn bơi, thì các làn bơi sẽ được đánh số từ 1 đến 8. Hai
làn bơi ngoài cùng sẽ được bỏ trống, 8 làn bơi thi đấu nằm ở
giữa. Trong trường hợp có 10 làn bơi, thì các làn bơi sẽ
được đánh số từ 0 đến 9.
• Dải phân cách giữa các làn bơi
Dải phân cách giữa các làn bơi phải có chiều dài trùng với
chiều dài của bể, và được cố định ở 2 đầu. Ngoài ra, dải
phân cách giữa các làn bơi cũng được cố định bởi hệ thống
định vị để tránh hiện tượng dải phân cách bị trôi lung tung
trên mặt nước, gây ảnh hưởng đến quá trình thi đấu.
Theo quy định, sắc của dải phân cách dành cho từng làn
bơi cũng khác nhau, gồm:
o Hai dải màu xanh lá cây cho đường bơi số 0 và số 9
o Sáu dải màu xanh da trời cho các đường bơi số 1, số 2,
số 3, số 6, số 7 và số 8
o Ba dải màu vàng cho các đường bơi số 4 và số 5.
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Ở khoảng cách 5m so với đích, thì các dải màu sẽ được
chuyển thành màu đỏ.
• Bục xuất phát
Bục xuất phát đạt chuẩn phải có kích thước 0,5m x 0,6m
và được làm bằng chất liệu chống trơn trượt. Ở bục xuất
phát, thiết bị kiểm soát việc xuất phát lỗi sẽ được lắp đặt.
• Nhiệt độ nước
Nhiệt độ nước đạt chuẩn của các bể bơi là từ 25oC cho
đến 28oC, và trong suốt quá trình thi đấu mức nước ở bể bơi
không được phép có sự thay đổi nào.
IV. Các thiết bị tính điểm tự động
Các thiết bị tính điểm tự động hoặc bán tự động là những
công cụ hỗ trợ rất nhiều cho các trọng tài trong việc xác
định thành tích và điểm số của VĐV, cũng như vị trí của
VĐV đó trong cuộc thi. Việc tính điểm, thành tích thi đấu,
cũng như thời gian thi đấu được xét đến đơn vị 1/100 của
giây. Các thiết bị cần được lắp đặt và hoạt động không gây
tác động đến việc khởi động, xoay đầu hay quá trình thi đấu
của VĐV.
Trong quá trình lắp đặt, sử dụng, có một số vấn đề về
trang thiết bị cần lưu ý, gồm:
• Hệ thống dây kết nối của thiết bị không nên để lộ trên
bề mặt bể bơi
• Hiển thị mọi thông số về thành tích của VĐV ở từng
làn bơi
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• Vị trí đặt bảng hiển thị thuận tiện và dễ dàng cho trọng
tài trong việc đọc thành tích thi đấu của VĐV.
Bộ khởi động của thiết bị tính điểm tự động cũng có một
số những lưu ý sau đây:
• Những trọng tài có nhiệm vụ hô hiệu lệnh xuất phát
phải sử dụng microphone để thuận lợi hơn trong việc truyền
tải thông tin;
• Trong trường hợp hiệu lệnh xuất phát được sử dụng
bằng súng, thì ống giảm thanh cần phải được đi kèm trong
quá trình sử dụng.
V. Trang thiết bị của hệ thống bể bơi tổ chức môn
Nhảy cầu
1. Ván dậm nhảy
Dưới đây là một số những thông tin cơ bản về ván dậm
nhảy – thiết bị bắt buộc cần phải sử dụng trong môn thể
thao Nhảy cầu
• Kích thước tiêu chuẩn: 4,8m (chiều dài) x 0,5m (chiều
rộng)
• Bề mặt được phủ bằng lớp vật liệu chống trơn trượt
• Đáp ứng đủ những tiêu chuẩn của nhà sản xuất và Liên
đoàn trong việc lắp đặt và sử dụng.
2. Bục dậm nhảy
• Hệ thống bục dậm nhảy cần phải được lắp đặt ngay
ngắn và nằm trên mặt phẳng.
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• Dưới đây là một số những thông tin về kích thước của
bục dậm nhảy theo quy định
0,6m tới 1m

1m chiều rộng

5m chiều dài

2,6m tới 3m

1m chiều rộng

5m chiều dài

5m

2,9m chiều rộng

6m chiều dài

7,5m

2m chiều rộng

6m chiều dài

10m

3m chiều rộng

6m chiều dài

VI. Hệ thống âm thanh và hiển thị kết quả trận đấu
Hệ thống âm thanh và hiển thị kết quả trận đấu cần phải
đáp ứng những yêu cầu tối thiểu sau đây:
• Bộ khuếch đại âm thanh cơ bản
• Hệ thống chỉnh sửa âm thanh cơ bản
• Bộ loa và micro dùng cho mục đích gọi tên VĐV trước
khi thi đấu, cũng như phục vụ lúc trao giải
• Bộ loa đạt tiêu chuẩn, với kích thước, số lượng và vị trí
lắp đặt hợp lý để âm thanh truyền tới các VĐV, HLV, cũng
như người xem được thuận tiện nhất
• Một đồng hồ bấm giờ
• Hệ thống ngắt tự động đảm bảo sự an toàn của các
trang thiết bị điện
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• Bộ thiết bị âm thanh kết nối với bàn của BTC
• Bộ thiết bị ghi âm và theo dõi âm thanh dưới nước
Hoàng Trí và Xuân Lâm tổng hợp (theo FINA facilities
rules 2013-2017)
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C. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN VỀ TRANG THIẾT BỊ,
PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ
THEO QUY ĐỊNH CỦA LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ THẾ
GIỚI
Để điều hành và tránh những trường hợp không may có
thể xảy ra về vấn đề an ninh cũng như các vấn đề khác khi
một sự kiện thể thao được tổ chức ở một địa điểm, thì việc
nắm rõ thông tin cũng như kiến thức về thiết kế địa điểm thi
đấu và quản lý địa điểm thi đấu là việc làm không thể không
thực hiện. Cũng chính vì lý do đó, nên các nhà tổ chức các
giải đấu Bóng đá luôn phải tìm hiểu cẩn thận các vấn đề có
liên quan đến việc xây dựng và quản lý SVĐ.
Việc tìm hiểu thông tin trong quản lý và giám sát mọi vấn
đề là những việc làm cần thiết của các cá nhân trong BTC,
trong Hiệp hội, Liên đoàn Bóng đá quốc gia, những người
tổ chức sự kiện, và đôi khi cũng là việc làm cần thiết của đại
diện nước chủ nhà – nơi vinh dự được đăng cai tổ chức trận
đấu, hoặc đôi khi là giải đấu Bóng đá.
I. Các vấn đề cơ bản về thông số kỹ thuật và thiết kế
1. Vị trí sân
SVĐ cần phải được đặt ở vị trí rộng, thuận tiện cho việc
di chuyển của đám đông trước và sau khi kết thúc trận đấu.
Bên cạnh đó, SVĐ phải có bãi đỗ xe lớn, để phục vụ cho
nhu cầu đỗ xe của người hâm mộ khi đến theo dõi trận đấu.
Rất nhiều SVĐ trên thế giới khi được xây dựng hoàn thiện
thường kéo theo một tổ hợp hoàn chỉnh về hệ thống đường
35

xá, cầu cống, cây xanh, chiếu sáng… để thuận tiện hơn cho
việc sử dụng SVĐ với nhiều chức năng và công dụng, thay
vì chỉ tổ chức đơn giản một vài trận đấu Bóng đá.
Một SVĐ có mục tiêu là nơi tổ chức các giải đấu Bóng đá
quốc tế hay khu vực sẽ thường tính đến việc đặt ở vị trí
thuận tiện nhất với khu khách sạn cao cấp, hoặc khu trung
tâm thương mại, và nếu có thể là gần sân bay.
Việc phát triển hệ thống các hạng mục công cộng khác đi
kèm với SVĐ được xem là sẽ tiêu tốn khá nhiều sự đầu tư
về tài chính và nhân lực. Chính vì vậy, khi xem xét xây
dựng, hoặc tổ chức một sự kiện thể thao quy mô tầm cỡ
quốc gia hoặc quốc tế tại một SVĐ, các nhà tổ chức hay
nghĩ đến việc tận dụng tối đa hệ thống cơ sở công cộng đã
được hoàn thiện xung quanh đấy, như hệ thống giao thông
công cộng, hệ thống đường điện, hệ thống nước, hệ thống
tàu điện ngầm…
2. Kích thước sân
Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới, mặt sân có thể làm
bằng cỏ hoặc các vật liệu nhân tạo khác, tùy thuộc vào yêu
cầu và quy định của giải đấu.
Màu sắc của sân nên là màu xanh lá cây.
Sân theo quy định phải là hình chữ nhật, có kẻ vạch chia
khu vực rõ ràng, với đường biên dọc, đường biên ngang…
Vòng trong trung tâm của sân nằm ở giữa, với bán kính là
9,15m.
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3. Yêu cầu về bóng
Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới, bóng phải có hình cầu,
làm từ da hoặc những vật liệu khác phù hợp. Bóng có chu vi
không quá 70cm và không nhỏ hơn 68cm.
Bên cạnh đó, bóng phải được kiểm tra trước khi đưa vào
thi đấu, và có trọng lượng không quá 450g và không ít hơn
410g.
4. Số lượng cầu thủ và những vấn đề có liên quan
Một trận đấu Bóng đá sẽ được bước vào thi đấu chính
thức khi có đủ 2 đội, và mỗi đội không được phép quá 11
thành viên (bao gồm cả thủ môn). Trong trường hợp một
đội có ít hơn 7 thành viên thì trận đấu đó sẽ không được
diễn ra.
Để đảm bảo được sự an toàn cho các cầu thủ trong
khoảng thời gian diễn ra thi đấu, có một số những yêu cầu
rõ ràng mà các cầu thủ phải tuân theo như sau:
• Trang phục
o Những trang phục cơ bản của cầu thủ:
 Áo thi đấu
 Quần thi đấu
 Tất
 Bộ đệm bọc ống chân
 Giầy thi đấu
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o Cầu thủ phải sử dụng trang phục hoặc phụ kiện mà
không gây ảnh hưởng đến chính bản thân họ cũng như các
cầu thủ khác.
o Số in trên trang phục:
 Mặt sau trên áo: kích thước từ 25cm đến 35cm (cho
nam) và từ 20cm đến 30cm (cho nữ)
 Mặt trước trên áo và trên quần: kích thước từ 10cm đến
15cm (cho cả nam và nữ)
• Đồ trang sức: cầu thủ và các trọng tài không được
phép sử dụng đồ trang sức trong suốt thời gian diễn ra thi
đấu. Riêng trọng tài được phép đeo đồng hồ trên cổ tay để
xem giờ.
• Màu sắc
o 2 đội phải mặc trang phục khác màu nhau, để tiện phân
biệt giữa 2 đội, cũng như các cán bộ làm việc trên sân bao
gồm trọng tài chính và trọng tài biên
o Thủ môn cũng phải mặc quần áo có màu sắc khác biệt
hoàn toàn với các thành viên khác của đội, và các cầu thủ
của đội khác, cũng như trọng tài chính và trọng tài biên.
5. Những phòng chức năng phục vụ thi đấu
Để đảm bảo cho việc tổ chức thành công giải đấu, hoặc
một trận đấu Bóng đá, BTC sẽ phải chuẩn bị một số những
phòng chức năng cơ bản để phục vụ được những nhu cầu
của các đội tuyển tham gia tranh tài, cũng như các cá nhân
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tham gia vào công tác tổ chức. Dưới đây là danh sách những
phòng chức năng bắt buộc phải có, và mỗi loại phòng chức
năng lại có những yêu cầu cơ bản riêng.
a. Phòng thay quần áo
Phòng thay quần áo của các cầu thủ phải được đặt ở vị trí
kín đáo, riêng tư, được thường trực giám sát an ninh. Bên
cạnh đó, phòng này cũng phải nằm ở vị trí thuận tiện cho
việc di chuyển bằng xe bus trong quá trình đến và rời khỏi
SVĐ, tránh đường những cản trở đến từ phía người hâm mộ
hoặc giới truyền thông.
Diện tích phòng thay quần áo theo quy định vào khoảng
80m2, với những trang thiết bị cơ bản như: ghế băng (đủ chỗ
cho khoảng 25 cầu thủ ngồi), tủ lạnh, bảng tin, tivi… và một
số đồ dùng khác.
b. Phòng vệ sinh và phòng tắm
Khu vực phòng vệ sinh và phòng tắm nên nằm trong cùng
một khu với phòng thay đồ, tuy nhiên nên có những dấu
hiệu nhận biết để các cầu thủ thuận tiện hơn trong việc phân
biệt nhiệm vụ chức năng của từng khu vực.
Khu vực vệ sinh này nên có ít nhất 11 phòng tắm, 5 bồn
rửa tay có gương soi, 1 thảm to chùi chân, 1 khu vực có treo
khăn lau người, 3 toilet, 2 máy cạo râu, và 2 máy sấy tóc.
Diện tích của khu vực này theo tư vấn của các chuyên gia
là khoảng 50m2.
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c. Phòng khởi động
Phòng khởi động hay khu vực khởi động cần phải nằm ở
vị trí riêng biệt so với phòng thay quần áo. Các vật dụng cần
phải có ở một phòng khởi động có thể kể đến gồm: 3
giường massage, 1 bàn làm việc, 1 tủ đá.
Diện tích của khu vực khởi động này theo tư vấn của Liên
đoàn Bóng đá thế giới nên vào khoảng 40m2.
d. Phòng y tế, kiểm tra doping
Tất cả các SVĐ đều phải có một phòng có nhiệm vụ trong
việc kiểm tra doping và các chất kích thích bị cấm sử dụng
trong thi đấu. Phòng kiểm tra doping này sẽ có những khu
vực chức năng riêng biệt như khu vực phòng chờ, khu vực
phòng làm việc và khu vực vệ sinh.
Vị trí đặt phòng kiểm tra doping nên nằm gần vị trí thay
đồ của các đội, và có sự giám sát của an ninh SVĐ để tránh
những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Diện tích tối thiểu của phòng kiểm tra doping là 36m2,
bao gồm cả diện tích cho các khu vực chức năng.
Các dụng cụ cần thiết cho phòng doping gồm có: 1 bàn
làm việc, 4 ghế làm việc, một bồn rửa mặt có gương soi, 1
điện thoại có hoạt động, và 1 phòng thí nghiệm mini với các
dụng cụ chứa mẫu thử.
e. Phòng trọng tài
f. Phòng BTC
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g. Phòng kỹ thuật
h. Phòng truyền thông
Sức chứa của phòng truyền thông của một SVĐ sẽ phải
dựa trên mức độ lưu tâm mà giới truyền thông quan tâm đến
sự kiện.
Ví dụ như một trận đấu sẽ thu hút khoảng 600 đơn vị
truyền thông thì cần khoảng 200 vị trí tác nghiệp tại ngay
phòng truyền thông. Theo tính toán của các nhà chuyên
môn, thì trong 600 đơn vị truyền thông đó, sẽ có 150 người
có nhu cầu làm việc trực tiếp ngay tại SVĐ, 100 người sẽ có
nhu cầu làm việc tại nhà hoặc tại cơ quan sau khi kết thúc
trận đấu, và khoảng 150 người sẽ làm việc tại các khu vực
khác của SVĐ như phòng ăn, khán đài… Còn với một trận
đấu thu hút khoảng 200 đơn vị truyền thông, thì lượng máy
tính tác nghiệp mà BTC cần phải cung cấp cho các phóng
viên vào khoảng 80 máy.
Bên cạnh đó, nếu như trong khả năng chuẩn bị của BTC,
thì phòng truyền thông nên được chia làm 2 khu vực, với 1
khu vực ăn uống và 1 khu vực làm việc. Khu vực ăn uống
sẽ là những bữa ăn nhẹ được BTC chuẩn bị cho các phóng
viên. Còn khu vực làm việc sẽ được trang bị những trang
thiết bị cơ bản như: máy tính kết mạng, máy in, điện thoại,
máy fax, máy photo…
Ở một số các giải, BTC còn chuẩn bị những khu vực dịch
vụ để thuận tiện hơn cho các phóng viên trong quá trình tác
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nghiệp ở SVĐ, trong đấy có thể kể đến một số dịch vụ như:
khu vực sửa chữa máy ảnh, khu vực hỗ trợ thông tin đi lại
trong thành phố, phòng họp báo, khu vực dựng tin, khu vực
bưu điện, khu vực tủ đựng đồ…
II. Các vấn đề về an ninh
Dưới đây là những yếu tố cơ bản trong việc quản lý các
vấn đề về an ninh để tổ chức một trận đấu, hoặc giải đấu của
Bóng đá, bao gồm những yếu tố về nhân sự, phương án hoạt
động, cách thức triển khai…
1. Nhân sự
a. Cán bộ an ninh quốc gia
Mỗi Hiệp hội hoặc Liên đoàn Bóng đá quốc gia đều phải
cử ra một cá nhân có kinh nghiệm và trình độ trong việc giải
quyết các vấn đề có liên quan đến các tổ chức an ninh quốc
gia, cũng như quen thuộc cách làm việc đối với các cơ quan
chủ quản của quốc gia phụ trách về vấn đề an ninh.
Cán bộ an ninh quốc gia cũng phải có khả năng trong việc
điều hành và giải quyết các vấn đề về tổ chức giải, giám sát
đám đông người hâm mộ hay đôi khi là xử lý những việc có
liên quan đến an ninh, an toàn của giải.
Cán bộ an ninh quốc gia sẽ là những người đã được đào
tạo bài bản và chuyên nghiệp, cũng như có đủ kinh nghiệm
và kiến thức trong việc xử lý các vấn đề về an ninh, tuân thủ
đúng pháp luật và đúng trách nhiệm.
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Trong suốt thời gian trận đấu Bóng đá được diễn ra, cán
bộ an ninh quốc gia sẽ có nhiệm vụ trong việc bao quát các
vấn đề có liên quan đến an toàn và an ninh. Bên cạnh đó,
cán bộ này sẽ phối hợp với vị chỉ huy cảnh sát cấp cao trong
việc đảm bảo các vấn đề về an ninh trong SVĐ. Trong
những ngày không có trận đấu nào được tổ chức, thì cán bộ
an ninh quốc gia sẽ có nhiệm vụ trong việc tương tự như
một tư vấn viên cơ bản về an ninh hay tổ chức lớp tập huấn
đào tạo, nâng cao trình độ cho các cán bộ an ninh khác
trong việc đảm bảo an ninh và an toàn của SVĐ theo đúng
quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới.
b. Cán bộ an ninh quốc gia cao cấp
Mỗi Hiệp hội, hoặc Liên đoàn Bóng đá quốc gia, sẽ phối
hợp với cơ quan phụ trách vấn đề an ninh quốc gia, để chỉ
định ra một cá nhân đảm nhiệm vai trò làm cán bộ an ninh
quốc gia cao cấp. Cán bộ an ninh quốc gia cao cấp này sẽ
chịu trách nhiệm trong việc là đầu mối kết nối thông tin
giữa đơn vị tổ chức sự kiện, cơ quan chủ quản, và Liên đoàn
Bóng đá thế giới đưa ra bản kế hoạch an ninh, an toàn cho
sự kiện.
c. Cán bộ phụ trách vấn đề an ninh của khu vực SVĐ
Đơn vị tổ chức giải đấu hoặc trận đấu, sẽ kết hợp với cán
bộ an ninh quốc gia trong việc chỉ định cá nhân phụ trách vị
trí giải quyết các vấn đề về an ninh của khu vực SVĐ. Cán
bộ này sẽ có trách nhiệm cao nhất trong việc giải quyết tất
cả mọi việc có liên quan đến an toàn của SVĐ trong thời
gian sự kiện thi đấu diễn ra chính thức.
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2. Kế hoạch về an toàn và an ninh của SVĐ
Trước khi chuẩn bị tổ chức một giải đấu, theo đúng quy
định của Liên đoàn Bóng đá thế giới, thì đơn vị phụ trách về
vấn đề an ninh và an toàn của SVĐ cũng như của giải cần
phải chuẩn bị được những bước cơ bản sau:
• Đảm bảo rằng tài liệu về các phương án đảm bảo an
ninh và an toàn của SVĐ cũng như an toàn cho khán giả
theo dõi thi đấu đã được lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết.
Nếu cần thiết thì các phương án dự phòng cũng được lên kế
hoạch
• Làm việc và thống nhất với cơ quan phụ trách các vấn
đề về an ninh và an toàn của địa phương trong việc triển
khai các biện pháp khẩn cấp
• Làm việc và thống nhất với cơ quan chủ quản phụ trách
các vấn đề của địa phương trong việc sắp xếp vị trí ăn ở, đi
lại cho các đoàn trong suốt thời gian lưu trú tại địa phương
tham dự giải
• Làm việc và thống nhất với cơ quan chủ quản trong
việc tổ chức sự kiện trong việc bố trí vị trí chỗ ngồi theo dõi
trận đấu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cổ động viên
như người già, người trẻ, quan khách, trẻ em…;
3. Một số những kế hoạch dự phòng về an ninh, an
toàn của SVĐ
Để đảm bảo được sự an toàn của SVĐ trong suốt thời
gian diễn ra sự kiện, có những kế hoạch dự phòng của BTC,
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Tiểu ban An ninh … phối hợp cũng cơ quan phụ trách vấn
đề an ninh của địa phương được đưa ra, trong đó có thể kể
đến những phương án dự phòng về các vấn đề như:
• Cháy nổ
• Khủng bố: đánh bom, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học,
vũ khí nguyên tử, bưu phẩm nghi ngờ, bắn súng… và nhiều
những trường hợp khác
• Địa điểm thi đấu: mất điện cục bộ, thiệt hại đến cấu
trúc của địa điểm tổ chức, rò rỉ khí gas…
• Kiểm soát đám đông: vé giả, khán giả đến quá đông,
khán giả không tuân thủ các quy định của BTC cũng như
Ban quản lý SVĐ…
• Thảm họa thiên nhiên: động đất, sóng thần, núi lửa…
III. Các vấn đề về nhân sự trong Ban tổ chức
Cũng hướng tới mục đích tổ chức thành công trận đấu,
giải đấu hoặc sự kiện, vấn đề về nhân sự luôn được xem xét
kỹ lưỡng và cẩn thận. Nhân sự của BTC được xem là những
cá nhân được tuyển dụng, được thuê, hay đôi khi chỉ là hợp
đồng ngắn hạn, tình nguyện tham gia và công tác quản lý,
điều phối, triển khai các vấn đề có liên quan đến tổ chức sự
kiện.
Theo nguyên tắc của Liên đoàn Bóng đá thế giới, những
cá nhân làm việc dưới sự điều hành của BTC trong một sự
kiện Bóng đá phải đủ 18 tuổi, và phải trải qua những lớp
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đào tạo căn bản do Liên đoàn Bóng đá tổ chức về công tác
quản lý, tổ chức hoặc triển khai sự kiện.
IV. Quản lý cổ động viên
Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới, một SVĐ
ngoài trời nên chia khán đài thành 4 khu vực, để thuận tiện
hơn cho công tác giám sát cổ động viên trong quá trình diễn
ra thi đấu. Mỗi khu vực sẽ có những khu chức năng riêng
như phòng y tế, phòng vệ sinh, khu vực soát vé, hay cả
những cán bộ quản lý riêng biệt về dịch vụ cũng như an
ninh.
Phương Ngọc biên dịch và tổng hợp (theo
www.fifa.com)
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PHẦN II
THEO QUY ĐỊNH CỦA
MỘT SỐ QUỐC GIA
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I. SINGAPORE
NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH TẠI KHU LIÊN HỢP
THỂ THAO DƯỚI NƯỚC
Tham gia tập luyện tại khu liên hợp
Hội viên phải nộp lệ phí trước khi vào tập luyện và sẽ
không được hoàn lại trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Quy định về việc đảm bảo an toàn và an ninh
1) Trẻ em dưới 6 tuổi phải có người lớn đi kèm, người
này sẽ phải chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của trẻ em
trong khu liên hợp thể thao dưới nước.
2) Để đảm bảo các lợi ích về sức khỏe và sự an toàn,
những người cảm thấy không khỏe hoặc mới lành bệnh và
đang trong thời gian hồi phục cần phải tránh bơi lội và các
hoạt động thể lực khác. Những người có điều kiện sức khỏe
sau đây không được phép xuống hồ bơi:
• Có vết thương hở
• Đang mắc các bệnh da liễu hoặc da bị kích ứng
• Bị cảm nhiễm hoặc các bệnh truyền nhiễm
3) Trang phục bơi phải phù hợp để đảm bảo an sự toàn
cho cá nhân và đảm bảo sự nhã nhặn, và để bảo vệ tài sản
của Ban quản trị. Các trang phục hồ bơi sau đây là không
phù hợp:
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• Quần áo đường phố
• Trang phục có gắn các vật thể cứng như kim loại
• Trang phục bằng vật liệu trong suốt
• Trang phục bằng vật liệu dễ phai màu
• Quần đùi, quần sooc mà không có đồ lót bên trong
• Quần áo lót
4) Thiết bị Hồ bơi và các dụng cụ khác có ảnh hưởng đến
sự an toàn của người khác hoặc gây thiệt hại tài sản không
được phép vào hồ bơi, bao gồm:
• Các loại phao cực lớn
• Bè cao su
• Các loại chân vịt
• Ống thở và mặt nạ
• Mái chèo (lồng bàn tay)
5) Để đảm bảo lợi ích về an toàn, các hoạt động sau đây
không được phép thực hiện tại Khu liên hợp này:
• Nhảy cầu
• Chạy
• Dùa giỡn
• Đấu vật
• Dìm nhau
• Xô đẩy
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6) Người đang bị ảnh hưởng của ma túy và rượu không
được phép vào Khu liên hợp này.
7) Trong trường hợp thời tiết xấu có sấm sét, hoặc điều
kiện nguy hiểm khác, tất cả mọi người đều phải rời khỏi khu
vực ngay lập tức. Ban quản trị sẽ tạm thời không cho người
vào tập.
8) Để đảm bảo an toàn, Ban quản trị sẽ tạm thời từ chối,
không cho thêm người vào Khu liên hợp trong trường hợp
quá tải.
9) Tất cả đồ đạc trong tủ phải được lấy ra trước khi đóng
cửa Khu liên hợp. Các dụng cụ để qua đêm sẽ được Ban
quản trị gỡ bỏ mà không bồi thường.
Cấm
1. Không được phép mang thức ăn hoặc đồ uống vào hồ
bơi và tại sàn hồ bơi.
2. Không được phép chụp ảnh và quay phim trừ khi được
Ban quản trị cho phép bằng văn bản.
3. Không được phép đưa vật nuôi vào Khu liên hợp.
4. Không được phép đưa huấn luyện viên, giáo viên,
hướng dẫn vào tiến hành huấn luyện trong Khu liên hợp.
* Được phép chụp ảnh và quay phim tại các cơ sở của
Ban quản lý nếu:
• Trước khi tiến hành quay film, chụp ảnh phải xuất trình
giấy phép do Ban quản tri cấp
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• Sử dụng cho mục đích phi thương mại
• Không vi phạm đến sự riêng tư của người dùng khác
• Nghiêm cấm chụp ảnh và quay phim trong nhà vệ sinh,
phòng thay đồ và khu vực đã được giới hạn
• Đối với mục đích thương mại (người có nhu cầu sẽ cần
phải được sự cho phép bằng văn bản của Ban quản lý và
phải nộp một khoản phí theo quy định)
Các điều khoản nêu trong Nội quy và Quy chế của Ban
quản trị và các Quy định về việc cho thuê thiết bị của Khu
liên hợp là vì lợi ích của công chúng nói chung và không
bao giờ được đầy đủ hoàn toàn. Trong trường hợp tranh
chấp, quyết định của Ban quản trị sẽ là quyết định cuối
cùng.
Thu Hà biên dịch và tổng hợp (theo
www.singaporeswimming.com)
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II. NAM PHI
Tiêu chuẩn để một sân vận động hoặc địa điểm tổ
chức sự kiện đủ điều kiện được cấp chứng chỉ xếp hạng
an toàn
Để nộp đơn xin cấp chứng chỉ, chủ sở hữu và người điều
hành sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện phải đảm
bảo ở mức tối thiểu các yêu cầu và tiêu chí về an ninh và
đảm bảo an toàn các cơ sở hạ tầng, phân bố chỗ ngồi của
khán giả, đảm bảo an toàn và các trang bị đầy đủ, thuận tiện
cho người khuyết tật tại sân vận động hoặc địa điểm tổ chức
sự kiện như sau:
• Giấy chứng nhận đối với sân vận động hoặc địa điểm
tổ chức sự kiện hiện có
• Cấu trúc cố định của sân vận động hoặc địa điểm tổ
chức sự kiện, phải có đủ độ chiếu sáng, sự thông thoáng, và
đủ rộng:
o Các đường tránh nhau của khán giả, có chiều rộng tối
thiểu là 1m2
o Các khu vực đường vòng có chiều rộng tối thiểu là
1m2
o Các lối đi, có chiều rộng tối thiểu là 1m2
o Được gọi chung là hành lang an toàn và có biển cảnh
báo thích hợp thuận tiện để giúp cho dòng người di chuyển
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được an toàn bên trong sân vận động hoặc địa điểm tổ chức
sự kiện
• Thiết kế của hệ thống đảm bảo an toàn về con người
theo quy định phải có đầy đủ các cửa thoát hiểm vào, để
đảm bảo an toàn cho khu vực sân thi đấu, khán đài quanh
sân, sân khấu, thiết kế đó được ban quản lý phòng chống
thảm họa hoặc sở phòng cháy chữa cháy của chính quyền
địa phương phê duyệt bằng văn bản, có tham khảo ý kiến
của tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và tư cách pháp nhân
trong thiết kế, xây dựng dân dụng, và cấu trúc không gian
của sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện
• Sân vận động, nơi tổ chức sự kiện có nguy cơ cao và
trung bình phải có hàng rào hoặc tường bao thích hợp, với
chiều cao tối thiểu là 2,5 mét và có kết cấu chắc chắn, phân
chia ranh giới giữa bên trong và khu vực xung quanh bên
ngoài sân vận động, với một số lượng các cổng ra vào đầy
đủ, có cấu trúc chắc chắn cho phép khán giả ra vào sân vận
động một cách an toàn
• Tổng chiều rộng của các cửa đi ra theo như quy định
phải ở mức tối thiểu, được thiết kế để đảm bảo tỷ lệ: một
cửa cho 1000 khán giả, căn cứ theo tổng số lượng khán giả
mà sân vận động đó có thể chứa đựng với sự đảm bảo an
toàn do chính quyền địa phương xác nhận
• Sân vận động, nơi tổ chức sự kiện có nguy cơ cao và
trung bình phải có sẵn hoặc có khả năng thiết lập hệ thống
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rào chắn, vật cản đóng mở để phân luồng hoặc tách biệt
khán giả do cơ quan quản lý thảm họa có thẩm quyền ở địa
phương phê duyệt
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện, phải có
khả năng sơ tán được toàn bộ lượng khán giả trong vòng 10
phút kể từ khi có cuộc gọi thông báo đầu tiên cho một cuộc
sơ tán
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện phải, tùy
thuộc vào các yêu cầu về công trình vệ sinh cố định như đã
nêu về tiêu chuẩn xây dựng, có số lượng nhà vệ sinh, nhà
tắm đầy đủ và cho cả hai giới để đủ phục vụ cho toàn bộ
khán giả theo sức chứa của sân và tất cả những người khác
tại một sự kiện, kể cả các nhân viên hỗ trợ của sân vận động
hoặc địa điểm tổ chức sự kiện
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện phải có hệ
thống xử lý chất thải đầy đủ và hiệu quả có khả năng vận
hành việc quản lý chất thải tại một sự kiện với lượng khán
giả chật cứng các khán đài, kể cả các khu ngoại vi xung
quanh sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện mà ở đó
có các quầy phục vụ ăn uống trong những ngày diễn ra sự
kiện theo hình thức nhượng quyền tạm thời phải có đủ số
quầy hàng, được trải đều xung quanh sân vận động hoặc địa
điểm tổ chức sự kiện; số lượng và địa điểm đặt quầy hàng
phải do sở phòng cháy chữa cháy hoặc cơ quan quản lý
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thảm họa có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt bằng văn
bản còn hiệu lực thi hành trên cơ sở tham khảo ý kiến của
chủ sở hữu hoặc người điều hành của sân vận động hoặc địa
điểm tổ chức sự kiện
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện có tổ chức
hoạt động bán hàng chính thức vào ngày diễn ra sự kiện
theo phương thức nhượng quyền tạm thời cho các quầy
hàng; số lượng và địa điểm đặt quầy hàng phải phải có đủ
các quầy triển khai xung quanh sân vận động hoặc địa điểm
tổ chức sự kiện, do sở phòng cháy chữa cháy hoặc cơ quan
quản lý thảm họa có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt
bằng văn bản còn hiệu lực thi hành trên cơ sở tham khảo ý
kiến của chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của sân vận động
hoặc địa điểm tổ chức sự kiện.
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện phải có đủ
các điểm cung cấp nước miễn phí tạm thời hoặc vĩnh viễn
cho khán giả, không nằm trong sân vận động hoặc các
phòng vệ sinh, được bố trí trải đều khắp sân vận động hoặc
địa điểm tổ chức sự kiện để sử dụng công cộng vào những
ngày diễn ra sự kiện, số lượng và vị trí của chúng phải do
chủ sở hữu hoặc nhà điều hành sân vận động hoặc địa điểm
tổ chức sự kiện thực hiện có tham khảo ý kiến của hoặc cơ
quan quản lý y tế hoặc thảm họa có thẩm quyền ở địa
phương.
• Sân vận động hoặc địa điểm sẽ tổ chức một sự kiện có
nguy cơ cao và trung bình, phải có hệ thống điện hoạt động
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chuẩn xác và hệ thống phụ trợ khẩn cấp thích hợp tại chỗ và
phải được kết nối với một cơ sở phát điện dự phòng khẩn
cấp tạm thời hoặc vĩnh viễn, cả ở bên trong và ở các khu
vực lân cận của sân vận động hoặc địa tổ chức sự kiện,
trong đó tối thiểu phải có khả năng:
o Cấp điện cho tất cả các hệ thống hoạt động chính và
khẩn cấp và các hệ thống sơ tán khẩn cấp và cơ sở hạ tầng
tại sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện.
o Cấp điện cho hệ thống chiếu sáng đảm bảo đủ độ ánh
sáng tối thiểu (lux) theo quy định "chiếu sáng khẩn cấp" tại
một sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện.
o Quy định về không được gián đoạn nguồn điện phụ trợ
cấp cho sân vận động hoặc các khu vực hoặc các hệ thống
sau đây, trong khoảng thời gian ít nhất 4 giờ sau khi mất
điện:
• Hệ thống truyền thanh, thông tin liên lạc (VOC).
• Hệ thống giám sát công cộng hoặc hệ thống thiết bị âm
thanh của sân vận động.
• Các lối đi ra vào, qua lại, hành lang an toàn cầu thang,
thang máy, thang cuốn, lối ra và lối thoát hiểm khẩn cấp.
• Các tuyến đường và lối ra chính của xe cộ, khán giả và
các tuyến đường chính đi ra khu vực lân cận ngay sát sân
vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện.
• Sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện phải có lắp
đặt các thiết bị chữa cháy tối thiểu phù hợp theo luật định,
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các hệ thống cảnh báo cháy và báo động thích hợp, theo quy
định tại các điều khoản của tất cả các luật có thể áp dụng.
• Sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện phải có hệ
thống thông tin bằng hình ảnh và biển báo khẩn cấp đầy đủ,
rõ ràng theo yêu cầu của pháp luật, trải suốt sân vận động
hoặc địa điểm tổ chức sự kiện và các khu vực lân cận ngay
sát xung quanh đó, và phải đáp ứng các yêu cầu sau:
o Tất cả các tín hiệu định hướng bên trong và bên ngoài
của sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện phải được
trình bày dưới dạng bảng chỉ dẫn được quốc tế công nhận.
o Khu vực chỗ ngồi khán giả, block và bảng chỉ dẫn
đường đến chỗ ngồi theo giấy chứng nhận phân loại nguy
cơ cao hoặc trung bình.
o Bảng chỉ dẫn phải nổi bật, rõ ràng dễ hiểu để hướng
dẫn khán giả đến:
 Nhà vệ sinh.
 Các quầy dịch vụ.
 Các lối ra.
 Bất kỳ dịch vụ nào khác phải cung cấp cho khán giả.
o Kích thước phải đủ lớn, có bản đồ treo tường hoặc
bảng chỉ dẫn để hướng dẫn cho khán giả về sân vận động
hoặc địa điểm tổ chức sự kiện.
Sân vận động hoặc địa điểm, tổ chức nơi sự kiện có nguy
cơ cao và trung bình, phải có một trung tâm điều hành sự
kiện được thiết kế riêng.
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• Sân vận động hoặc địa điểm, nơi tổ chức sự kiện có
nguy cơ cao và trung bình, phải có các trung tâm y tế cấp
cứu hoàn chỉnh được thiết kế và trang bị đầy đủ, phòng y tế
và các trạm sơ cứu ban đầu theo quy định của pháp luật.
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện phải có
một phòng giám sát công cộng thích hợp tạm thời hoặc vĩnh
viễn và hệ thống điện tử khuếch đại âm thanh trải suốt sân
vận động hoặc địa điểm đó, sao cho mọi người có thể nghe
rõ bất chấp mọi tiếng ồn trong sân vận động hoặc địa điểm
tổ chức sự kiện và trong vùng lân cận xung quanh trong khi
diễn ra sự kiện.
• Sân vận động hoặc một địa điểm, nơi tổ chức một sự
kiện có nguy cơ cao và trung bình, phải có một hệ thống
thiết bị điện tử thích hợp để giám sát, tuân theo các thông số
kỹ thuật tối thiểu sau đây:
o Lắp đặt các camera (với zoom, khả năng hoạt động
trong diều kiện ánh sáng yếu) với tỷ lệ triển khai tối thiểu là
một máy cho mỗi một nghìn khán giả tương ứng với số
lượng theo sức chứa tối đa an toàn đã được chứng nhận của
sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện.
o Lắp đặt các hệ thống giám sát, kiểm tra và thiết bị điều
khiển tại trung tâm điều hành sự kiện.
o Triển khai các camera bao quát các vị trí trọng yếu của
sân vận động hoặc địa điểm sau đây:
58

 Những tuyến đường chính dành cho xe cộ và người đi
bộ đến sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện trải rộng
ra các nút giao thông chính phục vụ sân vận động hoặc địa
điểm tổ chức sự kiện nói trên.
 Tất cả các khu vực tìm kiếm khán giả và các lối vào.
 Tất cả các cửa soát vé có thanh chắn tự động, theo từng
loại sân vận động.
 Toàn bộ bên trong vòng cung hoặc thính phòng của sân
vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện.
• Sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện phải có các
trang bị, tiện nghi, lối vào đảm bảo an toàn, được thiết kế
phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể và lâu dài do cơ quan
thẩm quyền địa phương phê duyệt để sử dụng cho những
khán giả có nhu cầu riêng tại một sự kiện theo quy định,
theo đó, phải cung cấp:
o Các mặt bằng không bị che khuất dành cho người xem
hoặc các đường dốc (bao gồm cả chỗ ngồi cho người trợ
giúp đi kèm những khán giả ngồi xe lăn).
o Lối vào để nạp điện cho xe lăn chạy bằng điện.
o Bồn rửa và các dịch vụ hỗ trợ khác phải được lắp đặt
cạnh các mặt bằng hoặc đường dốc dành cho khán giả có
khuyết tật cơ thể.
o Các giải pháp đi vào và đi ra thuận tiện trong và ngoài
của sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện và các khu
vực lân cận, bao gồm cả các cửa ra, vào chuyên dụng cho xe
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lăn trực tiếp đi vào sân vận động hoặc địa điểm tổ chực sự
kiện và tới khu vực khán đài dành cho người khuyết tật.
o Vị trí khán đài dành cho người khuyết tật phải được
thay đổi để cho phép họ có cơ hội được xem giống như
những khán giả bình thường khác trên sân vận động hay địa
điểm tổ chức sự kiện đó.
o Phải có thể cho người ngồi xe lăn vào sân vận động
hoặc địa điểm tổ chức sự kiện ở tất cả các lối vào công
cộng, bao gồm cả các lối đi dành cho VIP, phương tiện
truyền thông, phát thanh truyền hình, nơi dành cho cầu thủ
và vị trí ngồi xem của họ, mà không quá bất tiện đối với bản
thân hoặc khán giả nói chung.
o Không được bố trí khán giả có trở ngại về cơ thể ở bất
kỳ vị trí nào trong sân vận động hoặc địa điểm thi đấu, mà ở
đó việc không thể di chuyển nhanh của họ có thể gây nguy
hiểm cho chính bản thân họ và cho khán giả nói chung trong
trường hợp khẩn cấp.
o Khán đài hoặc đường dốc dành cho người khuyết tật
phải được bố trí sao cho có thể bảo vệ họ, tránh khỏi các
yếu tố rủi ro.
• Khán đài hoặc đường dốc dành cho người khuyết tật
phải đảm bảo:
o Không được đặt ở nơi mà tầm nhìn của người khuyết
tật có thể bị ảnh hưởng khi những khán giả bình thường
khác cuồng nhiệt nhảy lên có thể giẫm phải chân họ.
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o Không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của những khán
giả bình thường khác.
• Nhà tư vấn chuyên môn về khả năng tiếp cận phải trao
đổi ý kiến với chủ sở hữu hoặc nhà điều hành sân vận động
hoặc địa điểm tổ chức sự kiện để đảm bảo các quy định liên
quan đến người khuyết tật.
• Sân vận động, nơi tổ chức sự kiện có nguy cơ cao và
trung bình, phải là công trình được trang bị ghế ngồi có
đánh số riêng cho từng cá nhân, không để chỗ đứng hoặc
các tầng bậc cho khán giả đứng.
• Sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện phải có khu
vực không được sử dụng rượu, bia tạm thời hoặc thường
xuyên và được phân định rõ ràng, được bố trí trong các khu
vực khán giả xem của sân vận động hoặc địa điểm tổ chức
sự kiện, đặc biệt là được đặt riêng sang một bên và có phân
ranh giới để tiện lợi cho các gia đình và trẻ em.
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện có nguy cơ
trung bình hoặc nguy cơ cao phải có đủ bãi đỗ xe đảm bảo
an toàn cho khán giải, bao gồm cả khu vực đậu xe cho
người khuyết tật, được xác định được theo các điều khoản
quy định trong kế hoạch quản lý giao thông của chính quyền
địa phương, với khoảng cách hợp lý, đảm bảo an toàn của
một sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện.
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• Việc dự phòng sẵn các bãi đậu xe cho khán giả phải
căn cứ vào sức chứa tối đa đảm bảo an toàn của sân vận
động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện được cơ quan thẩm
quyền địa phương xác nhận và khả năng đảm bảo giao
thông công cộng tới sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự
kiện, vào những ngày diễn ra sự kiện, hoạt động một cách
thuận tiện.
• Sân vận động, địa điểm tổ chức sự kiện hoặc các khu
vực lân cận đã có chứng chỉ xếp loại sự kiện có nguy cơ cao
phải có ít nhất một sân bay trực thăng tạm thời hoặc vĩnh
viễn được đánh dấu rõ ràng để sử dụng trong các trường
hợp khẩn cấp. Sân bay trực thăng này phải được xây dựng
theo quy định của Cơ quan Hàng không dân dụng.
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện có nguy cơ
cao và trung bình phải có đủ số lượng trạm điện thoại công
cộng được lắp đặt tại các vị trí trải đều theo suốt sân vận
động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện mà mọi khán giả nói
chung đều có thể sử dụng.
• Tổng số bốt điện thoại công cộng được lắp theo quy
định phải căn cứ vào sức chứa đảm bảo an toàn cho lượng
khán giả tối đa của sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự
kiện được cơ quan thẩm quyền địa phương xác nhận và phải
được chủ sở hữu hoặc nhà điều hành sân vận động hay địa
điểm tổ chức sự kiện xác định sau khi tham khảo ý kiến của
Telkom hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định
công cộng có giấy phép dăng ký kinh doanh nào khác.
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• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện có nguy cơ
cao phải đảm bảo độ dốc của toàn bộ khu vực chỗ ngồi dành
cho khán giả không vượt quá 34 °.
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện có nguy cơ
trung bình hoặc sự kiện có nguy cơ cao phải có hệ thống
điện thoại nội bộ kết nối các điểm trọng yếu, tối thiểu, phải
là những khu vực sau:
o VOC.
o Các văn phòng quản trị sân vận động hay địa điểm tổ
chức sự kiện.
o Phòng hoặc khu vực giám sát công cộng.
o Phòng thay đồ.
o Các văn phòng hoặc các phòng tổ chức sự kiện.
o Phòng hoặc các khu vực tác nghiệp của truyền thông.
• Sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện có nguy
cơ trung bình hoặc cao phải có các bãi đậu xe được phân
định rõ ràng, ngay cạnh hoặc ở trong đường vòng trong sân
vận động để phục vụ các loại xe sau đây:
o Xe công an.
o Xe chữa cháy.
o Xe cứu thương.
o Xe dịch vụ khẩn cấp khác.
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Các loại xe trên phải được bố trí một cách hợp lý, cho
phép các xe vào và ra khỏi sân vận động ngay mà không bị
cản trở.
• Sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện phải định
ra, trong vòng chu vi hoặc khu vực lân cận ngay cạnh đó, tối
thiểu là 2 khu vực tập hợp khẩn cấp, có kích thước đủ rộng
tương ứng với sức chứa đảm bảo an toàn đã được xác nhận
của sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện nói trên,
đảm bảo:
o Thuận tiện để tất cả mọi người dễ dàng tập hợp ở đó,
kể cả những người khuyết tật.
o Vị trí hợp lý.
o Được chiếu sáng; và
o Được phác họa rõ ràng bằng các bảng chỉ dẫn dễ nhìn
thấy.
• Sân vận động, nơi tổ chức sự kiện có nguy cơ trung
bình hoặc cao phải có tối thiểu, một màn hình lớn hiển thị
hình ảnh video trong khu vực khán giả ngồi xem, sao cho ít
nhất là tám mươi phần trăm lượng khán giả có thể xem
được khi sân vận động được lấp đầy khán giả.
• Tất cả các bộ phận của sân vận động hoặc địa điểm tổ
chức sự kiện, bao gồm các lối vào, lối ra, cầu thang, lối đi,
các hành lang, cửa ra vào, các tuyến đường thoát ra, và tất
cả các khu vực công cộng và các khu vực hạn chế ra vào và
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các phòng chức năng phải tuân thủ tất cả các quy phạm
pháp luật và các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn.
o Tất cả các hành lang, lối rẽ, cầu thang, đường đi bộ và
các đường cắt ngang phải được đánh dấu và phân định rõ
ràng.
o Tất cả các cửa ra vào và cửa thoát hiểm phải được đánh
dấu và phân định rõ ràng.
o Tất cả các cánh cửa và các cánh cổng đi ra, kể cả các
cánh cửa và cánh cổng thoát hiểm phải mở ra phía ngoài,
theo hướng đi ra của người sử dụng nó.
o Tất cả các cầu thang trong một sân vận động hay địa
điểm tổ chức sự kiện phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau
đây:
 Chiều rộng của cầu thang phải rộng đều dọc theo toàn
bộ chiều dài của nó.
 Chiều rộng tối thiểu của một cầu thang phải là 1m2.
 Tất cả các bậc cầu thang phải có chiều cao và chiều
rộng bằng nhau.
 Đối với sân vận động hoặc địa điểm tổ chức sự kiện
hiện đại, tất cả các cầu thang phải có tay vịn.
 Tất cả các cầu thang phải có hệ thống thoát nước đầy
đủ.
o Sân vận động hay địa điểm tổ chức sự kiện phải được
trang bị một hoặc nhiều phòng cấp cứu, số lượng, kích
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thước, cấu hình và vị trí của chúng phải được sự đồng ý khi
xin ý kiến của chính quyền địa phương.
o Các phòng cấp cứu nêu tại khoản (4) nói trên, để được
cấp chứng chỉ xếp loại nguy cơ trung bình hoặc cao, đảm
bảo:
 Dễ dàng cho xe cấp cứu ra vào.
 Các cửa và các hành lang, lối rẽ phải đủ rộng để đảm
bảo cho các thao tác chuyển động của cáng thương và xe
lăn.
 Đèn chiếu đủ độ sáng, thông gió tốt, điều hòa không
khí; các ổ cắm điện, cấp nước và các phòng vệ sinh có vòi
nước nóng - lạnh riêng cho nam và cho nữ.
 Dễ làm sạch các sàn nhà và bề mặt tường, không bị
trơn trượt.
 Các tủ kính để lưu trữ thuốc có khóa.
 Khu vực hoặc các khu vực kho chứa thiết bị, dụng cụ y
tế, cấp cứu.
 Các bốt điện thoại liên lạc ra bên ngoài và nội bộ
chuyên dụng.
 Biển chỉ dẫn rành rọt trên các cột trải suốt sân vận động
hoặc địa điểm tổ chức sự kiện và các khu vực lân cận phân
định vị trí của nó.
Hồng Anh và Hồng Hạnh tổng hợp (theo Sports and
Recreation in South Africa – www.srsa.gov.za)
66

III. TÂY BAN NHA
CÔNG TÁC AN NINH TẠI CÁC SỰ KIỆN THỂ
THAO Ở NƯỚC TÂY BAN NHA
Mục đích của hồ sơ quốc gia này là thể hiện việc thực
hiện Công ước châu Âu về chống bạo lực và hành động phi
đạo đức tại các sự kiện thể thao và đặc biệt là ở các trận đấu
thể thao. Những biện pháp mà đất nước này đã đề ra nhằm
thực hiện công ước về mức độ an toàn và an ninh mà nước
này đảm bảo được tại các sự kiện thể thao.
Các biện pháp đảm bảo an toàn và an ninh tại các sự kiện
thể thao, được trình bày trong 8 phần:
- Những quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn và an
ninh tại các sự kiện thể thao.
- Sự điều phối trong nước.
- Giám sát các sự kiện thể thao.
- Các biện pháp xử phạt.
- Sân vận động và trang thiết bị.
- Công tác tổ chức phục vụ và sự mến khách.
- Các biện pháp phòng ngừa.
- Công tác đảm bảo an toàn và an ninh liên quan đến các
môn thể thao khác.
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1. Những văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an
toàn và an ninh tại các sự kiện thể thao
- Luật 19/2007, 11 tháng 7, chống bạo lực, phân biệt
chủng tộc, bài ngoại và quá khích tại các sự kiện thể thao.
- Sắc luật Hoàng gia 748/2008, ngày 09 tháng 5, Ủy ban
Nhà nước về phòng chống bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài
ngoại và quá khích tại các sự kiện thể thao.
- Sắc luật Hoàng gia 203/2010, ngày 26 tháng 2, về việc
áp dụng các quy định về bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài
ngoại và quá khích tại các sự kiện thể thao.
- Sắc lệnh ngày 22 tháng 12 năm 1998, quy định về hệ
thống Camera khép kín tại các sự kiện thể thao.
2. Sự điều phối trong nước
Ủy ban nhà nước chống bạo lực, phân biệt chủng tộc,
bài ngoại và quá khích tại các sự kiện thể thao
Cơ quan này có trách nhiệm thực hiện các chính sách hoạt
động chống lại bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài ngoại và
quá khích tại các sự kiện thể thao, được gắn kết với Cao ủy
về thể thao và hoạt động theo yêu cầu của riêng môn thể
thao hoặc ở cấp Hội đồng hoặc của Bộ Nội vụ.
Ủy ban bao gồm 33 thành viên- đại diện cho Bộ Nội vụ,
Giáo dục, Lao động và Nhập cư, Y tế và Bảo vệ Người tiêu
dùng, Tổng chưởng lý, các cộng đồng tự trị và chính quyền
địa phương; các liên đoàn thể thaoTây Ban Nha; các giải
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đấu chuyên nghiệp, các hiệp hội thể thao và người chơi thể
thao hàng đầu.
Chức Chủ tịch và Phó chủ tịch được thực hiện bởi một đại
diện của Cao ủy về thể thao hoặc một người do Bộ Nội vụ
chỉ định; các vị trí này được thay đổi giữa mỗi mùa thể thao.
Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan này:
• Tất cả những người này đều tập trung vào việc thúc
đẩy các hoạt động phòng chống bạo lực tại các sự kiện thể
thao. Khuyến khích, phối hợp và thực hiện các chiến dịch
nâng cao nhận thức để làm cho thể thao trở thành một
phương tiện hội nhập và cùng tồn tại về mặt xã hội. Xây
dựng các khuyến nghị cho các liên đoàn thể thao, các giải
chuyên nghiệp và các câu lạc bộ thể thao về các tổ chức, mà
trong đó nổi lên nạn bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài ngoại
và quá khích mà đã được lường trước.
• Tham gia thực hiện các chính sách chung, nhằm nâng
cao nhận thức về phòng, chống bạo lực, phân biệt chủng
tộc, bài ngoại và quá khích. Hoạt động như một cơ quan
tham vấn trong quá trình xây dựng pháp luật.
• Đề xuất các biện pháp xử phạt trước các cơ quan chức
năng có liên quan về lĩnh vực này; kháng cáo trước Ủy ban
Kỷ luật Thể thao Tây Ban Nha đối với các nghị quyết của
Liên đoàn thể thao dựa trên căn cứ pháp luật này. Đôn đốc
các Liên đoàn thể thao và các giải đấu sửa đổi các quy định
của họ bất cứ khi nào họ có ý tưởng phân biệt đối xử dựa
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trên nguồn gốc hoặc quốc tịch. Đẩy mạnh kiểm soát rượu và
các biện pháp nhằm tránh việc đưa vào sân các đồ vật nguy
hiểm. Khuyến cáo các trận đấu có nguy cơ cao. Phối hợp
hành động của mình với những người của Cục Quản lý Nhà
nước tại các cộng đồng tự trị. Đề xuất các khuôn khổ cho
các quy định về hoạt động của các tình nguyện viên sẽ được
dàn dựng trong các câu lạc bộ.
• Tư vấn và nghiên cứu năng lực: biên soạn và công bố
số liệu về bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài ngoại và quá
khích tại các sự kiện thể thao và tiến hành các cuộc điều tra
trong các lĩnh vực này.
Cơ quan Quốc gia về Thể thao
Đó là Trung tâm Thông tin Bóng đá Quốc gia (NFIP) và
với tư cách này, sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ đã cam
kết. Ở một cấp độ trong nước, NFIP thâu tóm các hành động
của cảnh sát liên quan đến việc phòng ngừa và trấn áp
những hành vi bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài ngoại và
quá khích tại các sự kiện thể thao.
3. Giám sát các sự kiện thể thao
Ở Tây Ban Nha, các lực lượng và các Hội đồng An ninh
chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an ninh và duy trì trật tự
công cộng với cả những dịp có các sự kiện thể thao. Cả bên
ngoài và bên trong sân vận động.
Tùy thuộc vào vị trí địa lý, Cảnh sát quốc gia, Bảo vệ dân
sự hay lực lượng cảnh sát khu vực sẽ chịu trách nhiệm.
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Cảnh sát thành phố sẽ chỉ chịu trách nhiệm về vấn đề giao
thông.
Các câu lạc bộ và các nhà tổ chức không phải trả tiền cho
việc triển khai các lực lượng an ninh. Họ chỉ phải cung cấp
những nhân viên an ninh kín (mật vụ) ở các sân vận động
của mình để đảm bảo rằng khán giả tuân thủ các nghĩa vụ
quy định tại Đạo luật 19/2007 về chống bạo lực, phân biệt
chủng tộc, bài ngoại và quá khích trong các Sự kiện thể
thao.
Mỗi câu lạc bộ bóng đá ở Giải hạng Nhất, hạng Hai A và
Hai B sẽ có một Điều phối viên an ninh (Chỉ huy tại các
trận đấu) của cơ quan chính phủ - là người chịu trách nhiệm
cao nhất về việc triển khai giám sát các thiết bị, đồ đạc cố
định được lắp đặt trong nhà của câu lạc bộ.
Mạng lưới Điều phối viên An ninh do Cơ quan Thể thao
Quốc gia (OND) điều động sẽ báo cáo với Tổng cục An
ninh công cộng của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia. Cơ quan
này nhận được mỗi tuần từ tất cả các điều phối viên an ninh,
các thông tin liên quan đến các sự cố đã xảy ra trong các
trận đấu. OND sẽ tổng hợp, phân tích và truyền thông tin
này cho Uỷ ban Nhà nước, chống bạo lực, phân biệt chủng
tộc, bài ngoại và quá khích trong các sự kiện thể thao, là cơ
quan chịu trách nhiệm đề xuất việc xử phạt đối với những
trường hợp đã vi phạm với cơ quan chính phủ.
OND phát hành hàng quý và hàng năm các báo cáo số
liệu về sự cố phân biệt chủng tộc, đề nghị xử phạt, thống kê
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về các nhân viên cảnh sát và các nhân viên dịch vụ công
cộng khác đã được triển khai…
OND cũng có vai trò giống như của Trung tâm Thông tin
Bóng đá Quốc gia- NFIP Tây Ban Nha. Vì vậy, OND có
trách nhiệm trao đổi thông tin cả với những dịp có những
trận đấu quốc tế cũng như cho việc tiếp nhận phái đoàn
cảnh sát theo yêu cầu của các Trung tâm Thông tin Bóng đá
Quốc gia khác.
4. Sân vận động và trang thiết bị
Theo luật pháp Tây Ban Nha, tất cả các sân vận động của
câu lạc bộ tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp (Hạng
Nhất và Hạng Nhì) phải có một Phòng Giám sát (UCO), từ
đây Cán bộ chỉ huy an ninh trận đấu sẽ điều phối các hoạt
động cảnh sát.
Các Phòng Giám sát phải có một hệ thống Camera khép
kín và hệ thống giám sát công cộng (CCTV and PA
System). Các cửa sân vận động sẽ có một hệ thống cửa quay
kết nối với một máy tính, cho phép kiểm tra, bất cứ lúc nào,
số lượng khán giả tham dự trận đấu.
Sắc lệnh của Hoàng gia về triển khai Đạo Luật 19/2007
chống bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài ngoại và quá khích
tại các sự kiện thể thao đã được ban hành bắt buộc các câu
lạc bộ và nhà tổ chức để phải xây dựng hoàn chỉnh một cách
cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa và các
thủ tục, trình tự kiểm tra, bao gồm cả chứng chỉ xác nhận
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sân vần động đã đảm bảo các điều kiện này. Các cơ quan
chính phủ và Uỷ ban Nhà nước sẽ giám sát việc thực hiện
Sắc lệnh này.
Bán vé: Thông thường thì không thể xác định được danh
tính của các khán giả đã mua vé vào xem một trận đấu nào
đó, nếu như không có yêu cầu phải làm việc đó. Chỉ có
những người mua vé cho cả mùa giải mới phải cung cấp dữ
liệu thông tin cá nhân của họ cho các câu lạc bộ.
Riêng đối với các đồ đạc, trang thiết bị được lắp đặt cố
định có nguy cơ bị lạm dụng cao và các khu vực quan trọng
trong sân, Ủy ban Nhà nước có thể yêu cầu nhà tổ chức tiến
hành biện pháp an ninh tăng cường, khi đó vé vào xem trận
đấu đó phải có tên của người mua và phải tiến hành các
bước kiểm tra, nhận dạng cần thiết tại các lối vào để đảm
bảo người khán giả cầm vé vào sân đúng là người đã được
nhà tổ chức bán vé cho họ.
5. Công tác tổ chức, phục vụ và sự mến khách
Ở Tây Ban Nha, các chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn
người quản lý, phục vụ đều được luật pháp quy định.
Tuy nhiên trong những trận đấu có nguy cơ cao, dù là
trong nước hay quốc tế, các nhóm cổ động viên sẽ được các
nhân viên do các câu lạc bộ bổ nhiệm tháp tùng.
Các cơ sở pháp lý và điều tiết hệ thống quản lý đám đông
và tiếp đón khán giả tại sân vận động được quy định tại Đạo
Luật 19/2007, ban hành này 11 tháng 7 năm 2007, về chống
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bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài ngoại và quá khích tại các
sự kiện thể thao và tại Sắc lệnh số 203/2010, của Hoàng gia
ngày 26 tháng 2 năm 2010, áp dụng quy định về phòng
chống bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài ngoại và quá khích
tại các sự kiện thể thao.
Các nhà tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp
cần thiết để đảm bảo khán giả là những người đủ điều kiện
vào sân và ở lại trong sân. Để làm được điều này họ phải
cung cấp các phương tiện cần thiết và bố trí các nhân viên
an ninh kín để tránh, không cho những khán giả đã uống
rượu hoặc trích hút chất ma tuý vào được trong sân; cũng
như đưa vào hoặc cất giữ các biểu ngữ, hình tượng, chữ
hoặc biểu tượng có liên quan đến bạo lực, phân biệt chủng
tộc, bài ngoại hay quá khích; cũng như đồ uống có cồn, các
chất ma túy, pháo hoa và bất kỳ món nào mà họ bị cấm
mang theo.
Tuy nhiên, cũng phải dự tính trước việc đưa ra những
quyết định cụ thể hơn đối với các loại pháo hoa có thể hoặc
không thể được sử dụng trong sân vận động, và có sự thoả
thuận trước với các Điều phối viên an ninh (điều này thuộc
về Cảnh sát), là người phê chuẩn các biện pháp thích hợp,
song phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:
• Tại buổi lễ khai mạc và bế mạc, trong thời gian nghỉ
sau trận đấu.
• Ở ngoài khu vực các khán đài và các hàng rào xung
quanh khán đài.
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• Phải là loại pháo hoa do các chuyên gia được nhà tổ
chức chỉ định chế tác.
Các nhà tổ chức cũng có trách nhiệm sắp xếp các phương
tiện thích hợp để ngăn chặn, không cho những khán giả
đang bị cấm vào được trong sân, hoặc nếu có thì phải đưa
được họ ra ngoài. Họ cũng chịu trách nhiệm về việc thiết
lập một hệ thống thích hợp cho phép dẫn giải và giữ chân
những cổ động viên quá khích ở các phía riêng biệt của sân
vận động.
6. Các biện pháp và phương thức tuyên truyền
Hội đồng Thể thao tối cao sẽ dành một số hoạt động cho
các hãng truyền thông tư nhân thực hiện như:
• Fundación EFE sản xuất các chương trình radio 4 phút
từ thứ Hai đến thứ Sáu và 30 giây trong lúc chuyển tiếp
các chuyên mục để phát sóng hai thông điệp về phòng
chống bạo lực, phân biệt chủng tộc và bài ngoại tại các sự
kiện thể thao.
• CEAPA (Hiệp hội Cha Mẹ học sinh Tây Ban Nha) phát
triển các chương trình giáo dục trực tuyến nhằm mục đích
giáo dục các giá trị đích thực. Hiệp hội sẽ tiến hành thêm
nhiều hoạt động khác như phát hành các truyện tranh, tài
liệu nghe nhìn…
• Movimiento contra la Intolerancia (Phong trào chống
các hành vi quá khích): sáng tạo các chiến dịch tuyên truyền
trong trường học để nâng cao nhận thức ở trẻ em và thanh
75

thiếu niên về bạo lực liên quan đến thể thao, phân biệt
chủng tộc, bài ngoại và quá khích.
Hội đồng Thể thao tối cao cũng cung cấp một số dự án
được phát triển bởi các thành phố, bao gồm các chương
trình giáo dục-xã hội, các trận đấu bóng đá giữa các đội
được thành lập bởi các cầu thủ có nguồn gốc dân tộc khác
nhau, các chiến dịch nâng cao nhận thức, các hội nghị, hội
thảo…
Ngoài ra, còn có Liên đoàn của các Hiệp hội Câu lạc bộ
Bóng đá Tây Ban Nha,mà được gọi là "Penas". Liên đoàn
này tập hợp hầu hết các "Penas" hiện tại ở Tây Ban Nha.
Những nhóm này tổ chức thực hiện một số hành động
nhằm khuyến khích sự chung sống, sự hiểu biết và tình
hữu nghị giữa các cổ động viên của các câu lạc bộ bóng
đá khác nhau. Họ có mối quan hệ gần gũi với cả Liên
đoàn bóng đá chuyên nghiệp và Liên đoàn bóng đá,
cũng như với các cơ quan chính phủ. Quỹ của họ đến cả
từ phí thành viên và các khoản kinh phí được tài trợ (Hội
đồng Thể thao tối cao đã cấp cho họ trong một số năm).
Cơ quan giám sát của bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài
ngoại và quá khích trong thể thao là cơ quan hành chính
công được thành lập trong Hội đồng Thể thao tối cao. Cơ
quan này bao gồm cả các đại diện của chính quyền nhà
nước và các tầng lớp xã hội dân sự. Mục đích của nó là
nghiên cứu, phân tích, đề xuất và giám sát, phòng ngừa các
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hoạt động trong lĩnh vực thể thao liên quan đến bạo lực,
phân biệt chủng tộc, bài ngoại và quá khích.
7. Công tác đảm bảo an toàn và an ninh liên quan đến
các môn thể thao khác
Các số liệu thống kê được Ủy ban Nhà nước tổ chức, cập
nhật sẽ là tư liệu tham khảo cho các trận thi đấu chuyên
nghiệp, chúng rất có giá trị đối với giải hạng nhất và hạng
hai B của môn bóng đá và bóng rổ. Theo những dữ liệu này,
các vụ bạo lực trong các trận đấu bóng rổ chỉ chiếm trung
bình 1,51% trong tổng số các sự cố trong năm mùa giải vừa
qua. Các vụ bạo lực trong thi đấu thể thao khác không được
báo cáo.
Sân vận động, nơi các cuộc thi chuyên nghiệp diễn ra
phải được cung cấp chỗ ngồi cho tất cả khán giả và chỗ
dành cho hệ thống Camere khép kín (CCTV). Những biện
pháp này có thể áp dụng rộng rãi đối với các cuộc thi đấu
thể thao khác nếu Uỷ ban Nhà nước xét thấy cần thiết. Vậy
mà, cho đến thời điểm này vẫn chưa chưa thấy nơi nào áp
dụng.bTuy nhiên, các cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo an
toàn và an ninh vẫn chưa có gì thay đổi.
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IV. BỈ
CÔNG TÁC AN NINH TẠI CÁC SỰ KIỆN THỂ
THAO Ở VƯƠNG QUỐC BỈ
Mục đích của hồ sơ quốc gia này là sự thể hiện việc thực
hiện Công ước châu Âu về Chống Bạo lực và Hành động
phi đạo đức tại các sự kiện thể thao và đặc biệt là ở các trận
đấu thể thao (CETS 120). Hồ sơ này mô tả các khuôn khổ
pháp lý và tổ chức trong đó có các biện pháp đảm bảo an
toàn và an ninh tại các sự kiện thể thao, được trình bày
trong 8 phần mục:
1. Những quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn và
an ninh tại các sự kiện thể thao
Trong lĩnh vực an toàn và an ninh,hệ thống luật pháp
quốc gia đã quy định rất cụ thể đối với các trận đấu bóng đá,
cụ thể hơn:
Luật bóng đá 21 tháng 12 năm 1998 (điều chỉnh ngày 26
tháng Ba năm 2003 và 25tháng 4 năm 2007)
Các Quyết định thi hành của luật bóng đá trong các lĩnh
vực sau:
- Tổ chức và phục vụ
- Các biện pháp phát hành vé bóng đá
- Cơ sở hạ tầng
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- Điều phối và chính sách đảm bảo an toàn và bảo mật
- Các thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu về những người
vi phạm
- Biện pháp phạt tiền những người nước ngoài vi phạm
- Luật bóng đá áp dụng đối với những cổ động viên vi
phạm trong vòng 5 km xung quanh tất cả các sân vận động
ở giải hạng nhất, hạng hai và hạng ba
Hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về các vấn đề sau:
- Duy trì trật tự công cộng tại các trận đấu bóng đá
- Các trận giao đấu hữu nghị
- Các biện pháp phát hành vé bóng đá
- Chính sách truy tố
- Triển khai các lực lượng cảnh sát tại các trận đấu bóng
đá và thu thập thông tin tình báo
- Chống phân biệt chủng tộc và tụng kinh khiêu khích bên
trong sân thi đấu bóng đá
Ngoài ra còn có Sắc luật của Hoàng gia, trong đó cung
cấp100,000 € ngân sách hàng năm trích từ các hiệp hội
bóng đá cho Bộ Nội vụ để thực hiện các biện pháp phòng
ngừa trong hoạt động bóng đá.
Vai trò của chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát
được quy định bởi pháp luật nói chung.
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2. Sự điều phối trong nước
Sự điều phối chung do cơ quan chuyên trách về bóng đá
thực hiện theo Đường lối chỉ đạo chung về đảm bảo an ninh
và phòng chống tội phạm của Bộ Nội vụ, được thể chế hóa
bằng luật bóng đá 21 tháng 12 1998 và Sắc lệnh của Nhà
Vua ngày 15 tháng 6 năm 1999 về việc điều phối và các
biện pháp đảm bảo an toàn và bảo mật liên quan đến các
trận đấu bóng đá.
Cơ quan chuyên trách về bóng đá gồm 21 cán bộ công
chức của Bộ Nội vụ. Cơ quan này tổ chức các cuộc họp
phối hợp đều đặn với Trung tân Thông tin Bóng đá Quộc
gia Bỉ- NFIP, Liên đoàn bóng đá, Liên đoàn bóng đá chuyên
nghiệp, cán bộ an ninh của các câu lạc bộ, các lực lượng
cảnh sát địa phương (nhân viên tình báo, chỉ huy trận đấu và
các thám tử), Bộ Tư pháp, các nhà huấn luyện cổ động viên
và các nhà quản lý cuaur địa phương, Hiệp hội các cổ động
viên quốc gia, vv. Cơ quan chuyên trách về bóng đá có các
nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
• Tham mưu với Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chính sách
quốc gia về an toàn và an ninh tại các trận đấu bóng đá.
• Tham mưu cho tất cả các đối tác có liên quan khác về
tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn và an ninh tại các
trận đấu bóng đá.
• Đảm bảo sự phối hợp giữa các đối tác có liên quan
trong lĩnh vực này.
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• Chuẩn bị các biện pháp pháp lý trong lĩnh vực này.
• Kiểm tra các sân thi đấu bóng đá (cơ sở hạ tầng, hệ
thống camera giám sát, công tác tổ chức, bán vé…).
• Đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật đối
với các biện pháp liên quan đến bóng đá (các thủ tục hành
chính), liên quan đến nhà tổ chức và khán giả.
• Phòng ngừa và đấu tranh chống phân biệt chủng tộc
trong các vụ việc liên quan đến bóng đá; đại diện của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ tại tất cả các tổ chức quốc tế có liên quan.
Nhìn chung, cơ quan chuyên trách về bóng đá cũng là đại
diện cho nước Bỉ tại các hội nghị quốc tế và chịu trách
nhiệm trong lĩnh vực này. Liên quan đến tất cả các vấn đề
hợp tác cảnh sát quốc tế, Trung tâm thông tin Bóng đá Quốc
gia củ Bỉ-NFIP tại Cơ quan cảnh sát liên bang được chỉ định
là đầu mối liên lạc duy nhất.
3. Giám sát các sự kiện thể thao
Sự điều phối các phương pháp tiếp cận của cảnh sát tại
các trận đấu bóng đá do Trung tâm Thông tin Bóng đá Quốc
gia- NFIP thực hiện, xuyên suốt lực lượng cảnh sát liên
bang. Trung tâm có đội ngũ nhân viên 4 người. Lực lượng
cảnh sát địa phương có thẩm quyền và trách nhiệm duy trì
trật tự công cộng tại các trận đấu bóng đá. Trong mỗi lực
lượng cảnh sát địa phương với một đội làm nhiệm vụ tại
giải hạng nhất, hạng nhì hoặc hạng ba có một sĩ quan tình
báo và các thám tử.
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Có những chương trình đào tạo riêng về nhân sự cho lực
lượng cảnh sát đặc nhiệm này. Có 2 cuộc họp chung hàng
năm cho các nhân viên tình báo, do NFIP tổ chức. Ngoài ra
còn có một cuộc họp thường niên cho các cán bộ chỉ huy
trận đấu.
Việc bố trí lực lượng cảnh sát quốc gia được xác định
theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phương thức bố
trí sẽ căn cứ vào những thông tin tình báo và đánh giá nguy
cơ có thể xảy ra. Mục đích là không để mọi người nhìn thấy
có nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục bên trong sân vận
động (chỉ bố trí các mật vụ mặc thường phục). Việc bố trí
lực lượng cảnh sát cần phải được thực hiện trên cơ sở giao
tiếp và tương tác với người hâm mộ, xác định rõ mục tiêu,
can thiệp nhanh chóng khi cần thiết và không khoan nhượng
trong trường hợp vi phạm pháp luật về bóng đá.
Ở cấp độ quốc tế, NFIP Bỉ hoạt động hoàn toàn phù hợp
với các quyết định của Hội đồng EU và Luật bóng đá áp
dụng trên phạm vi quốc tế.
4. Sân vận động và trang thiết bị
Thiết bị sân vận động được quy định bởi pháp luật, đặc
biệt là các sắc lệnh của hoàng gia về:
• Tổ chức và phục vụ
• Phương thức phát hành vé (50% các sân vận động ở giải
hạng nhất có sự kiểm soát truy cập tự động, nhưng điều này
là không bắt buộc, không được chỉ định việc phát hành vé).
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• Hệ thống camera giám sát- CCTV.
• Cơ sở hạ tầng.
• Công tác điều phối và chính sách về đảm bảo an toàn
và an ninh.
Khi tình huống ở các sân vận động luôn có những diễn
biến khác nhau nên việc thực thi các quy định pháp luật
phải được thông qua hội nghị hiệp thương hàng năm để ký
kết phối hợp giữa các tổ chức, các thị trưởng địa phương,
cảnh sát, đội cứu hỏa và các dịch vụ y tế ở cấp địa phương.
Công tác thanh tra sân vận động do cơ quan chuyên trách
về bóng đá của Bộ Nội vụ thực hiện. Các đội cứu hỏa cũng
phải tiến hành kiểm tra tổng thể và kiểm tra chung trước
mùa giải và lập biên bản báo cáo chính thức. Cũng cần có
báo cáo định kỳ của mỗi mùa giải do một chuyên viên
không thuộc các bộ phận nói trên thực hiện. Ngoài ra hệ
thống camera giám sát cần phải được kiểm tra hàng năm bởi
một công ty độc lập.
5. Công tác tổ chức, phục vụ
Quản lý đám đông là nhiệm vụ chính của công tác tổ
chức, phục vụ. Những người phục vụ là những tình nguyện
viên; các nhiệm vụ, năng lực, trình độ được đào tạo của họ
đều phải phù hợp (100%) với các khuyến nghị của Hội đồng
châu Âu trong lĩnh vực này.Công tác này được tổ chức theo
luật bóng đá và các sắc luật của hoàng gia về công tác tổ
chức, phục vụ.
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Có những dự tính trước về mặt pháp lý đối với công tác
tuyển dụng và đào tạo những người phục vụ.
Người được tuyển dụng phải đảm bảo những điều kiện
sau đây:
• Đủ 18 tuổi
• Có phẩm chất đạo đức tốt
• Không bị cấm đến sân vận động trong 5 năm vừa qua
• Có sức khỏe tốt
• Không có tiền sử về tâm lý
• Việc đào tạo người quản lý, phục vụ bao gồm các vấn
đề sau:
o Lý thuyết (tối thiểu 6 giờ.): Pháp luật, tâm lý đám
đông, các kỹ thuật quan sát, quản lý tranh chấp, xung đột…
o Thực hành: các kỹ năng nhận dạng, sơ cấp cứu, trình tự
tiến hành sơ tán, hiểu biết về những người hâm mộ có nguy
cơ gây rối, hợp tác với cảnh sát và các cơ sở dịch vụ y tế…
• Có thời gian tập sự tại 5 trận đấu
• Đánh giá của cơ quan tham vấn địa phương
• Mỗi năm, những người quản lý, phục vụ này sẽ được
đào tạo bổ sung tập trung vào chủ đề có liên quan, như phân
biệt chủng tộc, chăm sóc cho những khán giả bị khuyết tật,
say rượu và ma túy…
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• Về việc thể thiện tinh thần mến khách, khuyến cáo mới
đây của Ban thường trực sẽ được giới thiệu sớm trên toàn
quốc.
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V. NGA
Bài sơ lược về quốc gia này nhằm mục đích trình bày về
nỗ lực của Liên bang Nga trong việc thực hiện Công ước
Châu Âu về Bạo lực của khán giả và Hành vi sai trái ở các
Sự kiện Thể thao và cụ thể là ở các Trận đấu Bóng đá.
Thông tin được trình bày theo 8 mục sau:
- Các Luật quy định về vấn đề an toàn và an ninh tại các
sự kiện thể thao
- Phối hợp trong nước
- Kiểm soát các sự kiện thể thao
- Các biện pháp trừng phạt
- Sân vận động và trang thiết bị
- Quản lý và lòng mến khách
- Các biện pháp ngăn chặn
- Vấn đề an toàn và an ninh liên quan đến các môn thể
thao khác
1. Các Luật quy định về vấn đề an toàn và an ninh tại
các sự kiện thể thao
- Luật Liên bang số 329-FZ ngày 04 tháng 12 năm 2007
về văn hóa thể chất và thể thao ở Liên bang Nga (được sửa
đổi trong Luật Liên bang số 192-FZ ngày 23 tháng 07 năm
2013).
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- Luật Liên bang số 3-FZ ngày 07 tháng 02 năm 2011 về
lực lượng cảnh sát
- Bộ luật về những vi phạm hành chính của Liên bang
Nga
- Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga
2. Phối hợp trong nước
Các nhà tổ chức sự kiện chính thức, chủ nhà, những đơn
vị sử dụng các cơ sở thể thao và lực lượng cảnh sát đứng ra
đảm bảo trật tự, an toàn công cộng tại các sự kiện thể thao.
Sẽ thực hiện phối hợp các hoạt động an ninh theo các Quy
định về An ninh tại các sự kiện thể thao chính thức (văn bản
đang được soạn thảo).
3. Kiểm soát các sự kiện thể thao
Lực lượng cảnh sát, các nhà quản lý và các công ty an
ninh tư nhân trong đó gồm có các nhà tổ chức các sự kiện
thể thao phải đưa ra các biện pháp an ninh tại các sự kiện
thể thao nhằm đảm bảo an toàn cho các sự kiện.
4. Các biện pháp trừng phạt
Đấu tranh chống lại các hành vi phạm pháp của các cổ
động viên tại các sự kiện thể thao được thực hiện theo 2
hướng: phạt hành chính và phạt hình sự.
Trách nhiệm hành chính
- "Không tuân theo mệnh lệnh hợp pháp của cảnh sát
viên, sĩ quan quân đội, cán bộ kiểm soát chất ma túy có
thẩm quyền kiểm soát ma túy và các chất hướng thần, nhân
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viên Cơ quan An ninh Liên bang, thành viên của lực lượng
Cảnh sát quốc gia, thành viên của các cơ quan có thẩm
quyền thực hiện các chức năng kiểm soát và giám sát di cư,
thành viên của chính quyền hoặc các cơ quan cải huấn".
- "Hành vi gây mất trật tự"
-"Uống rượu bia và các đồ uống có cồn hoặc sử dụng
thuốc gây nghiện hay các chất hướng thần ở những nơi công
cộng".
-"Xuất hiện ở nơi công cộng trong trạng thái say xỉn"
-"Vi phạm an toàn cháy nổ" (khi được sử dụng để bắn
pháo hoa ở sân vận động)
-"Vi phạm Bộ quy tắc ứng xử dành cho khán giả tại các
sự kiện thể thao chính thức"
Phạt tiền từ 3 đến 10 nghìn rúp hoặc phạt bắt buộc làm
việc không lương tới 160 giờ, kèm theo khả năng có thể
chịu lệnh cấm không được tham gia các sự kiện thể thao
trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu các hành
động phạm pháp dẫn đến bị đình chỉ hoặc chấm dứt sự kiện
thể thao, mỗi cổ động viên sẽ phải chịu phạt lên đến 15.000
rúp hoặc bị bắt giam giữ tới 15 ngày, kèm theo khả năng có
thể bị cấm tham dự các cuộc thi đấu thể thao chính thức
trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 7 năm.
-“Vi phạm các quy định về an toàn trong suốt các cuộc thi
đấu thể thao chính thức". Các quan chức bị phạt tiền từ 50
nghìn đến 100 nghìn rúp; các cá nhân tham gia vào các hoạt
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động kinh doanh mà không có tư cách pháp nhân bị phạt từ
50 nghìn đến 100 nghìn rúp hoặc bị đình chỉ các hoạt động
hành chính lên đến 90 ngày; đối với các đơn vị có tư cách
pháp nhân, sẽ phạt từ 100 nghìn đến 300 nghìn rúp hoặc bị
đình chỉ các hoạt động hành chính lên đến 90 ngày.
- Khi gây hại đến sức khỏe con người hoặc gây thiệt hại
tài sản, nếu các hành động này không vi phạm hình sự, các
quan chức bị phạt hành chính từ 100 nghìn đến 200 nghìn
rúp; các cá nhân tham gia vào các hoạt động kinh doanh mà
không có tư cách pháp nhân bị phạt từ 100 nghìn đến 200
nghìn rúp hoặc bị đình chỉ các hoạt động hành chính lên đến
90 ngày; và đối với các đơn vị có tư cách pháp nhân, sẽ phạt
từ 300 nghìn đến 500 nghìn rúp hoặc bị đình chỉ các hoạt
động hành chính lên đến 90 ngày.
Trách nhiệm hình sự
- "Cố ý gây thiệt hại tài sản"
- "Quậy phá"
-"Vi phạm xử lý, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng các chất
dễ gây cháy nổ và pháo hoa"
-"Dùng bạo lực chống lại đại diện cơ quan nhà nước"
- "Xúc phạm đại diện cơ quan nhà nước"
5. Sân vận động và trang thiết bị
Các yêu cầu cần thiết về sân vận động và trang thiết bị kỹ
thuật được quy định trong Luật Liên bang số 192-FZ ngày
23 tháng 7 năm 2013.
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Tiêu chuẩn quốc gia của Liên bang Nga đó là «Các đối
tượng của thể thao. Yêu cầu an ninh trật tự trong tổ chức
các môn thể thao và các hoạt động thể chất»
Hơn nữa, Chính phủ Liên bang Nga hiện nay đang soạn
thảo dự thảo Nghị định phê duyệt các quy định về vấn đề an
toàn tại các sự kiện thể thao chính thức. Trong đó có đề cập
đến quyền và nghĩa vụ của các nhà tổ chức sự kiện thể thao
chính thức, các chủ nhà và những đơn vị sử dụng các cơ sở
thể thao và quy định đảm bảo trật tự, anh ninh công cộng
trong suốt các sự kiện thể thao chính thức.
6. Quản lý và lòng mến khách
Địa vị pháp lý của các nhà quản lý được quy định tại Luật
Liên bang số 192-FZ ngày 23 tháng 7 năm 2013. Hơn nữa,
Bộ thể thao Nga phối hợp với các liên đoàn thể thao của
Nga đang xây dựng Dự thảo Chỉ thị về phê duyệt đào tạo
cho các nhà giám sát và quản lý nhằm đảm bảo trật tự, an
ninh công cộng trong suốt các cuộc thi đấu thể thao chính
thức".
7. Các biện pháp ngăn chặn
Chính phủ Liên Bang Nga đang soạn thảo Dự thảo Nghị
định về phê duyệt bộ quy tắc ứng xử dành cho khán giả tại
các sự kiện thể thao chính thức. Bộ quy tắc ứng xử sẽ hỗ trợ
cho việc thiết lập các quyền, nghĩa vụ của khán giả tại các
sự kiện thể thao và quy định các lệnh cấm.
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8. Vấn đề an toàn và an ninh liên quan đến các môn
thể thao khác
Các tiêu chuẩn được thông qua ở Liên bang Nga được áp
dụng trên toàn thế giới và đối với tất cả các môn thể thao.
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VI. HÀ LAN
Bài sơ lược về quốc gia này nhằm mục đích trình bày về
nỗ lực của Hà Lan trong việc thực hiện Công ước Châu Âu,
Bạo lực và Hành vi sai trái ở các Sự kiện Thể thao và cụ thể
là ở các Trận đấu Bóng đá (CETS 120). Hà Lan đã có
những biện pháp nào để thực hiện tốt Công ước và quốc gia
này đã làm những gì để đảm bảo mức độ an toàn và an ninh
tại các sự kiện thể thao?
Phần này giới thiệu về khuôn khổ pháp lý và khung tổ
chức, trong đó đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn
và an ninh tại các sự kiện thể thao. Thông tin được trình bày
theo 8 mục sau:
- Các Luật quy định về vấn đề an toàn và an ninh tại các
sự kiện thể thao
- Phối hợp trong nước
- Kiểm soát các sự kiện thể thao
- Các biện pháp trừng phạt
- Sân vận động và trang thiết bị
- Quản lý và lòng mến khách
- Các biện pháp ngăn chặn
- Vấn đề an toàn và an ninh liên quan đến các môn thể
thao khác
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1. Các Luật quy định về vấn đề an toàn và an ninh tại
các sự kiện thể thao
Ngoài Luật hình sự thông thường, Luật hành chính (trong
đó có các quy chế chung của thành phố và các quy chế riêng
với mục đích đặc biệt) và Luật dân sự:
Đạo luật chống quậy phá trong bóng đá và hành vi phản
xã hội nghiêm trọng (MBVEO, tháng 9/2010) cho phép các
thị trưởng có thể áp dụng lệnh cấm cá nhân hoặc nhóm và
có nghĩa vụ báo cáo về những bọn côn đồ bóng đá khét
tiếng. Căn cứ vào MBVEO, các công tố viên có thể áp dụng
lệnh cấm về các hành vi tương tự đối với những bọn côn đồ
bóng đá khét tiếng và xử lý các hành động chuẩn bị phạm
tội hình sự.
Tuân theo các điều kiện về cấp phép phù hợp với các thủ
tục xử lý kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Hà Lan
(KNVB).
2. Phối hợp trong nước
Ở Hà Lan, các thị trưởng giữ một vai trò quan trọng bởi
họ phải chịu trách nhiệm về trật tự công cộng và vấn đề an
toàn. Họ cấp phép cho mỗi trận đấu bóng đá chuyên nghiệp
diễn ra ở các thành phố của họ. Lực lượng cảnh sát địa
phương, Viện công tố và câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp
có liên quan phải cố vấn cho thị trưởng và đưa ra các thỏa
thuận về vấn đề an toàn.
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3. Kiểm soát các sự kiện thể thao
Mỗi câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Hà Lan đều chịu
trách nhiệm chính về vấn đề an toàn của khán giả và quản lý
trật tự các trận đấu. Lực lượng cảnh sát sẽ hỗ trợ, cố vấn cho
họ về vấn đề này. Lực lượng cảnh sát phải tập trung cao vào
đảm bảo trật tự công cộng và thi hành luật pháp xoay quanh
trận đấu. Độ rủi ro của mỗi trận đấu được phân loại trước
(từ rủi ro thấp đến rủi ro cao); Viện Công tố và thành phố
cùng với câu lạc bộ đưa ra những thỏa thuận về các biện
pháp cần áp dụng. Chẳng hạn, ở các trận đấu có độ rủi ro
trung bình và cao, các cảnh sát viên sẽ di chuyển cùng với
các nhóm cổ động viên; cảnh sát sẽ kiểm soát, di chuyển
trực tiếp và quyết định xem có cần tăng cường sự có mặt
của lực lượng cảnh sát ở nhiều khu vực hay không (chẳng
hạn như huy động thêm lực lượng cảnh sát chống bạo
động). Tại mỗi trận đấu, lực lượng cảnh sát cũng giữ vị trí là
chỉ huy trận đấu trong sân vận động nhằm giám sát không
khí trận đấu, các sự cố có thể xảy ra và các sự cố thực tế xảy
ra, đồng thời nghiên cứu, phân tích những hình ảnh từ
truyền hình trực tiếp.
Lực lượng cảnh sát áp dụng nguyên tắc ‘biết và được
biết’. Các cảnh sát viên hành động như những người giám
sát thường trực các cổ động viên và tiếp cận với những cổ
động viên tiềm ẩn khả năng gây rối, vạch trần âm mưu của
họ trước, trong và sau những ngày thi đấu.
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Cuối cùng, lực lượng cảnh sát cũng đóng vai trò quan
trọng trong việc thu thập các thông tin được che đậy và các
thông tin công khai về các nhóm cổ động viên, côn đồ bóng
đá có tiếng. Mỗi trận đấu bóng đá chuyên nghiệp, cảnh sát
phải chuẩn bị báo cáo và đưa báo cáo đó vào một cơ sở dữ
liệu quốc gia. Báo cáo mô tả không khí trước, trong và sau
trận đấu, các biện pháp sẵn sàng, các nghi phạm bị bắt, quá
trình huy động cảnh sát trong hàng giờ,…
4. Các biện pháp trừng phạt
Các trận đấu có thể bị hủy hoặc bị hoãn.
Cổ động viên có những hành vi sai trái có thể bị cấm
không được vào các sân vận động bóng đá (cả ở cấp địa
phương hay quốc gia), phải chịu các lệnh cấm dành cho cá
nhân hoặc nhóm, các lệnh khống chế và phải có nghĩa vụ
báo cáo với các cơ quan chức năng vào thời điểm nhất định.
Có thể bị áp đặt các mức phạt hành chính, các biện pháp
trừng phạt khác và các lệnh phục vụ cộng đồng; những nghi
phạm có thể bị triệu đến,….
5. Sân vận động và trang thiết bị
Các cơ sở, thiết bị được bố trí trong và xung quanh các
sân vận động. Gồm có các khu vực dành riêng cho các vị
khách mời đặc biệt (có những bức tường phân cách bằng
tấm Lexan), lối đi dành riêng cho các cổ động viên, các
phần đường dành riêng cho xe cộ đi lại ở khu vực xa, bãi đỗ
xe ở trong sân vận động hoặc ở khu vực gần đó, câu lạc bộ
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và lực lượng cảnh sát bố trí nhân sự phối hợp với các ban
chỉ huy ở các sân vận động, truyền hình mạch kín ở trong và
xung quanh sân vận động, bộ phận kiểm soát lối vào do tổ
chức an ninh của các câu lạc bộ điều hành (tổ chức khám
xét các phái đoàn),…
6. Quản lý và lòng mến khách
Những năm gần đây đòi hỏi công tác quản lý ở các câu
lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp phải chuyên nghiệp hơn. Có
nhiều nhà quản lý được đào tạo hơn. Ngoài độ an toàn, lòng
mến khách cũng ngày càng trở nên quan trọng. Các nhà
quản lý hành động dứt khoát hơn trong chống lại việc lạm
dụng cầu nguyện ở các sân vận động; đồng thời trọng tài
cũng gánh trách nhiệm thường xuyên hơn đối với các tình
huống như vậy được thể hiện qua việc bị đình chỉ các trận
đấu.
7. Các biện pháp ngăn chặn
Hạn chế số lượng cổ động viên từ xa hoặc có thể cấm
hoàn toàn các cổ động viên từ xa;
Sắp xếp di chuyển bắt buộc những cổ động viên từ xa ở
những trận đấu có nguy cơ cao;
Hạn chế bán vé (thẻ câu lạc bộ bắt buộc hoặc vé);
Khám xét khách mời;
Khách mời phải xác định danh tính;
Có thể cấm bán rượu hoặc có thể cho phép phục vụ bia có
độ cồn thấp;
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Có thể cấm những côn đồ khét tiếng và yêu cầu họ phải tự
báo cáo với các cơ quan chức năng.
8. Vấn đề an toàn và an ninh liên quan đến các môn
thể thao khác
Không có luật pháp cụ thể; vai trò thông thường của ngài
thị trưởng, lực lượng cảnh sát (trật tự công cộng), các câu
lạc bộ và các thành phần liên quan. Nếu cần thiết, ngài thị
trưởng có thể yêu cầu bổ sung thêm các biện pháp luôn dưới
hình thức là một ‘chế độ sự kiện” khi cấp phép cho một sự
kiện thể thao.
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VII. ĐỨC
CÔNG TÁC AN NINH TẠI CÁC SỰ KIỆN THỂ
THAO Ở NƯỚC ĐỨC
Mục đích của quốc gia này là thể hiện việc thực hiện
Công ước Châu Âu về Chống Bạo lực và Hành động phi
đạo đức tại các sự kiện thể thao đặc biệt là ở các trận đấu
bóng đá (CETS 120). Hồ sơ quốc gia này mô tả các khuôn
khổ pháp lý và tổ chức trong đó có các biện pháp đảm bảo
an toàn và an ninh tại các sự kiện thể thao, được trình bày
trong 8 phần mục:
- Những quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn và an
ninh tại các sự kiện thể thao
- Sự điều phối trong nước
- Giám sát các sự kiện thể thao
- Các biện pháp xử phạt
- Sân vận động và trang thiết bị
- Công tác tổ chức phục vụ và sự mến khách
- Các biện pháp phòng ngừa
- Công tác đảm bảo an toàn và an ninh liên quan đến các
môn thể thao khác
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1. Những quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn và
an ninh tại các sự kiện thể thao
Để giải đáp vấn đề này chúng tôi đã có những nhận xét sơ
bộ như sau: Nước Đức là một Liên Bang với 16 Bang riêng
biệt trên lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Đức. Theo đó,
cùng với các Chính phủ Liên Bang chính quyền của các
Bang hình thành nên bộ máy nhà nước Đức. Các Bang bao
gồm các quận, huyện, hành chính, thành phố, các cộng đồng
địa phương và các thành phố không trực thuộc.
Vì lý do này, cũng có những thẩm quyền pháp lý tồn tại ở
cấp Liên Bang, ở mỗi Bang và cấp thành phố. Cùng với 16
lực lượng cảnh sát của các Bang, nước Đức cũng có Cơ
quan cảnh sát liên bang và Cục Cảnh sát hình sự Liên Bang
với 16 sắc luật cảnh sát tương tự cũng như Sắc luật Cảnh sát
Liên bang và Sắc luật Cảnh sát hình sự liên bang.
Nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát là ngăn chặn các mối đe
dọa (phòng ngừa) và truy tố tội phạm hình sự (trấn áp).
Thẩm quyền đối với luật hành chính nằm trong phạm vi
thẩm quyền của các Bang.
Đặc biệt, luật cảnh sát nói chung là tiêu chuẩn quy phạm
pháp luật có liên quan, cùng với những điều khoản quy định
theo luật Liên Bang hoặc Bang. Các đô thị, thành phố và
các quận, vv có thể ban hành các quy định riêng của mình
trong bối cảnh các trận đấu bóng đá, ví dụ: về hoạt động của
sân vận động, tiêu thụ rượu ở trước sân vận động, việc
mang theo sản phẩm, dụng cụ vv.
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Ngoài ra, có những chuẩn mực pháp lý đặc biệt tồn tại
như việc xây dựng luật trong đó quy định, trong số những
vấn đề khác, đặc điểm cấu trúc các sân vận động thể thao.
Nhà tổ chức các trận đấu bóng đá được coi là "người có
quyền quyết định ai sẽ được phép vào sân hoặc bị từ chối
vào sân" và những trường hợp này sẽ được áp dụng theo
luật dân sự (luật liên bang).
Các câu lạc bộ bóng đá, các tổ chức và các hiệp hội cũng
có những chỉ đạo và các quy định riêng của họ và điều đó sẽ
mở rộng tầm ảnh hưởng của họ trong bối cảnh các trận đấu
bóng đá, trong một số trường hợp thậm chí vượt ra ngoài
một giải đấu riêng lẻ (ví dụ như các chỉ thị về chuẩn hóa các
lệnh cấm sân vận động) của Hiệp hội bóng đá Đức.
Ngoài ra còn có các quy định nội bộ, hướng dẫn và quy
định tại chỗ cho Cảnh sát Liên bang và các lực lượng cảnh
sát của các Bang trong đó mô tả quá trình chuẩn bị, tổ chức
và tham vấn về các giải thi đấu thể thao các trận đấu bóng
đá.
Ngoài ra, nguyên tắc của "nhà nước phải tuân thủ pháp
luật" là bắt nguồn từ Điều 20 (III) của Luật cơ bản chỉ đạo
việc thường xuyên xem xét phát triển cao hơn các hoạt động
của một nhà nước dưới sự cai trị của pháp luật. Định hướng
của hoạt động theo pháp luật hành chính đối với pháp luật
và pháp luật đòi hỏi phải có sự đánh giá và xem xét, thẩm
định thường xuyên. Về khía cạnh này, các phương pháp
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phòng ngừa trong khuôn khổ của một giải pháp giảm nhẹ
(nguyên tắc tương xứng) được ưu tiên hơn hành động trấn
áp.
2. Sự điều phối trong nước
Nước Đức có nhiều câu lạc bộ lâu đời và giàu truyền
thống – (khoảng 535.000 câu lạc bộ các loại ở Đức). Họ
cũng đóng một vai trò quan trọng trong thể thao.
Ví dụ, Liên đoàn thể thao Olympic Đức (DOSB), một
hiệp hội thể thao quốc gia, bao gồm khoảng 91.000 câu lạc
bộ thể dục thể thao với tổng số 27 triệu thành viên. Đặc biệt,
cơ cấu tổ chức câu lạc bộ Đức được hưởng lợi bởi sự tách
biệt giữa nhà nước và thể thao đã được ghi trong hiến pháp
Đức, Luật cơ bản.
Điều 9 của Luật cơ bản trao quyền tự do lập hội, hiệp hội
và câu lạc bộ thể dục thể thao được hưởng vị thế tự chủ và
vững chắc.
Cơ cấu tổ chức liên bang của Đức đòi hỏi sự phân cấp
mạnh mẽ trong một số lĩnh vực. Vì lý do này, các cơ cấu tổ
chức đã được kiến tạo theo chế độ liên bang trong khi đó
vẫn tạo ra cách tiếp cận thống nhất và đồng bộ.
16 Bộ trưởng Nội vụ của các Bang cũng như các Bộ
trưởng Nội vụ Liên Bang là cấp cao nhất của cơ cấu tổ chức
này. Họ hợp thành Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ (IMK) nhóm
họp hai lần một năm.
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Hội nghị này có một số các nhóm công tác, cùng với
Nhóm Công tác thứ II - đại diện cho Ban Tổng Giám đốc
"Công an , cảnh sát" của các bộ nội vụ Liên Bang và các
Bang - chịu trách nhiệm về an ninh nội vụ ở Đức. Dưới
Nhóm Công tác thứ II còn có một cơ quan cảnh sát nữa tiểu ban "Chỉ huy, Hành động, Chống tội phạm".
Các chỉ huy trưởng, thành viên cao cấp của cảnh sát từ bộ
nội vụ của các Bang và Liên Bang phụ trách các vấn đề kỹ
thuật cơ bản về chuyên môn có liên quan và chuẩn bị cho
các cuộc thảo luận tại các cơ quan khác nhau của cấu trúc
IMK. Trên cơ sở sự cố liên quan, các nhóm dự án có thể
luôn luôn được thiết lập trong các nhóm khác nhau của cấu
trúc IMK
Bên cạnh Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ còn có một hội nghị
tương tự gồm 16 vị Bộ trưởng, Quốc vụ khanh thể thao của
các Bang thuộc Liên Bang và Bộ trưởng Bộ Thể thao, hình
thành Hội nghị các Bộ trưởng thể thao (SMK).
Hội nghị này cũng họp hai lần một năm, bất thường để
giải quyết việc giám sát các sự kiện thể thao sát trên quan
điểm của thể thao.
Bộ Nội vụ Liên bang, là Bộ chủ yếu chịu trách nhiệm đối
với thể thao gồm:
• Hiệp hội các hành phố của Đức (đặc biệt với Ủy ban
thể thao);
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• Liên đoàn các thành phố và các Cộng đồng của Đức
(Deutscher Städte- und Gemeindebund).
• Hội đồng cấp huyện của Đức.
Trách nhiệm của chính quyền liên bang bao gồm các sự
kiện thể thao phi nhà nước quan trọng đối với lãnh thổ liên
bang và những hoạt động của lĩnh vực này mà chỉ một Bang
thì không thể hỗ trợ một cách hiệu quả được.
Thể thao cũng thuộc thẩm quyền pháp lý của Liên Bang,
ví dụ như trong các lĩnh vực thuế và các vấn đề xã hội, quy
hoạch vùng và xây dựng đô thị. Các lĩnh vực pháp lý khác,
chẳng hạn như luật về bảo vệ trẻ vị thành niên tại nơi làm
việc, pháp luật về bảo tồn thiên nhiên và pháp luật về môi
trường cũng chứa đựng các tiêu chuẩn có liên quan đến các
môn thể thao. Nếu các điều kiện ban đầu không được đáp
ứng, về cơ bản tất cả các nước thuộc Liên Bang phải chịu
trách nhiệm quy định tại Điều 30 của Luật cơ bản, trừ
trường hợp Luật cơ bản có quy định khác. Như vậy luật của
riêng mỗi nước cũng được áp dụng cho các vấn đề xoay
quanh thể thao. Trong các nước liên bang, Bộ trưởng nội vụ
của các nước, hoặc các bộ trưởng riêng khác sẽ chịu trách
nhiệm về thể thao.
Các lực lượng cảnh sát của từng Bang tương sẽ chịu trách
nhiệm về an ninh và an toàn tại các sự kiện thể thao. Họ sẽ
hoạt động trong các lĩnh vực phòng chống nguy hiểm và
truy tố hình sự. Các lực lượng cảnh sát của từng Bang được
103

gắn kết vào cơ cấu tổ chức cấp bộ của các cơ quan thuộc
các Bang, trong khi các lực lượng phòng chữa cháy được
liên kết với các thành phố và các quận. Ngoài ra, cơ quan
hành chính khác của các quận sẽ xử lý việc xem xét các vấn
đề nảy sinh theo luật xây dựng.
3. Giám sát các sự kiện thể thao
Cùng với cơ cấu tổ chức Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ IMK và Hội nghị các Bộ trưởng Thể thao- SMK một tổ
chức gọi là "Ủy ban Quốc gia về Thể thao và An ninh"
(NASS) là đặc biệt quan trọng đối với việc giám sát các sự
kiện thể thao.
Tại NASS, tất cả các bên liên quan đều chịu trách nhiệm
chính về an toàn và an ninh tại các sự kiện thể thao (nhóm
công tác của các Bộ trưởng của các Bang trách nhiệm về
vấn đề xây dựng, nhà ở, định cư, các Bộ trưởng liên bang
phụ trách về gia đình, người già, phụ nữ và thanh niên, các
Bộ trưởng Nội vụ liên bang, Hiệp hội bóng đá Đức, Liên
đoàn thể thao Đức, Hiệp hội các Thành phố Đức, Hội nghị
các Bộ trưởng Nội vụ, Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên, Văn
phòng điều phối các chương trình cổ động cũng như Hội
nghị các Bộ trưởng Thể thao) đều có đại diện, để có thể
cung cấp những thông tin tốt nhất và đạt được thỏa thuận
càng nhanh càng tốt.
Năm 1992 NASS đã phát triển "Chiến lược quốc gia về
thể thao và an ninh (NKSS)" hiện đang được sửa đổi. Chiến
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lược này là cơ sở cần thiết để đi đến các biện pháp và ràng
buộc trách nhiệm của tất cả các bên liên quan tới bóng đá.
Đặc biệt “Chiến lược quốc gia về thể thao và an ninh
(NKSS)" đặt ra yêu cầu thành lập "Ủy ban khu vực về thể
thao và an ninh" (như một sự hiện điện của NASS ở cấp
thành phố), hợp tác với những người hâm mộ, soạn thảo
chiến lược phát triển đội ngũ những nhà quản lý tư nhân
cũng như việc thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết đối
với các tòa nhà, cũng trong các giải đấu hạng thấp hơn.
Các lực lượng cảnh sát liên bang và các Bang đã tự chuẩn
bị cho mình để quản lý các sự kiện thể thao như vậy với các
giải pháp chiến lược và các cơ cấu tổ chức khác nhau.
Cùng với việc tổ chức quy củ những cơ cấu tổ chức được
gọi là "cấu trúc chính quy", cấu trúc điều hành riêng - còn
có một "lực lượng đặc nhiệm" - được thiết lập để quản lý
các sự kiện thể thao. Cơ quan cảnh sát tương ứng với nhiệm
vụ quản lý các hoạt động tạo nên một bộ tư lệnh với đội ngũ
cán bộ chỉ huy và điều hành.
Đặc biệt là trong cấu trúc quản lý này có nhiều quy định
và hướng dẫn về cảnh sát chứa đựng các tiêu chuẩn cụ thể,
ví dụ đối với các biện pháp áp dụng trong những dịp đặc
biệt như các trận đấu bóng đá, các cuộc hội họp).
Trong cấu trục quản lý này, các nước thuộc liên bang đã
thành lập các "Cơ quan Thông tin thể thao của Bang (LIS)",
để tiếp nhận và phân tích những thông tin tình báo, đánh giá
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các tình huống có liên quan và chuyển tới "Trung tâm
Thông tin bóng đá Quốc gia (NFIP)" là "Cơ quan Thông tin
Trung ương điều hành các hoạt động vào dịp điễn ra các sự
kiện thể thao".
Ngoài ra, các cơ quan cảnh sát có trách nhiệm ở địa
phương cũng như các cơ quan cảnh sát khác có liên quan
cũng có được những thông tin tình báo liên quan. Trong quá
trình này các cảnh sát mật vụ đóng một vai trò thiết yếu. Cơ
quan Thông tin thể thao của Bang khác nhau cũng như Tổ
chức liên đoàn các Bang sử dụng kiến thức và sự tinh thông
của họ về các nhóm cổ động viên, khán giả để đánh giá tình
huống cụ thể.
Ở các trận đấu bóng đá quốc tế, nước Đức hình thành cái
gọi là "SKB đội Đức" dưới sự lãnh đạo của ZIS để đảm bảo
sự trao đổi thông tin đã thỏa thuận với các cơ quan khác có
liên quan. ZIS là một tổ chức Liên đoàn các Bang- chủ yếu
để trao đổi thông tin và duy trì các tệp dữ liệu về người
phạm tội bạo lực trong Thể thao - đã được kết nối với cảnh
sát Bang North- Rhine Westphalia.
Luật của Đức không quy định phải bồi thường cho việc
triển khai cảnh sát bên trong sân vận động thể thao (không
phải bởi các liên đoàn thể thao cũng không phải bởi các câu
lạc bộ).
4. Các biện pháp xử phạt
Trong lĩnh vực các hoạt động tố tụng, các nhà chức trách
có thẩm quyền có khả năng áp đặt tiền phạt hoặc bỏ tù.
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Trong cấu trúc quản lý này, các quy định riêng của pháp
luật hình sự đối với giới trẻ phải được tuân thủ. Biện pháp
trừng phạt bao gồm cảnh báo phòng ngừa đối với những
người có thể phạm tội thuộc các nhóm cổ động viên có vấn
đề. Ngoài ra, các nhà chức trách hoạt động trong lĩnh vực
phòng ngừa có thể áp dụng biện pháp tạm giữ những nhóm
người nổi loạn trong khoảng thời gian mà chúng đang tạo
thành một mối đe dọa hoặc có thể cấm, không cho họ vào
sân trong thời gian đó.
Hơn nữa, nhà tổ chức sự kiện thể thao có thể sử dụng
quyền chống xâm nhập và áp đặt các lệnh cấm tại sân vận
động bằng quyết định của riêng mình trên cơ sở của pháp
luật dân sự. Nếu tổ chức vi phạm những điều khoản quy
định chính thức thì sẽ bị phạt tiền, hoặc hợp đồng chuyển
nhượng quyền tổ chức sự kiện sẽ bị thu hồi. Đồng thời nhà
tổ chức là thuộc thẩm quyền pháp lý về thể thao của Liên
đoàn bóng đá Đức (DFB). Các tòa án chịu trách nhiệm về
các vụ việc nảy sinh trong thể thao sẽ tuyên phạt đối với các
câu lạc bộ hoặc cá nhân vi phạm. Cơ sở để đưa ra phán
quyết là tập hợp các quy định, quy chế và các quy tắc đã
được đặt ra , ví dụ, quy tắc của Liên đoàn Bóng đá ĐứcDFB; mỗi câu lạc bộ đã đăng ký của Liên đoàn phải tôn
trọng những quy tắc này.
5. Sân vận động và trang thiết bị
Ở nước Đức bóng đá là môn thể thao giành được sự quan
tâm lớn nhất. Vì lý do này, có rất nhiều sân vận động với
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các giải đấu khác nhau. Các sân vận động của giải đấu hàng
đầu (Bundesliga) đáp ứng mức độ an ninh cao nhất. Vì vậy,
giám sát bằng video là một tiêu chuẩn. Công tác kiểm soát
những người vào sân vận động được thực hiện dưới các
hình thức khác nhau.
Trong một số trường hợp người quản lý triển khai kiểm
tra các khu vực lối vào, hoặc việc cho người vào sân được
thực hiện thông qua hệ thống điện tử như các kiểu lối vào
có thanh chắn. Trong một giải đấu bình thường, hệ thống
điện tử không được căn cứ vào vé mang tên của chủ sở hữu.
Chỉ những trận đấu được xem là có nguy cơ xảy ra rối loạn
mới được áp dụng biện pháp đặc biệt này. Tại các sự kiện
thể thao lớn như World Cup 2006 tại Đức, việc đặt vé cũng
được thực hiện trên cơ sở đăng ký tên người mua vé.
Khi thỏa thuận với chính quyền địa phương người điều
hành của một sân vận động, trong đó, theo quy luật, là các
câu lạc bộ, phải xác định rõ các tuyến đường vào và ra dành
cho các cổ động viên. Ngoài ra, họ phải chắc chắn rằng các
lực lượng an ninh kín sẽ đảm bảo được sự an toàn bên
trong sân vận động.
Các nhân viên an ninh được đào tạo theo tiêu chuẩn
nghiệp vụ thống nhất theo mã ngành. Cùng với các lực
lượng an ninh, các nhà điều hành của các sân vận động sẽ
cử người tham gia ban huấn luyện cổ động và các hội đồng
an ninh.
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6. Công tác tổ chức, phục vụ và sự mến khách
Ở nước Đức, việc quản lý đám đông trong bối cảnh các
trận đấu bóng đá được tăng cường và phối hợp theo nhiều
phương án. Về phía các câu lạc bộ bóng đá, có các hội đồng
cổ động viên chính thức (các huấn luyện viên), làm đầu mối
kết nối giữa người hâm mộ và các câu lạc bộ. Họ sẵn sàng
tiếp nhận những câu hỏi và những lời chỉ trích của người
hâm mộ bày tỏ đối với các câu lạc bộ và thông báo cho các
cổ động viên về chiến lược và các biện pháp trong tương lai
của các câu lạc bộ.
Ngoài ra, các hội đồng an ninh trực thuộc các câu lạc bộ
đảm bảo sự hợp tác chiến lược về an ninh giữa các câu lạc
bộ, các hiệp hội bóng đá và các cơ quan an ninh. Ngoài ra,
các hiệp hội bóng đá cũng hỗ trợ cái gọi là các đại sứ của cổ
động viên, đặc biệt là tại các giải đấu quốc tế.
Các tổ chức này được hình thành bởi các đội của những
huấn luyện viên cổ động, họ thường đến các nước đăng cai
tổ chức giải để hỗ trợ những người hâm mộ đến từ quốc gia
của mình tại các giải đấu quốc tế. Các đội của các Đại sứ cổ
động viên quốc tế do mạng lưới “cổ động viên bóng đá quốc
tế” tổ chức và hỗ trợ cũng được hưởng lợi từ kinh nghiệm
lâu năm mà họ đã thu được tại các giải đấu quốc tế trước
đây.
Các khu vực phi thương mại là những địa điểm họp mặt,
cung cấp các dịch vụ và các tiện nghi thông tin liên lạc sẽ
phục vụ các cổ động viên đã đến đó và cả những cổ động
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viên trong nước. Họ thực hiện theo phương châm "từ người
hâm mộ dành cho người hâm mộ" và đã đạt được tiêu chuẩn
châu Âu tại các sự kiện bóng đá quy mô lớn kể từ năm
1996.
Đội chủ nhà hoặc nhà tổ chức (các câu lạc bộ bóng đá)
chịu trách nhiệm về an ninh tại các sân vận động, trong đó
có quyền chống đột nhập (bằng pháp luật dân sự - trái
ngược với luật công cộng). Quyền này vừa là để phòng
ngừa những kẻ đột nhập, cũng vừa là nghĩa vụ phải chịu
trách nhiệm về sự an toàn trong sân vận động được thực
hiện bởi các câu lạc bộ bằng các biện pháp của lực lượng an
ninh và lễ tân đã được ủy quyền và trả thù lao để thực thi
nhiệm vụ này.
Theo cách làm này, những người quản lý- phục vụ sẽ
được huấn luyện theo các nguyên tắc tiêu chuẩn hóa (họ
phải trải qua một kỳ thi do phòng thương mại và công
nghiệp tổ chức, được cấp giấy phép theo Mã ngành) và,
trong một số trường hợp sẽ được cho đi đào tạo thêm với
các khóa học nâng cao do lực lượng cảnh sát ở cấp địa
phương tổ chức.
Nhiệm vụ của người quản lý- phục vụ, trong số những
người khác, bao gồm tìm ra các thiết bị bắn pháo hoặc các
dụng cụ nguy hiểm trong các khu vực có người vào trên sân
vận động, bắt giữ những người cá nhân vi phạm tội trong
sân vận động (ví dụ như sau khi họ đã đốt cháy các ống
pháo) rồi bàn giao cho cảnh sát để bắt đầu các biện pháp
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theo dõi đến việc trục xuất hay sơ tán toàn bộ khối khán giả
trên sân .
Nếu những người quản lý không đủ khả năng để hoàn
thành những nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm của mình,
họ được các cảnh sát hỗ trợ. Những quy định cụ thể về tổ
chức và công việc của những người quản lý- phục vụ cũng
được nêu rõ trong Chiến lược Quốc gia về thể thao và an
ninh.
Những biện pháp này được củng cố bằng các giải pháp
thông tin liên lạc của các lực lượng cảnh sát. Trong nhiều
phương thức hoạt động, các đội đặc nhiệm quản lý xung đột
được thiết lập mà kết nối được với các hoạt động của cảnh
sát một cách rõ ràng để giải quyết xung đột sẽ góp phần
tránh và làm giảm nhẹ xung đột. Trong bối cảnh này, các
thám tử sẽ có đóng góp đáng kể cho phía cảnh sát bằng cách
truyền thông tin trên sân để chỉ huy cảnh sát và thông báo
về các phương thức hành động sắp tới.
Ngoài ra, đội ngũ cán bộ điều hành thường được thông
báo bằng tài liệu chuẩn bị trước về các đặc điểm đặc trưng
riêng của các quốc gia vào mỗi mùa World Cup và họ cũng
thường được đào tạo trong khuôn khổ những khóa học nâng
cao về khả năng giao lưu văn hóa.
7. Các biện pháp phòng ngừa
Công tác phòng ngừa đối với xung đột giữa các cổ động
viên ở Đức được thiến hành trên nhiều mặt.
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Vế cơ bản, các đề án về quản lý cổ động viên sẽ quan tâm
chăm sóc cổ động viên của các câu lạc bộ. Hiện nay, có 48
dự án tại 42 địa chỉ bóng đá đang có những cổ động viên có
vấn đề, tiến hành các biện pháp giáo dục, xem xét vấn đề
từ các khía cạnh của khoa học xã hội.
Công việc của các dự án này được hợp tác chặt chẽ nhưng độc lập - với mỗi câu lạc bộ và hướng tới thế giới
của những người hâm mộ, tức là làm giảm sự sẵn sàng sử
dụng các hành động bạo lực và thái độ cực đoan, các dự án
khuyến khích phát trển văn hóa cổ động sáng tạo và đề xuất
các lựa chọn thay thế cho hoạt động giáo dục và giải trí.
Trong những năm qua, các đề án quản lý cổ động viên ở
Đức đã đạt được những thành công lớn thông qua nhiều
hoạt động trong các lĩnh vực chống phân biệt đối xử và
phòng chống bạo lực, và việc tổ chức các giải đấu, các sự
kiện khác cùng các chương trình trao đổi giao lưu quốc tế.
Các đề án quản lý cổ động viên ở Đức thuộc dạng “đầu
tư một phần ba”, trong đó Hiệp hội bóng đá Đức, Bang
thuộc liên bang cùng với các khu vực đô thị diễn ra các trận
đấu, mỗi nơi cung cấp một phần ba - Tuy nhiên tối đa là
60.000 Euro – từ các chi phí tài trợ .
Theo đó, mức tối đa là 180.000 Euro được giải ngân cho
mỗi đề án.
Các đề án này được gom lại bởi "Văn phòng điều phối
các đề án quản lý cổ động viên (KOS)". Văn phòng này
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được thành lập vào năm 1993 để súc tiến các dự án hoạt
động theo các điều khoản về giáo dục xã hội thông qua hình
thức tự nguyện đóng góp nội dung, để điều phối và đóng
góp để thiết kế các dự án mới.
Ngoài ra, KOS cũng sẵn sàng là một đối tác tư vấn cho
các tổ chức khác (các hiệp hội bóng đá, cộng đồng khoa
học, lực lượng cảnh sát, phương tiện truyền thông, các nhà
hoạt động chính trị, vv).
Các căn cứ để hoạt động là "Chiến lược quốc gia về thể
thao và an ninh" đã được đề cập trong mục 3, từ đó đề ra nội
dung và khuôn khổ về mặt tổ chức công tác xã hội đối với
thanh niên trong lĩnh vực bóng đá. Hai phần ba cho KOS
được tài trợ bởi Bộ các vấn đề gia đình, người có tuổi, phụ
nữ và thanh niên và một phần ba được tài trợ bởi Hiệp hội
bóng đá Đức. Văn phòng đóng tại " German Sport Youth "
Frankfurt và có ba nhân viên và một cán bộ quản lý.
Một giải pháp phòng ngừa khác được đảm bảo bởi các
huấn luyện viên cổ động ( ủy viên hội đồng cổ động viên)
của các câu lạc bộ bóng đá như đã đề cập trong mục 6. Họ
là trung gian kết nối quan trọng giữa người hâm mộ và các
câu lạc bộ và trao đổỉ lẫn nhau về các giải pháp và chiến
lược hành động.
Ngoài ra, rất nhiều hoạt động và chiến dịch được thực
hiện để khơi dậy lòng khoan dung, công bằng và chống chủ
nghĩa cực đoan. Những hoạt động này được hỗ trợ bởi
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những người nổi tiếng từ cộng đồng thể thao, giới chính tri
gia, các nhà khoa học và văn hóa.
Các cơ quan chịu trách nhiệm về thể thao và an ninh lãnh
trách nhiệm của họ về việc phòng ngừa với một số kế hoạch
hành động quốc gia (ví dụ như kế hoạch khung "vì tấm lòng
khoan dung và công bằng và chống lại chủ nghĩa cực đoan
cánh hữu trong thể thao") và các tai nạn liên quan đến các
giải đấu. Các ủy ban Thể thao và An ninh địa phương (yêu
cầu bởi các NKSS) đóng một vai trò quan trọng đối với việc
thực hiện các hoạt động diễn ra ở cấp địa phương.
Ngoài ra, có những tai nạn liên quan đến các giải đấu mà
các bên liên quan tận dụng chúng làm căn cứ cụ thể về sự
cố, để thúc đẩy các hoạt động phối hợp chống bạo lực trong
thể thao. Hơn nữa, lực lượng cảnh sát sẽ tư vấn cho các cổ
động viên, các câu lạc bộ và các chính trị gia địa phương tổ
chức các cuộc hội thảo phòng chống bạo lực trong thể thao,
sử dụng các lực lương cán bộ chuyên môn cho việc phòng
chống.
Có rất nhiều biện pháp ở cấp quốc gia, khu vực và địa
phương để ngăn chặn bạo lực và phân biệt chủng tộc trong
lĩnh vực thể thao. Hiệp hội bóng đá Đức là một ví dụ (cũng
như một số câu lạc bộ riêng lẻ) đang tăng cường các chiến
dịch chống phân biệt chủng tộc và khơi dậy lòng khoan
dung.
Dự án bóng đá đường phố mời những người trẻ tuổi chơi
bóng đá và rèn luyện cho họ lối chơi công bằng và hòa
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nhập. Một số dự án có cả sự tham gia của cha mẹ và nhà
trường để ngăn chặn bạo lực ở giai đoạn rất sớm.
8. Công tác đảm bảo an toàn và an ninh liên quan đến
các môn thể thao khác
Trong các môn thể thao như khúc côn cầu trên băng, bóng
ném hay bóng rổ không có hiện tượng bạo lực điển hình của
bóng đá. Điều này đã được ghi nhận ở Đức.
Mặc dù trong những trường hợp đơn lẻ, ở các môn thể
thao này cũng có những người hâm mộ quá khích, nhưng
nó là niềm đam mê của họ đối với môn thể thao mà đã ngự
trị trong tâm tưởng của họ. Trong hoàn cảnh này, các lực
lượng cảnh sát chỉ báo cáo các vi phạm liên quan đến sự cố
cá nhân. Các chiến quy phạm pháp luật, các giải pháp và hệ
thống đảm bảo an ninh định của cảnh sát cũng có thể được
áp dụng cho các môn thể thao nói trên.
Đức Anh, Thu Hà và Thu Trang tổng hợp (theo
www.coe.int – Belgium, Netherland, Russia, Spain,
Germany)
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