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MỘT SỐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO VĐV, HLV CỦA
MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

MỨC KHEN THƯỞNG CHO CÁC VĐV GIÀNH HUY CHƯƠNG OLYMPIC CỦA
MỘT SỐ CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
Giành HCV Olympic luôn là ước vọng của tất cả các VĐV trên khắp thế giới đang vươn
tới. Và để tạo động lực cũng như khuyến khích các VĐV giành nhiều hơn nữa số lượng
HCV tại các kỳ Thế vận hội, nhiều quốc gia đã đưa ra những mức phần thưởng xứng đáng
cho những tấm HCV Olympic.
Điển hình ở Singapore, các VĐV Singapore đã đưa ra nhiều chính sách khen thưởng cho
VĐV, trong đó mức khen thưởng cho VĐV giành HCV Olympic được đề nghị là 1 triệu
đô la Singapore (800,000 USD). Đây cũng là mức khen thưởng để khuyến khích cho các
VĐV Singapore, tạo động lực để các VĐV có thể giành tấm HCV đầu tiên cho Singapore
tại một kỳ Thế vận hội.
Mức thưởng cho tấm HCV Olympic ở Hoa Kỳ là 25,000 USD, 15,000 USD cho HCB và
10,000 USD cho HCĐ trong khi các VĐV Úc giành HCV sẽ nhận mức thưởng là được
20,000 đô Úc (20,900 USD), và trong thời gian tới, Úc sẽ đưa hình ảnh những VĐV giành
HCV Olympic lên bộ tem quốc gia.
Với mục tiêu giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng, Nga đang có sự cạnh tranh rất lớn với
Anh, chính vì vậy, quốc gia này đã hứa sẽ thưởng cho VĐV giành HCV Olympic mức
thưởng là 85.000 Bảng Anh (135,000 USD). Còn nước Ý cũng đang đề nghị mức thưởng
là 116.000 Bảng Anh (182,000 USD) cho tấm HCV Olympic.
Cường quốc thể thao ở khu vực châu Á - Trung Quốc cũng đang có sự đua tranh quyết liệt
với Hoa Kỳ trong việc giành ngôi đầu bảng xếp hạng, đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi
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với VĐV, đặc biệt, quốc gia này sẽ đưa mức thưởng cho các VĐV giành HCV Olympic
lên con số $ 51.000, mức thưởng cho HCB và HCĐ ít hơn gấp nhiều lần so với HCV.
Trong khi đó, Ấn Độ lại có một chính sách đãi ngộ khác, đó là việc đảm bảo cho các VĐV
giành HCV Olympic sẽ trở thành những HLV.
Tuy nhiên, ở Vương quốc Anh lại cho rằng tài chính không phải là động lực lớn nhất để
khuyến khích các VĐV giành thành tích cao mà ước muốn, sự tự tin của các VĐV trên đấu
trường Olympic mới là động lực chính giúp họ giành những thành tích cao nhất. Chính vì
vậy, mà các VĐV giành được HCV tại Olympic Luân Đôn 2012 không được nhận tiền
thưởng mà thay vào đó hình ảnh của họ được vinh danh trên bộ tem của quốc gia.
Các VĐV nước Cộng hoà Georgia nhận được mức thưởng rất cao 1,2 triệu USD cho 1 tấm
HCV tại Olympic Luân Đôn 2012. Tại kỳ TVH này, Georgia giành được 1 HCV, 2 HCB
và 1 HCĐ. Trong khi đó, mức thưởng của Azerbaijan cho HCV Olympic là 510,000 USD;
Kazakhstan là 250,000 USD và Latvia là 172,000 USD cho HCV, 103,000 USD cho HCB
và 62,180 cho HCĐ.
Biên dịch Khánh Chi (theo www.thefiscaltimes.com)

-----------------***-----------------BAZIL VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRONG THỂ THAO
CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG TRANG THIẾT BỊ TẬP LUYỆN TDTT
Được sự chỉ đạo của Bộ Thể thao, Ủy viên chấp hành Ban Thư ký, Chương trình trao tặng
trang thiết bị tập luyện TDTT đã thúc đẩy hoạt động thể thao trên khắp cả nước thông qua
việc sản xuất và trao tặng các trang thiết bị thể dục thể thao. Chương trình này đã sản xuất
ra được 1,6 triệu sản phẩm trong năm 2009, với tổng vốn đầu tư lên tới 3 triệu USD. Việc
trao tặng các trang thiết bị đã tới được với 8,2 triệu học sinh, sinh viên của các trường công
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lập trên khắp cả nước, cũng như các thành viên tham gia các Chương trình ngoại khóa theo
giờ (Tempo Segundo) và Chương trình thể thao và giải trí trong thành phố (PELC).
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHO VĐV THÀNH TÍCH CAO
Chương trình chính yếu trong thể thao thành tích cao của Brazil là Tài trợ vận động viên.
Các khoản tài trợ sẽ cung cấp nguồn hỗ trợ cho các vận động viên không có được sự bảo
trợ ở các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp thể thao của họ, bao gồm cả các vận động
viên ở các giải thi đấu học sinh- sinh viên, các giải thi đấu quốc gia, quốc tế, Olympic và
Paralympic.
Ngoài Chương trình Tài trợ vận động viên, Bộ Thể thao còn cung cấp một số nguồn hỗ trợ
theo phương thức trực tiếp, bằng cách cung cấp các nguồn lực ngân sách cho việc thuê
huấn luyện viên, đội ngũ y tế, hướng dẫn viên và mua sắm trang thiết bị cũng như các mặt
hàng thiết yếu khác cho nhóm các vận động viên hàng đầu. Hai Đạo luật của Liên bang đã
thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho việc tạo ra nguồn kinh phí bổ sung: Đạo luật Piva năm
2001 quy định chuyển các nguồn thu từ xổ số liên bang sang cho Ủy ban Olympic Brazil
(COB) và Ủy ban Olympic dành cho người khuyết tật Brazil (CPB); và Luật Khuyến khích
thể thao quy định miễn thuế cho các công ty trực tiếp tài trợ cho các môn thể thao mũi
nhọn.
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ VẬN ĐỘNG VIÊN (BOLSA-ATLETA)
Là một trong những chương trình tài trợ vận động viên lớn nhất trên thế giới, Chương trình
Tài trợ vận động viên (bolsa-atleta) hướng tới những vận động viên và vận động viên
khuyết tật thành tích cao, không có được nguồn tài trợ để đáp ứng cho mức sống tối thiểu
và đã đạt được những kết quả xuất sắc trong các cuộc thi đấu trên cấp độ quốc gia và quốc
tế.
Chương trình này sẽ cho phép các vận động viên dành toàn bộ thời gian cho công tác đào
tạo – huấn luyện để nâng cao hơn nữa thành tích của họ và tham dự vào trong các giải đấu
ở cấp độ học sinh – sinh viên, quốc gia, quốc tế, Olympic và Paralympic. Ngân sách duyệt
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chi cho năm 2009 là 21,8 triệu USD và trong năm 2010, gần 3.000 khoản tài trợ đã được
thực hiện.
TÀI TRỢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Trong lịch sử, tài trợ thể thao đã từng là cách tiếp thị độc nhất. Ngày nay, tài trợ thể thao
cũng liên quan đến các tổ chức Nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước khổng lồ như
Banco do Brasil, Infraero và Petrobras cũng chính là những những nhà tài trợ lớn nhất ở
trong nước cho Thế vận hội Olympic và Paralympic.
Tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, một số môn thể thao đã được hỗ trợ bởi các
doanh nghiệp nhà nước, như: Correios (dịch vụ bưu chính liên bang) tài trợ cho Bơi lội,
Bơi nghệ thuật, Lặn, Quần vợt; Caixa Economica tài trợ cho Điền kinh, Thể dục nghệ
thuật, Thể dục nhịp điệu và Vật; Banco do brasil tài trợ cho Bóng chuyền trong nhà và bãi
biển; Eletrobras tài trợ cho Bóng rổ; Petrobras tài trợ Bóng ném và Infraero cho môn Judo
Một ví dụ điển hình của tiếp thị thể thao được thực hiện bởi một doanh nghiệp nhà nước là
trường hợp của Ngân hàng Caixa Economica Liên bang. Hiện tại chương trình tài trợ chính
của ngân hàng là dành cho Liên đoàn Điền kinh Brazil (CBA). Sự hợp tác đã được thiết lập
từ năm 2001 với khoản tài trợ hàng năm là 7,3 triệu USD, năm 2010 đã lưu dấu ấn khi tăng
thêm 6,5 triệu USD khoản tài trợ đường đua, nâng tổng số tiền tài trợ lên 13,8 triệu USD.
Ngoài ra để hỗ trợ các vận động viên và việc thuê huấn luyện viên, nguồn tài trợ còn đổ
vào cơ sở hạ tầng thể dục thể thao, như: xây dựng và duy trì các trung tâm đào tạo vận
động viên quốc gia. Trong số các sáng kiến tài trợ khác của họ cũng còn có cả các chương
trình nhằm hỗ trợ các tài năng thể thao trẻ và công tác đào tạo trọng tài.
Chương trình tài trợ lớn thứ hai của Ngân hàng Caixa Economica Liên bang liên quan đến
thể thao dành cho người khuyết tật của Brazil. Ngân hàng đã khuyến khích, hỗ trợ một loạt
các giải đấu thể thao người khuyết tật từ năm 2004, và là nhà tài trợ chính của Ủy ban
Olympic dành cho người khuyết tật Brazil (CPB). Năm 2010, kinh phí tài trợ dành cho
CPB đã đạt ngưỡng 5,1 triệu USD.
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Thể dục nghệ thuật, Thể dục nhịp điệu và Thể dục dụng cụ cũng được hỗ trợ bởi ngân
hàng này. Tài trợ cho Liên đoàn Thể dục Brazil trong năm 2010 đã đạt tới 2,1 triệu USD.
Ngoài ra, ngân hàng còn hỗ trợ cho 23 “Trung tâm đào tạo vận động viên Thể dục trẻ tiềm
năng”, trải dài hầu như trên khắp tất cả các Bang của Brazil. Mỗi trung tâm này hiện có
khoảng 150 trẻ ở độ tuổi từ 5 -9 tuổi, và tổ chức này đã cung cấp cho họ đồng phục, đồ ăn
nhẹ, giám sát viên và các trang thiết bị.
Một minh họa nữa cho sự thành công của tiếp thị thể thao được thực hiện bởi một doanh
nghiệp nhà nước là mối quan hệ lâu dài giữa Bóng chuyền Brazil và Banco do Brasil. Tổ
chức tài chính này đã được hỗ trợ cho Liên đoàn Bóng chuyền Brazil (CBV) từ năm 1991,
cho cả hai nội dung thi đấu trong nhà và bãi biển. Ngoài việc tài trợ cho các các giải đấu
chính, ngân hàng này còn hỗ trợ cho một loạt các giải đấu dành cho thanh thiếu niên và nhi
đồng. Hợp đồng hiện tại có giá trị đến hết năm 2012.
Kết quả thu được là rất khả quan: Trong nội dung thi đấu Bóng chuyền trong nhà, đội
tuyển quốc gia tham dự 109 giải đấu từ 1991 đến 2008. Họ đã giành chiến thắng tổng cộng
81 lần, trong đó 49 đứng ở vị trí đầu tiên. Đội tuyển nam đã giành huy chương vàng
Olympic vào năm 1992 và 2004, vô địch thế giới năm 2002 và 2006, và bảy lần giành Cúp
vô địch thế giới. Đội tuyển nữ đội giành huy chương vàng Olympic vào năm 2008 và bảy
lần giành chiến thắng ở giải Grand Prix.
Bóng đá nhận được nhiều sự đãi ngộ hơn so với các môn thể thao khác. Do môn thể thao
này có cấu trúc ổn định hơn, nhiều nguồn tài trợ hơn và có một số lượng rất lớn các cầu
thủ, cho nên nó không cần sự hỗ trợ nhiều từ Nhà nước. Nếu như ở các môn thể thao
Olympic và Paralympic khác, chính phủ đã thực hiện việc đầu tư trực tiếp vào nguồn nhân
lực, cấu trúc hạ tầng và nghiên cứu, thì trong trường hợp của Bóng đá lại được chú ý nhiều
hơn đến việc khuyến khích, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao. Trong Bộ Thể thao, các chức
năng này được giao cho Cơ quan Tư vấn Đặc biệt cho Bóng đá.
Mọi việc bắt đầu vào năm 1998 với Luật Pelé, cho phép sự chuyển nhượng tự do của các
cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, trao cho các cầu thủ quyền tự chủ lớn hơn trong các cuộc
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đàm phán của họ với các câu lạc bộ. Điều khoản pháp luật này đã thay thế cho Luật Zico,
điều cũng chủ trương ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp về hợp đồng lao động giữa các
cầu thủ và câu lạc bộ.
Về nguồn hỗ trợ dành cho Bóng đá, Nhà nước chỉ đóng góp duy nhất thông qua
Timemania (Team-Mania), Công ty xổ số liên bang được thành lập bởi Ngân hàng Caixa
Economica Liên bang. Nó được tạo ra để giúp các câu lạc bộ Brazil trả hết số thuế nợ cho
chính phủ liên bang và các câu lạc bộ nhận được 22% nguồn thu này.
Xuân Long biên dịch (theo www.esporte.gov.br)

-----------------***---------------CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
CHO CÁC VĐV BẮN SÚNG HOA KỲ (DAS)
Chương trình Hỗ trợ trực tiếp vận động viên (DAS) là một phần trong kế hoạch hỗ trợ của
Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC) cho các vận động viên Bắn súng Hoa Kỳ. Tiêu chí của
Chương trình DAS là một phần của Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Olympic Hoa Kỳ
(USOC) và Hiệp hội Bắn súng Hoa Kỳ (USAS).
Theo đó, chương trình DAS sẽ trả lương và đóng Bảo hiểm Y tế cho các vận động viên
Đỉnh cao (EAHI) như là một sự đầu tư để hỗ trợ các vận động viên vươn tới giành thành
tích cao tại các Giải vô địch thế giới và các kỳ TVH Olympic.
Điều kiện và tiêu chí của Chương trình Hỗ trợ trực tiếp Vận động viên
Chương trình Hỗ trợ trực tiếp vận động viên (DAS) là chương trình hỗ trợ vận động viên
đỉnh cao, được thiết lập để hỗ trợ cho các vận động viên trong quá trình vươn tới các nấc
thang danh dự tại các Giải vô địch thế giới và các kỳ TVH Olympic tiếp theo. Chương
trình sẽ hỗ trợ các VĐV dựa trên trình độ chuyên môn và tiềm năng mà họ có thể đạt được
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tại TVH Olympic 2016. Các khoản trợ cấp lương sẽ được phân phối cho các vận động viên
bởi Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC) thông qua các khoản thanh toán trực tiếp hàng
tháng bắt đầu vào tháng 1 năm 2013 và kết thúc vào tháng 12 năm 2013.
Chương trình Hỗ trợ trực tiếp vận động viên (DAS) gồm 3 phần:
1) Trả lương: là một khoản tiền được cung cấp hàng tháng cho các VĐV trong suốt quá
trình các VĐV chuẩn bị cho TVH Olympic Rio 2016. Việc trả lương cho các VĐV sẽ đòi
hỏi một kế hoạch huấn luyện, quá trình đánh giá thành tích và cam kết về trình độ chuyên
môn cần thiết để vươn tới bục cao danh dự tại đấu trường Olympic. Một ví dụ cụ thể về
hiệu quả sử dụng của chương trình trả lương là nó có khả năng giúp vận động viên không
phải tham gia các công việc khác để kiếm thêm thu nhập mà chỉ chuyên tâm vào quá trình
tập luyện nhằm đáp ứng các yêu cầu của một vận động viên đỉnh cao. Ủy Ban Olympic
Hoa Kỳ (USOC) sẽ cấp ngân sách cho chương trình trả lương theo kế hoạch hằng năm.
2) Đóng Bảo hiểm Y tế cho các vận động viên đỉnh cao (EAHI): Bảo hiểm Y tế cho các
vận động viên đỉnh cao (EAHI) là một dạng bảo hiểm y tế trợ cấp đặc biệt dành cho các
vận động viên đỉnh cao được trình bày chi tiết dưới đây.
3) Khuyến khích việc giành huy chương(MI): Khuyến khích việc giành huy chương là một
khoản thanh toán bằng tiền cho các vận động viên giành được huy chương trong các giải
đấu được quy định cụ thể như World Cup, Giải vô địch thế giới và TVH Olympic. Khuyến
khích việc giành huy chương (MI) là một phần thưởng cho thành tích thi đấu và được coi
là tiền thưởng. Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC) và Hiệp hội Bắn súng Hoa Kỳ (USAS)
sẽ cùng đóng góp để tạo quỹ Khuyến khích việc giành huy chương.
Điều kiện đối với các VĐV được nhận chương trình hỗ trợ này
1) Vận động viên phải là một thành viên có thứ hạng cao của Bắn súng Hoa Kỳ và hội tụ
đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Bắn súng Hoa Kỳ tại TVH Olympic 2016.
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2) Vận động viên phải cam kết thi đấu cho đội tuyển Bắn súng Hoa Kỳ tại TVH Olympic
2016.
3) Vận động viên phải có kế hoạch huấn luyện đã được thoả thuận và cam kết bởi bản thân
vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và Giám đốc điều hành Hiệp hội Bắn
súng Hoa Kỳ (USAS). Hàng tháng các huấn luyện viên có trách nhiệm báo cáo tình hình
tập luyện của VĐV.
4) Các vận động viên trong lực lượng vũ trang đang nằm trong một chương trình đào tạo
hỗ tập trung chuẩn bị cho các nội dung thi đấu Bắn súng tại TVH Olympic, không hội đủ
điều kiện tham dự chương trình trả lương của DAS.
5) Tất cả các vận động viên đều phải đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình đóng Bảo
hiểm Y tế cho các Vận động viên Đỉnh cao (EAHI) và Khuyến khích việc giành huy
chương (MI) .
6) Tất cả các vận động viên đều phải ký và tuân thủ Quy tắc Đạo đức của Ủy Ban Olympic
Hoa Kỳ (USOC) và Hiệp hội Bắn súng Hoa Kỳ (USAS).
7) Tất cả các vận động viên đều phải ký một thỏa thuận cam kết thực hiện các yêu cầu đòi
hỏi nêu trên với Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC) và Hiệp hội Bắn súng Hoa Kỳ
(USAS).
A. Điều kiện và tiêu chí cụ thể của chương trình trả lương
Nhóm I: Các vận động viên đã đoạt huy chương tại TVH Olympic 2012 cam kết tiếp tục
tập luyện chuẩn bị cho TVH Olympic 2016.
Nhóm 2: Các vận động viên có nhiều khả năng sẽ đạt được thứ hạng cao tại TVH Olympic
2016 sắp tới được xác định bởi Ủy ban xét duyệt trợ cấp (GSC). Tiêu chí sử dụng trong xét
duyệt cho Nhóm 2 bao gồm:
• Thành tích đạt được tại TVH Olympic 2012
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• Thành tích đạt được tại TVH Olympic 2012 và World Cup 2013
• Kỹ năng chuyên môn được thể hiện tại các giải đấu hàng đầu quốc tế. Thành tích của
VĐV phải đạt được ở mức phù hợp có thể giành được huy chương tại TVH Olympic Rio
2016.
• Thành tích thi đấu quốc gia trong năm 2012 và 2013 cũng được đưa ra xem xét, nhưng
thành tích thi đấu quốc tế là nhân tố chủ yếu và có tầm quan trọng hơn nhiều so với thành
tích thi đấu quốc gia.
• Chất lượng của các cuộc thi đấu quốc tế cũng là một nhân tố. World Cup có mức độ cạnh
tranh cao hơn và tầm quan trọng hơn các giải đấu tranh Cup vốn có mức độ ganh đua thấp
hơn. Mức độ có thể được đánh giá bằng số lượng tham dự của các đối thủ được xếp hạng
Thế giới và các các yếu tố thích hợp khác.
• Tuân thủ Quy tắc: VĐV tham gia cùng với huấn luyện viên để đưa ra một Kế hoạch huấn
luyện dài hạn hợp lý và sự cam kết tuân thủ kế hoạch này là điều vô cùng quan trọng. Báo
cáo hàng tháng của các huấn luyện viên sẽ được yêu cầu đệ trình.
• Hồ sơ hỗ trợ trong quá khứ: Việc tham dự các chương trình trả lương trước đây sẽ được
đưa ra xem xét. Ủy ban xét duyệt trợ cấp (GSC) sẽ xác định là vận động viên đã tham dự
chương trình hỗ trợ trong quá khứ hay chưa? Điều đó có tạo nên một sự khác biệt? Các
vận động viên có cam kết và thực hiện một kế hoạch huấn luyện cần thiết để tạo ra một
mức độ điểm số có thể vươn tới đỉnh cao Olympic?
• Nỗ lực sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để nâng cao thành tích của bản thân vận động
viên cũng sẽ được đưa ra xem xét. Vấn đề trọng yếu ở đây là: có phải vận động viên đã
làm tất cả những gì mà họ có thể thực hiện để đạt tới một trình độ cần thiết cho việc vươn
tới đỉnh cao tại TVH Olympic tiếp theo?
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Nhóm 3: Các vận động viên thể hiện rõ tiềm năng và có khả năng lọt vào chung kết hoặc
giành được huy chương tại TVH Olympic 2016 và 2020 được xác định bởi Ủy ban xét
duyệt trợ cấp (GSC). Tiêu chí sử dụng trong xét duyệt cho Nhóm 3 bao gồm:
• Thành tích đạt được trong năm 2012 và 2013 tại các giải đấu được lựa chọn và các giải
đấu hàng đầu quốc gia khác.
• Thành tích đạt được trong năm 2012 và 2013 tại World Cup và các giải đấu quốc tế và
khu vực khác.
• Kỹ năng chuyên môn được thể hiện tại các giải đấu hàng đầu quốc tế. Thành tích của
VĐV phải đạt được ở mức phù hợp có thể giành được huy chương tại TVH Olympic Rio
2016.
• Thành tích thi đấu quốc gia cũng được đưa ra xem xét, nhưng thành tích thi đấu quốc tế
là nhân tố chủ yếu và có tầm quan trọng hơn nhiều so với thành tích thi đấu quốc gia.
• Trình độ/chất lượng của các tài năng góp mặt trong các giải đấu mà vận động viên tham
dự.
Ủy ban xét duyệt trợ cấp (GSC) có thể căn cứ vào sự không đồng đều trong các giải đấu
khác nhau để nâng cao mức độ cạnh tranh trong các giải đấu cụ thể.
• Tuân thủ Quy tắc: Vận động viên tham gia cùng với huấn luyện viên để đưa ra một Kế
hoạch huấn luyện dài hạn hợp lý và sự cam kết tuân thủ kế hoạch này là điều vô cùng quan
trọng. Báo cáo hàng tháng của các huấn luyện viên sẽ được yêu cầu đệ trình.
• Đăng ký chỉ tiêu Olympic: Ủy ban xét duyệt trợ cấp (GSC) sẽ đánh giá khả năng cạnh
tranh của đội tuyển Bắn súng Mỹ để xác định chỉ tiêu trong các sự kiện cụ thể.
• Hồ sơ hỗ trợ trong quá khứ: Việc tham dự các chương trình trả lương trước đây sẽ được
đưa ra xem xét. Ủy ban xét duyệt trợ cấp (GSC) sẽ xác định là vận động viên đã tham dự
chương trình hỗ trợ trong quá khứ hay chưa? Điều đó có tạo nên một sự khác biệt? Các
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vận động viên có cam kết và thực hiện một kế hoạch huấn luyện cần thiết để tạo ra một
mức độ điểm số có thể vươn tới đỉnh cao Olympic?
• Nỗ lực sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để nâng cao thành tích của bản thân vận động
viên cũng sẽ được đưa ra xem xét. Vấn đề trọng yếu ở đây là: có phải vận động viên đã
làm tất cả những gì mà họ có thể thực hiện để đạt tới một trình độ cần thiết cho việc vươn
tới đỉnh cao tại TVH Olympic tiếp theo?
• Nhóm 3 là nhóm dành cho các vận động viên tiềm năng (EE) trong quá trình hoàn thiện
kỹ năng. Nhóm này không bao gồm các vận động viên đã có được sự hỗ trợ trong Nhóm1
và 2.
Thời điểm thực hiện của Chương trình trả lương
1) Nhóm 1 sẽ được thực hiện sau Giải vô địch Bắn súng Thế giới 2014 tại Granada, Tây
Ban Nha (tháng 9 năm 2014), khi vận động viên đã tuân thủ một cách rõ ràng thoả thuận
về kế hoạch huấn luyện được thực hiện vào tháng 1 năm 2013, và đáp ứng được tất cả các
yêu cầu đòi hỏi. Các vận động viên tối thiểu phải lọt vào vòng chung kết tại Giải vô địch
Bắn súng Thế giới 2014 để tiếp tục được duy trì ở trong Nhóm 1.
2) Nhóm 2 và 3 sẽ được thực hiện sau World Cup 2013 tại Granada, Tây Ban Nha (từ 3 12 tháng 7, năm 2013) (đối với các VĐV súng trường, súng ngắn bắn nhanh) và sau Giải
vô địch Súng ngắn tiêu chuẩn Thế giới 2013 ở Lima, Peru (từ 14 - 25 tháng 9 năm 2013)
(đối với các vận động viên súng ngắn tiêu chuẩn).
3) Việc áp dụng sẽ được thực hiện bởi Ủy ban xét duyệt trợ cấp (GSC) thông qua việc sử
dụng các tiêu chí đã nêu trên.
4) Việc điều chỉnh mức độ tiền lương (tăng hoặc giảm) có thể diễn ra trong năm dương
lịch dựa trên thành tích và các tiêu chí.
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5) Tất cả các chương trình của Chương trình Hỗ trợ Trực tiếp Vận động viên (DAS) đều sẽ
kết thúc vào tháng 12 hàng năm. Mức hỗ trợ của Chương trình năm sau sẽ được công bố
vào tháng 1 của năm kế tiếp.
6) Tất cả các Chương trình Hỗ trợ Trực tiếp Vận động viên (DAS) có thể ngay lập tức bị
đình chỉ bởi Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC) trong trường hợp có một vi phạm về
Doping theo đúng với Quy chế phòng chống Doping quốc gia của Ủy Ban Olympic Hoa
Kỳ (USOC).
B. Điều kiện và tiêu chí cụ thể của chương trình Khuyến khích việc giành huy chương
(MI)
Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC) đã phân bổ nguồn ngân sách lên đến mức tối đa là
15.000 USD cho Chương trình Hỗ trợ Trực tiếp Vận động viên (DAS) để Khuyến khích
việc giành huy chương (MI) trong mùa giải thi đấu quốc tế 2013. Nếu thành tích thể hiện
của vận động viên khiến việc chi trả vượt quá con số 15.000 USD, thì Hiệp hội Bắn súng
Hoa Kỳ (USAS) sẽ chịu trách nhiệm tài trợ cho sự khác biệt này nếu các vận động viên
đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cụ thể được nêu dưới đây. Tất cả các vận động viên đều phải
hội đủ điều kiện của chương trình Khuyến khích việc giành huy chương (MI); chỉ có
những vận động viên đã ký và tuân thủ theo Thỏa thuận của các vận động viên Bắn súng
Hoa Kỳ mới hội đủ điều kiện của chương trình Khuyến khích việc giành huy chương
(MI).
Khi nhận thấy một số vận động viên có thể đã được lựa chọn mà không tuân thủ theo Thỏa
thuận của các vận động viên Bắn súng Mỹ, thì sẽ áp dụng theo các quy định sau:
1. Vận động viên đã ký tên và tuân thủ theo Thỏa thuận của các vận động viên Bắn súng
Mỹ và giành được huy chương, sẽ được nhận toàn bộ sự hỗ trợ của chương trình Khuyến
khích việc giành huy chương (MI) trong vòng hai tuần sau khi giải đấu diễn ra. 50% nguồn
kinh phí sẽ được lấy từ quỹ Khuyến khích việc giành huy chương của Ủy Ban Olympic
Hoa Kỳ (USOC) và sẽ được phân phối thông qua việc chi trả trực tiếp của Ủy Ban
Olympic Hoa Kỳ (USOC). 50% kinh phí còn lại sẽ được lấy từ Quỹ Khuyến khích việc
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giành huy chương của Hiệp hội Bắn súng Hoa Kỳ (USAS) và sẽ được phân phối thông qua
chuyển khoản của Hiệp hội Bắn súng Hoa Kỳ (USAS).
2. Vận động viên không ký tên hay tuân thủ theo Thỏa thuận của các vận động viên Bắn
súng Mỹ và giành được huy chương, sẽ được nhận 50% sự hỗ trợ của chương trình
Khuyến khích việc giành huy chương (MI) trong vòng hai tuần sau khi diễn ra giải đấu.
50% nguồn kinh phí sẽ được lấy từ Quỹ Khuyến khích việc giành huy chương của Ủy Ban
Olympic Hoa Kỳ (USOC) và sẽ được phân phối thông qua việc chi trả trực tiếp của Ủy
Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC). 50% còn lại của chương trình Khuyến khích việc giành
huy chương (MI) sẽ được quyết định vào cuối mùa giải dựa trên ngân sách còn lại từ
nguồn kinh phí 15.000 USD phân bổ ban đầu của Quỹ Khuyến khích việc giành huy
chương của Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC). Nếu Quỹ đã chi tiêu hết, thì Hiệp hội Bắn
súng Hoa Kỳ (USAS) sẽ không hỗ trợ đối với 50% kinh phí còn lại.
Mức hỗ trợ cho các huy chương giành được trong các giải đấu
1) World Cup 2013 tại Granada, Tây Ban Nha (từ 3 - 12 tháng 7 năm 2013)
Huy chương vàng: 2.000 USD; Huy chương Bạc:1.200 USD; Huy chương Đồng: 800
USD
2) Giải vô địch Súng ngắn tiêu chuẩn Thế giới 2013 ở Lima, Peru (từ14 - 25 tháng 9 năm
2013)
Huy chương vàng: 1.000 USD; Huy chương Bạc: 700 USD; Huy chương Đồng: 400 USD
3)

Các

giải

Cup

Thế

giới

2013

(ngoài

giải

đấu

ở

Tây

Ban

Nha)

Huy chương vàng: 500 USD; Huy chương Bạc: 300 USD; Huy chương Đồng: 200 USD
4) Kỷ lục Thế giới: Với sự thay đổi đáng kể trong Luật thi đấu của ISSF, phần lớn các giải
đấu đều sẽ có kỷ lục thế giới mới được thiết lập ngay từ World Cup đầu tiên. Khi một kỷ
lục được thiết lập, 2.000 USD sẽ được trả cho bất kỳ Kỷ lục Thế giới của ISSF nào đạt
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được tại vòng chung kết trong năm 2013 mà vẫn còn tồn tại cho đến khi kết thúc vòng
chung kết World Cup.
C. Chương trình Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên Đỉnh cao (EAHI)
• Số lượng chỉ tiêu phân bổ của Chương trình Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên Đỉnh
cao (EAHI): 25.
• Chương trình Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên Đỉnh cao (EAHI) sẽ hỗ trợ cho các
vận động viên hội đủ điều kiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013.
• Tiêu chí phần thưởng và quy trình thực hiện như sau:
Điều kiện và tiêu chí cụ thể của Chương trình Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên
Đỉnh cao (EAHI)
1) Các vận động viên được nhận chương trình trả lương của Nhóm 1 và 2 sẽ được cung
cấp Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên Đỉnh cao (EAHI) đầu tiên.
2) Các vận động viên trong thời gian tập huấn sẽ được cung cấp Bảo hiểm Y tế cho các
Vận động viên Đỉnh cao (EAHI) tiếp theo (bao gồm cả chương trình tập huấn vào cuối
năm nay). Bốn chương trình hỗ trợ sẽ được dự phòng thực hiện vào đầu năm nay và như
vậy vận động viên có thể hội đủ điều kiện sau đó vào cuối năm hoặc cuối chu kỳ huấn
luyện cho mỗi tiêu chí.
3) Việc cung cấp Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên Đỉnh cao (EAHI) còn lại sẽ được
xác định như sau: Giải vô địch mở rộng quốc gia Mỹ 2012 theo thứ tự của các nội dung
Súng ngắn tiêu chuẩn, Súng ngắn bắn nhanh, Súng trường dựa trên quy định xếp hạng
thành tích tại TVH Olympic. Khi một người được nhận hỗ trợ bị loại bỏ, không thể chuyển
xuống cho người tiếp theo trong giải đấu này. Sau khi tất cả các nhà vô địch đã được chấp
nhận hoặc loại bỏ, hệ thống sẽ bắt đầu lại từ đầu với các huy chương bạc tại các giải quốc
gia; sau huy chương bạc, sẽ đến các huy chương đồng.
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Thời hạn và thời điểm thực hiện của Chương trình Bảo hiểm Y tế cho các Vận động
viên Đỉnh cao (EAHI)
1) Chương trình Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên Đỉnh cao (EAHI) được cấp theo
năm dương lịch.
2) Nếu Chương trình Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên Đỉnh cao (EAHI) được cấp
cho các vận động viên được nhận chương trình trả lương của Nhóm 1 và 2, mà một vận
động viên lại bị bị loại khỏi chương trình trả lương, thì việc cung cấp Bảo hiểm Y tế cho
các Vận động viên Đỉnh cao (EAHI) cũng sẽ bị chấm dứt. Các vận động viên vẫn có thể
hội đủ điều kiện để được hỗ trợ dựa theo các tiêu chí khác đã được nhắc tới ở trên.
3) Nếu một vận động viên ngừng thực hiện thoả thuận về kế hoạch huấn luyện hoặc rời bỏ
môn thể thao này, thì việc cung cấp Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên Đỉnh cao
(EAHI) có thể bị đình chỉ.
4) Nếu việc cung cấp Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên đỉnh cao (EAHI) bị đình chỉ,
vận động viên sẽ nhận được thông báo của Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC) về việc đình
chỉ trước khi chính thức chấm dứt lợi ích.
5) Vận động viên được nhận Chương trình Bảo hiểm Y tế cho các Vận động viên đỉnh cao
(EAHI) phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản thuế có liên quan đến sự hỗ trợ.
6) Tất cả các vận động viên được nhận Chương trình Bảo hiểm Y tế cho các Vận động
viên đỉnh cao (EAHI) có thể ngay lập tức bị đình chỉ bởi Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ
(USOC) trong trường hợp xảy ra một hành vi vi phạm về Doping.
D. Giải thưởng vàng
Vận động viên hội đủ điều kiện để nhận Giải thưởng vàng tại các giải đấu vòng loại 2013
sẽ được nhận các khoản thanh toán theo thứ tự sau: Thứ nhất: 5.000 USD, Thứ 2: 4.000
USD, Thứ 3: 3.500 USD, Thứ 4: 3.000 USD, Thứ 5: 2.500 USD, Thứ 6: 2.500 USD, Thứ
7: 2.000 USD, Thứ 8: 2.000 USD.
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Trong năm 2013 các giải đấu hội đủ điều kiện để nhận Giải thưởng vàng cho nội dung
Súng trường và Súng ngắn bắn nhanh là World Cup 2013 tại Granada, Tây Ban Nha (từ 3 12 tháng 7 năm 2013), và Súng ngắn tiêu chuẩn là Giải vô địch Thế giới 2013 ở Lima,
Peru ( từ 4 - 25 tháng 9 năm 2013).
Trong năm có diễn ra TVH Olympic, nhiều Giải thưởng vàng sẽ được trao cho các vận
động viên hội đủ điều kiện. Trong năm không có TVH Olympic, Giải thưởng vàng được
giới hạn một phần thưởng cho mỗi vận động viên trong một năm và các vận động viên có
đủ tiêu chuẩn để nhận nhiều hơn một phần thưởng sẽ tự động được nhận những phần
thưởng cao hơn.
Biên dịch Xuân Long (theo Liên đoàn bắn súng Mỹ)
-------------------***-----------------CANADA VỚI CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG CHO VĐV XUẤT SẮC
Canada đã đưa ra chính sách khen thưởng cho các VĐV giành huy chương tại các kỳ
TVH. Theo đó, các VĐV giành HCV Olympic có mức thưởng là 20.000 USD, HCB là
15.000 USD và HCĐ là 10.000 USD.
Sau TVH mùa đông 2010, tổng giá trị giải thưởng của Ủy ban Olympic Canada dành cho
các VĐV giành huy chương là 1,7 triệu USD. Tại kỳ TVH này, Canada giành được 26 huy
chương, trong đó có 14 HCV.
Canada cũng đưa ra chính sách khen thưởng cho các VĐV giành vị trí top 5 tại giải vô
địch thế giới, TVH mức thưởng là 5.000 USD.
Thông thường tổng ngân sách dành cho Quỹ khen thưởng này là khoảng 1,3 triệu USD/
năm (từ 2009 – 2012 tổng chi ngân sách quỹ khen thưởng là 5,2 triệu USD). Bên cạnh đó,
Quỹ khen thưởng này còn dành cho các VĐV đã nghỉ thi đấu chứ không phải có những
VĐV đang trong giai đoạn thi đấu.
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CANADA VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHO VĐV GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
Canada tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ VĐV ở nhiều lĩnh vực như cuộc sống, huấn
luyện và công tác giáo dục phổ thông. Khoản kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho VĐV đảm
bảo mục tiêu các cá nhân phải được đảm bảo tốt nhất trong suốt quá trình thi đấu và tập
huấn, để từ đấy họ sẽ cống hiến hết mình hơn cho nền thể thao của Canada.
Bên cạnh đấy, Chính phủ cũng dành một khoản kinh phí không nhỏ cho lĩnh vực đào tạo
giáo dục cho VĐV, đảm bảo rằng sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu thể thao, các VĐV
vẫn có đủ khả năng để tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội.
Chiến lược phát triển VĐV dài hạn
Chiến lược phát triển VĐV dài hạn sẽ chỉ ra rõ những bước đầu tư chi tiết cho từng mức
độ của VĐV, từ mức cơ bản cho đến mức cao nhất. Các bước đầu tư sẽ tập trung vào
những lĩnh vực như kỹ thuật, tâm lý, thể trạng, chiến thuật… Chiến lược phát triển VĐV
dài hạn là một trong những phương án phát triển tích cực mà Chính phủ Canada đang hy
vọng sẽ xây dựng thành công, để từ đấy thể thao Canada nói chung và thể thao chuyên
nghiệp, thể thao thành tích cao của Canada nói riêng xây dựng được hệ thống VĐV có đủ
trình độ và kỹ thuật. Khoản kinh phí sẽ được đầu tư trong các lĩnh vực như huấn luyện, tập
huấn, thi đấu cọ xát tại nước ngoài, khoa học thể dục thể thao, nghiên cứu ứng dụng…
Chiến lược phát triển VĐV dài hạn của Canada cũng dành một khoản kinh phí cho các
VĐV khuyết tật và các môn thể thao phong trào.
Công tác đầu tư và đào tạo dành cho HLV
Một trong những vấn đề thường đòi hỏi sự quan tâm và đầu tư lớn của Chính phủ là
chương trình, hoạt động dành cho đội ngũ HLV. Tương ứng với Chiến lược phát triển
VĐV dài hạn, ở mỗi cấp độ VĐV, cũng cần sự đầu tư tương ứng dành cho HLV. Cho đến
thời điểm năm 2012, Chính phủ Canada chưa có đủ điều kiện để thu hút và xây dựng được
đội ngũ HLV trong nước có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm để đào tạo các VĐV đang thi
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đấu ở hình thái thể thao chuyên nghiệp, thể thao nhà nghề. Vậy nên, Chính phủ Canada hy
vọng rằng sẽ xây dựng được thành công mô hình đào tạo VĐV trình độ cao, với nguồn
nhân lực huấn luyện là những chuyên gia, HLV nước ngoài.
Đây được hy vọng là những cá nhân có trình độ, kinh nghiệm thi đấu, kinh nghiệm đào tạo
bài bản, để từ đấy đưa ra được những phương thức luyện tập phù hợp với mục tiêu và xu
hướng phát triển của thể thao Canada.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG THỂ THAO CỦA CANADA
Thông qua mối quan hệ đối tác với Own the Podium – tổ chức tập trung vào cơ sở vật chất
và các nguồn lực đào tạo chương trình, các chương trình phát triển tài năng đã phát triển
các vận động viên, huấn luyện viên quốc gia tương lai và các nhóm đào tạo để đảm bảo sự
xuất sắc của thể thao quốc tế được duy trì.
Với sự hỗ trợ của Own the Podium (OTP), Trung tâm Thể Thao Canada Pacific cam kết
đảm bảo tìm kiếm và phát triển các tài năng VĐV và HLV cùng các nhà lãnh đạo trong
lĩnh vực TDTT của Canada. Trong chương trình tìm kiếm tài năng thể thao của Canada có
sự hỗ trợ của các trường thể thao Canada. Các trường này sẽ hỗ trợ cho các VĐV là học
sinh cấp 2 để cân bằng giữa việc học văn hóa và yêu cầu đào tạo trong một môi trường thể
thao phong phú khi tối đa hóa các tín chỉ liên quan tới chương trình tốt nghiệp của học
sinh.
Hiện tại, các chương trình Phát triển Tài năng (TDP) thể thao của Canada tập trung vào
một số môn thể thao trọng điểm, điển hình như: Đua thuyền, Bơi lội, Ba môn phối hợp,
Trượt tuyết,.... Mỗi chương trình Phát triển Tài năng được giám sát bởi Liên đoàn, Hiệp
hội thể thao quốc gia và các địa phương. Theo chương trình phát triển tài năng thể thao
này, ngoài việc tìm kiếm và phát triển các VĐV tài năng, Canada cũng xây dựng kế hoạch
phát triển các HLV trở thành những chuyên gia hàng đầu thế giới.
Trung tâm thể thao Canada Pacific cũng đã ký cam kết nhằm hỗ trợ cho các VĐV Canada
có đủ phẩm chất để trở thành những nhà vô địch Olympic và Paralympic. Chương trình
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Phát triển Tài năng sẽ hỗ trợ mục tiêu này bằng việc thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn của hệ
thống thể thao và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có để các VĐV một khi đã được
định là tài năng thì sẽ có một định hướng rõ ràng cũng như những chương trình đào tạo
phù hợp với khả năng của họ để giúp tiến gần hơn nữa với những thành công trong tương
lai.
CANADA VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THỂ THAO
Chương trình Hỗ trợ Thể thao (SSP) là chương trình gây quỹ chủ yếu dành cho các sáng
kiến liên quan đến việc thực thi Chính sách Thể thao Canada. SSP hướng tới mục đích
nâng cao năng lực cho các vận động viên và huấn luyện viên lên tầm cỡ quốc tế; đưa ra
những chương trình hỗ trợ kỹ thuật hợp lý nhất cho các vận động viên; phổ cập thể thao
sâu rộng hơn nữa trong toàn bộ cộng đồng người Canada, cuối cùng là nâng cao vị thế và
lợi ích quốc gia của Canada trong và ngoài nước. Quỹ này được trao cho các tổ chức hợp
pháp nhằm hỗ trợ các chương trình thể thao có lợi cho mục đích của Chính sách Thể thao
Canada. Chương trình được thực hiện bởi 3 đơn vị:


Tổ chức Thể thao Quốc gia (NSO);



Tổ chức Dịch vụ Thể thao Quốc gia (MSO);và,



Trung tâm Thể thao Canada (CSC).

Mục đích
Các mục đích cụ thể của Chương trình Hỗ trợ Thể thao bao gồm:


Gia tăng cơ hội tham gia vào các hoạt động thể thao chuyên nghiệp cho mọi công
dân Canada, bao gồm cả các nhóm đại diện;



Nâng cao năng lực của hệ thống thể thao Canada, từ đó đạt kết quả cao nhất ở các
cuộc thi quốc tế;



Đóng góp vào công tác tham mưu, chỉ huy trong nội bộ Hệ thống Thể thao Canada;
và
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Nâng cao vị thế, lợi ích và bản sắc của Canada trong và ngoài nước trên lĩnh vực thể
thao.

Kết quả
Kết quả dự tính của chương trình sơ bộ có thể liệt kê như sau:


Tiếp tục cung cấp các chương trình và dịch vụ thể thao cho hệ thống thể thao
Canada thông qua Tổ chức Thể thao Quốc gia, Tổ chức Dịch vụ Thể thao Canada
và Trung tâm Thể thao Canada;



Tăng cường tuân thủ việc chấp hành các quy chuẩn quốc gia đã có, với trọng tâm
vào tăng cường năng lực của các tổ chức thể thao;



Tăng cường số lượng NSO, đặc biệt là ở các môn thể thao trọng tâm, với Mô hình
Phát triển vận động viên dài hạn cụ thể và gắn kết với kế hoạch chiến lược của từng
tổ chức;



Tăng cường số lượng NSO đã triển khai Chương trình Chứng nhận Huấn luyện viên
Quốc gia sửa đổi (NCCP);



Tăng cường số lượng huấn luyện viên đã qua NCCP;



Bổ sung đầy đủ số lượng huấn luyện viên đủ trình độ cho các môn thể thao trọng
điểm nhằm đạt được mục tiêu của đội tuyển quốc gia;



Tăng cường lợi ích, giá trị và đạo đức thể thao Canada trong và ngoài nước;



Tăng cường và mở rộng hợp tác chương trình và chính sách với chính phủ liên bang
và với các chính phủ khác hay các cộng đồng thể thao;



Tăng cường cơ hội tham gia vào các hoạt động thể thao cho toàn bộ người dân
Canada, bao gồm các nhóm đại diện;



Nâng cao chất lượng thi đấu của các vận động viên Canada tại Olympic, Paralympic
và các giải đấu quốc tế quan trọng khác, đặc biệt là các môn thể thao thế mạnh.
Biên dịch Hải Yến, Khánh Chi (theo www.pch.gc.ca)
---------------------***-------------------
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO VĐV, HLV CỦA NEW ZEALAND
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHO VĐV ĐỈNH CAO
Để không ngừng phát triển tài năng của các VĐV đỉnh cao, Học viện thể thao New
Zealand (NZAS) đã xây dựng những chương trình đào tạo, hỗ trợ cho các VĐV bằng cách
cung cấp thiết bị, dịch vụ, các khoá đào tạo cho các VĐV.
4 chương trình đã được đưa vào áp dụng, đó là:
-

Chương trình hỗ trợ cuộc sống cho các VĐV

-

Nâng cao trình độ, kết quả thi đấu của các VĐV đỉnh cao

-

Chương trình “học bổng cho các VĐV” của Chính phủ

-

Chương trình tập huấn về khoa học và y học thể thao

1. Chương trình hỗ trợ đời sống của các VĐV
Học viện Thể thao New Zealand đã xây dựng chương trình hỗ trợ đời sống của các VĐV
nhằm hỗ trợ các VĐV quản lý các hoạt động của họ một cách hiệu quả nhất, từ đó giành
được kết quả cao hơn trong thi đấu thể thao. Chương trình này cũng hỗ trợ cho các VĐV
đỉnh cao có được sự hỗ trợ tốt nhất của khoa học thể thao (tâm lý học, điều trị tâm sinh lý
thể thao) cũng như y học thể thao (bác sỹ, vật lý trị liệu và cân bằng cơ). Chương trình này
cũng xây dựng kế hoạch hỗ trợ nghề nghiệp cho các VĐV thể thao, phát triển kỹ năng
sống kỹ năng lập kế hoạch, ra quyết định, giao tiếp, quản lý thời gian, tiếp xúc phương tiện
truyền thông, kỹ năng tìm việc, kỹ năng chuẩn bị công việc, cũng như chuẩn bị cho cuộc
phỏng vấn và đơn xin việc.
2. Chương trình nâng cao trình độ, kết quả thi đấu của các VĐV đỉnh cao (PEGs)
Chương trình PEGs được xây dựng nhằm cung cấp cho các VĐV đỉnh cao sự hỗ trợ về tài
chính để các VĐV tập trung cho việc tập huấn, thi đấu cọ xát để từ đó không ngừng nâng
cao kết quả thi đấu. Hệ thống sẽ tập trung vào các VĐV có đẳng cấp thế giới ở nội dung cá
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nhân, đồng đội. Các VĐV đủ điều kiện chỉ được nhận tài trợ của chương trình PEGs trong
một năm. Tuy nhiên, đối với các VĐV đỉnh cao đạt các tiêu chuẩn sau sẽ giành được
khoản tài trợ trong nhiều năm từ chương trình PEGs (chỉ áp dụng các nội dung Olympic):
-

Một năm của một kỳ Olympic, tiêu chuẩn các VĐV phải giành huy chương ở kỳ
Olympic gần nhất.

-

Từ năm thứ hai kỳ Olympic, tiêu chuẩn các VĐV giành nhiều huy chương tại các giải
vô địch thế giới.

Phần thưởng dành cho các VĐV của PEGs
Bảng 1: Mức thưởng các nội dung/môn thi nằm trong hệ thống các môn thi Olympic
Đồng đội

Cá nhân
Kết quả

Mức thưởng

Kết quả

Mức thưởng

HCV

60,000 USD

HCV

35,000 USD

Huy chương

55,000 USD

Huy chương

30,000 USD

Xếp hạng 4 - 6

47,500 USD

Xếp hạng 4

25,000 USD

Xếp hạng 7 - 8

40,000 USD

Xếp hạng 5 - 8

20,000 USD

Xếp hạng 9 - 12

25,000 USD

Xếp hạng 13 - 16

20,000 USD

Bảng 2: Mức thưởng cho các nội dung/ môn thi không nằm trong hệ thống các môn
Olympic
Kết quả (cá nhân, đồng đội)

Mức thưởng

Huy chương

15,000 USD

3. Chương trình “học bổng cho các VĐV” của Chính phủ
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Mục tiêu của chương trình là giúp các VĐV đỉnh cao đạt được trình độ đại học và dạy
nghề trong khi vẫn tham gia thi đấu các giải thể thao đỉnh cao. Chương trình này do Thủ
tướng Chính phủ đưa ra từ cuối năm 2000.
Học bổng VĐV đã được Chính phủ đưa vào áp dụng từ cuối năm 2000. Các VĐV đủ tiêu
chuẩn nhận học bổng này sẽ được hỗ trợ chi phí học tập là 10,000USD/năm và hỗ trợ chi
phí cuộc sống là 4.000USD/năm. Mức học bổng này sẽ thay đổi tuỳ theo kết quả thi đấu
của các VĐV cũng như kết quả học tập.
Hơn thế nữa, Chính phủ cũng đang cung cấp một chương trình "Học bổng Vàng" cho các
VĐV đỉnh cao khi không còn tiếp tục thi đấu. Các VĐV đỉnh cao muốn nhận được học
bổng này ngoài thành tích của họ đạt được tại các giải quốc tế còn phải được sự đồng ý của
NSOs và SPARC. Kinh phí cho VĐV đỉnh cao được cấp "Học bổng Vàng" là giới hạn và
không phải tất cả ứng viên đều có thể nhận được học bổng. Ưu tiên hàng đầu sẽ dành cho
các VĐV có thành tích cao nhất tại các giải đấu quan trọng nhất.
Các VĐV nhận được học bổng Vàng phải bắt đầu quá trình học của họ trong vòng 12
tháng sau khi nghỉ thi đấu tại các giải quốc tế và phải hoàn thành khóa học trong vòng 3
năm.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO HLV
1. Chương trình tăng cường phát triển HLV
Mục đích của chương trình là phát triển một nhóm HLV ưu tú những người có khả năng
huấn luyện trên thế giới, Olympic, Paralympic trong vòng năm năm tới.
Chương trình này là sự hợp tác giữa SPARC, Học viện thể thao New Zealand và các Liên
đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia (NSOs). Ông Dayle Cheatley - Trợ lý HLV Xe đạp
đường trường cho biết: "Tôi đã tham gia nhiều khóa học huấn luyện nhưng chương trình
này rất đặc biệt bởi từ chương trình này bạn có thể học được rất nhiều kỹ năng phục vụ cho
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công tác huấn luyện. Hiện tôi đặt quyết tâm sẽ đạt đủ mọi chứng chỉ cần thiết để có thể
tham gia vào chương trình này".
Sau khi tham gia chương trình này các HLV có khả năng huấn luyện cho các VĐV đỉnh
cao trong chương trình phát triển thể thao trình độ cao của SPARC, có khả năng trở thành
HLV cấp thế giới, Olympic, Paralympic trong vòng 5 năm tới.
Chương trình sẽ ưu tiên cho các HLV ở các bộ môn cần phát triển như: Điền kinh, Xe đạp,
Bóng bầu dục (nam), Chèo thuyền, Bơi, 3 môn phối hợp và Yatching.
2. Chương trình "Học bổng cho các HLV" của Chính phủ
SPARC sẽ thay mặt Chính phủ để quản lý chương trình này. Mục đích của chương trình
này nhằm phát triển những kỹ năng để tăng cường hoạt động thể thao đỉnh cao của New
Zealand. Mỗi học bổng được cấp tối đa 50.000 USD/ năm và kéo dài tối đa trong 3 năm.
Không những thế, để tạo điều kiện cho các quan chức trình độ cao, Chính phủ New
Zealand cũng đã xây dựng chương trình "Học bổng cho các quan chức thể thao". Mỗi suất
học bổng có giá trị tối đa 50.000 USD/ năm và kéo dài tối đa là 3 năm
Vân Anh biên dịch
--------------------***-----------------CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC HỖ TRỢ VĐV
CỦA CÁC NƯỚC Ở KHU VỰC CHÂU ÂU
Hiện nay, tại khu vực Châu Âu, các chương trình học cơ bản, đơn cử như hệ thống giáo
dục THCS của các quốc gia như Vương quốc Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Áo, Phần Lan
và Thụy Điển, cho nhóm VĐV trẻ tuổi đã được xây dựng với nội dung đặc biệt, giúp các
VĐV có lượng thời gian luyện tập cho thể thao được kỹ lưỡng hơn, phù hợp với đòi hỏi
của từng môn thể thao.
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Không những thể, ở một số quốc gia khác cũng thuộc khu vực Châu Âu như Đan Mạch,
Đức, Tây Ban Nha, Ai-len, Luxembourg, Hà Lan và Vương quốc Anh, chính phủ những
nước này còn xây dựng thành công quỹ hỗ trợ các VĐV chuyên nghiệp, các VĐV đỉnh
cao. Quỹ hỗ trợ sẽ đảm bảo các khoản chi cho công tác tập huấn và công tác quản lý. Tại
mỗi quốc gia, để phù hợp hơn với xu hướng phát triển của xã hội và nguồn ngân sách phân
bổ, quỹ hỗ trợ sẽ có những tiêu chí để xét tuyển các VĐV. Ở Đức, các VĐV sẽ được nhận
hỗ trợ tài chính kể từ cấp THCS, và có tên trong danh sách tuyển VĐV trẻ quốc gia. Trong
khi đấy, quỹ hỗ trợ tài chính giành cho thể thao của Tây Ban Nha lại chỉ phục vụ cho các
hoạt động tập huấn, và do Hội đồng Olympic Tây Ban Nha điều phối.
Một số các quốc gia ở khu vực Châu Âu còn xây dựng những chương trình hỗ trợ cho các
VĐV chuyên nghiệp có mong muốn nghỉ thi đấu, được đăng ký vào học tại các trường đại
học danh tiếng của đất nước theo đúng nguyện vọng của cá nhân. Đức, Phần Lan và Wales
đã xây dựng thành công các chương trình hỗ trợ giành cho các VĐV có nhu cầu học tập từ
kỳ đầu tiên, hoặc đủ điều kiện để tham dự kỳ học thứ 3 của chương trình đào tạo đại học.
Pháp có chương trình hỗ trợ kinh phí học tập trong 2 năm kể từ khi kết thúc sự nghiệp thể
thao đối với những cá nhân đạt tiêu chuẩn (thường các VĐV giành thành tích cao ở các
môn thể thao đỉnh cao sẽ nhận được ưu tiên hơn). Tại Wales, sau khi chính thức kết thúc
sự nghiệp thể thao, các VĐV cần đăng ký ngay vào việc tham gia học tập theo một chương
trình đào tạo chính quy do một trường Đại học của quốc gia tổ chức, để có thể nhận được
những ưu tiên nhiều hơn trong đào tạo cũng như tài chính. Không như các quốc gia ở trên,
các quốc gia như Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha lại đưa ra chương trình hỗ trợ tài
chính giành cho các VĐV chuyên nghiệp có mong muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyển
sang tiếp thu kiến thức ở các ngành, nghề, lĩnh vực chuyên môn khác.
Tây Ban Nha và Hy Lạp có đưa ra chỉ tiêu tuyển chọn các VĐV đạt chuẩn nhận hỗ trợ
hàng năm. Tại Tây Ban Nha là 5% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của ngành Khoa học nghiên
cứu ứng dụng TDTT và 3% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của các ngành khác. Trong khi đấy,
tại Hy Lạp là 30% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của các lĩnh vực có liên quan đến TDTT, và
1% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của các ngành khác. Tại Anh và Ai-len, một số trường đại
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học sẽ giảm điều kiện thi tuyển đối với các VĐV, một số trường khác thì xây dựng chương
trình hỗ trợ VĐV qua các học bổng đào tạo. Tại Đức, các VĐV sẽ được xét điểm cộng,
dựa vào thành tích đã đạt được trong quá trình thi đấu thể thao, tăng cơ hội vào học tập tại
môi trường đại học.
Đối với các VĐV đang đồng thời vừa tham gia công tác thi đấu, vừa tham gia công tác học
tập tại các trường đại học thuộc khu vực Châu Âu, đều nhận được những ưu tiên từ phía
chính phủ cũng như lãnh đạo trường, có thể các đến các hỗ trợ như thời gian biểu, thời
khóa biểu linh động, bảo lưu kết quả và thành tích học tập trong những đợt đi thi đấu hoặc
tập huấn dài ngày, có giáo viên đào tạo riêng… Tại một số quốc gia như Ai-len, bản thân
sinh viên có thể tự xin giấy bảo lưu kết quả học tập để tham gia vào các chương trình thi
đấu hoặc tập huấn; tuy nhiên tại các quốc gia như Đan Mạch hoặc Vương quốc Anh, sinh
viên phải có giấy chứng nhận do Hiệp hội hoặc Liên đoàn thể thao phụ trách trực tiếp gửi
tới trường.
Hiện tại, cũng có một số các quốc gia thuộc khu vực Châu Âu đang thực hiện các chương
trình hỗ trợ tăng cường cho các VĐV chuyên nghiệp, VĐV đỉnh cao. Bên cạnh các hỗ trợ
về đào tạo, học tập, các quốc gia này còn xây dựng các chương trình khác như tư vấn hỗ
trợ tài chính, định hướng nghề nghiệp sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, chăm sóc sức
khỏe.
 Ví dụ như tại Đức, Trung tâm hỗ trợ Olympic cung cấp các chương trình hỗ trợ các
VĐV và HLV trong các vấn đề có liên quan đến y học thể thao, dinh dưỡng thể thao,
ứng dụng khoa học thể dục thể thao trong tập huấn và thi đấu. Bên cạnh đấy, Trung tâm
hỗ trợ Olympic của Đức cũng là cơ quan chịu trách nhiệm hỗ trợ các VĐV, những
người đang đồng thời tham dự thi đấu tại các giải chuyên nghiệp, các giải thành tích
cao, trong việc xin giấy bảo lưu kết quả, thành tích học tập tại các trường Đại học đang
theo học, hoặc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ quân sự, địa điểm ăn
ở…
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 Tại Tây Ban Nha và Italy, Ủy ban Olympic quốc gia phối hợp cùng với các trung tâm
tư vấn, đào tạo nghề nghiệp trong việc hỗ trợ các VĐV, HLV sau khi kết thúc sự
nghiệp thi đấu, có cơ hội được công tác tại những lĩnh vực, ngành nghề yêu thích.
 Hội đồng thể thao Ai-len đã xây dựng thành công Chương trình hỗ trợ cho VĐV, trong
đó có một số vấn đề được chú trọng như dinh dưỡng thể thao, tâm lý thể thao, y học thể
thao.
 Ủy ban Olympic Phần Lan xây dựng Chương trình phát triển sự nghiệp thể thao, với
mục tiêu hỗ trợ VĐV trong các vấn đề có liên quan đến học tập và sự nghiệp, với mong
muốn những cá nhân này sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu có thể gặt hái được những
thành công mới ở nhiều lĩnh vực khác.
 Chương trình hỗ trợ giáo dục và sự nghiệp của Vương quốc Anh được xây dựng với
mục tiêu hỗ trợ VĐV trong các vấn đề có liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt, sự
nghiệp, học tập…
Trong tương lai, các quốc gia khu vực Châu Âu hy vọng rằng có thể tiếp tục xây dựng
thành công được nhiều chương trình hỗ trợ cho các VĐV chuyên nghiệp, VĐV đỉnh cao,
các HLV, chuyên viên trong ngành…
Phương Ngọc biên dịch và tổng hợp (theo www.europarl.ep.ec/studies)
------------------***----------------CHÍNH PHỦ HY LẠP TĂNG CƯỜNG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CHO THỂ THAO
Do bị cắt giảm ngân sách đáng kể, các quan chức Hy Lạp cam kết sẽ bổ sung 14 triệu USD
cho các liên đoàn thể thao để khắc phục những rắc rối của các liên đoàn do khó khăn về tài
chính.
Đua thuyền là một trong những môn nhận được nguồn tài trợ này. Nikos và Apostolos
Gountoulas là 2 vận động viên đã giành HCB giải vô địch thế giới vừa nghỉ thi đấu, đã
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phàn nàn rằng các vận động viên ưu tú không thể nỗ lực hơn nữa cho Hy Lạp vì nguồn
ngân sách bị cắt giảm.
Kể từ năm 2010, mỗi năm nguồn ngân sách cho các liên đoàn thể thao quốc gia đã bị cắt
giảm 50%, và từ năm 2013, 60-80% sẽ bị cắt giảm theo chính sách thắt chặt chi tiêu của
đất nước.
Tổng ngân quỹ 19 triệu đô la đã chính thức công bố, tuy nhiên sau cuộc họp giữa các quan
chức của các liên đoàn, Hiệp hội và Uỷ ban Olympic quốc gia, Bộ trưởng thể thao Giannis
Joannidis cho biết Chính phủ đã đồng ý cấp thêm 14,5 triệu USD cho một số liên đoàn thể
thao quốc gia.
Bộ trưởng cho biết thêm: “Chúng tôi không thể mang nguồn ngân sách chia đều cho tất cả
các liên đoàn, hiệp hội thể thao mà chỉ nên tập trung cho những môn thể thao trọng điểm.
Đua thuyền là môn phát triển nhất trong năm 2012. Chính vì vậy, trong năm nay, chúng tôi
sẽ tập trung phần lớn cho môn thể thao này.”
Biên dịch Hồng Hạnh (theo www.aljazeera.com)

---------------------***-------------------

NHỮNG PHẦN THƯỞNG LỚN CHO NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH TRUNG QUỐC
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không tiếc lời ngợi khen những VĐV đạt huy chương
Olympic. Bên cạnh đó cũng sẽ có một khoản tiền không nhỏ là phần thưởng cho những
VĐV đã mang lại vinh quang cho nước nhà.
Chính phủ Trung Quốc đã trao thưởng cho những VĐV giành HCV tại thế vận hội
Olympic Bắc Kinh là 350.000 nhân dân tệ (54.900USD), khoản thưởng này đã tăng thêm
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150.000 nhân dân tệ so với Athen 2004, và dự kiến sẽ là nguồn động viên cho những VĐV
tốp đầu tại Luân Đôn.
Ngoài những phần thưởng từ Chính phủ, các VĐV còn nhận được nhiều phần thưởng khác
từ các địa phương, các nhà tài trợ cho thể thao.
Đơn cử như một công ty gỗ ở phía bắc tỉnh Thiểm Tây đã thưởng 600.000 nhân dân tệ cho
những VĐV giành được HCV tại Olympic Luân Đôn. Hay thành phố Nghi Xương cũng đã
nâng mức tiền thưởng cho các VĐV vô địch Olympic từ 100.000 lên 300.000 nhân dân tệ.
Susan Brownell, chuyên gia thể thao Trung Quốc tại Đại học Missouri và St Louis cho biết
các khoản tiền đó bắt nguồn từ truyền thống của Trung Quốc. Điều này được duy trì hàng
trăm năm để giữ một công dân xuất sắc và vinh danh họ để họ mang lại vinh quang cho
thành phố mình, góp phần phản ảnh bộ mặt của chính quyền địa phương, nơi đã tạo nên
nhà vô địch.
Xu Guoqi, giáo sư của trường Đại học Hồng Kông và là tác giả cuốn “Giấc mơ Olympic:
Trung Quốc và Thể thao, 1895 – 2008” nói rằng nền văn hóa trao tiền mặt cho thấy sự
thực dụng. Ông cũng đã có một phản ứng tới giới truyền thông về việc Chính phủ, các tổ
chức và mọi người đều hoài nghi và ít sáng tạo trong việc tìm ra những cách khác để thể
hiện sự đánh giá cao những việc làm tốt.
Thu Hà biên dịch (Theo www.reuters.com)
---------------------***------------------SỨC MẠNH CỦA ĐỒNG TIỀN ĐÃ ĐƯA HÀN QUỐC TỚI GẦN HƠN
CON ĐƯỜNG KỶ LỤC
Nguồn chi khổng lồ từ ngân sách và khu vực tư nhân cho thể thao đã đưa Hàn Quốc giành
được thành tích cao tại TVH Olympic London 2012 và Hàn Quốc cũng hy vọng các khoản
đầu tư đó sẽ được hoàn trả khi Pyeongchang đăng cai tổ chức TVH Olympic mùa Đông
2018.
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Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn quốc Y.S. Park đã trả lời Reuters trong một cuộc phỏng vấn
là Chính phủ Hàn Quốc đã chi khoảng 100 triệu USD mỗi năm vào thể thao, trong khi các
công ty tư nhân cũng đầu tư thêm khoảng 30 triệu USD từ nguồn thu của họ vào các Liên
đoàn, Hiệp hội thể thao cụ thể.
Những con số này đã đạt ngang tầm với các quốc gia như Vương quốc Anh, nước chủ nhà
tổ chức TVH Olympic London 2012. Quỹ Thể thao Vương quốc Anh được thành lập vào
năm 1997, hàng năm đầu tư khoảng 100 triệu bảng Anh (156,5 triệu USD) từ nguồn công
quỹ thu từ xổ số và chính phủ cho thể thao thành tích cao, cộng với các nguồn thu khác
đến từ sáng kiến của Nhóm 2012 (Team 2012).
Đối với Hàn Quốc, kết quả tất yếu là một cơn sốt tìm vàng đã diễn ra tại Olympic London,
là cường quốc thể thao ở Đông Á đứng ở vị trí thứ năm trong bảng tổng xếp với 13 huy
chương vàng, bằng số lượng HCV đã đạt tại Olympic Bắc Kinh.
Ngoài nguồn ngân quỹ lớn từ Chính phủ, các tập đoàn của Hàn Quốc cũng dành ngân quỹ
riêng của họ để tài trợ cho các vận động viên và hỗ trợ cho các môn thể thao cụ thể. Ví dụ,
tập đoàn ô tô Hyundai đã có một mối quan hệ hợp tác lâu dài với môn Bắn cung và sự hỗ
trợ tài chính của tập đoàn này đã được coi là một nhân tố quan trọng tạo nên sự vượt trội
của thể thao Hàn Quốc tại các TVH Olympic trong 20 năm qua.
Thống trị trong môn Bắn cung
Hàn Quốc đã giành được 3 trong tổng số 4 huy chương vàng tại Olympic London, trong đó
các nữ cung thủ đã giành được phần lớn trong tổng số 15 huy chương vàng kể từ năm
1984.
Các môn thể thao “đặc thù” khác như Bắn súng, Bóng ném và Đấu kiếm cũng nhận được
sự đầu tư từ các tập đoàn của Hàn quốc như Hanwha, Samsung và các công ty khác. Ngoài
việc chi tiêu không ngừng cùng với sự phát triển, các vận động viên Hàn Quốc còn được
hưởng một số các chế phẩm tốt nhất và sự hỗ trợ về hậu cần cho bất cứ đội tuyển nào tham
dự vào các sự kiện thể thao lớn như TVH Olympic và Đại hội thể thao châu Á.
Trang 32

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 23

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO
------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Để chuẩn bị cho TVH Olympic London, Hàn Quốc đã thiết lập một Trại huấn luyện tại Đại
học Brunel khoảng một tháng trước khi diễn ra TVH và họ đã sử dụng nó để giúp các vận
động viên có được trạng thái tối ưu nhất cho các giải thi đấu của mình.
Hàn Quốc thậm chí còn cử các đầu bếp đi theo để nấu các món ăn Hàn Quốc và chuẩn bị
Kimchi tươi (bắp cải muối) để đảm bảo rằng các vận động viên sẽ có một chút hương vị
quê nhà ở London. Hàn Quốc đã tổ chức TVH Olympic mùa Hè năm 1988 và sẽ đăng cai
tổ chức TVH Olympic mùa Đông năm 2018.
Các vận động viên Trượt tuyết Hàn Quốc là một trong số những vận động viên giỏi nhất
thế giới và thường xuyên giành được các tấm HCV từ các kỳ TVH trước, nhưng ông Park
cho biết họ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm huy chương trong môn Trượt tuyết để nâng cao tổng
sắp huy chương của họ tại Pyeongchang.
Ông Park cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng tái cơ cấu Liên đoàn Trượt tuyết Hàn Quốc.
Chúng tôi có sáu năm và bất cứ khoản tiền đầu tư nào của chính phủ cũng sẽ có nguồn vốn
đối ứng phù hợp từ các doanh nghiệp tư nhân. Các vận động viên Trượt tuyết đã sẵn sàng
luyện tập tại South Island, New Zealand trong suốt thời gian mùa hè ở Bắc bán cầu. Có thể
Olympic Sochi 2014 vẫn còn là quá gấp, nhưng tại Pyeongchang chúng tôi sẽ đạt được kết
quả tốt”.
LONDON 2012: BÍ MẬT ĐẰNG SAU THÀNH CÔNG
CỦA BẮN CUNG HÀN QUỐC
Đội tuyển Bóng đá Brazil, Đội Bóng bầu dục Đen của New Zealand (New Zealand All
Blacks), Đội Đua xe Ferrari Công thức 1 là những tên tuổi đã có được “chỗ đứng” do
thành tích phi thường trong thể thao của họ trong những năm qua. Nếu Bắn cung có được
sự hâm mộ trên toàn cầu, danh tiếng của Hàn Quốc cũng sẽ tăng lên. Kể từ khi Seo HyangSoon trở thành vận động viên Bắn cung Hàn Quốc đầu tiên đạt đến đỉnh vinh quang ở
TVH Olympic 1984, 15 huy chương vàng nữa cũng đã được các vận động viên Hàn quốc
giành được trong các nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội.
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Các nữ vận động viên đã giành được cả 6 huy chương vàng đồng đội Olympic kể từ khi
bắt đầu tham dự vào năm 1988 tại TVH Olympic Seoul, trong khi đội tuyển nam chỉ giành
được 4 trong số 6 huy chương đó.
Vận động viên Larry Godfrey, thành viên đội tuyển Bắn cung của Vương quốc Anh tại
Olympic London 2012 đã phát biểu trên BBC rằng: “Bắn cung là môn thể thao quốc gia
của Hàn Quốc, cũng giống như chúng tôi ở Anh với môn Bóng đá vậy. Ở Anh chỉ có tôi và
Simon Terry là những cung thủ có thể bắn được hơn 1350 điểm trong vòng một, nhưng ở
Hàn Quốc, tôi muốn nói rằng có ít nhất 50 cung thủ có thể bắn được số điểm đó tại thời
điểm này. Nhờ có nhiều sự hỗ trợ từ Quỹ Thể thao Vương quốc Anh và chương trình xổ số
quốc gia, thành tích của chúng tôi đã được cải thiện rõ rệt so với thành tích 10 năm trước
đây, tuy nhiên có thể nói so với các cung thủ của Hàn Quốc, chúng tôi vẫn còn ở đẳng cấp
thấp hơn".
Hàn Quốc đã đưa môn Bắn cung vào trong các trường tiểu học, và những trẻ tài năng được
tuyển chọn sẽ có đến 2 giờ tập luyện trong 1 ngày. Một sự đào thải bớt đi sẽ được thực
hiện tại các trường phổ thông, trung học và đại học, cho đến khi những người còn lại tốt
nhất đã trưởng thành sẽ trở thành các VĐV tài năng thi đấu cho các công ty được điều
hành bởi các tổ chức như Hãng sản xuất xe hơi Hyundai .
Chỉ khoảng 30% ngân sách của Hiệp hội Bắn cung Hàn quốc (KAA) là lấy từ Ủy ban
Olympic quốc gia, còn sức mạnh tài chính chủ yếu của tổ chức này lại đến từ 33 tập đoàn,
các tổ chức đã trả lương và lương hưu cho những cung thủ để họ trở thành những VĐV thi
đấu cho riêng tổ chức đó.
Trong khi các cung thủ Anh phải đáp ứng các tiêu chí thành tích nghiêm ngặt để có được
sự tài trợ, thì phần lớn các cung thủ chuyên nghiệp của Hàn Quốc đều sẽ tiếp tục nhận
được các khoản thanh toán, điều không thể có được ở bất cứ nơi nào trong các đội tuyển
quốc gia. Điều này đã dẫn đến một hệ quả tất yếu là, trong khi gần như số lượng của các
cung thủ ưu tú của tất cả các quốc gia khác tham gia đua tranh tại Olympic London 2012
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chỉ có thể đếm trên một bàn tay, thì tổng số cung thủ đạt chuẩn này của Hàn Quốc hiện
đang đứng ở mức 147 người.
Về quy mô đầu tư, Hàn Quốc đã cho xây dựng một bản sao chính xác Trường Bắn cung
Xanh Olympic 5.000 chỗ ngồi (Olympic Green Archery Field) - địa điểm đã được sử dụng
ở Olympic Bắc Kinh - cho các cung thủ của họ tập luyện trong hơn một năm trước khi giải
đấu diễn ra.
Tuy nhiên cách làm này hiện đã không còn là của riêng Hàn Quốc, những người đầu tư
khủng cho môn thể thao này. Cung thủ người Mỹ Brady Ellison, người vừa đạt được sự
thăng tiến trong bảng xếp hạng đã nhận được sự hỗ trợ phần nào của một công ty sản xuất
trang thiết bị thể thao, và mới đây nhất nhóm những người đưa ra ý tưởng đã đạt được một
thỏa thuận vào tháng 6 với Ủy ban Olympic Mỹ về việc xây dựng một Trường Bắn cung
Quốc gia trị giá 14 triệu USD, trên diện tích 40.000 sq ft (1 sq foot = 929,03 cm2) tại
Trung tâm Đào tạo Olympic Mỹ ở Chula Vista. Tại Ấn Độ, các vận động viên đã được treo
thưởng 1 triệu USD cho một huy chương vàng Olympic.
Lợi thế của Hàn Quốc do đó cũng đã bị suy giảm và tại Giải vô địch thế giới năm 2011 tại
Turin, Italy, những nữ vận động viên bất khả chiến bại trước đây của Hàn Quốc cuối cùng
cũng tuột mất huy chương vàng cá nhân vào tay nữ cung thủ Denisse Van Lamoen của
Chile và chỉ đứng thứ 3 sau Ý và Ấn Độ trong nội dung thi đồng đội. Tuy nhiên, bất chấp
thất bại này, sự cải tổ trong công tác huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo Taeneung vẫn tiếp
tục khiến cho Hàn Quốc trở thành quốc gia khó bị đánh bại.
Từ 1981 đến 1997, Kisik Lee là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bắn cung Hàn
Quốc, và trong suốt thời gian đó, ông đã thiết lập một số nguyên tắc đã giúp tạo ra nền
tảng cho sự thành công liên tục của họ. Phát biểu trên BBC Sport ông Lee cho biết: “Trong
tất cả các môn thể thao, điều quan trọng là có được sự thay đổi về phương pháp huấn luyện
trong mỗi thời điểm và bạn tiếp cận với môn thể thao theo những cách khác nhau. Tôi đã
bắt đầu hợp tác chặt chẽ với Vụ Khoa học Thể thao vào năm 1983 và chúng tôi đã nghiên
cứu nghiêm túc để nâng cao kỹ thuật của các cung thủ của chúng tôi lên mức tối đa nhất.
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Điều cũng rất quan trọng cần phải nhấn mạnh là sự chuẩn bị về tinh thần cũng là một nhân
tố quan trọng dẫn tới sự thành công, và tôi đã cố gắng để tạo ra một định hướng tư duy để
giúp các cung thủ bắn mũi tên đi theo một phương cách hiệu quả nhất”.
Chủ tịch đương nhiệm của Hiệp hội Bắn cung Hàn Quốc Seo Geo Won đã phát biểu trên
tờ tuần báo Phố Wuôn (Wall Street Journal) năm ngoái rằng Nhảy Bungee (nhảy cảm giác
mạnh), Nhảy cầu và các buổi tập luyện được tổ chức trên sân Bóng chày náo nhiệt sẽ được
thực hiện để đảm bảo giúp cho các vận động viên Hàn Quốc giữ được bình tĩnh trong các
cuộc thi đấu.
Các cung thủ cũng sử dụng các kỹ thuật trực quan, chẳng hạn như sử dụng những viên đạn
với một cây cung không tải và ghi điểm theo cách mà họ cảm nhận sẽ phải thực hiện. Sau
đó, họ sẽ bắn và tính điểm một vòng với các mũi tên, và số điểm cho vòng bắn thứ 2 luôn
chỉ là vài điểm cách biệt. Không ai chứng minh được những lợi ích của phương pháp luấn
luyện độc đáo này hơn “Vận động viên Bắn cung Thế giới của Thế kỷ”, Kim Soo Nyung,
người đã giành được 4 huy chương vàng Olympic và 4 huy chương vàng Thế giới trong sự
nghiệp của mình.
Cô đã nói với BBC Sport là: “Chúng tôi đã giành được nhiều huy chương tại TVH
Olympic và điều này đã khuyến khích chúng tôi tập luyện mỗi ngày. Các cung thủ đã được
chuẩn bị và rèn luyện về tinh thần cho một mức độ cạnh tranh cao trong thi đấu. Tôi nghĩ
các cung thủ Hàn Quốc hiện nay thậm chí còn có được sự tập trung cao hơn và chất lượng
đào tạo tốt hơn hẳn so với tiêu chuẩn. Tôi đã có trải nghiệm qua 3 kỳ Olympic, với những
kỷ niệm được ghi nhớ nhất vào năm 1988. Tôi còn quá trẻ nhưng tôi cảm thấy rất tự hào về
bản thân khi giành được HCV ở nội dung cá nhân”.
Biên dịch Xuân Long (theo Reuters)

----------------------***--------------------
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OLYMPIC LONDON 2012: CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN ẤN ĐỘ GIÀNH HCV
SẼ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG 5 KG VÀNG
Các vận động viên Ấn Độ giành HCV tại Olympic London sẽ được các nhà tài trợ trao
tặng thêm một huy chương vàng có trọng lượng 5 kg. Các vận động viên giành huy
chương bạc và đồng cũng sẽ được trao tặng một một huy chương vàng có trọng lượng 3kg
và 2kg tương ứng theo thứ tự bởi tập đoàn Sahara, tổ chức có nguồn thu từ lĩnh vực tài
chính, các phương tiện truyền thông, giải trí, nhà ở và hoạt động thể thao.
Ấn Độ chưa có được những thành tích đáng kể tại TVH Olympic, khi mới chỉ có Abhinav
Bindra là người giành được HCV cá nhân đầu tiên cho Ấn Độ tại TVH Olympic 2008 ở
nội dung Súng trường hơi 10 mét.
Ông Subrata Roy, Chủ tịch tập đoàn cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao những thành tích
mà các VĐV đã giành được tại TVH. Phần thưởng này là một phần nhỏ để tôn vinh thành
tích mà các VĐV đã giành được".
Tập đoàn Sahara cũng đồng thời là nhà tài trợ cho đội tuyển Cricket và Khúc côn cầu Ấn
Độ, sở hữu quyền thương mại Giải vô địch Cricket Ấn Độ (Indian Premier League) và
đồng sở hữu Giải đua xe công thức 1 Ấn Độ (Force India Formula One) cùng với thương
hiệu rượu Vijay Mallya.
SỰ PHẢN CHIẾU CHƯƠNG TRÌNH OLYMPIC CỦA ẤN ĐỘ
Sáu huy chương. Đó là tất cả những gì mà Ấn Độ đã giành được tại TVH Olympic
London. Trong khi 6 huy chương đã tạo ra một kỷ lục, thì nó vẫn là một sự thể hiện quá
nhỏ bé của một quốc gia có tham vọng trở thành một cường quốc thể thao.
Mexico, Gruzia và Ethiopia đã giành được nhiều huy chương tại TVH Olympic London
hơn Ấn Độ. Quốc gia này mới chỉ giành được 26 huy chương trong toàn bộ lịch sử tham
dự của mình - chỉ nhiều hơn 4 huy chương so với một mình vận động viên bơi lội Michael
Phelps giành được. Trong môn Hockey, một môn thể thao quốc gia, Ấn Độ đã rơi vào tình
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trạng xuống dốc. Ở môn Cầu lông, môn thể thao có nguồn gốc từ thành phố Pune bang
Maharashtra, Ấn Độ cũng chỉ giành được một huy chương và điều này một phần cũng nhờ
vào sự vắng mặt của một nữ vận động viên nổi tiếng Trung Quốc.
Hiệu quả mang lại
Có rất nhiều nguyên do về kết quả thi đấu không cao của Ấn Độ. Điều đầu tiên hiển nhiên
đó là văn hóa. Trẻ em trong độ tuổi đi học được khuyến khích học tập chăm chỉ, và các bậc
cha mẹ thường coi thể thao như là một “sự xâm nhập” không mong muốn vào quá trình
học tập. Nhưng đồng thời đó cũng là vấn đề tiền bạc, và làm thế nào mà các vận động viên
đẳng cấp thế giới lại có thể chi trả cho tất cả các chi phí đào tạo và thời gian mà họ đã phải
dành cho môn thể thao của mình.
Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ gần đây đã hứa rằng tất cả 81 vận động viên Olympic
2012 của Ấn Độ sẽ được nhận một công việc ổn định từ Chính phủ. Điều này được hiểu đó
sẽ là công tác huấn luyện ở trình độ trung cao với mức lương 40.000 rupee (715 đô la Mỹ)
một tháng tại các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao của Ấn Độ. Các vận động viên có thể tiếp
tục sự nghiệp thể thao của họ và sau đó nhận bằng huấn luyện viên trước khi bắt tay vào
công tác huấn luyện.
Chính phủ cũng đã chấp thuận đưa ra 3 đãi ngộ, thêm vào chế độ đãi ngộ thông thường
dựa trên thâm niên, để những vận động viên giành huy chương tại bất kỳ sự kiện thể thao
quốc tế nào cũng sẽ là những người hiển nhiên có việc làm trong các cơ quan nhà nước.
Rõ ràng, Ấn Độ đang hướng tới những mục tiêu xa hơn Olympic London, nhưng trọng tâm
của nó có thể lại có điều chưa đúng. Thay vì tìm cách để chuẩn bị cho các nhà vô địch
trong tương lai, Ấn Độ lại chú tâm tới việc đưa ra phần thưởng dành cho vận động viên.
Và phần thưởng tự bản thân nó thậm chí có thể phản tác dụng với mục tiêu “vun trồng” các
nhà vô địch của Chính phủ. Ông Kamalesh Chatterjee, Tổng thư ký danh dự của Hiệp hội
Olympic Bengal, hội nhánh Tây Bengal của Hiệp hội Olympic Ấn Độ đã nói “Rất nhiều
VĐV ở Ấn Độ đã từ bỏ sự nghiệp thể thao của mình vào thời điểm họ có được việc làm”.
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Là một quan chức đã nghỉ hưu, ông Chatterjee đã công tác trong cơ quan quản lý thể thao
35 năm. Ông nói ông muốn Bộ Thể thao áp đặt một số biện pháp giám hộ để đảm bảo các
quyết định mới về cung cấp công việc của Chính phủ sẽ thúc đẩy hoạt động thể thao trong
nước. Cần phải có một hệ thống giám sát các vận động viên, những người đã lựa chọn
những công việc này. Nếu họ tiếp tục là vận động viên, thì họ phải duy trì được thành tích
vốn có. Còn nếu họ chuyển thẳng lên đảm nhận công tác huấn luyện, thì họ phải chịu trách
nhiệm về sự thể hiện của những người được họ huấn luyện trong vòng 5 năm tới”.
Ngay cả khi có các biện pháp giám hộ như vậy, Chính phủ Ấn Độ cũng đưa ra nhiều biện
pháp, chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy nâng cao thành tích thi đấu của các VĐV tại
TVH Olympic. Trong khi đó, nỗ lực chuẩn bị Olympic của Mỹ, quốc gia đứng đầu bảng
tổng sắp huy chương tại Olympic London và Vương quốc Anh, quốc gia đứng thứ ba, lại
không được hỗ trợ bởi Chính phủ, mà thay vào đó là sự đóng góp từ các doanh nghiệp, cá
nhân và cộng đồng. Ấn Độ, với tất cả những người hâm mộ và các chuyên gia của mình,
lại không thể trông cậy vào sự đồng lòng đóng góp từ những cư dân của mình khi bước
vào quá trình chuẩn bị cho VĐV tham dự TVH Olympic 2016.
Theo Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ, Chính phủ đã dành hơn 1,35 tỷ rupee (hơn 24
triệu USD) để đào tạo các vận động viên thành tích cao trong 16 môn thể thao ở trong và
ngoài nước theo chương trình đào tạo của mình, Hành trình đỉnh cao - London 2012, gọi
tắt là Opex - London 2012.
Chương trình khởi đầu với 705 vận động viên đỉnh cao, những người được xem là hội tụ
đủ điều kiện cho TVH Olympic 2012 trong các môn Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông,
Boxing, Thể dục, Khúc côn cầu, Judo, Đua thuyền, Lướt ván buồm, Bắn súng, Bơi lội,
Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt, Cử tạ và Vật. Một số vận động viên đã bị loại khỏi
chương trình và một vài người mới đã được bổ sung trước khi số lượng triệu tập chính
thức còn 585 người. Trong số này, 81 VĐV đã được lựa chọn để đại diện cho Ấn Độ tại
TVH Olympic 2012.
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Tuy nhiên, chương trình Hành trình đỉnh cao - London 2012 đã không mang lại sự thành
công trong một số môn thể thao cụ thể. Hơn 70 triệu rupee (hơn 1,2 triệu USD) đã được
chi cho 40 vận động viên Thể dục, và không một ai trong số họ có đủ điều kiện để tham dự
TVH Olympic 2012. Hay như môn Taekwondo là hơn 26 triệu rupee (gần 5 trăm nghìn
USD) và Lướt ván buồm là hơn 30 triệu rupee (gần 6 trăm nghìn USD) cũng không có một
vận động viên nào được quyền tham dự Olympic.
Chương trình cũng có khiếm khuyết khác ở chỗ nó chỉ kéo dài trong khoảng thời gian từ
220 đến 250 ngày và định hướng tư duy chỉ bó hẹp sau màn trình diễn tốt của Ấn Độ tại
Đại hội Khối thịnh vượng chung Delhi năm 2010 và Đại hội Thể thao châu Á được tổ chức
tại Quảng Châu, Trung Quốc trong cùng năm. Đúng như ông Chatterjee đã nói “Nó chỉ
diễn ra trong khoảng một năm”.
Tuy nhiên, Chính phủ cũng còn có các chương trình khác dành cho các vận động viên ưu
tú trong hơn một thập kỷ. Từ năm 2001 - 2002, những chương trình này đã cung cấp
nguồn hỗ trợ kinh phí cho rất nhiều các vận động viên từ Quỹ phát triển Thể thao Quốc
gia, và một cái tên thường xuyên nổi bật trong danh sách những người được bảo trợ là vận
động viên Súng trường hơi 10 mét Abhinav Bindra, công dân Ấn Độ duy nhất giành được
HCV Olympic trong nội dung thi đấu cá nhân bằng thành tích mà anh đã đạt được tại TVH
Olympic 2008.
Quỹ phát triển Thể thao Quốc gia đã chi 70 triệu rupee (hơn 1,2 triệu USD) trong giai
đoạn 2009 - 2010 và 64 triệu rupee (1 triệu USD) trong giai đoạn 2010- 2011. Giai đoạn
2011 - 2012, ngân sách từ Quỹ đã được chuyển cho chương trình Hành trình đỉnh cao London 2012.
Ông Abhijit Kunte, một kiện tướng cờ vua, thành viên sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận
Pune, Lakshya đã nói “Hiện nay các vận động viên đỉnh cao ở Ấn Độ nhận được rất nhiều
nguồn ngân quỹ, nhưng chỉ có tiền thì vẫn là chưa đủ. Bạn cũng cần giúp họ có được
quyền con người, chẳng hạn như cho họ những chuyên gia tư vấn, chuyên viên vật lý trị
liệu và các huấn luyện viên rèn luyện về tinh thần”.
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Vấn đề thực sự nằm ở trong đường lối thực hiện. Một trong những trở ngại lớn là thiếu
kinh phí để nuôi dưỡng phát triển các vận động viên trẻ tài năng. Ông Kunte đã nói “Tôi
đã thấy ở Mỹ và các quốc gia châu Âu khác, các trường học, trường cao đẳng và các cơ sở
đào tạo khác tham gia vào quá trình chuẩn bị vận động viên. Đó chính là mô hình mà
chúng ta cần phải học tập”.
Tuy nhiên, giai đoạn 2009-2010 và 2010-2011, dự thảo ngân sách đăng trên trang web của
Bộ Thanh niên và Thể thao, cho thấy Chính phủ trung ương đã không chi một Rupee nào
cho việc thúc đẩy hoạt động thể thao trong các trường học, trường cao đẳng và đại học.
Ông Kunte cũng không hài lòng với sự thiếu hỗ trợ tài chính từ các chính quyền tiểu bang,
nơi mà lẽ ra phải chịu trách nhiệm chính về việc giám sát hoạt động thể thao, chứ không
phải là chính phủ trung ương. Ông nói “Họ phải hỗ trợ những người tham gia hoạt động
thể thao ở cấp độ địa phương. Cần phải có rất nhiều người tham gia vào các môn thể thao
thi đấu để Ấn Độ có thể phát hiện ra những vận động viên hàng đầu”..
Ở Ấn Độ, có nhiều tổ chức tìm kiếm phát hiện tài năng thể thao ở các cấp độ khác nhau.
Ngoài Bộ Thanh niên và Thể thao, chính quyền các tiếu bang, còn có Hiệp hội Olympic
Ấn Độ, với các hội nhánh trong các tiểu bang khác nhau. Thêm vào đó, từng môn thể thao
lại có liên đoàn và hiệp hội quốc gia ở mỗi tiểu bang. Đôi khi hai hoặc ba hiệp hội như
vậy trong một tiểu bang lại cạnh tranh cho một suất thành viên chính thức của một Liên
đoàn quốc gia.
Điều đó đã cho thấy sự thiếu phối hợp giữa các tổ chức khác nhau, nhưng quan trọng hơn
là hầu hết các nguồn ngân quỹ của họ đều đến từ một nguồn duy nhất: chính quyền trung
ương.
Ông Viren Rasquinha, một cựu vận động viên Khúc côn cầu Olympic, thành viên của tổ
chức "Tìm vàng Olympic", một tổ chức phi lợi nhuận đã hỗ trợ một số vận động viên hàng
đầu của Ấn Độ cho biết: “Ngoài Cricket, không có môn thể thao nào ở Ấn Độ đủ mạnh để
tồn tại mà không có sự hỗ trợ của Chính phủ. Các công ty tư nhân cần được khuyến khích.
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Các Liên đoàn quốc gia cần phải trở nên chuyên nghiệp hơn và hướng tới việc thu hút lợi
ích thương mại”.
Tuy chương trình “Tìm vàng Olympic” đã có một số đối tác là các công ty tư nhân, nhưng
ông Rasquinha lại cho rằng việc gây quỹ cho thể thao Olympic ở Ấn Độ là “điều khó khăn
nhất”, bởi vì nhiều môn trong số này không có lực lượng người hâm mộ đông đảo. “Chúng
tôi hiện đang hỗ trợ cho 33 vận động viên, nhưng ở TVH Olympic 2016, chúng tôi muốn
mở rộng và có khoảng 100 vận động viên. Như vậy chúng tôi sẽ phải làm việc thực sự vất
vả”.
Biên dịch Xuân Long (Theo sports.ndtv.com)
------------------***------------------CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG CỦA TRIỀU TIÊN TẠI OLYMPIC LUÂN ĐÔN 2012
Các vận động viên Olympic của Triều Tiên đã tạo ra một sự ngạc nhiên lớn trong việc
giành huy chương tại Thế vận hội, và hơn hết là việc họ dâng tặng thành công cho vị lãnh
đạo thân mến Kim Jong Un.
Thành công của đội ngũ vận động viên của đất nước ở các kì thế vận hội được cho là kết
quả của chính sách đào tạo họ từ rất trẻ ở trường chuyên biệt, với sự đảm bảo về phần
thưởng như xe hơi và tủ lạnh cho người chiến thắng và các trại lao động cho kẻ thua cuộc.
Các vận động viên Triều Tiên đã giành được hai huy chương vàng cử tạ nam, một ở cử tạ
nữ và một trong judo nữ. Họ cũng giành được một huy chương đồng ở cử tạ nữ.
Đất nước theo khối xã hội chủ nghĩa này có 56 vận động viên cạnh tranh trong 11 môn thể
thao. Hy vọng của họ được đặt vào các môn thể thao thế mạnh như boxing, vật, lặn, bóng
bàn, judo và bắn cung. Thành tích tốt nhất của họ là bốn huy chương vàng và 5 huy
chương đồng tại thế vận hội ở Barcelona năm 1992.
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Sau hơn một thập kỉ cay đắng chìm trong nạn đói, các nhà phân tích cho rằng, chỉ có
những tấm huy chương vàng Olympic mới tạo ra cơ hội hoàn hảo để những vận động viên
thể hiện lòng trung thành và sự tận tâm của mình.
Vận động viên Kim Un-Guk, người đã lập một kỷ lục Olympic môn cử tạ ở hạng 62 kg, đã
rất nghiêm túc trong việc dành chiến thắng của mình cho việc đề cao lãnh đạo Kim Jong
Un của anh.
"Tôi đã giành vị trí đầu tiên bởi vì Tư lệnh Tối cao Kim Jong Un đã cho tôi sức mạnh và
lòng can đảm," Kim Un-Guk trả lời các phóng viên ở Luân Đôn.
An Kum-Ae, người đã giành huy chương vàng judo của nữ ở hạng cân 52kg, cho biết, "Tôi
không thể nào hạnh phúc hơn là ngay lúc này cho tôi có thể dành tặng huy chương vàng
của tôi cho nhà lãnh đạo vĩ đại của chúng tôi, Kim Jong Un".
Woo-Young Lee, một giáo sư tại Đại học Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên ở Seoul, nói:
"Các vận động viên trong xã hội Bắc Triều Tiên rất được kính trọng và họ được hỗ trợ
quản lý, đào tạo, huấn luyện ở cấp quốc gia."
Được tuyển chọn bởi Ủy ban thể thao của Đảng Cộng sản, các vận động viên được đào tạo
khi còn rất trẻ và đào tạo tại các trường chuyên ngành mà ở đó họ cung cấp cho bạn "bữa
ăn và tiền bạc mỗi ngày", ông Gu-Kyeong Bang, một người Bắc Triều Tiên sống ở Hàn
Quốc cho biết.
Bí quyết để thành công tại Olympic ở Bắc Triều Tiên
Bang là một trong những vận động viên Taewondo ở miền Bắc. Và cũng như các vận
động viên khác, anh phải dành đến bốn giờ "giáo dục tư tưởng" mỗi tuần nhằm nuôi dưỡng
lòng trung thành với nhà lãnh đạo.
"Họ thi đấu với một tinh thần rất khác", một người tị nạn khác ở Hàn Quốc, ông Kim YoHan cho biết. "Một lòng trung thành tuyệt đối đối với quốc gia và nhà lãnh đạo là nền tảng
cốt lõi trong tinh thần thể thao của các vận động viên Bắc Triều Tiên."
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Cha của Kim là một huấn luyện viên bóng đá và mẹ ông là một huấn luyện viên thể dục
nhịp điệu ở Bắc Triều Tiên.
Khi trở về, vận động viên giành huy chương vàng như Kim Un-Guk và An Gum-Ae sẽ
được thưởng một số tiền lớn, một căn hộ, một chiếc xe hơi, và các đặc quyền bổ sung khác
như tủ lạnh và máy thu hình.
Nhưng trên hết, họ sẽ được khen thưởng với một bước nhảy lớn trong địa vị xã hội với
danh hiệu "anh hùng" hay "vận động viên nhân dân."
Tuy nhiên, với màn trình diễn kém xuất sắc, đặc biệt là để mất huy chương vàng sẽ được
triệu tập tới một cuộc điều trần về thành tích.
Nếu trong quá trình đó, người vận động viên được xác định là "không trung thành" với
Lãnh tụ kính yêu của họ, các vận động viên có thể bị trục xuất khỏi các tổ chức thể thao và
tại ngay lập tức được gửi đến các trại lao động.
Biên dịch Hồng Hà (theo abcnews.go.com)
----------------------***--------------------CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TẠO ĐIỀU KIỆN TỐI ĐA HỖ TRỢ CÁC VĐV
OLYMPIC VÀ PARALYMPIC
Năm 2012, Nhật Bản đã ban hành đạo luật cơ bản về thể thao mà trong đó tăng cường vai
trò của chính quyền trung ương trong việc thúc đẩy sự phát triển của thể thao Nhật Bản,
theo đó các vận động viên Nhật Bản thi đấu tại Olympic Luân Đôn sẽ nhận được hỗ trợ tốt
nhất từ Nhà nước.
Các vận động viên Olympic sẽ được tạo điều kiện tốt nhất của Viện Khoa học Thể thao
Nhật Bản và Trung tâm đào tạo quốc gia, được quản lý bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa
học, Thể thao và Công nghệ.
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Tại Luân Đôn, lần đầu tiên tại một Thế vận hội Olympic, một khu hỗ trợ hồi phục liên hợp
do nhà nước tài trợ sẽ được mở ra gần Làng Olympic, với chi phí xây dựng khoảng 540
triệu yên (6,9 triệu đô la Mỹ). Vận động viên Nhật Bản có thể sử dụng nhà hỗ trợ và nhà
tắm carbon dioxide được thiết kế đặc biệt để giúp họ phục hồi sau tập luyện.
Tuy nhiên, không có đảm bảo chắc chắn nào từ việc hỗ trợ của Chính phủ có thể dẫn đến
việc cải thiện thành tích. Một khu hỗ trợ liên hợp cũng đã được xây dựng tại Asian Games
- Quảng Châu, Trung Quốc, năm 2010, nhưng Nhật Bản chỉ giành được 48 huy chương
vàng, so với 50 HCV ở Asian Games 2006 tại Doha, Qatar, nơi không có khu hỗ trợ liên
hợp.
Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét lại hoạt động của các Trung tâm huấn luyện thể
thao quốc gia và sẽ hỗ trợ tối đa nhằm đảo bảo cho thành công lâu dài của các VĐV. Ngoài
ra, dự kiến, Uỷ ban thể thao quốc gia Nhật Bản cũng sẽ xem xét việc cho ra đời một cơ
quan thể thao chuyên trách nhằm phát triển điều kiện thể chất trong các môn thể thao.
Sự hỗ trợ của chính phủ giúp cải thiện số lượng huy chương tại Olympic Luân Đôn.
Số lượng huy chương tại Thế vận hội Luân Đôn của Nhật Bản đạt mức kỷ lục 38 huy
chương – trong đó có 7 HCV, 14 HCB và 17 HCĐ.
Nhật Bản đã đặt mục tiêu giành thứ hạng cao trong các môn Bơi lội, Vật và họ đã giành 11
huy chương ở môn Bơi lội, số lượng cao nhất kể từ sau Thế chiến II, và sáu huy chương
môn Vật. Các VĐV Nhật Bản đã giành huy chương đầu tiên ở môn Cầu lông và Bóng bàn,
Bóng đá nữ và Cử tạ cá nhân nữ. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã giành huy chương ở môn
Bắn cung và Đấu kiếm.
Trong các môn thi đấu mà Nhật Bản đã giành nhiều huy chương, các vận động viên đều
cho biết, có được thành công này là nhờ sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ, để họ có thể
chuẩn bị kỹ lưỡng và giành thứ hạng cao.
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Nhiều HLV giỏi đã có mặt để giúp huấn luyện và tuyển chọn các VĐV môn Bơi lội trên
khắp đất nước. Các VĐV Bơi lội hàng đầu được tham gia một khóa đào tạo sau đó được
chuyển tới một trung tâm huấn luyện tại Viện Khoa học Thể thao Nhật Bản ở Tokyo. Sau
khi được khoa học phân tích, các VĐV này có thể hiểu rõ hơn về thế mạnh của mình để
chuẩn bị cho Thế vận hội.
Nobutaka Taguchi, vận động viên bơi từng đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội Munich
năm 1972 và là giáo sư tại Viện Thể dục và Thể thao Kanoya, cho biết, "đào tạo chuyên
sâu và nghiêm ngặt ngay từ những trung tâm tại địa phương, các VĐV có thể cải thiện khả
năng hơn nữa bằng các phương pháp huấn luyện khoa học trong suốt quá trình tập luyện
của mình. "
Một khoản ngân sách của chính phủ nhằm tăng cường cho các môn thể thao khác nhau đã
được phê duyệt ngay trong năm tài chính này; 2,7 tỷ yên đã được phân bổ cho Bộ Giáo
dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ cho một dự án hỗ trợ được xây dựng để
giúp các vận động viên từ nhiều khía cạnh khác nhau.
Phần lớn kinh phí của dự án đã được chi cho các hoạt động hỗ trợ gián tiếp, chẳng hạn như
cải thiện chế độ dinh dưỡng cho các vận động viên, giữ cho họ khỏe mạnh và việc phân
tích thông tin về các đối thủ cạnh tranh. Điều này đã giúp các vận động viên Nhật Bản
giành chiến thắng.
Trong các môn thi đồng đội như Bắn cung, Quần vợt và Đấu kiếm, tinh thần đoàn kết được
coi là điều tối quan trọng. Và việc giành chiến thắng ở nhiều nội dung thi đấu đồng đội có
thể đưa ra một hướng phát triển mới cho Nhật Bản tại các kì Thế vận hội trong tương lai.
Sau khi đạo luật cơ bản về thể thao đã được ban hành năm 2012, Chính phủ Nhật Bản đã
có sự hỗ trợ toàn diện để tăng cường phát triển các môn thể thao khác nhau. Tuy nhiên, trợ
cấp của Chính phủ cho các tổ chức thể thao cá nhân thông qua các JOC chỉ đạt 2,5 tỷ yên,
ít hơn số tiền mà Ủy ban Thể dục thể thao được dự án hỗ trợ.
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Tổng thư ký JOC Noriyuki Ichihara đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải dành ngân
sách nhiều hơn trong công tác đào tạo vận động viên.
Để phát triển các vận động viên có sức cạnh tranh quốc tế, chẳng hạn như vận động viên
thể dục Kohei Uchimura và đô vật Kaori Icho và Saori Yoshida, sẽ là cần thiết để bồi
dưỡng cho các huấn luyện viên và cung cấp cho các vận động viên một cơ sở tập luyện đầy
hứa hẹn với quá trình đào tạo ổn định và được hướng dẫn từ rất sớm.
Được hỏi lý do tại sao Nhật Bản đã giành chiến thắng huy chương ở nhiều môn thi đấu mà
trước kia họ đã không thành công, Uemura nhấn mạnh tới Trung tâm huấn luyện thể thao
Quốc tế Ajinomoto tại Kita Ward, Tokyo, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất. "Chúng tôi
đã có thể tối đa hóa việc sử dụng lợi ích từ các trung tâm và điều này đã góp phần tạo ra
thành công này".
Biên dịch Hồng Hà(theo www.yomiuri.co.jp)

---------------------***------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO CỦA HỘI ĐỒNG
THỂ THAO SINGAPORE

SINGAPORE THƯỞNG CAO CÁC VĐV GIÀNH HUY CHƯƠNG
Để khuyến khích các VĐV đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc tế , Singapore đã đưa ra
Chương trình giải thưởng trị giá hàng triệu đô la (MAP) trong giai đoạn từ năm 2012 đến
2015. Chương trình này nhằm khuyến khích cho các VĐV trong các giải thi đấu quốc tế
như Đại hội thể thao Đông Nam Á, Đại hội thể thao Châu Á, Đại hội thể thao khối thịnh
vượng chung và TVH Olympic.
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Giá trị giải thưởng tương ứng với các giải đấu ở cấp độ khác nhau. Ngoài ra, MAP còn quy
định các mức tiền thưởng nếu giành chiến thắng ở các nội dung đồng đội hay cá nhân tại
các sự kiện thể thao được tổ chức chính thức khác.
Các giải thưởng được tài trợ bởi Công ty cá cược và Xổ Số Singapore Pools (Pte). Các giải
thưởng sẽ được trao cho các vận động viên thuộc các Hiệp hội thể thao Quốc gia tương
ứng. Các giải thưởng bắt buộc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế.
Trong chương trình này, Singapore cũng xây dựng những Quy định bắt buộc đối với các
VĐV giành giải thưởng: phải dành lại 20% tiền thưởng của MAP khi đạt huy chương tại
SEA Games, Asian Games, và 50% tại các giải đấu thuộc Hiệp hội Thể thao Quốc gia
nhằm tái đầu tư cho công tác đào tạo và huấn luyện thể thao trong tương lai.
Mức thưởng tối đa cho các vận động viên là 3 HCV cá nhân SEA Games, 2 HCV cho Đại
hội thể thao khối thịnh vượng chung (Commonwealth Games) và 1 HCV tại Thế vận hội
Olympic.
Bảng phân loại tiền thưởng cho các VĐV theo chương trình MAP
SEA Games

Commonwealth

Asian Games Olympic

Games

Games

Nội dung cá nhân
HCV

$10,000

$40,000

$200,000

$1,000,000

HCV thứ 2

$5,000

$20,000

$100,000

-

HCV thứ 3

$5,000

-

-

-

HCB

-

$2,000

$100,000

$500,000

HCĐ

-

$10,000

$50,000

$250,000

Nội dung đồng đội
HCV

$15,000

$60,000

$320,000

$1,500,000

HCB

-

-

-

$750,000

HCĐ

-

-

-

-
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Nội dung thi đấu theo đội
HCV

$30,000

$80,000

$400,000

$2,000,000

HCB

-

$40,000

$200,000

$1,000,000

HCĐ

-

$20,000

$100,000

$500,000

(Đơn vị tính đô-la Singapore)

KINH PHÍ ĐẦU TƯ HỖ TRỢ CHO THỂ THAO NĂM 2012
Khoản kinh phí lên tới 138,9 triệu đô-la sẽ được sử dụng trong các hoạt động đầu tư và
phát triển thể thao. Theo tính toán, khoản kinh phí sẽ được đầu tư và phân bổ như sau:
 62,3 triệu đô-la sẽ được sử dụng để khuyến khích sự tham gia vào các hoạt động thể
dục thể thao của người dân Singapore. Khoản kinh phí trên gồm: (1) Chi phí thành
lập hệ thống các trung tâm luyện tập thể thao trên toàn quốc; (2) Phối hợp với hệ
thống các trường tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc trong việc xây dựng các đề
tài nghiên cứu-ứng dụng, đưa thể thao vào các hoạt động trong trường học; (3) Tổ
chức Đại hội thể thao Singapore; (4) Phát triển các chương trình thể thao cộng
đồng.
 42,3 triệu đô-la sẽ được đầu tư cho các hoạt động của thể thao thành tích cao gồm:
(1) Tổ chức các đợt tập huấn cho VĐV, HLV quốc gia; (2) Chương trình đào tạo và
phát triển nghề sau khi giải nghệ; (3) Các nghiên cứu-ứng dụng cho y học thể thao,
khoa học thể thao; (4) Các hoạt động dịch vụ khác.
 12,9 triệu đô-la sẽ được sử dụng để phát triển nền công nghiệp thể thao và “hệ sinh
thái” thể thao Singapore, với việc hỗ trợ các chương trình, sự kiện thể thao như Giải
chạy Marathon Cúp Ngân hàng Standard Chartered, Giải Đua Xe đạp OCBC
Singapore.


21,4 triệu đô-la được sử dụng cho công tác đào tạo và tuyển chọn nhân tài, cá nhân
xuất sắc trong thể thao từ hệ thống các trường học trên toàn quốc.
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Hội đồng thể thao Singapore hiện chú trọng vào việc phát triển dài hạn các đội tuyển và
VĐV. Nhằm giúp đỡ các VĐV khơi dậy tiềm năng cao nhất trên đấu trường quốc tế, Vụ
TTTTC - Hội đồng thể thao Singapore đã triển khai hàng loạt các chương trình và hệ thống
hỗ trợ VĐV.
Sự thành công của các chương trình này phụ thuộc vào việc phát triển các VĐV theo chiến
lược dài hạn bao gồm: Tuyển chọn và phát triển nhân tài; Các chương trình huấn luyện và
thi đấu tập trung vào các cá nhân; Hỗ trợ tối ưu về Y tế và Khoa học về thể thao; Phát triển
đồng thời tính cá nhân và chuyên nghiệp.
HỘI ĐỒNG THỂ THAO SINGAPORE TĂNG QUỸ TÀI TRỢ CHO CÁC
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN
Nhà vô địch thể thao không tự nhiên sinh ra. Kết quả thành công của họ tới từ nhiều năm
rèn luyện gian khổ và một kế hoạch huấn luyện tối ưu. Với quan điểm như vậy, Hội đồng
Thể thao Singapore (SSC) đã hối thúc Hiệp hội Thể thao Quốc gia (NSAs) đưa ra các
chương trình phát triển thể thao thanh niên mạnh mẽ và có trọng điểm để chuẩn bị cho các
VĐV trẻ của họ trở thành các nhà vô địch trong tương lai.
Hội nghị phân bổ ngân sách tài chính năm của Hiệp hội Thể thao Quốc gia (ANGE) cho
năm tài chính 2011 (từ ngày 1/4/2011 đến ngày 31/3/2012) đã phản ánh thực tế này thông
qua sự gia tăng đáng kể về nguồn tài trợ cho các chương trình phát triển của Hiệp hội Thể
thao Quốc gia (NSAs). Trong năm tài chính 2011, tổng cộng 33,14 triệu Đô la Singapore
tài trợ trực tiếp đã được phê duyệt cho 49 Hiệp hội Thể thao Quốc gia (NSAs) theo phân
bổ ngân sách tài chính năm của Hiệp hội Thể thao Quốc gia. Trong đó 18,18 triệu Đô la
Singapore (54,9% tổng số tiền) sẽ được sử dụng để phát triển một “Cấu trúc và chương
trình phát triển toàn diện TDTT”. Đây là mức tăng tuyệt đối hàng năm từ 14,05 triệu Đô la
Singapore trong tổng số kinh phí tài trợ trực tiếp 32,3 triệu Đô la Singapore đã được phê
duyệt trong năm tài chính 2010. So với tổng số nguồn tài trợ phân bổ trực tiếp được cấp, tỷ
lệ dành cho các chương trình phát triển đã tăng lên 54,9% so với 43,9% trong năm trước
đó.
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Ông Teo Ser Luck, nghị sỹ Quốc hội, quan chức cao cấp của Bộ phát triển Cộng đồng,
Thanh niên và Thể thao đã nói: "Singapore cần các chương trình phát triển thanh niên toàn
diện để tìm kiếm và chuẩn bị cho các tài năng thể thao trẻ của chúng ta trở thành các nhà
vô địch thế giới trong tương lai. Để Singapore trở thành gương mặt thường lệ trên bục trao
giải tại các Đại hội lớn như Olympic, thì sẽ là không đủ nếu sự tập trung nỗ lực của chúng
ta chỉ hoàn toàn dựa vào lực lượng VĐV đỉnh cao hiện có. Vì vậy điều cốt lõi là phải đảm
bảo rằng Singapore sẽ có một lực lượng VĐV sẵn sàng vươn tới đỉnh cao vào năm 2012,
2016 và xa hơn nữa".
Ông cũng nói thêm rằng "Tôi chắc chắn rằng với một cấu trúc, hệ thống phát triển thanh
niên tích cực và toàn diện tại chỗ, chúng ta sẽ tiếp tục được góp mặt trên bục trao thưởng ở
tất cả các Đại hội lớn, mà các VĐV của chúng ta tham gia thi đấu".
Theo phân bổ ngân sách tài chính năm của Hiệp hội Thể thao Quốc gia cho năm tài chính
2011(ANGE FY2011), Hội đồng Thể thao Singapore (SSC) đã chi tổng cộng 67,24 triệu
Đô la Singapore cho các Hiệp hội Thể thao Quốc gia (NSAs) và các đối tác trong lĩnh vực
thể thao khác. Số tiền này bao gồm khoản tài trợ trực tiếp 33,14 triệu Đô la Singapore và
các khoản trợ cấp gián tiếp 33,1 triệu Đô la Singapore. Con số này đã tăng cao hơn so với
kinh phí tài trợ của năm tài chính 2010: 54,17 triệu Đô la Singapore (cấp trực tiếp: 32,3
triệu Đô la Singapore, cấpgián tiếp: 21,87 triệu Đô la Singapore).
Các khoản tài trợ gián tiếp cho các Hiệp hội Thể thao Quốc gia (NSAs) bao gồm kinh phí
tài trợ cho Chương trình Đường mòn Olympic và Phát triển Thanh niên Thể thao
Singapore, hỗ trợ Y học Thể thao và Khoa học Thể thao cũng như hỗ trợ việc xây dựng hạ
tầng cơ sở và những vấn đề liên quan khác.
QUẢN LÝ TOÀN DIỆN VẬN ĐỘNG VIÊN GIÚP PHÁT TRIỂN CÁC VẬN ĐỘNG
VIÊN TOÀN DIỆN VÀ CÓ KỸ NĂNG XUẤT SẮC TRONG THỂ THAO.
Chương trình quản lý Vận động viên thể thao năng khiếu (spexTEAM) là trung tâm của tất
cả các chương trình hỗ trợ vận động viên của Vụ TTTTC - Hội đồng thể thao Singapore
với mục đích hỗ trợ vận động viên khơi dậy tiềm năng lớn nhất nhằm đạt được thành công
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tại các sân chơi quan trọng như SEA Games, Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung, Á
vận hội, Thế vận hội.
Vận động viên được phân loại dựa trên những thành tích cũng như khả năng chuyên môn
của họ. Họ có thể tiếp cận cũng như điều chỉnh các chương trình và dịch vụ hỗ trợ vận
động viên.
Những ai đủ điều kiện phân loại VĐV thể thao năng khiếu:
- VĐV được công nhận và quản lý dựa theo những môn thể thao đặc trưng thường xuyên
có thể áp dụng tại 4 sân chơi chính (SEA Games, ĐHTT Khối thịnh vượng chung, Á vận
hội và Thế vận hội Olympic). Ủy ban Thể thao Quốc gia cũng sẽ xem xét các vận động
viên được chọn từ các môn thể thao khác trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.
- Tài năng thể thao gốc nước ngoài đã có Chứng chỉ lao động hoặc là Công dân vĩnh viễn
đã được Hội đồng đánh giá chấp thuận
- Các VĐV đã tham gia vào các chương trình huấn luyện thi đấu phục vụ cho các sự kiện
thể thao nói trên.
- Đối với các đội thi đấu cho phép có đại diện VĐV nước ngoài, những người không phải
công dân Singapore có thể đăng ký tham gia.
Vận động viên thể thao năng khiếu được tiếp cận các loại hình hỗ trợ sau:
1. Tập trung vào khả năng thi đấu:
- Hỗ trợ tài chính: Các khoản trợ cấp để giúp trang trải chi phí liên quan đến đào tạo
(spexTAG–Phụ lục B)và/ hoặc để giảm thiểu những thiệt hại về thu nhập do phải tham gia
huấn luyện toàn thời gian(spexGLOW–Phụ lục G).
- Tham vấn chuyên môn huấn luyện: Các chương trình huấn luyện giúp cho VĐV đạt được
mục đích thi đấu.
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- Bảo đảm y tế: Vận động viên thể thao năng khiếu được bảo hiểm các chấn thương liên
quan đến thể thao trong quá trình tập luyện hoặc thi đấu (spexMEDIC –Phụ lục D).
- Hỗ trợ chi phí trong thời gian được nghỉ thi đấu hoặc chưa phải tập trung lên tuyển để
huấn luyện và thi đấu.
- Phát triển dài hạn và tổng thể VĐV: Chương trình huấn luyện hướng nghiệp VĐV
(ACT–Phụ lục C) cấp các học bổng cho Vận động viên thể thao năng khiếu loại A. Các
ứng viên đủ điều kiện phải có kế hoạch luyện tập và thi đấu chi tiết, bám sát chương trình
của các sân chơi lớn
- Học bổng cho phép các VĐV:
(a)Cải thiện trình độ thi đấu thông qua huấn luyện chuyên môn hoặc tạo cơ hội cọ sát
(b)Thi đấu song song với việc học tập theo nhu cầu.
Nhấn mạnh vào phát triển toàn diện vận động viên dài hạn và tìm cách giúp đỡ các vận
động viên ưu tú cân bằng nhu cầu mâu thuẫn của môn thể thao đỉnh cao với sự phát triển
của bản thân và nghề nghiệp.
2. Phát triển bản thân
Vụ TTTTC - Hội đồng thể thao Singapore cũng quản lý chương trình đào tạo và hướng
nghiệp cho VĐV bao gồm các ưu đãi sau:
- Tư vấn giáo dục đào tạo
- Chuẩn bị xin việc (vd: đào tạo kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn, v.v..)
- Sắp xếp việc làm – Tìm các công việc toàn thời gian và bán thời gian phù hợp với trình
độ kinh nghiệm và đam mê của VĐV. Các tư vấn viên sẽ chọn ra những người có thể vừa
tập luyện vừa làm việc.
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- Lên kế hoạch phát triển sự nghiệp
- Phát triển sự nghiệp (vd: lập kế hoạch chi tiêu, tập nói chuyện trước đám đông, hòa nhập
với môi trường làm việc v.v..
3 Khoa học và y tế thể thao: Vận động viên thể thao năng khiếu sẽ được kiểm tra y tế toàn
diện nhằm đảm bảo thể lực tập luyện và thi đấu. Vận động viên thể thao năng khiếu có thể
tham gia vào cá chương trình và dịch vụ về y tế khoa học thể thao như : Tham vấn y tế thể
thao; Thể chất học thể thao; Tập thể lực và phục hồi thể lực; Tâm lý học thể thao; Dinh
dưỡng thể thao; Sinh lý học thể thao; Trắc nghiệm thể chất
4 VĐV ở mức B2 có thể đủ điều kiện tham gia: Bảo hiểm y tế; Hỗ trợ nghỉ thi đấu; Hỗ trợ
y tế và khoa học thể thao; Hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình PACE.
HƯỚNG D N PHÂN LOẠI VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO NĂNG KHIẾU
(a) Mức phân loại sẽ được chỉ định dựa trên hiệu suất trước đây của đội hoặc cá nhân vận
động viên và tiềm năng thi đấu trong các sự kiện thể thao lớn. Các điều kiện tiên quyết cho
mỗi cấp độ như sau:
- A1 / TA1: Tối thiểu top 8 Thế vận hội hoặc giành huy chương Á vận hội hoặc Đại hội thể
thao Khối thịnh vượng chung; Có tiềm năng đạt huy chương Thế vận hội và/hoặc huy
chương vàng Á vận hội và/hoặc Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung
- A2 / TA2: Giành huy chương vàng SEA Games; Có tiềm năng giành huy chương tại Á
vận hội và /hoặc Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung
- B1 / TB1: Giành huy chương bạc hoặc đồng ở SEA Games; Có

tiềm năng

đạt

huy

chương Vàng SEA Games
B2 / TB2: Đối với cá nhân: Vô địch quốc gia; Đội tuyển: Vô địch giải khu vực nếu giải có
tối thiểu 6 nước tham gia; Có triển vọng đạt huy chương vàng SEA Games
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(b) Đối với cá nhân: Đạt thành tích trong sự kiên thể thao đối kháng trực tiếp hoặc tiếp sức
sẽ được xem xét. Tiềm năng thi đấu sẽ dựa vào thành tích các nhân
(c) Đối với đội tuyển: Phân loại VĐV sẽ bao gồm 60% thành viên trong nhóm đạt được
thành tích thi đấu được xét duyệt và tiếp tục phân loại trong thời gian đào tạo và chương
trình thi đấu của họ trong nhiều năm.
(d) Các vận động viên có thể được phân loại theo các trường hợp đặc biệt sau:
(i) B2: Các trường hợp được đặc cách phân loại
- Vận động viên chấn thương trong diện tái bố trí thuộc chương trình SMSS.
- Các VĐV tài năng gốc nước ngoài (FSTs) đủ tiêu chuẩn nêu ở trên.
- Các VĐV đạt cấp độ quốc gia nhưng không thi đấu trong vòng hơn 1 năm (VĐV không
phải người Singapore sẽ chịu xét duyệt chi tiết hơn).
- Các VĐV trẻ và có tiềm năng chưa thể hiện đang sa sút phong độ
- Các ứng viên theo diện H2FY (dựa vào các thành tích trong diện H1FY)
(ii) B4/TB4:
- Các VĐV tham gia các giải ngoài 4 giải lớn nêu trên nhưng có liên lục có chỉ số phong
độ tăng và có tiềm năng thi đấu thành công tại các giải quốc tế lớn
(e) Các ứng viên tham gia các giải trong các mục sau sẽ được xét duyệt theo thứ tự ưu tiên
từ trên xuống:
i. Các nội dung thi đấu thuộc chương trình Thế vận hội mùa Hè 2012, Paralympic 2012 và
Á vận hội 2010:
ii. Các nội dung thi đấu thuộc Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung 2010;
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iii. Tất cả các nội dung thi đấu thuộc chương trình của SEA Games và ASEAN Paralympic
Games năm 2009 và 2011
iv. Tất cả các môn trong các giải vô địch châu Á và vô địch thế giới, trừ các môn thường
xuyên có mặt trong 4 sân chơi lớn nêu trên.
(f) Các tiêu chuẩn khác
i. Tuổi VĐV
ii. Đỉnh cao phong độ của từng môn
iii. Phong độ và kết quả thi đấu của từng muôn trong các giải quốc tế lớn đã tham gia tính
đến ngày 31/12/2008
iv. Minh chứng tiến trình thi đấu tại các giải quốc tế và khu vực trong thời gian qua
v. Phân tích về khả năng thi đấu trong các giải quốc tế và khu vực
vi. Số lượng VĐV và quốc gia tham dự trong các môn ở cấp đô quốc tế
vii. Đánh giá của HLV đội tuyển quốc gia về trình độ và kỹ năng cũng như triển vọng vào
đội tuyển quốc gia tại các giải lớn cũng như tiềm năng thi đấu sau này
viii. Đánh giá SMSS của Ủy ban thể thao Singapore về các tiêu chuẩn khoa học và y thế
thể thao trên các nội dung
(g) Một ban bao gồm các nhà quản lý của Vụ TTTTC - Hội đồng thể thao Singapore có
thể tham gia phỏng vấn VĐV nộp đơn tham gia chương trình đào tạo và hướng nghiệp
(ACT)
(h) Thời gian phân loại tùy vào chu kỳ của giải đấu được xác định làm mục tiêu nhưng
được đánh giá mỗi năm một lần.
ĐIỀU KIỆN PHÂN LOẠI VĐV NĂNG KHIẾU
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(a) Tính liên tục của phân loại và hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào đánh giá hàng năm và hiệu suất
hoạt động của vận động viên / đội tuyển với các mục tiêu và các hoạt động đã được quy
định trong kế hoạch phát triển cá nhân vận động viên.
(b) Vận động viên thể thao năng khiếu cần kí Thỏa thuận VĐV với sự đồng ý của Ủy ban
thể thao Singapore và NSA nhằm trung thành với các điều kiện của thỏa thuận này.
CHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN ĐỘNG VIÊN
HỖ TRỢ TẬP LUYỆN
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SINGAPORE ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ MỨC THƯỞNG
CHO CÁC VĐV GIÀNH HCV OLYMPIC
Theo tổng hợp của đài truyền hình CNBC, hiện Singapore đang trở thành quốc gia đứng
đầu thế giới với mức thưởng lớn dành cho VĐV giành được HCV Olympic.
Trong chương trình Giải thưởng triệu đô la (MAP) của đài CNBC đã đưa ra những mức
thưởng cụ thể của Singapore cho các VĐV giành huy chương Olympic. Theo đó, mức
thưởng cho VĐV giành HCV là 1 triệu đô la Singapore (tương đương 800,000 USD),
HCB: 500 trăm nghìn đô la Singapore (400,000 USD) và HCĐ là 250 nghìn đô la
Singapore (200,000 USD).
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Cụ thể như VĐV Feng Tianwei giành HCĐ môn Bóng bàn tại Olympic Luân Đôn 2012 sẽ
nhận mức thưởng là 200,000 USD. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền thưởng này, Feng
Tianwei sẽ phải nộp lại 20% số tiền thưởng cho Hiệp hội thể thao quốc gia để sử dụng cho
việc tập huấn và phát triển trong thời gian tới.
Chương trình này của đài truyền hình CNBC cũng cho thấy các quốc gia Đông Nam Á có
mức thưởng khá “nặng ký” đối với các VĐV giành huy chương Olympic.
Điển hình như Malaysia đặt mức thưởng cho VĐV giành HCV Olympic là 1 triệu ringgit
(gần 350,000 USD) và Philippines là gần 330,000 USD cho tấm HCV Olympic. Cả
Singapore, Malaysia đều chưa từng giành được HCV tại các kỳ Olympic.
Ngược lại với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, các quốc gia có nền thể thao phát
triển với việc giành được nhiều tấm HCV tại các kỳ TVH lại đưa ra mức thưởng thấp hơn.
Cụ thể như Trung Quốc chỉ nhận được 51.000 USD cho tấm HCV tại TVH Bắc Kinh
2008. Trong khi đó, Nhật Bản đưa ra mức thưởng cho HCV là 100.000 USD và Nga là
135.000 USD.
Tuy nhiên, các quốc gia như Mỹ, Anh, và Nhật Bản đều đã phát triển mạnh các ngành
công nghiệp thể thao, nhờ vậy mà các VĐV có thể thu về đến hạng triệu USD, nhiều hơn
so với mức thưởng mà họ đã nhận được.
Ví dụ như Michael Phelps đã ký hợp đồng quảng cáo với Nike với giá trị hợp đồng lên đến
50 triệu USD.
Trong khi đó, ngôi sao Cầu lông của Malaysia Lee Chong Wei sẽ nhận được 2 triệu
Ringgit (700,000 USD) nếu giành được HCV đầu tiên về cho Malaysia tại kỳ TVH. Số
tiền thưởng này sẽ có một nửa là của tiền thưởng của Chính phủ và một nửa là phần
thưởng từ công ty đồ nội thất địa phương 3V Holdings Sdn Bhd.
Lee Chong Wei cũng sẽ nhận được một thanh vàng 12.5kg giá trị 2 triệu Ringgit từ Chủ
tịch Datuk Seri Andrew Kam - chủ sở hữu mỏ vàng và KL Racquet Club Bhd. Ngoài ra,
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Chong Wei sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng tháng là 5, 000 Ringgit (1.595 USD) từ Hiệp
hội thể thao quốc gia.
Năm 2008, với tấm HCB tại TVH Bắc Kinh, Lee Chong Wei đã nhận phần thưởng là
300,000 Ringgit (gần 100,000 USD) tiền mặt, khoản trợ cấp hàng tháng là 3,000 Ringgit
(1,000 USD) cùng hai chiếc xe ô tô từ công ty Proton.
10 quốc gia có mức tiền thưởng cao nhất cho một HCV Olympic (theo số liệu năm
2008)
1. Singapore - 800,000 USD
2. Malaysia - 350,000 USD
3. Phi-líp-pin – 330,000 USD
4. Thái Lan – 320,000 USD
5. Các Tiểu vương quốc Ả rập – 280,000 USD
6 Ý – 182,000 USD
7 Nga – 135,000 USD
8 Nhật Bản – 100,000 USD
9 Bun-ga-ri – 80,000 USD
10 Pháp – 70,000 USD
Biên dịch Hải Yến, Khánh Chi (theo sg.sports.yahoo.com)
---------------------------***-------------------------
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CÁC VĐV THÁI LAN SẼ KHÔNG GIÀNH ĐƯỢC THÀNH TÍCH CAO NẾU
KHÔNG CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ
So với thành tích của các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, thành tích của các
VĐV Thái Lan tại Olympic Luân Đôn 2012 là khả quan hơn với 2 HCB và 1 HCĐ, trong
khi Indonesia và Malaysia, mỗi nước chỉ giành được 1 HCB và 1HCĐ.
Tuy nhiên, xét một cách tổng thể thì hiệu suất thi đấu của đội tuyển là dưới mức trung bình
khi VĐV Quyền anh hạng nhẹ Kaew Pongprayoon đã bị tước HCV. Tại Olympic Bắc
Kinh cách đây 4 năm, Thái Lan cũng không hài lòng với thành tích đạt được là 2 HCV và
2 HCB. Cách đây 16 năm tại Olympic Atlanta năm 1996, khi võ sĩ quyền anh Somluck
Khamsing giành HCV đầu tiên về cho đất nước, Thái Lan đã tiếp tục giành được HCV tại
các thế vận hội, với 3 HCV tại Olympic Athen năm 2004.
Lý giải cho sự thiếu hụt về thành tích này là do mất tập trung và quan trọng hơn là hiệu
suất thi đấu tổng thể của các VĐV tại Luân Đôn thấp hơn so với các kỳ Olympic gần đây.
Và nếu tình trạng này vẫn còn tồn tại thì tại Rio de Janeiro 4 năm tới, Thái Lan có thể sẽ có
huy chương nhưng ít hơn dự kiến, hoặc thậm chí là không có gì cả.
Nguyên nhân chính là do từ trước đến nay chính phủ ít quan tâm đầu tư tới việc thúc đẩy
nền thể thao nước nhà. Điều này được thể hiện rõ nét trong bảng ngân sách phân bổ cho
các liên đoàn, hiệp hội thể thao trong đào tạo và chuẩn bị cho VĐV trước khi thi đấu một
cách thích hợp.
Tại Olympic Luân Đôn 2012, Thái Lan chỉ có 37 đối thủ tại các môn thể thao thế mạnh và
có khả năng giành huy chương như Boxing, Cử tạ, Taekwondo. Tuy nhiên họ đã không thể
làm được điều này bởi không có đủ kinh phí để tập huấn và duy trì phong độ cho các VĐV
của mình.
Để có thể giành thành tích cao tại Olympic thì việc các VĐV có thể tập trung toàn bộ thời
gian cho việc tập luyện là rất cần thiết. Nhưng để làm được điều đó thì vấn đề là các VĐV
được hỗ trợ như thế nào cho cuộc sống cần được giải quyết. Đối với hầu hết VĐV, tài trợ
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là hình thức của sự sống còn, đặc biệt là những VĐV tham gia thi đấu tại các sự kiện như
Olympic. Tài trợ có thể trang trải chi phí từ chi phí sinh hoạt, tập huấn cho các VĐV.
Tại Mỹ, các VĐV có đủ tố chất giành HCV tại Thế vận hội Olympic sẽ được chuyển tới cơ
sở đào tạo Olympic để chuẩn bị. Ủy ban Olympic Mỹ vận hành 3 trung tâm đào tạo các
VĐV đỉnh cao của Mỹ, và được trang bị cơ sở vật chất tốt nhất trên thế giới. VĐV Mỹ
chuẩn bị cho Olympic, Paralympic và Pan-Am thường sẽ ở tại các trung tâm đào tạo của
Mỹ trong nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều năm. Ngoài ra các VĐV khác sẽ thỉnh thoảng
vào trung tâm để huấn luyện hoặc làm các bài test vật lý.
Mặc dù cơ sở đào tạo tốt nhất, song các gia đình người Mỹ muốn cho con em họ trở thành
những VĐV đỉnh cao thì thường phải chi trả một khoản không nhỏ cho việc đào tạo, trừ
khi họ có nguồn tài trợ.
Trung Quốc lại là một trường hợp hoàn toàn khác, tại đây Chính phủ bảo trợ cho các VĐV
đỉnh cao của mình. VĐV được nhà nước trả lương và chăm sóc chu đáo, nhưng họ phải
trải qua một chương trình đào tạo khắc nghiệt không giống bất cứ một nơi nào trên thế
giới. Điều này lý giải tại sao các VĐV của Trung Quốc luôn có một quyết tâm cao, nỗ lực
hết mình để có thể giành thành tích cao nhất tại các kỳ TVH. Các VĐV Trung Quốc luôn
tự hào về đất nước của mình, tự hào vì mình là đại diện cho Trung Quốc và luôn có một
đội ngũ đoàn kết.
Thái Lan không học theo cách làm của Trung Quốc về việc huấn luyện những VĐV đẳng
cấp thế giới, nhưng có thể học hỏi từ họ các lĩnh vực khác như: tài trợ cho VĐV để họ có
thể tập trung luyện tập mà không phải lo lắng về việc làm thế nào để sống và làm thế nào
để thúc đẩy VĐV của mình tập luyện và thấy tự hào khi mình là đại diện cho nước nhà.
Biên dịch Thu Hà (theo www.bangkokpost.com)
------------------------***------------------------
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THIẾU KINH PHÍ, INDONESIA V N SẴN SÀNG THAM DỰ
NHIỀU SỰ KIỆN THỂ THAO NĂM 2013
Các vận động viên Indonesia đang khẩn trương chuẩn bị cho sáu sự kiện thể thao mà quốc
gia này sẽ tham gia trong năm nay, bất chấp việc thiếu nguồn kinh phí được phân bổ.
Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia đã thông báo rằng họ sẽ cấp 250 tỷ Rupiah (25,8
triệu đô la Mỹ) để chuẩn bị cho các vận động viên trong cả sáu sự kiện sẽ tham dự. Trong
năm 2011, nỗ lực chuẩn bị SEA Games 26 đã được phân bổ 400 tỷ Rupiah (41 triệu USD).
Ông Tono Suratman, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia đã nói “Chúng tôi đã
đề nghị Chính phủ phân bổ nhiều hơn để chuẩn bị cho các vận động viên trong các sự kiện
trong năm nay, đặc biệt là SEA Games, bởi vì mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ ngôi vô
địch tại Myanmar”.
Ông Tono cũng nói “Chúng tôi sẽ thảo luận về SEA Games với Bộ và Quốc hội để phân
bổ kinh phí cho SEA Games 2013 theo nguồn ngân sách đã được điều chỉnh của quốc gia.
Ngân sách sẽ được dùng để cử các vận động viên tham dự vào các cuộc thi đấu cọ sát,
nhằm đem lại cho họ nhiệt huyết cạnh tranh. Càng thi đấu nhiều càng tốt. Chương trình
chuẩn bị theo định hướng cần được hỗ trợ bằng một nguồn ngân sách cao hơn nữa”.
Sáu sự kiện Indonesia sẽ tham gia trong năm nay bao gồm Đại hội võ thuật trong nhà châu
Á (từ 29/6 – 6/7, tại Hàn Quốc), Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á (từ 16-24 tháng 8, tại
Trung Quốc), Đại hội Thể thao Thanh niên khuyết tật châu Á (từ 23-30 tháng 10, tại
Malaysia), Đại hội Thể thao Đoàn kết Hồi giáo (từ 6-17 tháng 6, tại Indonesia ), SEA
Games (từ 11-22 tháng 12, tại Myanmar) và Asean Para Games (Myanmar).
Ông Surya Dharma, Chủ tịch Prima, cơ quan chịu trách nhiệm chuẩn bị cho các đội tuyển
quốc gia trong các sự kiện thể thao quốc tế cho biết: "lý tưởng nhất là các vận động viên
cần tham dự ít nhất là 4 giải đấu trong suốt cả năm. Mục tiêu của Prima là chuẩn bị chương
trình huấn luyện sao cho các vận động viên có thể đạt đến phong độ đỉnh cao khi tham gia
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đua tranh tại các sự kiện quốc tế. Đó cũng là con số lý tưởng của các cuộc thi đấu cọ sát
cho mỗi vận động viên có tiềm năng để giành HCV”.
Ông cũng cho biết Indonesia hiện đang hướng tới mục tiêu giành từ 25 đến 30% trong
tổng số 460 huy chương vàng sẽ được trao tại SEA Games 27 ở Myanmar. Prima sẽ tập
trung vào 15 trong tổng số 33 môn thể thao tại Đại hội, ở các môn mà các vận động viên
Indonesia có cơ hội tốt nhất để đạt tới sự thành công. Tuy nhiên ông cũng cho biết “Đồng
thời với việc tập trung vào15 môn thể thao trọng điểm, chúng tôi cũng sẽ cải thiện thành
tích trong các môn thể thao khác. Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này với các liên đoàn
thể thao quốc gia để củng cố thêm chiến lược phát triển của mình”.
Biên dịch Xuân Long (theo www.thejakartaglobe.com)
-------------------------***---------------------------

VĐV MALAYSIA GIÀNH HCV TẠI OLYMPIC LUÂN ĐÔN 2012 CÓ CƠ HỘI
TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ
VĐV Malaysia giành HCV tại Olympic Luân Đôn có cơ hội trở thành triệu phú với phần
thưởng tối thiểu là 2 triệu Ringgit Malaysia (700.000 USD), trong đó 1 triệu RM (350.000
USD) sẽ do một tập đoàn doanh nghiệp của Malaysia tài trợ.
Ngoài giải thưởng trên, một VĐV giành HCV Olympic sẽ được thưởng 1 triệu RM
(350.000 USD) từ chương trình khuyến khích vận động viên của Liên đoàn Thể thao Quốc
Gia (NSC) và 5.000 RM/tháng (1.595 USD). Các VĐV giành HCV sẽ được nhận số tiền
này trọn đời.
Chương trình khen thưởng cho các VĐV nằm trong chương trình "100 Plus", chương trình
về các VĐV hướng tới Olympic. Thông qua chương trình này, các VĐV đã nhận được sự
ủng hộ từ công chúng dành cho các VĐV. Đồng thời, cũng thông qua chương trình này,
những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của các VĐV cũng sẽ được truyền tải đến
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công chúng, để qua đó sẽ nâng cao ý thức và tạo ra nền tảng giáo dục cho tất cả những
người đam mê thể thao muốn biết thêm về các vận động viên cũng như sự cống hiến của
họ tại các sự kiện thể thao lớn.
Thông qua chương trình này, các VĐV Malaysia đã nhận được sự hỗ trợ và lời nguyện cầu
từ 27 triệu người dân Malaysia. Đây là sự hỗ trợ lớn lao về mặt tinh thần, thành công của
các vận động viên ở cả hai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này sẽ làm tăng tinh thần lạc
quan không chỉ của người dân sống tại Malaysia mà còn đối với người dân Malaysia đang
sinh sống trên toàn thế giới nói chung.
Thủ tướng Chính phủ Datuk Seri Najib Tun Razak đánh giá cao sự hy sinh của các VĐV
bằng việc hỗ trợ tiền mặt thông qua Kế hoạch Khuyến khích Thể thao. Theo đó, VĐV
giành được HCV Olympic sẽ nhận được 1 triệu RM (350.000 USD), HCB Olympic nhận
được 300.000 RM (100.000 USD) và HCĐ là 100.000 RM (31.918 USD). Họ cũng nhận
được trợ cấp dài hạn là 5.000 RM (1.595 USD), 3.000 RM (958 USD) và 2.000 RM (639
USD) lần lượt đối với HCV, HCB và HCĐ.
Vận động viên giành được HCV Paralympic sẽ nhận được 300.000 RM (100.000 USD),
HCB nhận được 200.000 RM (63.836 USD) và HCĐ là 100.000 RM (31.918 USD).
Ông Najib cho biết Chính phủ cũng trao tặng cho các VĐV giải thưởng quốc gia và nhà
nước. Trong số những người nhận được giải thưởng là Tan Sri Dr M. Jegathesan (môn
Điền kinh), Tan Sri Ghani Minhat (môn Bóng đá) và rất nhiều giải thưởng khác được trao
bởi cơ quan nhà nước và liên bang.
Thủ tướng Datuk Seri Najib Tun Razak cũng đã có bài phát biểu trước công chúng thể hiện
sự ủng hộ đối với các VĐV quốc gia tham dự Olympic và Paralympic Luân Đôn. Đồng
thời khẳng định thể thao đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch quốc gia và Chính phủ đã
đấu tranh cho vị trí của thể thao trong nỗ lực xây dựng đất nước. Thành công trong thể
thao không phải được đánh giá chỉ bằng thu nhập tính trên đầu người mà còn bằng sự ủng
hộ của người dân dành cho lĩnh vực này.
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Các HLV sẽ nhận được phụ cấp nếu có VĐV giành chiến thắng
Các HLV cầu lông quốc gia có thể nhận được phụ cấp nếu họ đào tạo được người chiến
thắng trong tương lai. Thưởng cho các HLV như thế nào và khuyến khích bằng tiền mặt là
bao nhiêu phần trăm. Việc này sẽ được lấy ý kiến từ HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
Chủ tịch Hiệp hội Cầu lông Malaysia (BAM) - ông Kenny Goh đã khẳng định đây là một
trong những kế hoạch khuyến khích đặc biệt đang được thảo luận. Hiện tại thì chỉ VĐV
mới được nhận tiền trợ cấp nếu giành chiến thắng.
Ví dụ, Lee Chong Wei được nhận 30.000 USD tiền thưởng sau khi chiến thắng tại giải Đan
Mạch mở rộng, vận động viên ưu tú quốc gia, Liew Daren cũng nhận được khoản tiền là
15.000 USD cho chiến thắng ở giải Pháp mở rộng.
Theo kế hoạch khuyến khích của BAM, mỗi người chiến thắng ở các giải Super Series và
Super Series Premier sẽ được thưởng 25.000 RM (7.980 USD). Điều đó có nghĩa là Chong
Wei và Daren sẽ nhận được thêm 25.000 RM(7.980 USD) vì thắng lợi tại Đan Mạch và
Pháp.
Việc thưởng các huấn luyện viên đang được thảo luận bởi điều này sẽ tạo thêm động lực
để họ thúc đẩy các VĐV tập luyện đạt thành tích xuất sắc. Hàn Quốc và Indonesia đã áp
dụng hình thức này.
Biên dịch Phương Anh (theo www.bam.org.my)
--------------------------***----------------------------NIGERIA TRAO THƯỞNG CHO CÁC VĐV GIÀNH HCV PARALYMPIC
Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan đã trao thưởng 5 triệu naira (31.515 USD)
cho mỗi VĐV giành được HCV Paralympic Luân Đôn 2012. VĐV giành HCB được
thưởng 3 triệu naira (18.909 USD) còn huy chương đồng nhận được 2 triệu naira (12.606
USD).
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Tổng thống Jonathan cũng thông báo giải thưởng tiền mặt dành cho HLV Paralympic của
đội tuyển bóng đá nữ U20 là 2,5 triệu naira (15.757 USD). Các VĐV không giành được
huy chương cũng nhận được 500 nghìn naira (3.151 USD).
Đối với đội tuyển bóng đá nữ Falconet, Jonathan nhấn mạnh rằng phần thưởng dành cho
họ không giống như của VĐV Paralympic để đánh giá đúng những nỗ lực của họ tại giải
đấu gần đây là cúp thế giới U20 ở Nhật Bản.
Đánh giá về thành tích của các VĐV tại OLympic Luân Đôn 2012, Tổng thống Jonathan
nhấn mạnh cần phải nâng cao hơn nữa thành tích của Nigeria tại các kỳ TVH. Muốn vậy,
các cơ quan chức năng cần phải sớm có sự chuẩn bị tập huấn cũng như nâng cấp các trang
thiết bị thể thao. “Chúng ta phải đào tạo vận động viên kịp thời và khuyến khích họ tham
gia thi đấu tại các giải quốc tế để nâng cao thành tích”. Ông nói.
Biên dịch Hồng Hạnh (theo www.voiceofnigeria.org)
--------------------------***------------------------NAM PHI VỚI CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG CHO VĐV GIÀNH HCV
OLYMPIC, PARALYMPIC LUÂN ĐÔN 2012
Nếu các vận động viên Nam Phi bước lên bục vinh quang tại Olympic Luân Đôn và
Paralympic thì phần thưởng dành cho họ sẽ không có giới hạn. Bên cạnh đó, các HLV trực
tiếp huấn luyện các VĐV cũng sẽ nhận những mức thưởng xứng đáng.
Ông Gideon Sam - Chủ tịch Hiệp hội thể thao và Uỷ ban OLympic quốc gia Nam Phi
(SASCOC) cho biết để phân biệt 2 cuộc thi thì mức thưởng khuyến khích cho các VĐV
giành huy chương Olympic và Paralympic là khác nhau.
“ Tại Paralympic có khoảng 4000 vận động viên thi đấu cạnh tranh 500 huy chương, trong
khi tại Olympic, chỉ có 300 huy chương mà có tới 10.500 vận động viên thi đấu. Ví dụ như
ở vòng chung kết 100m của TVH Olympic, chỉ có 1 VĐV giành 1 HCV, nhưng tại
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Paralympic, có nhiều hệ thống thứ hạng khác nhau được áp dụng và 13 huy chương sẽ
được trao cho những người chiến thắng.
Mỗi vận động viên Olympic Nam Phi giành HCV sẽ nhận được 400.000R (43.579 USD)
và HLV được 100.000R (10.894 USD). HCB và đồng sẽ nhận được 200.000R (21.789
USD) và 80.000R (8.715 USD), còn HLV được thưởng 50.000R (5.447 USD) và 20.000R
(2.178 USD).
Các VĐV Paralympic sẽ nhận được 100.000R (10.894 USD) cho HCV, 75.000R (8.134
USD) cho HCB và 40.000R (4.338 USD) cho HCĐ. Huấn luyện viên được thưởng
20.000R (2.169 USD) cho HCV, 15.000R (1.627 USD) cho HCB và 10.000R (1.085 USD)
cho HCĐ.
Tại Olympic Bắc Kinh 2008, phần thưởng được tăng lên đáng kể là 500.000R (54.223
USD) sẽ được phân chia cho tất cả những VĐV giành huy chương cho đất nước.
Khotso Mokoena, vận động viên nhảy xa, giành HCB duy nhất cho Nam Phi tại TVH Bắc
Kinh đã nhận được toàn bộ giải thưởng.
Biên dịch Hồng Hạnh (theo www.bdlive.co.za)
------------------***-------------------SỰ PHÁT TRIỂN, TÀI NĂNG VÀ THÀNH CÔNG CỦA NƯỚC ANH
Tám năm qua, nước Anh đã phát triển thành công từ một nền thể thao còn non yếu tới
đẳng cấp thế giới và ngày càng nâng cao thành tích của VĐV. Chương trình phát triển và
nhận diện tài năng tương lai đã liên tục đào tạo ra các tài năng thể thao đại diện cho nước
Anh thi đấu ở các giải quốc tế mọi cấp độ. Thực tế, đã có 13 VĐV nước Anh khác nhau
giành được tổng số 76 huy chương thế giới trong 4 mùa giải vừa qua.
Chương trình này cũng minh chứng rõ ràng rằng bằng việc nhận diện tài năng có hệ thống
và phát triển VĐV thích hợp với nguồn tài chính đầy đủ, HLV chất lượng cao, cơ cấu quản
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lý chuyên nghiệp và đầu tư đổi mới kỹ thuật thì một quốc gia thể thao truyền thống không
có mùa đông có thể vươn lên vị trí hàng đầu thế giới.
Trước mỗi giải đấu, chúng ta đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các nhà tài trợ và
đối tác. Thể thao nước Anh đã nhận được 2.1 triệu bảng từ nguồn quỹ tài trợ trong thời
gian từ 2006 – 2010. Hơn nữa, Chương trình học bổng dành cho VĐV tài năng (TASS) đã
hỗ trợ cho việc phát triển VĐV tài năng của Vương quốc Anh trong 6 năm qua. Thể thao
Anh quốc cũng đã đầu tư đáng kể cho chương trình phát triển và nhận diện tài năng tương
lai trong 2 năm qua. Việc nghiên cứu và đổi mới các trang thiết bị và kỹ thuật do các nhóm
công tác của thể thao Anh đảm nhiệm. Nền khoa học thể thao chất lượng cao và dịch vụ y
tế được thực hiện bởi các chuyên gia của học viện thể thao Anh. Nguồn quỹ tài trợ cho
phép nước Anh nâng cao thành tích và chương trình phát triển VĐV kể từ thời điểm khởi
đầu là năm 2000.
Sự ổn định của nguồn tài chính trong 4 năm qua đã giúp các VĐV đỉnh cao nhận được giải
thưởng cá nhân (APAs) từ 18 đến 27 nghìn bảng của quỹ Lottery hàng năm và từ 70 đến
94 nghìn bảng mỗi VĐV trong 4 năm qua, phụ thuộc vào kết quả và thành tích của họ hàng
năm. Số tiền này sẽ tài trợ cho sinh hoạt và chi phí đào tạo cá nhân và để họ tự quyết định
việc tập luyện và phải hoàn toàn tuân theo kế hoạch.
Đội tuyển Bóng đá quốc gia sẽ nhận được 114.000 bảng cho mỗi VĐV trong 4 năm
(30.000 bảng mỗi người cho 2 năm 2009-2010) để hỗ trợ việc huấn luyện, đi lại và thi đấu
tại các giải vô địch châu âu và thế giới. Số tiền này không bao gồm chi phí quản lý thành
tích và quản lý của chính quyền.
Chương trình này cũng hỗ trợ các đội tuyển Anh ở các giải châu mỹ, châu âu và liên lục
địa. Tuy nhiên, nguồn tài trợ cho chương trình này không phải lúc nào cũng thuận lợi và có
thể bị giảm sút tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế
Bên cạnh vấn đề về nguồn kinh phí và tài trợ, thành tích của các VĐV Anh giành được tại
các đấu trường thể thao quốc tế phải kể đến sự cống hiến, tận tâm và năng lực của VĐV
cũng như sự hỗ trợ của các HLV chuyên nghiệp chất lượng cao.
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Biên dịch Hồng Hạnh (theo www.uksport.gov.uk)
----------------------***-----------------CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG VÀ ƯU ĐÃI CHO VĐV
CỦA QUỐC ĐẢO ST.LUCIA
Sự thành công của các vận động viên một phần cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ mà họ nhận
được từ các tổ chức thể thao, khu vực tư nhân và chính phủ. Điều cần thiết là phải khuyến
khích tạo ra một bầu không khí mà có thể truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho sự xuất
hiện của các vận động viên ưu tú.
Chính sách này vì vậy cần đảm bảo:
 Một sự ghi nhận ở mức độ cao hơn cần được dành cho các vận động viên và các cán bộ
quản lý thể thao của chính phủ, các tổ chức thể thao quốc gia và hệ thống thành viên
của chúng, khu vực tư nhân và các tổ chức cộng đồng;
 Ban hành một chính sách về nhập khẩu cho tất cả các trang thiết bị mà trong đó cho
phép miễn hoặc giảm thuế khi chúng được sử dụng cho các hoạt động thể thao;
 Tất cả các chủ sử dụng lao động đều phải dự trù sẵn chỗ cho các vận động viên đội
tuyển quốc gia, bao gồm cả các vị trí quản lý và lãnh đạo, để họ yên tâm tập luyện và
đại diện cho Saint Lucia mà không bị mất đi địa vị, thu nhập hoặc lợi ích;
 Vận động viên đội tuyển quốc gia và vận động viên của các đội tuyển có quyền tiếp cận
miễn phí tại tất cả các cơ sở tập luyện để chuẩn bị cho các cuộc thi đấu đã được lên
lịch;
 Sự xem xét đặc biệt sẽ được dành cho những đại diện xuất sắc của quốc gia nhằm đảm
bảo việc làm và lợi ích khác.
Xuân Long biên dịch (theo National Sports Policy of Saint Lucia)
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