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LỜI NÓI ĐẦU
Hệ thống các giải đấu thể thao từ trước đến nay được
phân chia thành rất nhiều loại. Có giải được tổ chức với
tầm cỡ và quy mô lớn, thu hút sự tham gia đông đảo của
các VĐV đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời
được xem là “mục tiêu và mơ ước” trong sự nghiệp thi đấu
của các VĐV như TVH Olympic, TVH Olympic trẻ… Bên
cạnh đó, có những giải quy tụ các VĐV tài năng nhất của
một khu vực hoặc châu lục, có thể kể đến như Đại hội Thể
thao Châu Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á… Ngoài ra,
con có những giải tổ chức cho những VĐV trẻ, những VĐV
ở lứa tuổi thanh thiếu niên, hay những VĐV đã giải nghệ…
Mỗi hệ thống giải thi đấu thể thao lại có một mục tiêu và
phương thức tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều
hướng đến một mục tiêu cao đẹp mà thể thao luôn mang lại
– đó là “đoàn kết, trung thực và cao thượng”.
Trong chuyên đề lần này, Ban Biên tập trân trọng gửi tới
đọc giả một số vấn đề cơ bản về hệ thống các giải thi đấu
thể thao của một số quốc gia trên thế giới, tập trung vào
khu vực Châu Á và Đông Nam Á. Nhìn chung, các quốc gia
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đều có các giải cơ bản như giải thể thao chuyên nghiệp,
giải thể thao quần chúng… Đặc biệt, một số quốc gia với sự
phát triển của các CLB thể thao, hệ thống các giải nhà nghề
cũng đã xuất hiện và tạo được nhiều dấu ấn như Trung
Quốc, Nhật Bản…

Ban Biên tập
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I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VÀ
PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC
CÁC GIẢI THỂ THAO
Hầu hết ở các quốc gia, tầm quan trọng trong việc phát
triển thể thao luôn được ưu tiên. Chính phủ các quốc gia đều
hiểu rằng việc khuyến khích người dân tập luyện thể dục thể
thao sẽ góp phần đẩy lùi bệnh tật, nâng cao đời sống tinh
thần của mọi người. Bên cạnh đó, đấu trường thể thao cũng
là nơi để các VĐV thể hiện trình độ, khả năng, cũng như
mang vinh quang về cho quốc gia hoặc đơn vị mình.
Xét về hệ thống các giải đấu thể thao trên thế giới ngày
nay, các nhà khoa học và quản lý thể thao định nghĩa rằng
các giải đấu là cơ hội để các VĐV tốt nhất, các đội tuyển tốt
nhất tranh tài, thể hiện khả năng, giành thành tích, nâng cao
kỹ năng, đồng thời thu hút sự chú ý của xã hội. Các giải đấu
còn là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức hoạt động trong
lĩnh vực TDTT, các HLV, chuyên viên đánh giá được trình
độ VĐV, xác định được mức độ hoàn thiện mục tiêu của
đơn vị trong từng thời kỳ, tại từng thời điểm…
Các giải đấu thể thao tầm cỡ quốc tế là dịp để tăng cường
tình hữu nghị, tình bạn giữa các VĐV đến từ nhiều quốc gia
trên thế giới. Các giải đấu thể thao lớn trên thế giới có thể
kể đến như TVH Olympic, Đại hội thể thao Học sinh-Sinh
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viên thế giới, các Giải Vô địch, Cúp Thế giới… Ngoài ra,
phải kể đến các giải khác như Giải Vô địch châu lục, Cúp
Châu lục, các Giải Liên đoàn quy mô thế giới và châu lục…
Tùy thuộc vào mục đích tổ chức và các dịp tổ chức, giải
đấu thể thao có thể bao gồm nhiều hình thức tranh tài, từ cá
nhân, đồng đội, nhóm, hỗn hợp… Hay có những giải đấu
được tổ chức xét trên lứa tuổi VĐV, như TVH Olympic trẻ,
các Giải trẻ của từng môn, các Giải Thanh thiếu niên, các
Giải thể thao người cao tuổi…
Ngoài ra, do đặc thù môn, hoặc do số lượng VĐV, đội
tuyển, CLB đăng ký tham gia thi đấu mà có những giải đấu
thể thao được tổ chức theo hình thức đấu loại (các TVH
Olympic, các Đại hội TDTT châu lục…), có giải tổ chức
theo cách thức đấu vòng tròn tính điểm (Giải Bóng đá
Ngoại hạng, Giải Bóng đá Liên đoàn…).
Vì vậy, có thể thấy do đặc thù của từng nước khác nhau,
nên sự phát triển về hệ thống các giải đấu thể thao cũng như
việc tổ chức giải ở mỗi quốc gia cũng khác nhau. Tuy nhiên,
hầu hết các nước đều tổ chức các giải đấu cơ bản gồm thể
thao thành tích cao, thể thao quần chúng. Ở một số các quốc
gia, do có sự bảo trợ về tài chính đến từ các doanh nghiệp,
hoặc Liên đoàn và Hiệp hội, các giải đấu thể thao chuyên
nghiệp, nhà nghề, hoặc CLB cũng đã xuất hiện. Hầu hết các
giải đấu này đều tuân thủ theo những quy định về thi đấu do
Liên đoàn hoặc Hiệp hội của bộ môn công bố, nhưng chế độ
khen thưởng về danh hiệu, hoặc về tiền thưởng… lại có sự
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khác biệt. Có giải Liên đoàn, Hiệp hội là dịp tuyển chọn
VĐV tranh tài chính thức cho các TVH, hoặc giải thế giới,
hoặc giải châu lục. Nhưng cũng có giải Liên đoàn, Hiệp hội
lại là thời điểm giúp VĐV tính điểm thành tích, hoặc giành
tiền thưởng cao cho sự nghiệp phát triển cá nhân… (như các
giải Liên đoàn tranh đai vô địch của môn Quyền anh, hoặc
cách tính điểm xếp hạng của môn Cầu lông, môn Cờ
vua…).
Ở một số quốc gia trên thế giới, các giải thể thao học
đường hoặc giải trẻ còn là sự kết hợp giữa cơ quan phụ
trách thể thao quốc gia và cơ quan phụ trách các vấn đề
thanh thiếu niên, hoặc cơ quan phụ trách các vấn đề về giáo
dục (như Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Canada, Hoa
Kỳ…). Các cơ quan phụ trách thể thao quốc gia sẽ chịu
trách nhiệm chính trong việc phát triển phong trào, các vấn
đề chuyên môn như nhân sự, tìm kiếm, phát triển tài năng....
thuộc lĩnh vực thể thao. Trong khi đó, các cơ quan phối hợp
khác sẽ chịu trách nhiệm trong vấn đề tuyên truyền, định
hướng, chế độ khen thưởng cho VĐV.
Trần Bình biên dịch và tổng hợp (theo
www.wikipedia.com, www.sat.or.th, www.ssc.gov.sg,
www.chinasportstoday.com, Structure of the leagues,
Korean Olympic Committee…)
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II. SƠ LƯỢC CÁC GIẢI THỂ THAO ĐẠI HỘI THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI
Các giải đấu thể thao ngày nay đang được tổ chức hầu
như rất đều đặn, với số lượng các môn thi đa dạng, và thời
gian tổ chức các giải cũng diễn ra hết sức khoa học. Các giải
đấu thể thao có thể được tổ chức với nhiều mục đích khác
nhau, với đối tượng tham dự khác nhau, hay có khi được
thành lập đơn giản chỉ bởi một nhóm người, nhóm VĐV
hay chuyên nghiệp hơn là một châu lục, quốc gia, liên đoàn.
Cho đến thời điểm này, giải đấu thể thao danh giá, chuyên
nghiệp, hoành tráng và quy tụ số lượng VĐV lớn nhất vẫn
là TVH Olympic hiện đại.
Theo kinh nghiệm của các nhà quản lý thể thao nói riêng
và các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực TDTT, để
tuyển chọn được những VĐV hoặc nhóm VĐV đủ khả năng
và trình độ thi đấu tại TVH Olympic thì họ phải trải qua quá
trình thi đấu, tranh tài ở các giải thể thao cấp châu lục. Và
hầu hết các giải thể thao cấp châu lục đều được tổ chức dưới
mô hình căn bản.
Theo đó, mô hình tổ chức của Giải đấu cấp châu lục là
Giải được tổ chức trong một vài ngày, ở một thành phố
đăng cai, với số lượng môn được BTC quy định từ đầu. Các
quốc gia tham dự sẽ cử những VĐV xuất sắc nhất của mình,
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thi đấu ở các nội dung cá nhân hoặc đồng đội, theo như lịch
đăng ký đã gửi tới BTC từ trước. Phần thưởng cao quý
giành cho các VĐV, hoặc nhóm VĐV có thành tích xuất sắc
tại Giải sẽ là những tấm HCV, HCB hoặc HCĐ tương ứng
với vị trí Nhất, Nhì, và Ba. Ở một số châu lục, Giải đấu sẽ
được tổ chức với tần suất 2 năm/lần, nhưng ở một số quốc
gia hoặc châu lục thì đây lại là sự kiện thường niên.
Ngày nay, với mục tiêu phân loại các giải đấu thể thao
trên thế giới, các chuyên gia về TDTT nói chung và các nhà
quản lý TDTT nói riêng đã nêu ra một số những điểm cơ
bản, để từ đó xây dựng các giải, quản lý, tổ chức, hay chọn
lọc VĐV xuất sắc sẽ thuận tiện hơn. Một số những yếu tố để
các nhà quản lý thể thao dựa vào gồm: định hướng khán giả,
tính chất giải đấu, ngành nghề chung của nhóm các VĐV
tham dự, theo lãnh thổ, theo tôn giáo, theo giới tính, và một
số những tính chất riêng biệt khác.
Kể từ những ngày đầu tiên TVH Olympic được tổ chức,
các giải đấu quy mô quốc tế hay châu lục đều hướng đến
người xem, đó có thể là những đất nước tham gia tranh tài,
một cộng đồng, hoặc là một nhóm khán giả. Một số các giải
thể thao khi xét về đối tượng khán giả theo dõi sự kiện được
chia như sau:
• Theo lãnh thổ: như các Giải thể thao Đông Nam Á,
Châu Á, Nam Mỹ, Trung Mỹ…; Giải thể thao khu vực
Sparktakiad (giải được tổ chức trong khoảng thời gian từ
11

năm 1937 đến cuối năm 1991); Giải thể thao GANEFO (ra
đời ở Indonesia, với mục đích là sân chơi thể thao cho các
vùng, lãnh thổ mới giành được độc lập ở đất nước này thời
kỳ sau chiến tranh)…
• Theo lịch sử phát triển: như Đại hội thể thao khối các
nước thịnh vượng chung, Đại hội Thể thao các quốc gia nói
tiếng Pháp (Jeux de la Francophonie)…
• Theo dân tộc hoặc chủng tộc: Đại hội thể thao khu vực
Armenia (giải đấu này được tổ chức dành cho đối tượng là
cộng đồng người thiểu số ở Armenia và các vùng lân cận),
Đại hội thể thao Maccabiah (cộng đồng người theo đạo Do
Thái và đạo Hồi truyền thống)… Đại hội thể thao
Maccabiah ngày nay được đổi tên thành Đại hội thể thao
đoàn kết Hồi giáo…
• Theo nghề nghiệp: như Đại hội thể thao Quân sự thế
giới, Đại hội thể thao sinh viên thế giới, Đại hội thể thao lực
lượng an ninh và quốc phòng thế giới…
• Theo tình trạng khuyết tật về thể chất: Đại hội thể thao
người khuyết tật thế giới, Đại hội thể thao những người
khiếm thính, Đại hội Special Olympic…
• Theo lứa tuổi: Đại hội thể thao người cao tuổi thế giới,
Đại hội thể thao Thanh thiếu niên thế giới, TVH Olympic
trẻ thế giới…
• Theo giới tính: Đại hội thể thao phụ nữ Hồi giáo, Đại
hội thể thao người đồng tính thế giới…
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Các giải thể thao hoặc Đại hội thể thao được tổ chức
cho nhóm các đối tượng có nghề nghiệp giống nhau:
• Đại hội thể thao Sinh viên thế giới: được tổ chức bắt
đầu từ năm 1959, cho nhóm đối tượng là các sinh viên đến
từ các trường Đại học trên toàn thế giới;
• Đại hội thể thao Quân sự thế giới: được tổ chức lần đầu
tiên vào năm 1995, với thành phần tham dự là các VĐV
đang công tác trong ngành quân đội. Giải được tổ chức với
sự tham gia đông đảo các VĐV đến từ hơn 100 quốc gia
trên thế giới;
• Đại hội thể thao lực lượng an ninh, thực thi pháp luật,
quốc phòng và cứu hỏa thế giới: được tổ chức lần đầu tiên
vào năm 1985, dành cho nhóm các VĐV đang công tác
trong ngành an ninh, bảo vệ luật pháp, phòng cháy chữa
cháy đến từ các quốc gia trên thế giới.

13

III. CÁC GIẢI THỂ THAO - ĐẠI HỘI THỂ
THAO ĐƯỢC TỔ CHỨC CHO NHÓM QUỐC
GIA SỬ DỤNG CHUNG NGÔN NGỮ HOẶC
THUỘC MỘT TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN
• Đại hội thể thao các quốc gia khối thịnh vượng chung:
là giải đấu được tổ chức với mục đích phát triển thể thao
cho các quốc gia nằm trong khối thịnh vượng chung. Giải ra
đời năm 1911, nhưng phải đến năm 1930, tính pháp lý của
giải mới được công nhận;
• Đại hội thể thao Thanh thiếu niên các quốc gia khối
thịnh vượng chung: đây là giải dành cho các VĐV lứa tuổi
từ 14 đến 18, với sự tham gia của gần 1000 VĐV đến từ các
quốc gia khối thịnh vượng chung. Giải được bắt đầu tổ chức
vào năm 2000, và theo thống kế của BTC tại Đại hội Thể
thao Thanh thiếu niên các quốc gia khối thịnh vượng chung
có sự tham gia của 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở
9 môn thi đấu;
• Đại hội thể thao các quốc gia nói tiếng Pháp: được tổ
chức lần đầu tiên vào năm 1989, thành phần các đoàn tham
dự là các quốc gia hoặc cộng đồng nói tiếng Pháp trên toàn
thế giới. Đại hội được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần, với số
lượng đoàn tham dự nhiều nhất là 55 đoàn. Bên cạnh việc
tranh tài ở các môn thể thao, Đại hội cũng là dịp để các
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đoàn giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, nhiếp ảnh, hội họa,
điêu khắc…;
• Đại hội thể thao các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha:
được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, thành phần các
đoàn tham dự là các quốc gia hoặc cộng đồng nói tiếng Bồ
Đào Nha trên thế giới;
• Đại hội thể thao các quốc gia nói tiếng Ả-rập: được tổ
chức lần đầu tiên vào năm 1953, với sự tham gia đông đảo
của các quốc gia nói tiếng Ả-rập;
• Đại hội thể thao đoàn kết Hồi giáo: được tổ chức lần
đầu tiên vào năm 2005, với sự tham gia của các quốc gia là
thành viên của Tổ chức hợp tác Hồi giáo;
• Đại hội thể thao phụ nữ Hồi giáo: được tổ chức lần đầu
tiên vào năm 1993.
Các giải thể thao, Đại hội thể thao những môn không
nằm trong nhóm các môn Olympic
• Giải Thể thao thế giới: ra đời lần đầu tiên vào năm
1981, gồm những môn không nằm trong danh sách các môn
thể thao Olympic. Giải Thể thao thế giới còn được biết đến
với tên gọi “TVH phi Olympic”;
• Giải thế giới các môn thể thao mạo hiểm mùa hè, Giải
thế giới các môn thể thao mạo hiểm mùa đông: 2 giải đấu
trên tập trung vào việc xây dựng và phát triển chuỗi các
môn thể thao mạo hiểm trên thế giới.
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Các giải thể thao, Đại hội thể thao được tổ chức theo
khu vực
• Đại hội thể thao Châu Phi: được tổ chức lần đầu tiên
vào năm 1965 với sự tham gia của tất cả các quốc gia và
lãnh thổ thuộc Châu Phi;
• Đại hội thể thao hợp tác khu vực Á-Phi: được tổ chức
lần đầu tiên vào năm 2003 ở Ấn Độ, với mục tiêu xây dựng
thành công sân chơi thể thao hợp tác, đoàn kết cho các VĐV
đến từ Châu Á và Châu Phi.
• Đại hội thể thao khu vực Châu Mỹ: được tổ chức lần
đầu tiên vào năm 1951, được xem là sân chơi của các VĐV
đến từ các quốc gia khu vực Châu Mỹ. Ngoài ra, ở Châu
Mỹ, cũng có các Đại hội riêng biệt của từng lãnh thổ, như
Đại hội thể thao khu vực Trung Mỹ và Carribe, Đại hội thể
thao khu vực Trung Mỹ, Đại hội thể thao khu vực Nam
Mỹ…
• Đại hội thể thao khu vực Châu Á (ASIAD): được tổ
chức lần đầu tiên vào năm 1951, với sự tham gia của các
quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Châu Á. Bên cạnh Đại hội
thể thao tầm cỡ châu lục, thì từng vùng, lãnh thổ lại có
những Đại hội thể thao riêng biệt, như Đại hội thể thao khu
vực Đông Nam Á, Đại hội thể thao khu vực Tây Á, Đại hội
thể thao khu vực Đông Á, Đại hội thể thao khu vực Trung
Á, Đại hội thể thao khu vực Nam Á…
• Đại hội thể thao thanh thiếu niên khu vực Châu Âu:
được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991 (Đại hội mùa hè),
1993 (Đại hội mùa đông).
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• Đại hội thể thao khu vực Địa Trung Hải;
• Đại hội thể thao Nam Thái Bình Dương;
• Đại hội thể thao các đảo thuộc khu vực Ấn Độ
Dương…
Các giải, Đại hội thể thao quốc gia
• Đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc: đây là Đại hội
thể thao tầm cỡ quốc gia được ra đời từ những năm 1910
của thế kỷ trước. Đây là Đại hội được xem như có tuổi thọ
lâu đời nhất trên thế giới, đồng thời quy tụ những VĐV
hàng đầu của Trung Quốc;
• Đại hội thể thao toàn quốc Hàn Quốc: được ra đời năm
1920 với sự tham gia của các tỉnh trên khắp bán đảo. Tuy
nhiên, kể từ sau khi bán đảo Hàn Quốc tách thành Hàn
Quốc và Triều Tiên thì Đại hội thể thao toàn quốc chỉ được
tổ chức ở Hàn Quốc.
• Đại hội thể thao toàn quốc Nhật Bản;
• Đại hội thể thao toàn quốc Ấn Độ;
• Đại hội thể thao toàn quốc Philippines;
• Đại hội thể thao toàn quốc Indonesia…
Trần Bình biên dịch và tổng hợp
(theo www.wikipedia.com

,www.encyclopedia2.thefreedictionary.com, và Sport Policy)
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IV. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ
KHÁI NIỆM VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC GIẢI
THỂ THAO Ở MỘT SỐ QUỐC GIA
TRÊN THẾ GIỚI
Các giải đấu thể thao được tổ chức ở các quốc gia trên thế
giới trên thực tế được chia thành rất nhiều dạng, trong đó
nổi bật lên các giải như: Giải thể thao thành tích cao, Giải
thể thao quần chúng, Giải thể thao học đường, Giải thể thao
các CLB…
Xét về các khái niệm của Giải thể thao thành tích cao,
Giải được tổ chức với mục đích tạo sân chơi thể thao quy
mô chuyên nghiệp cho các VĐV. Những VĐV này xem
việc thi đấu thể thao là nghề nghiệp chính của họ, cống hiến
tất cả thời gian cho công tác luyện tập để nâng cao trình độ
thi đấu của bản thân, nâng cao thể trạng, hướng tới mục
đích giành được thành tích cao trong các cuộc tranh tài. Các
khoản đầu tư cho VĐV trong quá trình tập huấn chuẩn bị
cho các Giải thể thao thành tích cao thường được chuyển từ
nguồn ngân sách đào tạo của thể thao quốc gia hoặc địa
phương. Trong các Giải thể thao thành tích cao, VĐV thi
đấu hướng tới mục tiêu mang vinh quang về cho đất nước,
hoặc cho đơn vị. Họ cũng hy vọng rằng sẽ được cống hiến
hết mình cho sự phát triển của thể thao thế giới nói chung
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cũng như thể thao quốc gia nói riêng. Chính vì tính chuyên
nghiệp của các VĐV trong quá trình tập huấn và sự đầu tư
của Chính phủ nên các Giải đấu thành tích cao thường thu
hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông và người hâm
mộ.
Trong khi đó, xét về các khái niệm có liên quan của Giải
thể thao quần chúng, gồm: quy mô giải, mục đích tổ chức,
đối tượng tham dự…, chúng ta sẽ thấy những khái niệm
hoàn toàn khác. Ví dụ như quy mô giải thường được tổ chức
nhỏ, với mục tiêu là tạo điều kiện cho tất cả người dân đều
được tham gia vào các hoạt động thể chất và xem đó như
một thói quen tốt giúp xây dựng lối sống lành mạnh và tích
cực. Các VĐV thường tham gia tranh tài tại các Giải thể
thao quần chúng khi có thời gian rảnh rỗi, hoặc vì sở thích,
và điều đặc biệt là họ thi đấu không vì lợi ích tài chính.
Còn về Giải thể thao học đường, theo khái niệm chung
đang được các quốc gia sử dụng, Giải thể thao học đường là
giải đấu thể thao được tổ chức giữa các trường học trong
một khu vực, hoặc trên khắp cả nước và trên thế giới. Mục
tiêu của các VĐV khi tham gia tranh tài ở các giải này
không chỉ là những khoảng thời gian vui vẻ trong suốt quá
trình thi đấu, mà họ còn hướng tới phần thưởng, cúp chiến
thắng, cúp lưu niệm tại. Thông thường các Giải thể thao học
đường được tổ chức vào mùa hè, tuy nhiên ở một số quốc
gia, khoảng thời gian tổ chức lại được chọn vào mùa xuân
hoặc mùa thu (Nhật Bản, Hàn Quốc…). Học sinh tham gia
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thi đấu các giải đến từ các trường tiểu học cho đến trung học
phổ thông, tùy thuộc vào từng nội dung đăng ký với BTC.
Lợi ích của việc tổ chức các Giải thể thao học đường đến
nay vẫn đang được các nhà quản lý trong ngành TDTT
tranh luận. Một số cho rằng việc tổ chức các giải sẽ giúp
khuyến khích và củng cố hơn tinh thần TDTT của học sinhsinh viên. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc để học
sinh-sinh viên tham gia thi đấu TDTT quá sớm sẽ khiến họ
phải đối mặt với chấn thương, suy giảm sức khỏe, hoặc lơ là
trong vấn đề phấn đấu vì học tập. Mặc dù vậy, các Giải thể
thao học đường cũng là dịp để các nhà quản lý thể thao tìm
kiếm và phát hiện ra những gương mặt trẻ trong công tác
đào tạo lớp VĐV kế cận. Rất nhiều các gương mặt VĐV
nhỏ tuổi, có tài, thi đấu xuất sắc đã được phát hiện từ “cái
nôi” thể thao cơ bản này.
Giải thể thao các CLB là một khái nhiệm hoàn toàn khác
so với các giải thể thao, đặc biệt là trong vấn đề phần
thưởng. Thay vì thi đấu với mục đích rèn luyện sức khỏe
như Giải thể thao quần chúng, có cơ hội trao đổi kinh
nghiệm, giành cúp lưu niệm như các Giải thể thao học
đường, mang vinh quang về cho đơn vị hoặc đất nước như
Giải thể thao thành tích cao, thì các Giải thể thao các CLB
hướng về mục đích cơ bản là tiền thưởng. Giải thể thao các
CLB thường được xem là thể thao nhà nghề, trong đó huấn
luyện viên, VĐV lấy huấn luyện, biểu diễn, hoặc thi đấu thể
thao là nghề của mình. Các VĐV nhà nghề thường là những
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người tự do và họ kiếm tiền bằng cách thi đấu để tranh giải
thưởng. Những VĐV tham gia thể thao nhà nghề sẽ dành
hết thời gian của mình để nâng cao kỹ năng, thể chất cũng
như kinh nghiệm thi đấu để từ đó nâng cao thành tích thi
đấu.
Tuệ Minh tổng hợp và biên dịch (theo Sport policy, The
importance of sport at the grassroots level, Elite sport
development, và www.encyclopedia.thefreedictionary.com)
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V. HỆ THỐNG TỔ CHỨC
CÁC GIẢI THỂ THAO
Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
A. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
1. Singapore
• Đại hội Thể thao học đường
Đại hội Thể thao học đường (NSG) là một sự kiện thể
thao do Hội đồng thể thao trường học tổ chức thường niên.
Đại hội được tổ chức với mục đích tạo cơ hội tranh tài cho
tất cả các học sinh-sinh viên, đến từ các trường đào tạo trên
toàn quốc, bao gồm tất cả các trường công lập, trường được
chính phủ hỗ trợ, trường tư thục, và các trường chuyên
ngành như Trường Nghệ thuật (School of the Arts- SOTA),
Trường Đại học tổng hợp (NUS) và Trường Thể thao
Singapore. Đây là sự kiện thể thao được tổ chức nhằm tạo ra
sân chơi bổ ích cho tất cả các vận động viên, bất kể họ đến
từ trường nào, đều có cơ hội tham gia thi đấu và cũng là dịp
để chia sẻ kinh nghiệm học tập. Các nhà tổ chức hy vọng
rằng Đại hội Thể thao học đường sẽ mang lại khoảng thời
gian thư giãn quý báu cho các học sinh-sinh viên sau chuỗi
ngày học tập căng thẳng.
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Bên cạnh việc tổ chức các sự kiện thể thao, Đại hội Thể
thao học đường cũng có nhiều chương trình giao lưu, phát
triển văn hóa, ẩm thực...
• Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc
Đại hội thể dục thể thao toàn quốc Singapore (The
Singapore National Games -SNG) là giải đấu nhiều môn thể
thao do Hội đồng thể thao Singapore (Sport SG) tổ chức
phối hợp với các hiệp hội thể thao quốc gia (NSAs) của các
môn thể thao khác nhau. Đại hội được tổ chức với chu kỳ 2
năm/lần.
Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc là nền tảng của các
cuộc thi đấu cấp quốc gia dành cho các tài năng thể thao
nhằm từng bước nâng cao trình độ cũng như mở ra những
con đường nuôi dưỡng tài năng cho các vận động viên của
các đơn vị. Người Singapore, những cư dân thường trú và
những người nước ngoài là đối tượng cư trú có đủ tư cách
tham gia thi đấu tại SNG, đại diện cho bất kỳ miền nào
trong năm miền - Bắc, Đông, Tây, Trung và Đông Bắc của
đất nước.
Đối với các môn thể thao, các nội dung thi đấu đồng đội,
mỗi đội phải có ít nhất 80% vận động viên là công dân
Singapore. Ngoài ra, chỉ có những VĐV chứng thực mình là
công dân Singapore mới được phép đăng ký thi đấu 3 nội
dung cá nhân. Các cá nhân là cư dân thường trú hoặc người
nước ngoài đủ tư cách thi đấu sẽ chỉ được phép đăng ký
tranh tài ở tối đa 2 nội dung cá nhân.
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Năm 2014, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc của
Singapore được tổ chức từ ngày 01 - 09/11/2014. Đại hội
quy tụ đông đảo các VĐV đại diện cho nhiều khu vực trong
cả nước, tranh tài ở các môn như: Điền kinh, Cầu lông,
Bowling, Đua Thuyền truyền thống, Bóng đá trong nhà,
Khúc côn cầu, Bóng rổ, Cầu mây, Bơi, Bóng bàn và Bóng
chuyền.
• Đại hội Thể thao sinh viên Singapore
Đại hội Thể thao sinh viên Singapore (Singapore
University Games -SUniG) là giải thi đấu dành cho sinh
viên các trường đại học, với mục tiêu tăng cường sự gặp gỡ,
giao lưu giữa các cá nhân, đơn vị. Đại hội được tổ chức
hàng năm, thu hút sự tham gia của các sinh viên đại diện
cho 6 trường đại học địa phương gồm: NUS, NTU, SMU
SIM, SIT và SUTD. Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở các
môn: Pool 9 bi, Cầu lông, Bóng rổ, Bowling, Bóng chày,
Bóng đá, Bóng ném, Bóng rổ, Chạy đường dài, Rugby 15s, ,
Bơi, Tennis, Bóng bầu dục, Bóng chuyền, Bóng nước
• Giải Bóng đá nhà nghề Singapore
Bên cạnh những giải thể thao chuyên nghiệp, giải thể thao
hỗ trợ cho sự phát triển và lớn mạnh của thể thao quần
chúng, Singapore cũng có sự đầu tư cho thể thao nhà nghề.
Giải Bóng đá nhà nghề Singapore là một trong những giải
đấu được ra đời với mục đích đó. Giải được xem là sự kiện
thi đấu quy mô của các CLB ở cấp cao nhất. Số lượng các
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CLB tham dự giải thường là 10 CLB, đến từ rất nhiều các
quốc gia trong khu vực như Brunei, Trung Quốc, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Pháp… với mục tiêu giành thứ hạng cao trong
thi đấu.
Giải Bóng đá nhà nghề Singapore hoạt động dưới sự quản
lý và điều hành của Hiệp hội Bóng đá quốc gia Singapore.
Giải thu hút sự lưu tâm và chú ý của người hâm mộ, các nhà
chuyên môn, cũng như giới truyền thông.
Thu Hà tổng hợp và biên dịch theo:
http://www.moe.gov.sg/media/parliamentaryreplies/2014/07/competition-framework-for-inter-schoolgames.php
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2. Malaysia
• Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc (Sukma Games)
Sukma Games là một sự kiện thể thao của Malaysia, được
tổ chức mỗi năm một lần. Sukma là một từ viết tắt của
Sukan Malaysia; nghĩa là Malaysia Games, nói cách khác
giải đấu này thường được xem như một cuộc thi đấu cấp
quốc gia cao cấp và là "Thế vận hội của Malaysia".
Đại hội Thể dục thể thao Malaysia lần thứ nhất được tổ
chức năm 1986 tại Kuala Lumpur. Bắt đầu từ năm 2011,
Đại hội được tổ chức với chu kỳ 1 lần/năm. Tham dự Đại
hội là những vận động viên ưu tú ở mỗi tiểu bang.
Danh sách các đơn vị cử VĐV tham gia tranh tài tại Đại
hội Thể dục thể thao toàn quốc rất đa dạng, trong đó có thể
kể đến một số đoàn có thành tích rất mạnh như: Johor,
Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Malacca, Lực
lượng vũ trang Malaysia, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia,
Selangor… và rất nhiều các đơn vị khác.
• Một số giải chuyên nghiệp của Malaysia

Xe đạp
o Jelajah Malaysia
Jelajah Malaysia là Giải đua xe đạp theo chặng chuyên
nghiệp hàng năm, được tổ chức tại Malaysia từ năm 1963.
Cuộc đua này chỉ có nội dung thi đấu dành cho nam với 7
26

chặng đua. Tại cuộc đua năm 2013, Vận động viên Loh Sea
Keong của đội OCBC Singapore Continental Cycling là
người đã giành chiến thắng.
Jelajah Malaysia là cuộc đua xe đạp lâu đời nhất tại
Malaysia và được UCI (Liên đoàn Xe đạp Quốc tế) xếp
hạng 2.2. Kể từ khi thành lập vào năm 1963, Jelajah
Malaysia bắt đầu quá trình phát triển dần đần và đều đặn để
trở thành một trong những cuộc đua xe đạp danh giá nhất
trong số các giải đấu quốc tế và châu Á. Thông qua tầm bao
phủ rộng lớn mà truyền thông địa phương và quốc tế giành
được quyền phát sóng, Jelajah Malaysia đã chứng tỏ được
vị thế của gải đấu để quảng bá hình ảnh đất nước Malaysia
với thế giới như một điểm đến du lịch và giải trí.
Đây là một sân chơi ý nghĩa cho các tay đua trẻ của
Malaysia. Hiện nay nhiều tay đua Malaysia có bước khởi
đầu sự nghiệp tốt khi tham gia thi đấu tại Jelajah Malaysia
và ngày càng có nhiều tay đua gia đầu quân cho các đơn vị
quốc tế. Những kinh nghiệm tích lũy được qua giải Jelajah
Malaysia giúp cho các vận động viên xe đạp của Malaysia,
sẽ là những tay đua tầm cỡ lớn trong tương lai.
o Melaka Governor Cup
Melaka Governor Cup là một cuộc đua xe đạp chuyên
nghiệpđược tổ chức hàng năm ở Malaysia từ năm 2007,
được đặt tên là Governor of Malacca. Cuộc đua trước đây
được biết đến là Melaka Chief Minister Cup và His
Excellency Governor of Malacca Cup. Cuộc đua là một
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phần của giải khu vực châu Á - UCI Asian Tour và được
Liên đoàn xe đạp thể thao quốc tế (UCI) phân loại là giải
đua hạng 1.2.
o Tour de Borneo
Tour de Borneo là Giải đua xe đạp chuyên nghiệp theo
chặng, được tổ chức hàng năm tại Malaysia từ năm 2012.
Cuộc đua là một phần của giải khu vực châu Á- UCI Asian
Tour và được Liên đoàn xe đạp thể thao quốc tế (UCI) phân
loại là giải đua hạng 2.2.
o Tour de Langkawi
Tour de Langkawi là một cuộc đua xe đạp nhiều chặng
được tổ chức tại Malaysia. Giải được đặt theo tên của quần
đảo Langkawi. Cuộc đua được tổ chức hàng năm kể từ năm
1996, chủ yếu vào tháng Hai. Cuộc đua thường bao gồm 10
chặng, diễn ra trong suốt 10 ngày. Tuyến đường đua mỗi
năm đều có sự thay đổi, song luôn luôn có chặng chinh
phục cao nguyên Genting – là chặng đua khó khăn nhất
trong cuộc đua này. Tour de Langkawi được Liên đoàn xe
đạp thể thao quốc tế (UCI) phê chuẩn là một giải đua xe đạp
đường trường hạng 2.
Tour de Langkawi được khởi xướng bởi cựu Thủ tướng
Malaysia Mahathir bin Mohamad với mục đích đưa
Malaysia vào "bản đồ thể thao và du lịch thế giới". Cuộc
đua đầu tiên được tổ chức vào năm 1996. Đó là cuộc đua xe
đạp “giàu” nhất châu Á với tổng số tiền thưởng lên đến 1,1
triệu RM (Ringgit).
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Bóng đá
Có ba danh hiệu lớn dành cho đội chiến thắng ở giải Bóng
đá Malaysia là: Giải Bóng đá ngoại hạng Malaysia
(Malaysia Super League), Cup Bóng đá Malaysia (Malaysia
Cup) và Cúp Bóng đá FA Malaysia (Malaysia FA Cup).
Giải Bóng đá ngoại hạng Malaysia là giải đấu của Hiệp
hội Bóng đá quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức tại
Malaysia vào năm 1979. Khi bắt đầu, giải được tổ chức theo
phương thức đấu loại.
Trong những năm 1989-1993 và 1998-2003, các giải đấu
Bóng đá ở Malaysia được chia thành hai cấp độ:
• Giải hạng nhất: Malaysia Premier 1 League
• Giải hạng hai: Malaysia Premier 2 League
Trong những năm 1994 đến năm 1997, không có giải đấu
hạng hai do hai giải đấu hàng đầu được kết hợp thành một.
Từ năm 2004 đến năm 2006, giải đấu Bóng đá chuyên
nghiệp ở Malaysia được chia thành 2 cấp và 2 nhóm:
• Giải hạng nhất: Malaysia Super League
• Giải hạng hai: Malaysia Premier League A
• Giải hạng hai: Malaysia Premier League B
Năm 2007, các giải đấu Bóng đá chuyên nghiệp ở
Malaysia chỉ chia thành 2 cấp khi Malaysia Premier League
kết hợp thành 1 hạng giải:
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• Cấp thứ nhất: Malaysia Super League
• Cấp thứ hai: Malaysia Premier League
Bắt đầu từ năm 2008 đến nay, FAM League được biết đến
là cấp thứ ba của giải đấu Bóng đá Malaysia:
• Giải hạng nhất: Malaysia Super League
• Giải hạng hai: Malaysia Premier League
• Giải hạng ba: FAM League
Trong khi đó, Malaysia Cup là một giải đấu Bóng đá hàng
năm có uy tín lớn tại Malaysia. Giải hiện đang là giải Bóng
đá lâu đời nhất ở châu Á. Lịch sử Malaysia Cup bắt đầu
bằng cuộc tranh đua giành Malaya Cup vào năm 1921 mà
danh hiệu vô địch được gắn với các bang Malaya. Năm
1933, Malaya Cup đã được đổi tên thành HMS Malaya Cup
gắn với tên của chiến hạm HMS Malaya.
Giải Malaysia FA Cup là cuộc thi đấu Bóng đá loại trực
tiếp cấp quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Malaysia tổ chức.
Giải tranh Cup này được mở năm 1990. Đội hiện đang giữ
Cup FA là Pahang FA.

Golf
o Giải Golf - Malaysia Mở rộng
Malaysian Open (golf), còn được gọi là Maybank
Malaysia Open, do Maybank hiện đang là nhà tài trợ, là giải
đấu golf chuyên nghiệp dành cho nam giới trong các Tours
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châu Âu và châu Á. Từ khi ra đời vào năm 1962, chưa có
người Malaysia nào giành được giải này.
Giải đấu được European Tour công nhận vào năm 1999.
Giải đấu năm 2012 được tổ chức tại Kuala Lumpur Golf &
Country Club với tổng giải thưởng là 2,5 triệu USD. Những
người đã từng chiến thắng trước đây, gồm: cựu Số 1 thế giới
Vijay Singh, và ngôi sao Ryder Cup châu Âu Lee
Westwood.
o Selangor Masters
Selangor Masters là một giả golf trong Tour châu Á
(Asian Tour) được tổ chức tại Malaysia. Giải đấu đầu tiên
được tổ chức vào năm 2008 tại Câu lạc bộ Golf Seri
Selangor (Seri Selangor Golf Club) và quỹ giải thưởng là
300.000 USD. Người Malaysia bản địa Ben Leong đã giành
được danh hiệu tại giải đấu này.

Cầu lông
o Giải Cầu lông Malaysia Mở rộng (Malaysia Open)
Giải cầu lông Malaysia mở rộng là giải đấu hàng năm
được tổ chức từ năm 1937. Sau đó được tổ chức ở nhiều địa
điểm như Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Penang,
Selangor và Kuantan.
Chu kỳ hàng năm của giải này đã bị gián đoạn hai lần:
1942-1946, vì Thế chiến II, và từ năm 1969 đến năm 1982.
Giải trở thành một trong những giải đấu BWF Super Series
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bắt đầu từ năm 2007, vì vậy nó còn được gọi là Malaysia
Super Series.
o Malaysia Open Grand Prix Gold
Malaysia Open Grand Prix Gold, đã được khởi tranh vào
năm 2009 (không nên nhầm lẫn với các giải đấu Super
Series tournament, là giải đấu cấp độ thứ hai được tổ chức
sau giải Super Series). Tổng giá trị giải thưởng của
Malaysia Open Grand Prix Gold là 120.000 USD.
o Giải Vô địch Cầu lông Quốc gia Malaysia
(Malaysian National Badminton Championships)
Giải Vô dịch Cầu lông Quốc gia Malaysia (còn được gọi
là Proton National Circuit Grand Prix Finals) là giải đấu do
Hiệp hội cầu lông Malaysia tổ chức để trao ngôi vị cho các
cầu thủ cầu lông xuất sắc nhất Malaysia. Giải đấu bắt đầu
vào năm 1969 và được tổ chức hàng năm.
o Giải Quần vợt Kuala Lumpur mở rộng (Kuala
Lumpur Open)
Giải Quần vợt Kuala Lumpur mở rộng là một giải đấu
không còn tồn tại, thuộc hệ thống giải quần vợt ATP Tour.
Giải ra đời từ năm 1993-1995 và được tổ chức tại Kuala
Lumpur, Malaysia. Giải tổ chức thi đấu trên mặt sân cứng
vào năm 1993 và trên sân thảm trong nhà từ năm 1994 đến
năm 1995. Đây là một giải đấu thuộc ATP World Series,
thay thế giải Singapore mở rộng trong giai đoạn này.
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Hai giải đấu đã được tổ chức vào năm 1993, vào tháng
Giêng, Richie Reneberg đã giành ngôi vô địch và tháng
Chín là Michael Chang. Jacco Eltingh và Paul Haarhuis
cùng giành danh hiệu ở nội dung đánh đôi trong ba giải đấu
liên tiếp - 1993 (hai lần) và 1994.
o Giải Quần vợt Malaysia Mở rộng (Malaysia Open tennis)
Giải Quần vợt Malaysia Mở rộng (trước đây gọi là
Malaysia Tennis Classic) là giải đấu quần vợt nữ chuyên
nghiệp chơi trên sân cứng ngoài trời. Giải nằm trong hệ
thống thi đấu chính thức của Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA).
Năm 2011, giải được hãng BMW tài trợ và gây được tiếng
vang lớn. Từ năm 2014, sự kiện này sẽ được dời lại từ tháng
2 đến tháng 4.
o Giải Quần vợt Malaysia Mở rộng
Giải Quần vợt Malaysia Mở rộng là giải đấu chuyên
nghiệp dành cho nam giới chơi trên sân cứng trong nhà.
Đây là giải đấu của Series ATP World Tour 250 thuộc hệ
thống giải đấu thế giới của Hiệp hội quần vợt nhà nghề
(ATP) . Giải được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 9, đầu
tháng10 tại Tổ hợp thể thao Bukit Jalil ở Kuala Lumpur,
Malaysia.
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3. Indonesia
• Đại hội TDTT toàn quốc của Indonesia
Đại hội TDTT toàn quốc Indonesia (Pekan Olahraga
Nasional, viết tắt là PON), tiếng Indonesia là: Tuần Thể
thao Quốc gia- National Sports Week) là giải đấu nhiều
môn thể thao được tổ chức 4 năm một lần ở Indonesia. Đối
tượng tham gia sự kiện này là các vận động viên từ tất cả
các tỉnh của Indonesia.
Đại hội TDTT toàn quốc lần đầu tiên của Indonesia được
tổ chức từ ngày 8 - 12 tháng 9 năm 1948. Tại Đại hội TDTT
toàn quốc lần đầu tiên, nhiều môn thể thao đã thử nghiệm hệ
tính điểm để chính thức được công nhận và áp dụng trên
toàn quốc.
Chính phủ Indonesia luôn khuyến khích phát triển "Thể
thao cho mọi người”, vậy nên, hàng năm, vào ngày 9 tháng
9 - Ngày thể thao quốc gia truyền thống, từ khắp nơi trên
đất nước nhiều hoạt động thể thao đã được tổ chức. Sự kiện
này đã diễn ra tại Indonesia ngay cả khi nước này chưa phải
là một quốc gia độc lập và đã trở thành một biểu tượng của
sự đoàn kết.
• Giải thể thao ngành Giáo dục Indonesia
Giải thể thao ngành Giáo dục Indonesia (Indonesia
Education League), tiếng Indonesia: Liga Pendidikan
Indonesia, là giải đấu giữa các trường trung học cơ sở và
trường trung học phổ thông cũng như các trường Đại học
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trên khắp đất nước Indonesia. Giải được tổ chức thành các
giai đoạn, bắt đầu từ quận huyện, thành phố, tỉnh, khu vực
đến cấp quốc gia. Việc tổ chức các hoạt động thể thao ngoại
khóa được đẩy mạnh bản, tổ chức theo chương trình đã
được thống nhất giữa Bộ Giáo dục quốc gia và Bộ Thanh
niên và Thể thao.
• Một số các giải đấu chuyên nghiệp của Indonesia
o Giải đấu hạng nhất của Indonesia
Giải đấu hạng nhất của Indonesia (Indonesia Premier
League - IPL) là giải thi đấu hạng cao nhất cho các câu lạc
bộ Bóng đá ở Indonesia từ năm 2011 đến năm 2013. Giải
này do Liga PT Prima Indonesia Sportindo điều hành, dưới
sự giám sát của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) . IPL
hiện được thay thế bằng giải ngoại hạng (Indonesia Super
League -ISL) là giải đấu Bóng đá cấp cao nhất ở Indonesia.
Đại hội bất thường của PSSI ngày 17 Tháng Ba năm 2013
đã quyết định giải đấu hợp nhất này sẽ được gọi là giải
ngoại hạng (Indonesia Super League) dành cho các câu lạc
bộ. Đại hội đã quyết định giải hạng nhất (Indonesia Premier
League) sẽ tuyên bố giải tán sau khi kết thúc mùa giải 2013
với các trận đấu play-offs, 7 đội bóng tốt nhất IPL sẽ được
công nhận để tham gia trong mùa giải ngoại hạng - 2014.
Tinh thần của các câu lạc bộ trong việc xây dựng Liga
Primer Indonesia cũng là một cam kết cải thiện các tiêu
chuẩn của Bóng đá, cả về tổ chức và tài chính, hướng đến
sự độc lập về tài chính và chuyên nghiệp trong quản lý của
các CLB."
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Để đạt được sự độc lập, Liga Primer Indonesia đề nghị
một số tập đoàn công ty hỗ trợ dưới hình thức góp vốn ban
đầu cho mỗi câu lạc bộ tham gia. Với sự hỗ trợ này, các câu
lạc bộ có triển vọng sẽ hoạt động mà không phụ thuộc vào
nguồn vốn từ ngân sách Chính quyền địa phương (APBD).
Vốn ban đầu sẽ khác nhau giữa các câu lạc bộ theo kết quả
kiểm toán được tiến hành.
Ngoài ra, các LPI thực hiện nguyên tắc phân chia các
khoản thu một cách minh bạch và chịu trách nhiệm trước
những người tham gia câu lạc bộ. Theo thỏa thuận với câu
lạc bộ, việc chia sẻ doanh thu của LPI sẽ dựa trên hai
phương án, cụ thể là các chương trình có doanh thu (ví dụ
như: tài trợ cho giải đấu, quyền phát sóng) và các chương
trình thi đấu có thu nhập (ví dụ: nguồn tài trợ của địa
phương, quyền phát sóng, bán vé).
Mùa thi đấu mở màn năm 2011 bắt đầu vào ngày 08
Tháng 1 năm 2011. Ngày 11 tháng 4 năm 2011, FIFA chính
thức công nhận Liga Primer Indonesia. Theo quyết định
này, việc thi đấu và tất cả các cầu thủ liên quan sẽ được
PSSI cũng như FIFA chính thức công nhận, đủ tư cách thi
đấu trong đội tuyển quốc gia.
o Giải Bóng rổ Quốc gia Indonesia
Giải Bóng rổ quốc gia Indonesia là giải dành cho những
cầu thủ bóng rổ nam xuất sắc của Indonesia; cả nước có 10
câu lạc bộ thi đấu ở giải này.
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Giải được DBL Indonesia tổ chức và được Hiệp hội bóng
rổ Indonesia công nhận. Cuộc thi bắt đầu năm 2003. Năm
2010, Hiệp hội bóng rổ Indonesia đổi tên giải thành Giải
Bóng rổ Quốc gia Indonesia (National Basketball League NBL).
o Giải Bóng chuyền chuyên nghiệp Indonesia -Voli
Proliga (Indonesia)
Voli Proliga là giải Bóng chuyền chuyên nghiệp đỉnh cao
của Indonesia dành cho các câu lạc bộ bóng chuyền. Giải
được tổ chức bởi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia
(PBVSI) hoặc Hiệp hội bóng chuyền Indonesia. Có cả giải
đấu của nam và của nữ. Cả hai được thành lập vào năm
2002.
o Giải Futsal Indonesia
Giải Futsal Indonesia (Indonesia Futsal League), là giải
đấu chính thức cho câu lạc bộ futsal chuyên nghiệp ở
Indonesia. Giải do PSSI (Football Association of Indonesia)
và Bentoel, hãng thuốc lá Kretek thuộc tập đoàn Bentoel
Group (IDX: RMBA) tổ chức.
o Giải Bóng đá nữ Indonesia
Giải Bóng đá nữ Indonesia (Indonesian Women's Football
Tournament), là giải đấu chuyên nghiệp dành cho các đội
Bóng đá nữ ở Indonesia. Giải đấu này được quản lý bởi Hội
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đồng Bóng đá nữ, dưới sự giám sát của Liên đoàn Bóng đá
Indonesia (PSSI), và được tổ chức từ năm 2006.
Thu Trang tổng hợp và biên dịch theo: Women's
National Futsal League; Football Association of
Malaysia;Malaysia Premier League; OCBC Singapore
Continental Cycling Team.
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4. Philippines
• Đại hội Thể dục thể thao học sinh toàn quốc
Philippines
Đại hội thể dục thể thao học sinh toàn quốc Philippines
(Philippines National Game - Palarong Pambansa) là giải
đấu nhiều môn thể thao diễn ra hàng năm, thu hút các vận
động viên - học sinh đến từ 17 vùng, miền của Philippines;
đại hội do Vụ Giáo dục tổ chức và điều hành.
Các vận động viên- học sinh đến từ các trường tư thục và
công lập, từ cấp tiểu học và trung học đảm bảo các điều
kiện pháp lý có thể tham gia Đại hội thể thao toàn quốc. Đại
hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1948. Đây là kết quả
của hoạt động thể thao trong các trường học Philippines, mà
bắt đầu là từ nội bộ các trường của địa phương, tiếp theo là
các huyện, các phân khu, và các cuộc thi đấu thể thao của
các vùng miền.
Mục tiêu hoạt động của Palarong là: (1) thúc đẩy sự
nghiệp giáo dục thể chất và thể thao như một phần không
thể thiếu của chương trình giáo dục cơ bản nhằm phát triển
toàn diện cho thế hệ trẻ; (2) khắc sâu tinh thần kỷ luật, tinh
thần đồng đội, phát huy sở trường, tinh thần thi đấu trung
thực, đoàn kết, tinh thần thể thao, và các giá trị khác vốn có
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của thể thao; (3) thúc đẩy và đạt tới cuộc sống hòa bình
thông qua thể thao; (4) mở rộng các cơ sở để xác định tài
năng, lựa chọn, tuyển dụng, đào tạo và phát hiện những học
sinh có tiềm năng cho Hiệp hội thể thao quốc gia (NSA),
chuẩn bị cho các cuộc thi đấu quốc tế; cung cấp cơ sở dữ
liệu có giá trị và mang tính phổ quát nhằm tăng cường các
chương trình phát triển thể thao trường học.
Cơ sở pháp lý của Palarong Pambansa được quy định tại
các điều khoản của Hiến pháp Philippine năm 1987, Điều
XIV, mục 19.
Mười bảy (17) môn thể thao đang được đưa vào chương
trình thi đấu hàng năm tại Palarong Pambansa. Tất cả các
môn thể thao đều được thi đấu ở cấp tiểu học và trung học,
trừ môn bắn cung là môn không được chơi ở cấp tiểu học.
Tại Palarong Pambansa 2013 được tổ chức ở Thành phố
Dumaguete, 3 môn thể thao trình diễn đã được tổ chức thi
đấu, đó là Bóng đá trong nhà, Wushu và Bi-a.
Dưới đây là những môn thể thao thi đấu tại Palarong
Pambansa gồm: Bắn cung, Võ gậy, Thể thao dưới nước,
Điền kinh, Cầu lông, Bóng chày, Bi-a, Quyền anh, Cờ vua,
Bóng đá, Bóng đá trong nhà, Thể dục dụng cụ, Cầu mây,
Bóng mềm, Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt, Bóng
chuyền, Wushu…
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• Đại hội Thể thao trẻ Philippines (Philippines Youth
Games - Batang Pinoy)
Mục tiêu của Đại hội được tổ chức là: (1) Một phần
không thể thiếu trong các chính sách và chương trình quốc
gia về phát triển các môn thể thao đáp ứng có hiệu quả nhu
cầu của đất nước đối với chương trình thể thao cấp cơ sở
toàn diện, hướng vào việc hình thành các giá trị vốn có
trong việc thực hành các môn thể thao và trò chơi; (2) Khắc
sâu vào tâm trí của vận động viên trẻ Philippines các giá trị
của chủ nghĩa yêu nước, tự hào dân tộc, kỷ luật tự giác, tôn
trọng luật pháp và trật tự, chăm chỉ, làm việc theo nhóm,
tình đồng đội, tinh thần thể thao và thi đấu cao thượng, nhờ
đó loại trừ những cơ hội đưa trẻ em trở thành tội phạm vị
thành niên; (3) Chương trình này cũng có thể được coi là cơ
sở để tuyển dụng cho quá trình chuyên môn hóa các môn
thể thao bao gồm cả việc đào tạo cho các giải đấu cấp cao,
các giải quốc gia và các cuộc thi quốc tế.
• Một số giải thể thao chuyên nghiệp của Philippines
o Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ Bóng đá nam
(PFF National Men's Club Championship)
Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ Bóng đá nam (PFF)
là giải Bóng đá của Philippines do Liên đoàn Bóng đá
Philippines tổ chức, được tài trợ bởi nhà cung cấp điện thoại
di động và dịch vụ Internet Smart Communications và do đó
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được gọi là
Championship.

PFF–Smart

National

Men's

Club

o Giải Bóng đá Liên bang Philippines
Giải Bóng đá Liên bang Philippines thường được gọi là
UFL Division 1 hoặc UFL, là một giải đấu Bóng đá có trụ
sở tại Thủ đô của Philippines, do Liên đoàn Bóng đá (FA)
phối hợp với Hiệp hội Câu lạc bộ Bóng đá United (UFCA)
quản lý. UFL là giải đấu Bóng đá chính của Philippines.
Đây là cuộc tranh tài của 10 câu lạc bộ và áp dụng hệ thống
thăng hạng và xuống hạng với giải hạng hai -UFL Division
2. Giải đấu thường được xếp lịch vào ngày thứ Ba, Năm,
Bảy. Để tránh mùa mưa, giải đấu thường mở màn vào tháng
Giêng hàng năm.
Giải đấu bắt đầu như một giải bán chuyên nghiệp vào
năm 2009. Kể từ đó, nó đã được coi là một giải đấu Bóng đá
phát triển mạnh, được tổ chức bởi các cựu cầu thủ Bóng đá
và những người hâm mộ. Tổng cộng có 21 câu lạc bộ đã
tham gia thi đấu tại UFL Division 1 từ khi thành lập. Hiện
nay, nhà tổ chức giải là Liên đoàn Bóng đá, với mục tiêu lâu
dài là tiếp tục phát triển Bóng đá ở Philippines thông qua
giải đấu hạng nhất.
Kể từ khi bắt đầu UFL lần thứ nhất, đã có 3 câu lạc bộ
giành được ngôi vô địch giải, đó là: Air Force Philippine (2
lần), Global (2 lần), và Stallion (1 lần). Đội đương kim vô
địch hiện nay là Global, đã giành được danh hiệu này trong
mùa giải 2014.
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Giải đấu gồm hai vòng, cả hai vòng đều thi đấu theo thể
thức vòng tròn kép. Trong suốt quá trình của mùa giải, mỗi
đội thi đấu với đội khác hai lần với tổng số 18 trận. Tuy
nhiên, trong mùa giải 2014, vòng đầu tiên đã áp dụng hệ
thống thi đấu vòng tròn ba hệ, tăng số trận đấu từ 18 lên 24
trận. Giống như hầu hết các giải Bóng đá trên toàn thế giới,
giải đang áp dụng hệ thống điểm chuẩn, trong đó các đội
thắng nhận được 3 điểm, hòa 1 điểm và đội thua không
được điểm nào. Vào cuối mỗi mùa giải, đội bóng có số điểm
cao nhất được trao ngôi vô địch. Đối với các câu lạc bộ có
số điểm bằng nhau, cách thức phân thắng bại sẽ áp dụng
theo trình tự sau: (1) Sự khác biệt về số bàn thắng trong cả
mùa giải; (2) Tổng số bàn thắng ghi được trong cả mùa giải;
(3) Kết quả của trận đối đầu trực tiếp (tổng số điểm); (4)
Bàn thắng ghi được trong trận đối đầu trực tiếp; (5) Bàn
thắng ghi được trên sân đối phương và (6) Tổng số bàn
thắng ghi được trên sân đối phương trong cả mùa giải.
Kể từ khi bắt đầu mùa giải 2013, hệ thống thăng hạng và
xuống hạng mới đã được áp dụng cho giải đấu. Câu lạc bộ
về thứ hai trong UFL Division 2 cũng có một cơ hội được
thăng hạng thông qua trận play-off với đội đứng thứ 9 theo
tổng số bàn thắng hai chặng diễn ra trong giải hạng nhất,
tương tự như hệ thống tính điểm được sử dụng tại
Bundesliga. Trong mùa giải 2015, đội bóng duy nhất trong
giải UFL Division 1, Pasargad, đã bị xuống hạng hai. Hơn
nữa, hai câu lạc bộ đứng đầu giải hạng hai, Ceres và Manila
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Jeepney, cả hai đã được thăng lên hạng nhất. Trước khi bắt
đầu mùa giải này, Manila Nomads quyết định tự nguyện rời
khỏi hạng nhất xuống chơi ở UFL Division 2, với lý do
không thể tuân thủ điều luật về số lượng cầu thủ nước ngoài
của giải đấu.
Hồng Anh biên dịch theo: http://bp2012.psc.gov.ph/;
Philippine Football Federation;
http://en.wikipedia.org/wiki/POCPSC_Philippine_National_Games
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B. KHU VỰC CHÂU Á
1. Nhật Bản
• Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc của Nhật Bản
(National Sports Festival of Japan Nhật Bản) là sự kiện
thể thao quốc gia hàng đầu của Nhật Bản, bao gồm ba giai
đoạn. Các cuộc thi đấu trượt băng và hockey trên băng diễn
ra vào tháng Giêng, các cuộc thi đấu trượt tuyết diễn ra vào
tháng Hai, và các giải đấu chính vào mùa thu diễn ra trong
tháng Chín và Mười.
Tên của Đại hội thường được viết tắt là Kokutai. Tiền
thân của Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc Nhật Bản là
giải đấu Meiji Shrine tổ chức từ năm 1924 cho đến năm
1943, thời kỳ nổ ra cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Kể
từ đó có thêm giải đấu mùa hè với nội dung thi đấu chủ yếu
là môn Bơi, và một giải đấu mùa thu tập trung chủ yếu các
nội dung thi đấu môn Điền kinh.
Các giải đấu mùa hè và mùa thu trước đó đã được tổ chức
trên địa giới một quận (đơn vị hành chính tương đương cấp
tỉnh). Hai giải đấu mùa đông cũng diễn ra ở cùng một Quận,
hợp thành một giải đấu hoàn chỉnh. Thường xảy ra trường
hợp khi giải đấu được tổ chức tại khu vực có khí hậu lạnh
hơn như Hokkaido, Tōhoku, Kōshin'etsu và Hokuriku, thì
cả giải đấu mùa thu và các giải đấu khác đều được tổ chức ở
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cùng một quận. Hiếm có trường hợp các giải đấu trượt băng
và hockey trên băng được tổ chức tại khu vực riêng biệt.
Các quận đạt thành tích đứng đầu ở các nội dung thi của
nam và nữ được trao tặng Cup của Nhật Hoàng. Các quận
đứng đầu về điểm chỉ ở các nội dung thi của nữ được trao
tặng Cup Hoàng Hậu.
Ban đầu, các giải đấu mùa hè và mùa thu được quy hoạch
để luôn luôn được tổ chức tại Kansai, nhưng sau giải đấu
đầu tiên năm 1946, quận Ishikawa đã xin đăng cai giải đấu
thứ hai. Sau đó, các quận trên khắp nước Nhật Bản luân
phiên nhau đăng cai tổ chức.
Các nội dung thi đấu của Đại hội gồm: Trượt tuyết, Trượt
ván, Trượt tuyết việt dã, Nội dung phối hợp trượt tuyết,
Trượt tuyết Mogul (nội dung mở rộng), Ván trượt (nội dung
mở rộng), Hai môn phối hợp trượt tuyết (nội dung mở
rộng), Trượt băng tốc độ, Trượt tốc độ cự ly ngắn, Trượt
băng nghệ thuật, Hockey trên băng, Bóng mềm, Bóng đá,
Điền kinh, Bơi, Nhảy cầu, Bơi nghệ thuật, Bóng nước,
Tennis, Chèo thuyền, Khúc côn cầu, Boxing, Bóng chuyền,
Thể dục dụng cụ, Bóng rổ, Vật, Thuyền buồm, Bóng ném,
Xe đạp, Bóng bàn, Vật Sumo, Cưỡi ngựa, Đấu kiếm, Judo,
Cầu lông…
Các nội dung thể thao biểu diễn: Thông thường có khoảng
20 nội dung thi đấu biểu diễn được tổ chức tại các giải đấu
mùa thu. Trào lưu tổ chức các nội dung thi đấu này là nhằm
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mục đích phát huy tính ưu việt của những môn thể thao
mang tính đặc trưng của các địa phương này. Có thể kể đến
các môn như: Cầu chuyền (Indiaca) Dã ngoại với la bàn
(Orienteering), Aerobics tổng hợp, Khiêu vũ giải trí, Thổi
phi tiêu, Bóng bàn giải trí, Tàu lượn, Dù lượn , Quần vợt
ESCI (trong khuôn khổ chương trình Văn hóa, khoa học và
giáo dục, Kiếm thuật chanbara (Sports chanbara), Kayak
trên biển, Phi tiêu (Darts)
Các giải đấu trong tương lai của Nhật Bản: Từ các giải
đấu năm 2013 tại Tokyo, bóng mềm, Kiếm thuật naginata,
jūkendō và ba môn phối hợp sẽ diễn ra 2 năm một lần.
Hồng Hạnh tổng hợp và biên dịch theo:
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Sports_Festival_o
f_Japan
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2. Hàn Quốc
• Các giải đấu thể thao quốc gia
Lễ Hội thể thao Quốc gia được tổ chức vào tháng 10 hàng
năm với 39 môn thể thao khác nhau, những người tham gia
thi đấu đến từ khắp nơi trên đất nước. Lễ Hội được tổ chức
luân phiên tại các thành phố lớn, trong đó có Seoul, Busan,
Daegu, Gwangju và Incheon.
Lễ Hội thể thao Quốc gia trẻ em cũng được tổ chức hàng
năm dành cho học sinh tiểu học và trung học, lôi cuốn
10.000 các em trai và gái trên khắp đất nước. Lễ Hội thể
thao mùa đông quốc gia, được tổ chức vào tháng 1 hàng
năm, bao gồm trượt băng tốc độ, trượt băng, trượt tuyết,
hockey trên băng và hai môn phối hợp.
Còn có một giải đấu hàng năm nữa là Lễ hội thể thao
dành cho người khuyết tật. Được tổ chức hàng năm kể từ
năm 1981, Lễ hội quy tụ mọi người từ khắp nơi trên đất
nước và tạo cơ hội cho các cá nhân thể hiện kỹ năng thể
thao của họ.
Trượt tuyết và trượt tuyết trên ván đã nhanh chóng trở
thành môn thể thao mùa đông phổ biến trong giới trẻ của
Hàn Quốc trong những năm gần đây. Mùa trượt tuyết ở Hàn
Quốc là khá ngắn, từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 3. Mỗi
tháng 2, Lễ hội băng tuyết của người nước ngoài được tổ
chức tại YongPyong Ski Resort. Hàng ngàn du khách từ các
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nước Đông Nam Á đến thăm Hàn Quốc vào mùa đông để
trải nghiệm với môn thể thao trượt tuyết, trượt tuyết bằng
ván trượt và trượt băng tại các khu nghỉ dưỡng nằm rải rác
trên khắp đất nước.
• Các giải thể thao chuyên nghiệp của Hàn Quốc
o Giải Cầu lông Hàn Quốc mở rộng
Giải Cầu lông Hàn Quốc mở rộng là giải thường niên,
thường được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Giải đấu này
hiện nay được gọi là Korea Open Super Series, vì bắt đầu từ
năm 2007 nó đã trở thành một trong những giải đấu BWF
Super Series.
o Giải Bóng rổ Hàn Quốc (Korean Basketball
League)
Giải Bóng rổ Hàn Quốc, thường gọi tắt là KBL, là giải
bóng rổ nam chuyên nghiệp hàng đầu ở Hàn Quốc. Mùa giải
bắt đầu vào tháng 10 và kết thúc vào tháng 1 năm sau. Giải
KBL gồm 10 đội. Mỗi đội chơi 54 trận (27 trận trên sân
nhà, 27 trận lưu đấu). Mỗi đội được phép có 2 cầu thủ nước
ngoài. Cầu thủ nước ngoài trong các giải đấu hầu như luôn
là một tiền phong hoặc trung phong.
o Hệ thống giải Bóng đá Hàn Quốc
Hệ thống giải Bóng đá Hàn Quốc bao gồm hai giải đấu
chuyên nghiệp, một giải đấu bán chuyên nghiệp và một giải
đấu nghiệp dư cho các câu lạc bộ Bóng đá Hàn Quốc. Cấp
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độ cao nhất của Bóng đá ở Hàn Quốc là Giải "K League
Classic"- được ra đời vào năm 1983. Giải K Challenge được
ra đời năm 2013 và hiện đang là một giải hạng hai. Dưới
mức của các giải Bóng đá chuyên nghiệp là Giải Quốc gia
bán chuyên nghiệp, được gọi là Giải hạng ba. Giải nghiệp
dư Challengers League hiện được gọi là Giải hạng bốn đã
được đưa thêm vào hệ thống thi đấu từ năm 2007.
Giải quốc gia bán chuyên nghiệp và Gải nghiệp dư
Challengers League được gọi là giải hạng ba và hạng bốn
cho thuận tiện, nhưng đó là những giải đấu riêng và không
cùng một hệ.
Trước đây, việc phát triển hệ thống thi đấu trong các giải
này đã không được đặt ra; cho đến năm 2012 điều đó mới
được thực hiện với sự ra đời của Giải K Challenge.
Hệ thống thi đấu qua các thời kỳ
Giải Bóng đá bán chuyên nghiệp Hàn Quốc (Korea SemiProfessional Football League) là giải đấu giữa các đội bóng
công ty ở Hàn Quốc từ năm 1964 đến năm 2002. Từ năm
1983, khi Giải K-League được ra đời, Giải Bóng đá bán
chuyên nghiệp Hàn Quốc vẫn là giải đấu hạng hai cho đến
năm 2002 trước khi Giải quốc gia Hàn Quốc, vào thời gian
đó được gọi là K2 League, đã chính thức được thành lập
vào năm 2003. Giải hạng bốn Challengers League được
thành lập năm 2007 tại thời điểm đó gọi là K3 League. Giải
K Challenge đã được khai trương năm 2013.
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o Giải Bóng ném Hàn Quốc
Giải Bóng ném Hàn Quốc Handball Korea League- HKL)
là giải đấu bán chuyên nghiệp ở Hàn Quốc. Các giải đấu
được SK Group tài trợ từ năm 2011 và do đó được gọi là SK
Handball Korea League.
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Giải đấu được tổ chức tại Nhà thi đấu SK Olympic (SK
Olympic Handball Gymnasiu trong Công viên Olympic ở
Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul). Năm 2011 Nhà thi đấu
môn đấu kiếm 'Olympic đã sửa sang, nâng cấp để tổ chức
các cuộc thi đấu bóng ném.
o Giải Marathon quốc tế Chuncheon
Giải Marathon quốc tế Chuncheon (The International
Marathon Chuncheon) là giải hàng năm được tổ chức vào
cuối tháng Mười tại thành phố Chuncheon, Hàn Quốc.
Được tổ chức lần đầu vào năm 1946, đây là giải marathon
lâu đời thứ hai tại nước này sau Giải Marathon quốc tế
Seoul. Giải Marathon quốc tế Chuncheon do The Chosun
Ilbo- nhật báo lớn ở Nam Triều Tiên tài trợ, là một trong hai
giải lớn trong cả nước giữ cương vị giải bạc của Liên đoàn
Điền kinh quốc tế IAAF, cùng với giải marathon quốc tế
Gyeongju.
o Giải Marathon quốc tế Daegu Marathon
Giải Marathon quốc tế Daegu Marathon (The
International Marathon Daegu) là cuộc thi marathon thường
niên diễn ra vào tháng Tư tại Daegu, Hàn Quốc. Các nội
dung thi đấu trong ngày chủ yếu là nội dung 5km và 10km,
cũng như toàn bộ cự ly marathon (42,195 km). Cuộc đua bắt
đầu và kết thúc tại sân vận động Daegu - sân vận động đã
diễn ra Giải vô địch Marathon thế giới, Tháng Chín năm
2011.
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o Giải Marathon quốc tế
Giải Marathon quốc tế Gyeongju The International
Marathon Gyeongju) là cuộc thi chạy trên đường bộ hàng
năm với cự ly 42,195 km, diễn ra vào giữa tháng Mười tại
Gyeongju, Hàn Quốc.
Được tổ chức lần đầu vào năm 1993, ban đầu là một cuộc
thi nghiệp dư cho các cư dân của thành phố và các vận động
viên cấp câu lạc bộ. Đến năm 1999, hơn 10.000 vận động
viên đã tham gia thi đấu. Sau lần hợp nhất đầu tiên thành
một cuộc đua quốc tế vào giữa những năm 1990, cuộc đua
một lần nữa trở lại là một cuộc thi quốc gia của Hàn Quốc
do hạn chế về tài chính. Cuộc đua đã được chuyển đến
Seoul vào năm 2000 nhưng giải marathon Gyeongju lại
được tái lập vào năm 2006 và các vận động viên ưu tú nước
ngoài đã lại trở về thành phố vào năm sau đó.
Tính chất thi đấu của giải hiện nay là một cuộc thi
marathon dành cho cả nam giới và phụ nữ, đồng thời cũng
có những nội dung thi chạy vui khỏe nghiệp dư với cự ly
bán marathon, 10km và 5km. Cuộc thi là một trong hai lễ
hội thi chạy lớn hàng năm ở thành phố, các cuộc đua còn lại
là Giải thi chạy Marathon Gyeongjyu Cherry Blossom được
tổ chức vào tháng Tư.nĐường đua marathon bắt đầu tại
Công viên Hwangseong Park và kết thúc trên đường chạy
của sân vận động Gyeongju trong công viên. Kỷ lục của các
cự ly marathon của nam giới là 02:08:52, được Yemane
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Tsegay lập năm 2008, trong khi kỷ lục của nữ vẫn do VĐV
chạy Sun Yun-suk nắm giữ, với thành tích 2:31:21, được
thiết lập năm 2007.
o Giải thi chạy Marathon JoongAng Seoul
Giải Marathon JoongAng Seoul (JoongAng Seoul
Marathon) là cuộc thi hàng năm diễn ra tại Seoul, Hàn
Quốc, thường là vào đầu tháng 11. Được tổ chức lần đầu
vào năm 1999, cuộc đua đã được thành lập để hồi tưởng lại
Giải Olympic marathon đã từng là một phần của Thế vận
hội Seoul 1988. Giải chủ yếu quy tụ những vận động viên
nam xuất sắc của môn marathon, và cũng có các cuộc đua
không chuyên cự ly 10 km cùng với cự ly marathon. Các
đấu thủ quốc tế hạng ưu tú thường không được mời tham dự
các cuộc đua của nữ, do đó giải này thiên về xu hướng là
cuộc đua chỉ dành cho phụ nữ Hàn Quốc.
Được tài trợ bởi JoongAng Ilbo, Giải Marathon
JoongAng Seoul là một trong hai giải đua marathon thường
niên tại thành phố: Giải Marathon Quốc tế Seoul được tổ
chức vào tháng Ba. Thành phố đã giành được ngôi vị xếp
hạng giải Đồng của IAAF và đã đăng cai tổ chức giải vô
địch Marathon Châu Á vào năm 2004.
Giải Marathon Quốc tế Seoul ban đầu là một cuộc đua
bán marathon với khoảng 1300 vận động viên tham gia thi
đấu. Cự ly này đã được chọn làm cuộc đua vô địch quốc gia
54

từ năm 2001 và một năm sau nó đã trở thành cự ly marathon
đầy đủ. Giải thi chạy cự ly 5 km được tổ chức tại sự kiện
khai trương và là nội dung thi đấu chính trong vòng ba năm
cho đến khi ngừng tổ chức vào năm 2002. Năm 2007 giải đã
được IAAF trao ngôi vị xếp hạng giải Bạc và đến năm 2008
khoảng 25.000 vận động viên chạy đã tham gia thi đấu ở
giải hàng năm.
Đường đua khép kín vòng qua Seoul là tuyến đường bằng
phẳng, cho phép thời gian về đích nhanh chóng. Cuộc đua
diễn ra ở phần phía đông nam của thành phố, hướng vào các
vùng ngoại ô tới Seongnam trước khi vòng lại để về đích
trên sân vận động Olympic Jamsil. Về thời gian vượt qua cự
ly đã có một số vận động viên đạt thành tích dưới 2: 09,
thậm chí là dưới 2:. 06 ở nội dung thi đấu của nam trong
lịch sử của các cuộc thi được tổ chức trên tuyến đường đua
này. James Kwambai là người giữ kỷ lục ở nội dung thi đấu
của nam với thành tích 02:05:50 và là vận động viên thành
công nhất tại cuộc đua với ba lần liên tiếp giành thắng lợi,
từ năm 2011 đến năm 2013. Thành tích kỷ lục ở nội dung
thi đấu của nữ là 02:29:32 giờ, do vận động viên quốc gia
Lee Eun -Jung xác lập.
o Giải Marathon Quốc tế Seoul
Giải Marathon Quốc tế Seoul, còn được gọi là Giải
Marathon Dong-A Ilbo Seoul, là cuộc thi marathon thường
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niên diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong hai cuộc
đua hàng năm với cự ly: 42,195 km trong thành phố, cùng
với Giải Marathon JoongAng Seoul được tổ chức vào tháng
mười một. Giải này hiện đang giữ ngôi vị xếp hạng giải
Vàng IAAF. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1931, Giải
Marathon Quốc tế Seoul là cuộc đua thứ ba có cự ly dài
nhất ở châu Á sau cuộc đua Hakone Ekiden và Chugoku
Yamaguchi Ekiden tại Nhật Bản.
Cuộc đua bắt đầu tại Gwanghwamun Plaza ở trung tâm
thành phố và kết thúc trong sân vận động Olympic. Trong
suốt cự ly thi đấu có tổ chức các điểm trạm và bám theo
tuyến đường phía đông- nam xuyên qua trung tâm thành
phố. Sau khi rời khỏi quảng trường chính, dòng người chạy
đổ vào đại lộ Sejongno rồi vượt qua tượng đài Yi Sun-sin.
Sau đó, các vận động viên chạy qua cổng chào Namdaemun
rồi hướng thẳng về công viên Cheonggyecheon. Đường đua
đi qua quận Dongdaemun-gu trước khi vượt sông Hàn để
hướng về điểm cán đích trong sân vận động.
o Giải Tennis Busan mở rộng
Giải Tennis Busan mở rộng ( Busan Open Challenger
Tennis) là giải quần vợt chuyên nghiệp thi đấu trên sân
cứng ngoài trời. Giải này hiện đang là một phần của hệ
thống giải Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP Challenger
Tour), được tổ chức hàng năm tại Busan, Hàn Quốc, kể từ
năm 2003.
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o Giải Quần vợt Hàn Quốc mở rộng
Giải quần vợt Hàn Quốc mở rộng (Korea Open) là giải
đấu nữ chuyên nghiệp được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.
Được tổ chức từ năm 2004, Giải WTA Tour này là một giải
đấu quốc tế và được diễn ra tại Trung tâm quần vợt Công
viên Olympic Seoul, trên sân cứng ngoài trời. Năm 2012 và
2013 Giải được KDB tài trợ (trước đây được tài trợ bởi
Hansol). Năm 2014, Kia Motors là nhà tài trợ.
Giải Hàn Quốc mở rộng (Korea Open) hiện đang là một
phần của Giải Vô địch Commonwealth Bank Tournament of
Champions.
o Giải tranh Cúp Samsung Securities (Samsung
Securities Cup)
Samsung Securities Cup là giải quần vợt chuyên nghiệp
thi đấu trên sân cứng ngoài trời. Nó hiện đang là một phần
của hệ thống giải Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP)
Challenger Tour và Giải quần vợt nữ Circuit ITF. Giải đấu
của nam được tổ chức hàng năm tại Seoul, Hàn Quốc từ
năm 2000; từ năm 2011, giải đấu dành cho nữ cũng đã được
tổ chức song song với giải của nam.
o Giải Seoul mở rộng (Seoul Open)
Giải Seoul mở rộng là một giải đấu không còn tồn tại; đó
là giải đấu được sáp nhập từ Grand Prix và ATP Tour, đã
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từng tổ chức thi đấu từ năm 1987 đến năm 1996. Giải được
tổ chức tại Trung tâm quần vợt Công viên Olympic Seoul ở
Hàn Quốc và chơi trên sân cứng ngoài trời.
Đức Long tổng hợp và biên dịch theo:
http://www.korea.net/AboutKorea/Sports/National-SportsEvents
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3. Trung Quốc
• Đại hội thể dục thể thao toàn quốc nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa
Đại hội thể dục thể thao toàn quốc nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa, đôi khi được gọi một cách đơn giản là Đại
hội thể dục thể thao toàn Trung Quốc (Khác với Đại hội thể
thao truyền thống toàn Trung Quốc), là sự kiện thể thao
hàng đầu tại Trung Quốc ở cấp quốc gia. Đại hội thường
được tổ chức 4 năm một lần, các Đại hội gần đây nhất là
vào tháng Mười năm 2009, Đại hội thể dục thể thao toàn
quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lần thứ 11 đã
diễn ra ở Sơn Đông. Đại hội lần thứ 12 được tổ chức tại tỉnh
Liêu Ninh năm 2013.
Tiền thân của Đại hội này là Đại hội thể thao Quốc gia
Trung Quốc, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1910, dưới
thời nhà Thanh. Cái tên này được sử dụng cho đến năm
1948 và đại hội được bắt đầu lại với tên gọi hiện tại của nó
vào năm 1959, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
được thành lập.
• Đại hội thể thao truyền thống toàn Trung Quốc
Đại hội thể thao truyền thống toànTrung Quốc là Giải đấu
thể thao được tổ chức 4 năm một lần ở quy mô quốc gia,
dành cho các môn thể thao ở Trung Quốc mà không thuộc
hệ thống thi đấu Olympic. Sự kiện này được tổ chức nhằm
mục đích "ưu tiên thúc đẩy phong trào rèn luyện, phát triển
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thể chất và tầm vóc của người dân Trung Quốc và tạo ra
nhiều trò chơi vui khỏe cho các vận động viên nghiệp dư".
Các môn thi đấu tại Đại hội gồm: đua thuyền rồng, múa
sư tử, đấu vật Trung Quốc, nhào lộn trên lưới bật, khiêu vũ
thể thao, cầu, golf, thể dục nhịp điệu, trượt nước, nhảy dù,
thể hình, billiards, cờ vua, cờ tướng, leo núi và dã ngoại
định hướng, bàn tay vàng (nghề thủ công theo sở thích), lần
theo dấu vết, bowling, trượt patin, bơi vượt biển, kéo co;
lặn, bóng cửa, bi sắt và "Go (cờ vây)".
Với mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện, phát triển
thể chất và tầm vóc của người dân, toàn bộ giải đấu này
được mang tên: "chương trình thể dục quốc gia". Vì vậy,
không có bảng xếp hạng huy chương. Đại hội do Tổng cục
thể dục thể thao nhà nước (SGAS) tổ chức. Trước đây, các
giải đấu này đã không được phổ biến rộng rãi.
Đại hội thể thao truyền thống toànTrung Quốc lần thứ Hai
được tổ chức vào năm 2002 tại thành phố Ninh Ba.
Đại hội lần thứ Ba diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 Tháng 5
năm 2006, bao gồm 28 môn thể thao và 268 nội dung thi đấu.
Đại hội thể thao truyền thống toàn Trung Quốc lần thứ Tư
được tổ chức từ 16 đến 26 tháng 5 năm 2010 tại thành phố
Hợp Phì, An Huy, đánh dấu sự phát triển rộng lớn về số
lượng người tham gia, từ 4.000 tăng lên đến 30.000 người.
Có 34 môn thể thao và một "hệ thống giải thưởng" mới
được đưa vào chương trình đại hội, có nghĩa là 60 phần
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trăm những người tham gia sẽ được trao những giải thưởng
khác nhau.
• Các giải CLB, giải chuyên nghiệp
o Giải Cầu lông Trung Quốc mở rộng
Giải Cầu lông Trung Quốc mở rộng là giải đấu hàng năm
được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và đã trở
thành một phần của giải BWF Super Series vào năm 2007.
o Giải vô địch cầu lông quốc gia Trung Quốc
Giải vô địch cầu lông quốc gia Trung Quốc là giải đấu
được tổ chức để trao vương miện cho các cầu thủ xuất sắc
nhất ở Trung Quốc.
o Giải Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc
Giải Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc thường được gọi tắt là
CBA, là giải đấu nam chuyên nghiệp hàng đầu của Trung
Quốc.
Giải đấu này thường được gọi là CBA, và cách gọi tắt
bằng 3 chữ cái đầu của cụm từ tiếng Anh "Chinese
Basketball Association" này thường được sử dụng ngay cả ở
Trung Quốc. Ngoài ra còn có Giải Hiệp hội Bóng rổ Trung
Quốc dành cho nữ giới (WCBA).
Không nên nhầm lẫn Giải CBA với Giải Bóng rổ Quốc
gia (National Basketball League- NBL), là giải đấu chuyên
nghiệp trẻ- "Division 2".
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Một số cầu thủ CBA Trung Quốc, như Wang Zhizhi, Yao
Ming, Mengke Bateer, Yi Jianlian, Leo Chen, và Sun Yue,
cũng đã chơi tại NBA. Ngược lại, các cầu thủ nước ngoài
cũng được phép thi đấu cho mỗi đội CBA với một số lượng
giới hạn. Đáng chú ý là các ngôi sao bóng rổ NBA: Stephon
Marbury, Steve Francis, Gilbert Arenas, Tracy McGrady, và
Metta World Peace, cũng như các cầu thủ NBA đã từng là
ngôi sao của Giải CBA: Kenyon Martin, JR Smith, Aaron
Brooks, và Shavlik Randolph.
Giải đấu bắt đầu được tổ chức vào năm 1994. Tuy nhiên,
Giải CBA là tên của một giải đấu, và không nên nhầm lẫn
với tổ chức "Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc", được thành lập
vào tháng 6 năm 1956. Năm 1996 James Hodges đã trở
thành một trong những người Mỹ đầu tiên thi đấu ở Giải
CBA. Hiện nay, cơ quan điều hành hoạt động của môn bóng
rổ ở Trung Quốc là Trung tâm quản lý bóng rổ Trung Quốc.
Các Giải đấu bóng rổ khác của Trung Quốc bao gồm Giải
Bóng rổ Quốc gia (National Basketball League- NBL), Giải
Hiệp hội bóng rổ Đại học Trung Quốc (Chinese University
Basketball Association- CUBA) và Giải Bóng rổ các trường
Trung học phổ thông Trung Quốc (High School Basketball
League- CHBL). Một thời cũng đã từng có một giải đấu
được gọi là Giải Tân hội Bóng rổ Trung Quốc (Chinese
New Basketball Alliance- CNBA), mà một trong các đội
được biết đến là đội Sư tử biển Bắc Kinh, nhưng giải này
chỉ tồn tại được trong một mùa thi đấu (1996 - 1997).
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o Giải Bóng rổ hạng nhất quốc gia Trung Quốc
(National Basketball League)
Giải Bóng rổ hạng nhất Quốc gia Trung Quốc là giải đấu
bóng rổ chuyên nghiệp trẻ ở Trung Quốc, trước năm 2006
được gọi là Giải Bóng rổ Trung Quốc (Chinese Basketball
League- CBL). NBL là tên quen thuộc của giải này và tên
gọi tắt theo tiếng Anh này thường được sử dụng ngay cả ở
Trung Quốc.
NBL là giải đấu hạng dưới của giải đấu chuyên nghiệp Giải Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc (CBA).
o Giải Hiệp hội bóng rổ Đại học Trung Quốc
Hiệp hội bóng rổ Đại học Trung Quốc hay CUBA, được
thành lập năm 1996 và giải đấu của Hiệp hội đã được ra đời
năm 1998. Đây là cuộc thi đấu bóng rổ giữa các trường đại
học có tính chất rộng rãi và ganh đua mạnh nhất ở Trung
Quốc. Giải được tổ chức hàng năm và được chia thành vòng
đấu loại và vòng trung kết, trong đó đội vô địch quốc gia
được quyết định thông qua thể thức đấu loại hai lần thua.
Không giống như các tổ chức thể thao khác của Trung
Quốc, CUBA là một tổ chức do tư nhân tài trợ không phải
thành viên của một tổ chức thuộc chính phủ Trung Quốc.
Tương tự như trường hợp của NCAA, luật lệ của CUBA
dành mọi điều kiện thuận lợi không chỉ cho các vận động
viên nghiệp dư. CUBA được thành lập với mục đích ban
đầu là hướng đến Giải Bóng rổ nam NCAA.
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4. Hồng Kông
Để nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa "Thể thao cho mọi
người", trong cộng đồng dân cư, từ năm 2007 Ủy ban Thể
thao đã quyết định tổ chức Đại hội thể dục thể thao Hồng
Kông (HKG) hai năm một lần. Đại hội thể dục thể thao
Hồng Kông (HKG) lần thứ hai đã được tổ chức một cách
thành công trong những ngày từ 9 - 31 tháng 5 năm 2009
và tổng cộng có 2.307 vận động viên đến từ 18 Hội đồng
huyện tham gia thi đấu ở 6 môn thể thao, cụ thể là điền
kinh, cầu lông, bóng rổ bơi lội, bóng bàn và quần vợt. Các
hoạt động khác nhau liên quan đến Đại hội đã được công
chúng đón nhận nồng nhiệt và thu hút hơn 160 000 người
tham gia.
Đại hội thể dục thể thao Hồng Kông (HKG) lần thứ hai đã
được sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Thể thao và Ủy ban
thể thao Cộng đồng của từng đơn vị trong 18 Hội đồng
Quận huyện (DCs), Liên đoàn thể thao và Ủy ban Olympic
Hồng Kông, Trung Quốc, các Hiệp hội thể thao quốc gia có
liên quan và Cục quản lý các dịch vụ văn hóa và giải trí
(LCSD) đồng tổ chức.
Đại hội thể dục thể thao Hồng Kông là giải đấu lớn nhiều
môn thể thao với quy mô trải rộng trên toàn lãnh thổ Hồng
Kông với 18 Hội đồng Quận huyện đều là đơn vị tham gia.
Mục tiêu của HKG là tạo thêm nhiều cơ hội cho dân chúng
ở các Quận huyện tham gia tập luyên các môn thể thao, giao
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lưu, hợp tác và khuyến khích các thành viên tích cực tham
gia các môn thể thao, qua đó thúc đẩy hơn nữa việc xây
dựng đời sống văn hóa nền văn hóa "Thể thao cho mọi
người" ở cấp độ cộng đồng . Đại hội thể dục thể thao Hồng
Kông còn nhằm mục đích tăng cường ý thức trách nhiệm
của công chúng đối với quận, huyện mà họ đang sống, đồng
thời tạo điều kiện để giao tiếp và thúc đẩy tình hữu nghị
giữa 18 huyện. Ngoài ra, Đại hội cũng có tác dụng nuôi
dưỡng, thúc đẩy quan hệ đối tác gần gũi hơn giữa tất cả các
bên đã xúc tiến các môn thể thao ở cấp cộng đồng nhằm
tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
Đã có các giải thưởng "Vô địch toàn năng, Á quân 1 và Á
quân 2" dành cho mỗi môn trong sáu môn thi đấu nói trên
và các Quận huyện sẽ tích lũy tổng số điểm cao nhất từ tất
cả các cuộc thi đấu ở 6 môn thể thao đã được trao giải
thưởng "Vô địch toàn năng của Đại hội Thể dục thể thao
Hồng Kông lần thứ 2 ".
Để tạo thuận lợi cho toàn thể cộng đồng tìm hiểu rõ thêm
về Đại hội thể dục thể thao Hồng Kông (HKG) lần thứ hai
và khuyến khích họ ủng hộ, tham gia Đại hội, Ban tổ chức
đã dàn dựng một loạt chương trình dành cho công chúng
tham gia, bao gồm cả lễ khai mạc quy mô lớn và đại lễ trao
giải thưởng và bế mạc Đại hội, "Giao lưu và Trình diễn của
các vận động viên xuất sắc", "Cổ vũ thi đấu cho các đội của
18 Quận huyện", Bỏ phiếu bình chọn "Quận điển hình về
thể thao " và Dự đoán " Nhà vô địch Toàn năng của Đại hội
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2", vv. Hơn nữa, Ban tổ chức đã mở một cuộc thi ảnh nghệ
thuật "Những khoảnh khắc sinh động” tại Đại hội thể dục
thể thao Hồng Kông lần thứ 2 nhằm tạo điều kiện cho đông
đảo công chúng được tham gia Đại hội dưới những hình
thức khác nhau.
Còn có thêm một giải thưởng mang tên "Quận huyện có
số lượng người tham gia đông nhất tại Đại hội TDTT Hồng
Kông 2" để khuyến khích mỗi Quận huyện cử nhiều vận
động viên tham gia Đại hội và tranh thủ sự hỗ trợ của các vị
chức sắc địa phương.
Đại hội thể dục thể thao Hồng Kông 2011, chính thức
được gọi là Đại hội thể dục thể thao Hồng Kông lần thứ 3
đã diễn ra từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2011,
với sự tham gia của các vận động viên đến từ 18 Quận
huyện.
Chương trình thi đấu tại Đại hội bao gồm 8 môn thể thao
với 83 nội dung thi đấu, trong đó có 42 nội dung dành cho
nam và 41 nội dung dành cho nữ. So với Đại hội thể dục thể
thao Hồng Kông lần thứ hai năm 2009, futsal và bóng
chuyền là những nội dung thi đấu mới tại Đại hội này.
Hồng Anh – Hồng Hạnh tổng hợp và biên dịch theo:
http://en.wikipedia.org/wiki/All-China_Games;
http://www.lcsd.gov.hk/specials/hkg/en/index.php
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5. Ấn Độ
• Đại hội Thể dục thể thao Ấn Độ
Đại hội Thể dục thể thao Ấn Độ là sự kiện thể thao bao
gồm các cuộc thi đấu ở nhiều môn thể thao khác nhau được
tổ chức cho vận động viên từ các tiểu bang của Ấn Độ. Vào
năm 1924, ở Punjab, phong trào Olympic đã ra đời. Người
sáng lập là GD Sondhi, Tổng thư ký đầu tiên của Hiệp hội
Olympic Punjab. Lt.Col H.L.O. Garrett, Phó hiệu trưởng
trường Cao đẳng Công lập, Lahore, Chủ tịch của tổ chức
sáng lập. Cùng năm đó, Đại hội Thể thao Olympic đầu tiên
của đất nước đã diễn ra, nay là Đại hội Thể dục thể thao
toàn quốc, được tổ chức tại Lahore, thủ phủ của Punjab khi
đó còn chưa bị chia cắt.
• Đại hội Thể thao Olympic Ấn Độ (Tiền thân của Đại
hội Thể dục thể thao toàn quốc của Ấn Độ)
Các Đại hội được tổ chức hai năm một lần từ năm 1924
với danh nghĩa Đại hội Thể thao Olympic Ấn Độ và được
đổi tên thành Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vào năm
1940 khi Đại hội này lần đầu tiên được tổ chức tại Bombay.
• Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc hiện đại
Hiệp hội thể thao Olympic Ấn Độ, cơ quan tổ chức hoạt
động thể thao hàng đầu của quốc gia đã đưa ra khái niệm
Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Đại hội này đã không
được coi trọng trong nhiều năm. Tuy nhiên, Đại hội Thể dục
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thể thao toàn quốc hiện đại theo hệ thống thi đấu Olympic
đã được tổ chức vào năm 1985 tại New Delhi. Sau đó là
Kerala (1987), Pune (1994), Bangalore (1997), Manipur
(1999), Ludhiana (2005), Hyderabad (2002) và Guwahati
(2007) đã đăng cai tổ chức Đại hội này.
Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc yêu cầu phải được tổ
chức hai năm một lần không trùng vào năm mà Thế vận hội
Olympic và Đại hội thể thao châu Á dự kiến sẽ được tổ
chức. Chỉ trong trường hợp đặc biệt hoặc do thiên tai, Hiệp
hội Olympic Ấn Độ (IOA) sẽ cho phép nới lỏng nguyên tắc
chung này. Thời gian và điều lệ thi đấu của Đại hội Thể dục
thể thao toàn quốc hoàn toàn thuộc thẩm quyền quyết định
của IOA.
Đại hội thể thao mùa đông
Các Đại hội thể dục thể thao toàn quốc
mùa đông của Ấn Độ
Tên cuộc thi đấu

Đại hội thể dục thể thao
toàn quốc mùa đông …
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Số hiệu

Năm

Địa điểm

I

1996

Gulmarg

II

2000

Manali

III

2002

Auli

IV

2004

Gulmarg

V

2008

Gulmarg

Mặc dù Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc theo quy định
phải được tổ chức một lần trong 2 năm, song tiến trình này
cũng có sự biến động. Sau khi Hyderabad tổ chức Đại hội
toàn quốc vào năm 2002 phải mất tới 5 năm, Guwahati mới
tổ chức được Đại hội.
Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 34 đã bị hoãn
lại sáu lần trước khai mạc vào ngày 12 tháng 2- 2011. Đại
hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 35 phải được tổ chức
tại Kerala vào năm 2012, nhưng sau đó đã được thông báo
rằng Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 1 đến 14
tháng 2 năm 2015. Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần
thứ 36 sẽ được tổ chức tại Goa và Đại hội lần thứ 37 sẽ
được tổ chức sau đó tại Chhattisgarh.
Nguồn gốc của Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc là
trong phong trào Olympic được phát triển mạnh mẽ ở đất
nước Ấn Độ trong những năm 1920. Nhằm thúc đẩy sự phát
triển các môn thể thao Olympic trong nước, Đại hội Thể dục
thể thao toàn quốc ở Ấn Độ, trong những năm đầu, được
hình dung như là Đại hội thể thao Olympic của Ấn Độ.
Đỉnh cao của phong trào này là sự ra đời của Đại hội thể
thao Olympic Ấn Độ tại Lahore, Punjab vào năm 1924, khi
đó lãnh thổ vẫn chưa bị chia cắt. Kể từ đó, các cuộc thi đấu
được tổ chức hai năm một lần tại một thành phố lớn của đất
nước. Từ năm 1940, Đại hội thể thao Olympic Ấn Độ được
tổ chức với danh nghĩa Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.
Giải đấu này bao gồm các môn thể thao khác nhau, thu hút
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vận động viên từ các tiểu bang của Ấn Độ đến tham gia thi
đấu.
Thành phố Lucknow đã đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục
thể thao toàn quốc ngay sau khi họ giành được độc lập. Thời
gian và điều lệ thi đấu của Đại hội là hoàn toàn thuộc thẩm
quyền quyết định của Hiệp hội Olympic Ấn Độ.
Kerala đang chào đón Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc
lần thứ 34 vào năm 2015 - lần thứ hai Kerala đăng cai tổ
chức Đại hội. Dịp đầu tiên là vào năm 1987 với Đại hội Thể
dục thể thao toàn quốc lần thứ 27, đã diễn ra tại
Thiruvananthapuram, Kozhikode, Alappuzha, Kochi,
Thrissur và Kollam.
Đại hội Thể dục
thể thao toàn quốc

Địa điểm

Năm

Lần thứ XXXIV

Ranchi

2011

Lần thứ XXXIII

Guwahati

2007

Lần thứ XXXII

Hyderabad

2002

Lần thứ XXXI

Punjab

2001

Lần thứ XXX

Manipur

1999

Lần thứ XXIX

Karnataka

1997

Lần thứ XXVIII

Maharashtra

1994

Lần thứ XXVII

Kerala

1987
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Lần thứ XXVI

Delhi

1985

Lần thứ XXV

Hyderabad

1979

Lần thứ XXIV

Cuttack

1970

Lần thứ XXIII

Madras

1968

Lần thứ XXII

Bangalore

1966

Lần thứ XXI

Calcutta

1964

Lần thứ XX

Jabalpur

1962

Lần thứ XIX

Delhi

1960

Lần thứ XVIII

Cuttack

1958

Lần thứ XVII

Patiala

1956

Lần thứ XVI

Delhi

1954

Lần thứ XV

Jabalpur

1953

Lần thứ XIV

Madras

1952

Lần thứ XIII

Lucknow

1948

Các Đại hội trước 1947
TT

Địa điểm/Bang

Năm

Đại hội thể thao Olympic Ấn Độ
1

Lahore

1924

2

Lahore

1926

3

Lahore

1928
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4

Allahabad

1930

5

Madras

1932

6

New Delhi

1934

7

Lahore

1936

8

Calcutta

1938

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc
9

BomBay

1940

10

Patiala

1942

11

Lahore

1944

12

Lahore

1946

Mục tiêu của Đại hội thể dục thể thao toàn quốc
- Đại hội thể dục thể thao toàn quốc được tổ chức vì lợi
ích của người tham gia tập luyện thể dục thể thao, các tổ
chức thể thao, các cán bộ kỹ thuật thể dục thể thao và các
nhà quản lý thể thao của Ấn Độ.
- Đại hội phải được tổ chức một cách tiết kiệm có hiệu
quả về mặt quản lý và kỹ thuật thông qua việc cung cấp cơ
sở lưu trú và ăn uống cho người tham gia bên cạnh việc tổ
chức các địa điểm thi đấu và cung cấp các thiết bị thể thao
đạt tiêu chuẩn quốc tế.
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- Xây dựng ý thức chung giữa các Bang về sự cần thiết
cho việc tạo dựng các cơ sở hạ tầng thể thao đạt tiêu chuẩn
quốc tế để nâng cao thành tích thể thao Ấn Độ.
- Tăng cường năng lực, cho phép các bang tổ chức tốt các
cuộc thi đấu quốc gia và quốc tế, qua đó tăng cường trình độ
và chương trình thi đấu trong nước, chú trọng vào việc phát
hiện tài năng để xây dựng các đội tuyển quốc gia giành huy
chương trong các cuộc thi quốc tế.
- Thu hút số lượng lớn thanh niên tham gia các hoạt động
thể thao.
- Nâng cao các kỹ năng tổ chức của các nhà quản lý thể
thao để xây dựng, tổ chức các giải thi đấu quốc tế nhiều
môn thể thao tại Ấn Độ.
- Mở ra con đường mới cho những nhà hoạt động thể thao
có được các kỹ năng mới nhất về quản lý và phát triển kỹ
thuật thể thao ở các môn có liên quan.
- Tạo điều kiện cho những nhà hoạt động thể thao nắm
được cách giải thích mới nhất về các điều luật kỹ thuật và
các quy định của môn thể thao để áp dụng một cách chính
xác trong tình huống thi đấu.
- Làm cho mọi tầng lớp xã hội hiểu sâu sắc về những giá
trị của văn hóa thể thao và giáo dục người dân về tầm quan
trọng của thể thao đối với việc xây dựng xã hội lành mạnh.
- Phát triển và tăng cường tiếp thị thể thao một cách
chuyên nghiệp để làm cho các tổ chức thể thao ở cấp quốc
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gia, bang có đủ khả năng tự hoạch định và thực hiện các
chương trình phát triển thể thao của mình cũng như việc
phát hiện, nuôi dưỡng tài năng và tổ chức thi đấu.
- Thôi thúc các tổ chức Chính phủ truyền bá rộng rãi văn
hóa thể thao tới toàn thể các công chức, viên chức và người
dân trong khu phố của họ.
- Sử dụng thời gian rảnh rỗi và năng lượng dư thừa của
người dân cho công cuộc xây dựng xã hội thông qua việc
tham gia và tổ chức các hoạt động thể thao.
• Đại hội Thể thao học đường Ấn Độ
S.G.F.I. (School Games Federation of India) còn được
biết đến với tên gọi Đại hội Thể thao học đường Ấn Độ,
hoạt động dưới sự quản lý của Liên đoàn Thể thao trường
học quốc gia.
Liên đoàn thể thao trường học Ấn Độ hoạch định chương
trình giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học
mạnh mẽ, sôi động và toàn diện, thông qua đó sẽ tạo ra
những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể thao trường học
ở Ấn Độ. Liên đoàn cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục
thể chất để thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh, sự sôi nổi
trong các hoạt động văn hóa và xã hội của các vận động
viên, góp phần phát triển nhân cách vận động viên trong thể
thao trường học. Thông qua huấn luyện, đào tạo và các giải
vô địch, SGFI cam kết sẽ tạo ra môi trường hành động để
giới trẻ, trong tương lai, sẽ trở thành những nhà lãnh đạo
74

toàn cầu trong thế giới thể thao đang phát triển. S.G.F.I.
cam kết thực hiện cạnh tranh minh bạch và lành mạnh giữa
các vận động viên thể thao trường học vì lợi ích sức khỏe
của các vận động viên bằng hệ thống huấn luyện liên tục
thông qua các trại huấn luyện và đánh giá toàn diện thông
qua các giải đấu. S.G.F.I. sẽ tiến hành các biện pháp tạo ra
môi trường thể thao không có doping và không có sự thúc
ép để các vận động viên thực sự trở thành những công dân
tự tin, có quyền và có trách nhiệm thúc đẩy hòa bình, sự hài
hòa xã hội, hòa hợp dân tộc và thống nhất quốc gia thông
qua thể thao.
MỤC TIÊU CỦA S.G.F.I.
• Khuyến khích, thúc đẩy và phổ biến tất cả các môn thể
thao được Olympic, châu Á, và khối Thịnh vượng chung
công nhận cũng như các giải thi đấu và các môn thể thao
khác được phổ biến ở cấp độ khu vực đến toàn thể nam sinh
và nữ sinh của Ấn Độ.
• Phấn đấu vì lợi ích tăng cường sức khỏe của nam sinh
và nữ sinh Ấn Độ.
• Phối hợp và khuyến khích tất cả các hoạt động giao lưu,
thi đấu thể thao trường học của Ấn Độ với các nước khác
trên thế giới.
• Tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quốc tế, quốc gia và
khu vực và những cuộc thi đấu tuyển chọn dành cho nam
sinh và nữ sinh, cấp chứng chỉ và trao thưởng đối với Đại
75

hội thể thao trường học toàn quốc và các giải thể thao
trường học toàn quốc.
• Đảm bảo cho các nam sinh và nữ sinh tham gia đầy đủ
các cuộc thi quốc tế do Liên đoàn Thể thao trường học quốc
tế, Liên đoàn Thể thao trường học châu Á hoặc các hiệp hội
tương tự tổ chức.
• Tổ chức và đăng cai các khóa huấn luyện, đào tạo và bồi
dưỡng nhằm thúc đẩy các hoạt động thể thao và thi đấu thể
thao.
• Nâng cao trình độ thể thao của các sinh nam và nữ sinh
bằng cách tổ chức các trại huấn luyện chuyên biệt cho
những vận động viên đã được tuyển chọn tham gia các giải
đấu quốc gia và quốc tế.
• Tạo nền tảng cho những vận động viên trẻ, thể hiện tài
năng của họ và giúp họ cải thiện thành tích của mình thông
qua hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính để bảo đảm và duy
trì tính liên tục trong việc theo đuổi, phát triển sự nghiệp thể
thao của họ, với những lĩnh vực được chính phủ các Bang
và chính phủ Trung ương tài trợ.
• Ban hành các quy tắc và điều kiện đăng ký của các vận
động viên thể thao trường học ở tất cả các trình độ, đẳng
cấp.
• Ban hành điều lệ và quy chế liên kết của các thành viên
với Liên đoàn thể thao Trường học của Ấn Độ, và chức
năng, nhiệm vụ cụ thể cả các thành viên.
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• Tăng cường mối quan hệ và sự công nhận của các tổ
chức quốc gia và quốc tế khác.
• Tổ chức các giải đấu và các giải vô địch có mời các đội
thể thao học sinh, sinh viên và các quan chức nước ngoài tới
tham dự và nhân dịp đó, tổ chức cho họ đi tham quan, tìm
hiểu về đất nước Ấn Độ với những tour du lịch.
• Cử đại diện của Liên đoàn thể thao Trường học Ấn Độ
tham dự các tổ chức thể thao quốc tế, các tổ chức thể thao
châu Á và các hội nghị của những tổ chức này.
• Phát triển năng lực và nhân cách của nam, nữ học sinh
thông qua thể thao.
Số TT

Môn thể thao

Tuổi

1

Bắn cung

U14,17,19 Nam và Nữ

2

Athletic

U14,17,19 Nam và Nữ

3

Cầu lông

U14,17,19 Nam và Nữ

4

Bóng rổ

U14,17,19 Nam và Nữ

5

Boxing

U14,17,19 Nam và Nữ

6

Cờ Vua

U14,17,19 Nam và Nữ

7

Đua xe đạp

U17,19 Nam và Nữ

8

Bóng đá

U14,17,19 Nam và Nữ

9

Judo

U14,17,19 Nam và Nữ

10

Hockey

U14,17,19 Nam và Nữ
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11

Kabaddi

U14,17,19 Nam và Nữ

12

Bơi & Nhảy cầu

U14,17,19 Nam và Nữ

13

Bắn súng

U19 Nam và Nữ

14

Bóng bàn

U14,17,19 Nam và Nữ

15

Tennis

U14,17,19 Nam và Nữ

16

Bóng chuyền

U14,17,19 Nam và Nữ

17

Cử tạ

U17,19 Nam và Nữ

18

Vật

U14,17,19 Nam

19

Vật

U19 Nữ

1

PHÂN HẠNG CHUNG
1

Thể dục

U14,17,19 Nam và Nữ

2

Bóng ném

U14,17,19 Nam và Nữ

3

Taekwondo

U14,17,19 Nam và Nữ

Số TT

Môn thể thao

Tuổi

1

Cricket

U14,16,19 Nam

2

Cricket

U19 Nữ

3

Cycle Polo

U19 Nam và Nữ

4

Netball

U19 Nam

5

Bóng nước

U19 Nam

6

Trượt ván (2 bánh
trước 2 bánh sau và
4 bánh thẳng hàng

U11,14,17,19
Nam và Nữ
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7

Roller Hockey

U19 Nam

8

Bóng chày

U14,17,19
Nam và Nữ

9

Đấu kiếm

U19 Nam và Nữ

10

Kho-Kho

U14,17,19 Nam và Nữ

11

Bóng mềm

U14,17,19 Nam và Nữ

12

Bóng chuyền ném

U14,17,19 Nam và Nữ

Số TT

Môn thể thao

Lứa tuổi

1

Yoga

U14,17,19 Nam và Nữ

2

Dodge Ball

U19 Nam và Nữ

3

Roll Ball

U19 Nam và Nữ

4

Võ thuật Sqay

U14,17,19 Nam và Nữ

5

Choi-kwang-do

U19 Nam và Nữ

6

Kick Boxing

U19 Nam và Nữ

Đại hội thể thao học sinh- Khel Mahakumbh được
đưa vào chế độ chuyên nghiệp
Hiện nay, giải đấu thể thao hàng năm dành cho học sinh ở
Gujarat, Khel Mahakumbh, theo lịch thi đấu bắt đầu từ ngày
4 tháng 10 được đưa vào chế độ chuyên nghiệp hơn.
Ngoài hai nhóm tuổi mới được đưa vào năm 2015 (U-11
và U-13), hệ thống giải đấu đã được tổ chức ở tất cả các nội
dung thi đấu đồng đội để đảm bảo cho các đội đến từ những
vùng nông thôn có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, thi đấu
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với chất lượng cao hơn, sắp xếp các đội được xác nhận có
tài năng đặc biệt để các chuyên gia, huấn luyện viên cao cấp
đánh giá nhằm phát hiện tài năng trong giới học sinh.
Đại hội lần này còn có sự thay đổi nữa là, thay vì thi đấu
liên tục, đại hội được chia thành hai giai đoạn: từ 4 đến 18
tháng 10 và giai đoạn hai diễn ra vào tháng 11, sau Lễ hội
Diwali. Các cuộc thi đấu ở nhóm tuổi U-11 sẽ được sử dụng
để xác định "tài năng trẻ", trong khi ở nhóm tuổi U-13 được
sử dụng để xác định các tài năng trẻ và " tài năng đã được
chứng minh" trong giới học sinh. Khi đưa thêm hai nhóm
tuổi vào hệ thống thi đấu (U - 11 và U - 13) các nhà chức
trách hy vọng sẽ có sự tham gia đông đảo hơn ở đại hội này.
Những tài năng trẻ (chủ yếu được xác định thông qua
thành tích chạy 100 mét và bật xa tại chỗ) sau đó tiếp tục
trải qua các test kiểm tra khả năng vận động toàn diện ở cả
hai cấp huyện và cấp tiểu bang, và những người được lựa
chọn sẽ được trao cơ hội để được vào học tại trường thể
thao cấp huyện (DLSS). Các vận động viên thuộc loại tài
năng đã được thử thách sẽ được xác định thông qua thành
tích của họ trong các môn thể thao chuyên sâu tại các cuộc
thi cấp tiểu bang. "Ngoài ra, Liên đoàn thể thao trường học
của Ấn Độ (SGFI) cũng tổ chức các giải đấu cho các nhóm
tuổi U-14. Việc xác định các tài năng trong độ tuổi U-13, sẽ
cho phép có thời gian để phát triển và chuẩn bị ở mức cao
hơn cho các giải đấu tại SGFI. Các huấn luyện viên phải có
mặt tại cuộc thi đấu với mục tiêu rõ ràng để phát hiện tài
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năng ở các đội riêng biệt, ở môn thể thao cụ thể (tài năng đã
được thử thách) và tài năng trẻ đang được hình thành ở cấp
huyện với sự giúp đỡ của các hiệp hội thể thao".
Tài năng này sẽ được chăm sóc tại 6 trường thể thao nội
trú và các trường không nội trú, mới được chính quyền bang
thành lập. Một nét đặc biệt khác nữa đó là việc thiết lập hệ
thống cơ sở dữ liệu toàn diện về những vận động viên tài
năng đã được phát hiện nhờ có đại hội thể thao học sinhKhel Mahakumbh. Cơ sở dữ liệu này sẽ cho phép Cơ quan
thể thao của Gujarat xác định các trường làm tốt ở các môn
thể thao, các giáo viên thể thao và các huấn luyện viên đạt
được những kết quả tốt.
Ngoài ra, việc tăng cường quản lý tiền thưởng cũng được
đặt ra trong dịp này để đảm bảo phân phối chính xác và kịp
thời số tiền thưởng. Một phần mềm “Winning Module” để
nắm bắt chi tiết về những người thắng cuộc từ cấp huyện sẽ
được triển khai thực hiện. Trong khi quy trình xử lý mới
vẫn đang được vận hành nhằm đảm bảo việc phát hành sec
chuyển tiền nhanh hơn tới những người thắng cuộc ở các
nhóm tuổi dưới 11 và 13 và cho tất cả các nhóm tuổi khác
thì việc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người thắng
cuộc cũng đã được tính đến.
Đại hội thể thao học sinh- Khel Mahakumbh tổ chức thi
đấu ở 21 môn thể thao, bao gồm: bóng chuyền, bơi lội, điền
kinh, judo, bắn cung, kushti, Kabaddi, trượt ván, tennis,
bóng rổ, taekwondo, khúc côn cầu, cầu lông, bóng bàn,
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Bóng đá, kho-kho, kéo co, bóng ném, yogasan, cờ vua và
bắn bóng được giới thiệu vào năm 2010. Cho đến nay, hơn
950.000 người đã đăng ký tham gia sự kiện này.
Chính quyền bang đã thành lập sáu trường thể thao nội trú ở Ahmedabad, Rajkot, Vyara, Kadi, Modassa, Dev Gadh
Bariya và Idar - kể từ khóa học này- tháng sáu năm 2014.
Đối với các trường thể thao không có điều kiện nội trú,
chính quyền đã ký kết biên bản ghi nhớ với các trường hiện
đang có thành tích xuất sắc và có năng lực phát triển các
môn thể thao.
Trong lứa đầu tiên, khoảng 200 vận động đã được nhận
vào các các trường thể thao nội trú khác nhau, trong khi gần
1.000 đang được đào tạo tại các trường thể thao không nội
trú. Tất cả các khoản chi tiêu cho vận động viên như giáo
dục, chỗ ở, phòng trọ, vận chuyển, huấn luyện thể thao,
quần áo được chính quyền bang đài thọ. Ngoài ra, các vận
động viên còn được nhận lương. Các huấn luyện viên cũng
được cung cấp cho các trường để đào tạo cho người vận
động viên.
• Một số các giải thể thao chuyên nghiệp của Ấn Độ
o Giải vô địch cầu lông Quốc gia- Ấn Độ
Giải vô địch cầu lông Quốc gia Ấn Độ là giải đấu được tổ
chức để trao vương miện cho các cầu thủ tốt nhất ở Ấn Độ
từ năm 1934. Cho đến những năm 1960 giải vô địch này
được mở rộng và cả các vận động viên nước ngoài cũng có
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thể tham gia thi đấu. Đó là lý do có Dane Erland Kops nằm
trong danh sách người đoạt giải.
o Giải Vàng thuộc Giải thưởng lớn Ấn Độ mở rộng
Giải Ấn Độ mở rộng là giải cầu lông quốc tế đầu tiên
được tổ chức vào năm 2009. Giải đấu được tổ chức tại
Lucknow và trao giải thưởng lớn đến 120.000 USD. Năm
2009 và năm 2010, giải đấu được tổ chức với danh nghĩa
Giải thưởng lớn Ấn Độ Mở rộng.
o Giải Ấn Độ Mở rộng (môn cầu lông)
Giải cầu lông Độ Mở rộng là giải hàng năm được tổ chức
tại Ấn Độ từ năm 1981. Năm 2011, giải đấu đã được nâng
lên thành một phần của giải đấu BWF Super Series, sau bốn
năm trở thành một phần của Giải Vàng thuộc Giải thưởng
lớn Ấn Độ mở rộng.
Năm 2014, Giải được tổ chức tại Khu liên hợp thể thao
cầu lông trong nhà Siri Fort, New Delhi từ ngày 23 đến 28
tháng tư và được gọi là Giải Yonex Sunrise Ấn Độ mở rộng
2013. Tổng số tiền thưởng là 250.000 USD.
o Giải cầu lông hạng nhất Ấn Độ
Giải cầu lông hạng nhất Ấn Độ là giải đấu nhượng quyền
thương mại do Hiệp hội cầu lông Ấn Độ quản lý. Với giá trị
thương hiệu 1 triệu USD, Giải cầu lông hạng nhất Ấn Độ là
giải cầu lông “giàu” có nhất thế giới. Giải đấu đã có 6
thương hiệu đại diện cho các thành phố của Ấn Độ: Delhi,
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Mumbai, Bangalore, Pune, Hyderabad và Lucknow và các
trận đấu được tiến hành theo thể thức hai chặng, trên sân
nhà và sân khách.
Giải đấu được mở màn ở Delhi với một buổi lễ gala vào
ngày 14 tháng 8 năm 2013. Các trận đấu chung kết đã diễn
ra tại Mumbai vào ngày 31 tháng 8 năm 2013. Các trận Bán
kết đã được tổ chức tại Hyderabad ngày 28 tháng tám năm
2013 và Bangalore vào ngày 29 tháng 8 năm 2013.
Hyderabad hotshots giành được quyền tổ chức lễ khai
trương tên Giải IBL tại Mumbai vào ngày 31 tháng 8 năm
2013.
o MTB Himachal
MTB Himalaya là Giải đua xe đạp leo núi hàng năm được
tổ chức tại bang miền núi Himachal Pradesh, Ấn Độ. Bắt
đầu vào năm 2005, Giải đua bao gồm gần 500 km (310
dặm) trong khoảng thời gian 9 ngày. Cuộc đua thường được
tài trợ bởi Công ty TI Cycle của Ấn Độ.
Các địa điểm thi đấu:
Bắt đầu vào năm 2005, 5 cuộc đua đầu tiên đều được tổ
chức trên tuyến đường từ Shimla đến Manali. Tuy nhiên, từ
năm 2010, tuyến đường đua này đã được thay đổi và được
tổ chức đua theo đường vòng lặp lại - bắt đầu từ Shimla và
kết thúc cũng tại Shimla. Tuyến đường đua đi qua các
huyện Shimla, Kullu và Mandi huy.
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Các nội dung thi đấu
Cuộc đua đã có các nội dung thi đấu sau đây:
• Đơn Nam Mở rộng
• Đơn Nữ Mở rộng
• Đơn Masters Mở rộng (40 tuổi trở lên)
• Đội hai người
Các nhà tài trợ
Trong vòng 9 năm nay, Giải đua này đã được hãng sản
xuất xe đạp Hercules Cycles tài trợ. Trong một số giải gần
đây, kênh truyền hình Discovery và The Times of Ấn Độ đã
chính thức hợp tác với MTB Himalaya. Hiệp hội xe đạp leo
núi quốc tế đã là đối tác chạy đua với MTB Himalaya ngay
từ đầu.
Sự tham gia
Trong 10 năm tồn tại, MTB Himalaya đã ghi nhận tổng
cộng khoảng 1200 người tham gia. Giải đã ghi nhận những
người tham gia đến từ Mỹ, Áo, Đức, Nepal, Bhutan và Ấn
Độ. Năm 2011, có 104 tay đua xuất phát, và chỉ có 42 về
đích.
o Tour de Mumbai
Tour de Mumbai (còn gọi là Mumbai Cyclothon) là Giải
đua xe đạp một ngày, thi đấu trên đường đua chuyên nghiệp
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hàng năm được tổ chức tại Maharashtra, được lấy tên thành
phố Mumbai. Giải được Liên đoàn xe đạp Quốc tế (UCI)
phân loại là một cuộc đua hạng 1.1 như một bộ phận của
UCI Asia Tour.
Thanh Hương tổng hợp và biên dịch theo:
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Games_of_India ;
http://www.kerala2015.com/the-games/gameshistory#sthash.N3USNTpj.dpuf;
http://sgfibharat.com/index.php?option=com_content&vie
w=section&layout=blog&id=9&Itemid=93
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C. MỘT SỐ QUỐC GIA KHÁC
Đại hội thể dục thể thao Canada
Đại hội thể dục thể thao Canada là Giải đấu nhiều môn
thể thao trình độ cao với một chương trình nghệ thuật tầm
cỡ quốc gia được tổ chức 2 năm một lần tại Canada, xen kẽ
giữa Đại hội thể thao mùa đông và Đại hội thể thao mùa hè
của Games Canada. Chỉ những vận động viên nghiệp dư
thực sự mới được tham gia thi đấu tại Đại hội, và là đại diện
cho tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của họ.
Đại hội lần thứ nhất được tổ chức năm 1967 tại Quebec
City và là một phần của chương trình lễ hội kỷ niệm 100
năm đất nước Canada. Lần đầu tiên trong lịch sử của
Canada, 1.800 vận động viên từ 10 tỉnh và hai vùng lãnh thổ
tụ họp để thi đấu ở 15 môn thể thao. Với phương châm
"Đoàn kết thống nhất thông qua thể thao, Đại hội thể thao
mùa đông Canada đầu tiên đã mở đường cho sự phát triển
của đại hội để trở thành giải thi đấu nhiều môn thể thao lớn
nhất dành cho các vận động viên trẻ của Canada.
Vài nét về lịch sử Đại hội
Được tổ chức hai năm một lần, luân phiên giữa Đại hội
thể thao mùa hè và Đại hội thể thao mùa đông, Đại hội thể
dục thể thao Canada là một Giải đấu quan trọng để phát
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triển sự nghiệp của các vận động viên trẻ của Canada. Do
đang ở thời kỳ đẹp nhất trong độ tuổi của mình, các đấu thủ
trẻ này đến với đại hội khi đã được trải nghiệm một quá
trình huấn luyện lâu dài và nghiêm khắc; đó là những người
được chọn để đại diện cho tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của họ
và họ thi đấu vì màu cờ sắc áo của Đại hội và để đoạt Cúp
quốc gia (Centennial Cup).
Đối với các vận động viên, việc được trải nghiệm ở đấu
trường Đại hội thể thao này là một biểu hiện của sự đĩnh
đạc, một bước quan trọng, trong sự phát triển của các ngôi
sao thể thao tương lai của Canada, Những vận động viên thi
đấu tại Đại hội là thế hệ kế tiếp các nhà vô địch quốc gia,
quốc tế và Nhà vô địch Olympic của Canada.
Đại hội thể dục thể thao Canada và các di sản lâu dài của
nó sẽ tiếp tục là chất xúc tác cho sự phát triển của thể thao
và các hoạt động giải trí trên khắp Liên bang Canada.
Từ năm 1967, đã có hơn 75.000 vận động viên tham gia
Đại hội với hàng trăm ngàn người tham gia các giải đấu thử
sức và các vòng đấu loại. Hơn 100.000 huấn luyện viên, cán
bộ và tình nguyện viên đã trực tiếp tham gia vào việc lập kế
hoạch và dàn dựng chương trình đại hội. Một di sản các cơ
sở hạ tầng thể thao đã được xây dựng tại hơn 16 khu vực
cộng đồng trên khắp Canada, từ trung tâm Đại hội thể thao
dưới nước Saint John Canada (1985) đến Sân vận động
Hillside và Trung tâm thể thao dưới nước Kamloops, BC
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(1993); từ Trung tâm Đại hội thể thao Canada Corner Brook
và những cơ sở thi đấu phụ trợ (1999) đến Sân vận động TD
Waterhouse ở London, Ontario (2001).
Đại hội thể dục thể thao Canada, lễ hội của tuổi trẻ, thể
thao, văn hóa và cộng đồng, là sản phẩm của sự hợp tác liên
tục giữa Chính phủ Canada, chính quyền địa phương, vùng
lãnh thổ, thành phố đăng cai, khu vực tư nhân và Hội đồng
trị sự Đại hội thể dục thể thao Canada. Năm 2009 Đại hội
thể thao mùa hè Canada đã được tổ chức, toàn bộ việc tổ
chức này là do tỉnh Prince Edward Island đăng cai.
Các vòng đấu tiếp theo của đại hội đã diễn ra tại
Sherbrooke, Quebec, trong khoảng thời gian từ 02 đến ngày
17 tháng 8, năm 2013. Kể từ khi ra đời vào năm 1967, Đại
hội thể dục thể thao Canada đã đóng một vai trò nổi bật
trong việc phát triển sự nghiệp thể thao của không ít vận
động viên hàng đầu của Canada. Đại hội đã thực sự là bước
đệm cho nhiều vận động viên được ngưỡng mộ của Canada,
bao gồm: Toller Cranston (1967), Bob Gainey (1971), Ian
Bridge (1977), Sylvie Daigle (1979), Catriona LeMay Doan
(1983 và 1987), Bruny Surin (1985), Marianne Limpert,
Annie Pelletier và Anne Montminy (1989), Hayley
Wickenheiser và Marc Gagnon (1991), Andrea Neil (1993),
Steve Nash (1993), Maryse Turcotte (1995), Alexandre
Despatie (1997) , Dwayne De Rosario (1997), Patrice
Bernier (1997), Adam Van Koeverden (1997), Heather
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Moyse (1997), Jeff Francis (2001), Kara Lang (2001), Erin
McLeod (2001) Jared Connaughton (2005), Krista Betts
(2005), Sidney Crosby (2003), Steven Stamkos (2007), và
Rachel Homan (2007).
Hội đồng trị sự Đại hội thể dục thể thao Canada là cơ
quan điều hành Đại hội. Do Đại hội thường di chuyển từ địa
phương đăng cai tổ chức này đến địa phương kế tiếp, nên
Hội đồng trị sự Đại hội sẽ tiến hành bổ nhiệm ban lãnh đạo
tới các địa phương và hỗ trợ các địa phương đăng cai tổ
chức ở những lĩnh vực chính như lập kế hoạch về mặt tổ
chức cũng như về mặt kỹ thuật, các nghi lễ và các nghi
thức, việc tiếp thị và tài trợ.

Các môn thể thao mùa hè
Các môn thể thao trong chương trình thi đấu tại Đại hội
thể thao Canada 2013 ở Sherbrooke, Quebec:
• Điền kinh (điền kinh)
• Bóng chày
• Bóng rổ
• Bóng chuyền bãi biển
• Canoe / Kayak
• Xe đạp
• Nhảy cầu
• Đấu kiếm
• Golf
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• Chèo thuyền
• Đua thuyền buồm
• Bóng đá
• Softball
• Bơi
• Tennis
• Ba môn phối hợp
• Bóng chuyền
• Vật

Các môn thể thao mùa đông
Các môn thể thao trong chương trình thi đấu tại Đại hội
thể thao Canada 2015 ở Prince George, British Columbia:
• Trượt tuyết Alpine
• Bắn cung
• Thể dục dụng cụ
• Cầu lông
• Hai môn phối hợp
• Trượt tuyết việt dã
• Curling
• Trượt băng nghệ thuật
• Trượt tuyết Freestyle
• Hockey
• Judo
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• Ringette (Khúc côn cầu Canada)
• Bắn súng
• Trượt băng tốc độ
• Squash
• Bơi nghệ thuật
• Bóng bàn
• Bóng rổ xe lăn
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VI. XU THẾ CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC
THI ĐẤU THỂ THAO TRONG TƯƠNG LAI
Theo báo cáo tổng quát về quá trình phát triển trong lĩnh
vực TDTT của một số quốc gia, trong khoảng thời gian gần
đây, thể thao đã có những tác động không hề nhỏ đến sự
phát triển của xã hội và kinh tế. Số lượng người tham gia
vào các hoạt động thể chất ngày càng tăng mạnh, với con số
thống kê của Chính phủ Úc là 82,3% người dân độ tuổi từ
15 trở lên tham gia vào các hoạt động TDTT ít nhất 1
lần/năm. Hay ở Canada và Hoa Kỳ thì 2/3 số lượng học
sinh-sinh viên có tham gia vào các hoạt động TDTT 2
lần/năm, bên cạnh những giờ tập thể dục ở trong trường.
Đây thực sự là những con số ấn tượng trong việc phát triển
của TDTT trong xã hội.
Còn ở trên đấu trường thể thao thành tích cao quốc tế,
thành tích của các VĐV cũng đã có những thay đổi đáng kể.
Chất lượng chuyên môn của các trận đấu, thành tích của
VĐV trong nhóm các môn thể thao tập trung phát triển của
Olympic đã được nâng cao hơn. Trong khi đó, ở các quốc
gia khu vực đang phát triển tại Châu Á hoặc Châu Phi đã có
những đầu tư mới cho thể thao thành tích cao về nhân sự, kỹ
thuật, dinh dưỡng, cơ sở vật chất, trang thiết bị… Sự phát
triển về thể thao của các quốc gia này đã giúp cải thiện
thành tích thi đấu của VĐV, nâng cao vị thế của Châu Á,
Châu Phi… tại các đấu trường thể thao quốc tế.
Sự phát triển thể thao trong 30 năm sắp tới theo các nhà
quản lý thể thao sẽ có những chuyển biến lớn, do sự ảnh
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hưởng của các nhân tố kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị.
Dưới sự ảnh hưởng của các nhân tố trên, một loạt xu hướng
mới của thể thao và mô hình tổ chức các giải đấu thể thao sẽ
xuất hiện, nổi bật trong đó có những điểm nhấn đặc biệt
như: (1) Nhu cầu tập luyện sức khỏe và giữ gìn vóc dáng;
(2) Các hoạt động thể thao giải trí tăng mạnh; (3) Thể thao
không biên giới; (4) Thể thao cho mọi người; (5) Sự “dịch
chuyển” thành tích thi đấu; và (6) Xu hướng chuyển môn thi
đấu của VĐV do ảnh hưởng của tài chính.
1. Nhu cầu tập luyện sức khỏe và giữ gìn vóc dáng đến
sự xuất hiện của các giải thể thao tự phát
Xã hội ngày càng hiện đại và con người ngày càng bị
cuốn vào những hoạt động khác nhau. Mặc dù vậy, nhu cầu
tập luyện và rèn luyện thể thao không bị thay đổi quá nhiều.
Số lượng người tham gia vào các sự kiện thể thao hoặc giải
thể thao có tổ chức giữ nguyên mức tăng trưởng trong
những năm gần đây, trong khi số lượng người tham gia vào
các giải thể thao tự phát có sự chuyển biến tích cực và có
chiều hướng tăng nhẹ.
Không những thế, số lượng người tham gia vào các môn
thể thao như aerobics, chạy bộ, đi bộ thể thao, hoặc đăng ký
tham gia tập luyện thể thao tại các trung tâm chăm sóc sức
khỏe và thể hình trong những năm gần đây lại có phát triển.
Trong khi đó, số lượng người tham gia vào các hoạt động
nhóm, các môn thể thao đồng đội, các môn thể thao nhiều
người (ngoại trừ môn Bóng đá) lại có xu hướng chững lại.
Theo lý thuyết, các nhân tố không thể thiếu được trong
các giải thể thao tự phát và các giải thể thao có tổ chức đều
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là kỹ năng của VĐV, các trận tranh tài và sự hết mình trong
thi đấu. Ở các giải thể thao có tổ chức, ví dụ như các giải
Liên đoàn hoặc Hiệp hội, thì thời gian và địa điểm diễn ra
luôn được cố định trước; các quy định về điều lệ thi đấu
luôn rõ ràng, tuân thủ theo đúng Luật thi đấu của Liên đoàn;
người trong BTC luôn là các cá nhân đang hoạt động ở lĩnh
vực quản lý, chuyên môn, hoặc là những cộng tác viên
nhiều kinh nghiệm.
Ở các giải thể thao tự phát, ví dụ như các Giải Bóng đá
đường phố, Giải Bóng đá bãi biển, Giải Nhảy Zumba các
CLB chăm sóc sức khỏe và thể hình… thì thời gian và địa
điểm tổ chức thường ít được xác định ngay từ đầu; các quy
định về điều lệ thi đấu sẽ do BTC xây dựng, với nội dung
dựa trên Luật thi đấu của Liên đoàn hoặc Hiệp hội, Cơ quan
chủ quản về TDTT quốc gia.
2. Các hoạt động thể thao giải trí tăng mạnh
Các môn thể thao giải trí đã tìm được hướng phát triển và
xuất hiện nhiều hơn trong các giải thể thao quốc tế những
năm gần đây. Môn thể thao có nội dung được đưa vào thi
đấu tại TVH Olympic đầu tiên phải nhắc đến là nội dung
BMX của môn Xe đạp ở TVH Olympic Bắc Kinh 2008.
Đây là kết quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Liên
đoàn Xe đạp quốc tế trong việc đưa các nội dung mang tính
giải trí của môn Xe đạp vào nội dung thi đấu của TVH
Olympic. Đồng thời cũng thu hút sự chú ý của thế hệ trẻ vào
sự phát triển của bộ môn Xe đạp nói riêng và các môn thể
thao Olympic nói chung.
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Nối tiếp những thành công của Liên đoàn Xe đạp quốc tế,
các Liên đoàn của một số môn thể thao giải trí khác như
Trượt ván tốc độ, Leo núi trong nhà cũng đang hết sức nỗ
lực để có thể đưa được những môn thể thao này đến gần hơn
với người hâm mộ, thông qua những hình thức cơ bản và
đơn giản nhất như tổ chức các giải đấu phong trào, các giải
đấu của nhiều CLB.
Chính vì xu hướng phát triển của các môn thể thao giải trí
nhiều như thế, nên trong hệ thống các giải thể thao trên thế
giới đã có sự xuất hiện của Giải X-Games. Giải X-Games
được xem như sự kiện giao lưu của các VĐV trẻ, yêu thích
tham gia thi đấu và luyện tập các môn thể thao giải trí và
mạo hiểm. Giải được xem như là dịp để giới trẻ được giao
lưu, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thi đấu, tham gia vào các
hoạt động vui chơi, giải trí, ca nhạc. Giải X-Games đầu tiên
được tổ chức ở Hoa Kỳ, năm 1995, với 9 môn thi, tranh tài
ở 27 nội dung. Từ đó đến nay, Giải X-Games luôn thu hút
được sự quan tâm của giới truyền thông cũng như người
hâm mộ những môn thể thao này. Theo thống kê của giới
truyền thông, thì ngày nay, lượng người theo dõi Giải XGames cùng các sự kiện có liên quan đã tăng hơn 30% so
với lần đầu tiên giải xuất hiện.
3. Thể thao cho mọi người
Các yếu tố có liên quan đến nhân khẩu, văn hóa và xã hội
ngày nay đã có sự thay đổi rõ rệt. Những thay đổi này ít
nhiều có tác động đến xu hướng phát triển của thể thao
trong tương lai. Nổi bật trong đấy là các xu hướng như sự
xuất hiện của các Giải thể thao cho người cao tuổi, sự phát
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triển của các môn thể thao mạo hiểm, các Giải thể thao
người khuyết tật, người ở hoàn cảnh khó khăn…
Theo các nhà khoa học, trong tương lai tỷ lệ số người cao
tuổi, người trung niên sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Trong năm
1950, số người cao tuổi và trung niên chiếm 8% tổng dân số
thế giới. Thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, con số
này đã lên đến 11,2%, và vẫn giữ vững đà tiếp tục tăng đạt
đến 22% vào năm 2050. Dân số “già” sẽ dẫn đến sự phát
triển của những môn thể thao, những thói quen giữ gìn sức
khỏe và giải trí khác. Chính điều này đã dẫn đến sự xuất
hiện của một số các giải thể thao phong trào dành cho người
cao tuổi, đặc biệt là giải thể thao người cao tuổi được tổ
chức với chu kỳ 4 năm/lần. Giải quy tụ tất cả các VĐV, cá
nhân đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, từ 35 tuổi trở lên,
tranh tài ở nhiều môn thể thao mà không phải trải qua bất kỳ
một giải tuyển chọn giành suất thi đấu chính thức nào. Các
nhà quản lý trong lĩnh vực TDTT cho biết, xu hướng tham
gia thi đấu ở các giải thể thao người cao tuổi sẽ còn tăng
mạnh nữa trong tương lai.
Giải thể thao cho người khuyết tật là giải thể thao chuyên
nghiệp được tổ chức dành riêng cho nhóm đối tượng là
những người gặp khiếm khuyết về cơ thể. Giải được xuất
phát từ mong muốn tạo một sân chơi thể thao dành cho
những người bị khuyết tật sau khi tham gia phục vụ và hỗ
trợ các hoạt động của Chiến tranh thế giới thứ 2. Đây là
hoạt động đã thu hút sự chú ý và tham gia của đông đảo các
VĐV khuyết tật đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Theo
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thống kê, vào năm 1960, con số VĐV tham gia là gần 400
đến từ 23 quốc gia trên thế giới. Và đến năm 2012, con số
này đã tăng lên hơn 4000 VĐV đến từ 164 quốc gia. Úc là
quốc gia có thành tích cao nhất tại các Giải thể thao dành
cho người khuyết tật.
Các giải thể thao mạo hiểm, thể thao khám phá phát triển
do xu hướng đến từ thế hệ trẻ, những người có sở thích
trong việc tìm kiếm, khám phá những hoạt động mới, vùng
đất mới… bằng việc sử dụng các phương tiện, hoặc dụng cụ
thể thao như Đi xe đạp vòng quanh thế giới, Câu cá giải trí
vượt biển… Đây được xem là một xu hướng mới trong việc
tổ chức các giải thể thao quốc tế, tuy nhiên hầu như các giải
đều dưới hình thức tự phát, hoặc được xét là thể thao phong
trào.
4. Sự “dịch chuyển” thành tích thi đấu và địa điểm tổ
chức các giải thể thao trong tương lai
Do sự phát triển của kinh tế Châu Á trong tương lai, nên
các giải thể thao thường được đăng cai tổ chức tại các quốc
gia ở khu vực này. Một số các giải lớn do các quốc gia khu
vực Châu Á tổ chức có thể kể đến như: Đại hội thể thao
Châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ…), TVH Olympic
(Trung Quốc, Hàn Quốc), World Cup (Hàn Quốc, Nhật
Bản), TVH Olympic mùa đông (Hàn Quốc), Đại hội thể
thao Châu Á trong nhà (Macao, Thái Lan, Việt Nam), Đại
hội thể thao bãi biển Châu Á…
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5. Xu hướng chuyên môn hóa các tổ chức quản lý thể
thao
Những thập kỷ tới đây hứa hẹn sẽ có sự chuyển dịch về
hình thức quản lý của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao từ
các mô hình nhỏ, lẻ, đơn giản, sang mô hình chuyên nghiệp,
có tổ chức hơn. Có thể kể đến một số các Liên đoàn, Hiệp
hội thể thao đang có xu hướng chuyên nghiệp hóa như Liên
đoàn của các môn thể thao điện tử, thể thao giải trí…
Trong thời gian gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của giải
trí điện tử đã tác động không nhỏ đến xã hội. Theo một
thống kê của Úc dựa trên bản khảo sát thị trường, có khoảng
46% người Úc sử dụng smartphone và con số này hứa hẹn
sẽ còn tăng lên khoảng 60% vào những năm tiếp theo.
Trong bản khảo sát, các con số tổng kết cũng chỉ ra rằng
phần lớn số lượng người sử dụng smartphone tham gia vào
các hoạt động như truy cập internet, tìm kiếm tin tức, cập
nhật thông tin hàng ngày, tham gia mạng xã hội, chơi điện
tử trực tuyến... Chính vì vậy, xu hướng phát triển thể thao
điện tử, thể thao trực tuyến sẽ tăng nhanh trong tương lai.
Các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao vì thế cũng có xu hướng
chuyên môn hóa để các giải thể thao tổ chức được đánh giá
cao hơn về mặt thành tích và chất lượng thi đấu.
Phương Ngọc biên dịch và tổng hợp theo The future of
global sport trend
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