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CHUYÊN ĐỀ:
ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á
SEA GAMES 2017

LỜI NÓI ĐẦU
Tháng 8 và tháng 9 này, đất nước Malaysia xinh đẹp sẽ tổ
chức 2 sự kiện thể thao quy mô khu vực quan trọng nhất – đấy
là SEA Games 2017 và ASEAN Para Games 2017. Để chuẩn bị
cho 2 sự kiện này, nước chủ nhà Malaysia đã có những hành
động hết sức thiết thực trong việc nâng cấp hệ thống cơ sở vật
chất, địa điểm thi đấu, giao thông, y tế, vệ sinh an toàn thực
phẩm và đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường.
Trong chuyên đề lần này, để hòa chung với không khí chuẩn
bị cho SEA Games và ASEAN Para Games 2017, Ban biên tập
xin giới thiệu các chủ đề có liên quan đến 2 sự kiện thể thao
này, cũng như công tác chuẩn bị của nước chủ nhà và các quốc
gia trong khu vực để bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn về SEA
Games 2017 và ASEAN Para Games 2017.

Ban biên tập
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VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI THỂ THAO
ĐÔNG NAM Á – SEA GAMES 2017
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29, hay còn gọi là
SEA Games 29 (tiếng Mã Lai: Sukan Asia Tenggara ke-29)
được diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là lần thứ sáu
trong lịch sử, Malaysia vinh dự được đăng cai Đại hội Thể
thao Đông Nam Á. Năm (05) lần trước đó là vào các năm
1965, 1971, 1977, 1989 và 2001.
Theo kế hoạch, lễ Khai mạc được tổ chức vào ngày
19/08/2017 và lễ Bế mạc diễn ra vào ngày 31/08/2017, đúng
dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh của Malaysia (1957-2017).
1. Chủ đề của đại hội
Chủ đề của Đại hội này là “Cùng nhau tiến bước” hay
“Bangkit Bersama”, báo hiệu thời kỳ trưởng thành của cộng
đồng các nước Đông Nam Á. Khu vực này đã vượt qua một
chặng đường dài để đặt dấu ấn của mình trên vũ đài toàn cầu và
đã đến lúc để tất cả các quốc gia Đông Nam Á xích lại gần
nhau, viết nên chương tiếp theo trên chặng đường cùng xây
dựng hòa bình, sự tiến bộ và thịnh vượng.
Kuala Lumpur 2017 sẽ là một cột mốc quan trọng ở khu vực
Đông Nam Á vì đây là SEA Games đầu tiên được tổ chức sau
khi thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015. Nó sẽ minh chứng
mạnh mẽ hơn rằng thể thao không chỉ có vai trò to lớn trong
việc đưa tất cả các công dân của Đông Nam Á đến với nhau để
cùng vui mừng về những thành tựu đạt được và cam kết hướng
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tới tinh thần thể thao và tình đồng chí, đồng đội mà còn nâng
tầm và khích lệ toàn thể khu vực.
2. Logo của Đại hội
Logo của Đại hội dựa theo biểu tượng nổi tiếng về Malaysia,
là Wau Bulan”, cánh diều - mặt trăng đồng nghĩa với những
tiểu bang ở bờ đông của quần đảo Malaysia.
Tao nhã, xinh đẹp, mạnh mẽ và vươn cao, Wau tự chứng tỏ
mình là một thứ gì đó đại diện cho sức mạnh siêu việt của thể
thao. Hệ thống kết hợp những đường sọc và những mảnh màu
đối chiếu từ những lá cờ của tất cả các nước Đông Nam Á tạo
nên bản sắc riêng cho Kuala Lumpur 2017.

3. Linh vật của Đại hội
Đối với Kuala Lumpur 2017 linh vật gây được cảm hứng bởi
chú Hổ Malay mạnh mẽ và nhân từ. “Rimau” là nhân từ, thân
thiện, có tính cạnh tranh và lực lưỡng. Quan trọng nhất là
Rimau là một lực sĩ thực thụ.
Rimau là hiện thân những giá trị cốt lõi của đại hội về sự tôn
trọng, tính chính trực, sự vận động, tư thế và sự đoàn kết.
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• Sự tôn trọng
Tôn trọng đối thủ, trọng tài và người hâm mộ. Tuân thủ, giữ
gìn những giá trị cao đẹp của Đại hội.
• Tính chính trực
Trung thực, tôn trọng những quy tắc đạo đức của Đại hội và
những giá trị mà nó là hiện thân.
• Tính vận động
Nhanh hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn. Vượt qua giới hạn và
những rào cản mới.
• Sự đoàn kết
Xích lại gần nhau trên tinh thần chân thực của Đại hội.
4. Lựa chọn nước chủ nhà
Theo truyền thống tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á
SEA Games của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, các nước
chủ nhà đăng cai sự kiện này sẽ thay phiên nhau lần lượt tổ
chức. Tuy nhiên, nếu như một quốc gia cảm thấy mình không
có đủ khả năng và điều kiện đăng cai tổ chức Đại hội khi đến
lượt đăng cai của quốc gia mình, có thể nhường lượt đăng cai
Đại hội cho quốc gia khác.
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Vào tháng 7/2012, do Brunei có hy vọng được đăng cai tổ
chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 2019, thay vì
SEA Games 2017, đồng thời với sự mong muốn được tổ chức
SEA Games 2017 của Malaysia nên Liên đoàn Thể thao Đông
Nam Á đã quyết định trao quyền tổ chức Đại hội Thể thao
Đông Nam Á lần thứ 29 cho Thành phố Kuala Lumpur của
Malaysia.
5. Công tác chuẩn bị và phát triển ý tưởng
MASOC là tên viết tắt của BTC Đại hội Thể thao Đông Nam Á
(SEA Games Malaysia Kuala Lumpur 2017) chính thức thành lập
vào năm 2015, do Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib Tun
Abdulv Razak đứng đầu, với vai trò là Trưởng BTC.
Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao – ông Brig Gen
Khairy Jamaluddin – là Chủ tịch; ông Y.A.M. Tan Sri Tunku
Imran Tuanku Jaafar – Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia là
Phó chủ tịch MASOC. Và Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể
thao – ông Dato’ S. Saravanan là đồng Phó chủ tịch.
MASOC được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo để Malaysia sẽ
mang đến cho những người hâm mộ trong nước và cả những
người hâm mộ của khu vực sự trải nghiệm về một SEA Games
tốt nhất từ trước tới giờ.
6. Địa điểm tổ chức
Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 sẽ được tổ chức tại các
địa điểm thi đấu nằm rải rác trên khắp đất nước Malaysia. Một
số địa điểm tổ chức cơ bản phải kể đến như:
• Khu Liên hợp thể thao quốc gia Bukit Jalil: địa điểm này
sẽ được nâng cấp và cải tạo mới cho phù hợp với quy mô tổ
chức Đại hội;
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• Cung thi đấu nội dung Xe đạp: đây là một địa điểm thi đấu
mới đặt tại Thành phố Nalai, tỉnh Negeri Sembilan, với nguồn
kinh phí lên tới 80 triệu ringgit Malaysia (xấp xỉ 18 triệu đô-la
Mỹ). Địa điểm này đã hoàn thiện cơ bản mọi hạng mục vào
cuối tháng 03/2017 và chính thức đưa vào hoạt động vào ngày
26/05/2017 vừa qua.
Nguồn kinh phí vào khoảng 1,6 tỷ ringgit Malaysia đã được
nước chủ nhà sử dụng để nâng cấp chuỗi các địa điểm thi đấu
các môn thể thao trong khuôn khổ SEA Games 2017, tạo thành
một tổ hợp Thành phố Thể thao hiện đại, văn minh, đầy đủ điều
kiện và trang thiết bị.
7. Thiết kế bộ huy chương
Bộ huy chương và hình ảnh ngọn đuốc của SEA Games 2017
do Công ty Royal Selangor thiết kế.
Đây cũng là Nhà tài trợ bạc cho Đại hội, với khoản tài chính
hỗ trợ vào khoảng 83 triệu ringgit Malaysia.
8. Kinh phí tổ chức
Vào năm 2013, trong bài phát biểu đầu tiên về công tác đăng
cai và tổ chức SEA Games 2017 tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng
Bộ các vấn đề thể thao của Malaysia - Khairy Jamaluddin cho
biết, Malaysia sẽ đăng cai tổ chức sự kiện này với nguồn kinh
phí vào khoảng vào khoảng 80 triệu ringgit Malaysia (xấp xỉ 18
triệu đô-la Mỹ). Tuy nhiên cho đến tháng 3/2017 vừa qua,
khoản kinh phí theo báo cáo của Ban Tổ chức đã lên tới 450
triệu ringgit Malaysia.
Thanh Hương và Phương Ngọc tổng hợp
(theo www.wikipedia.com và www.kualalumpur2017.com.my)

8

Trung tâm thông tin Thể dục Thể thao

VÀI NÉT VỀ NƯỚC CHỦ NHÀ
MALAYSIA
I. Giới thiệu chung
Malaysia là một liên bang gồm 14 tiểu bang với 11 tiểu bang
ở bán đảo Tây Malaysia: Johor, Kedah, Kelantan, Melaka,
Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang,
Selangor, Terengganu, các vùng lãnh thổ liên bang thuộc Kuala
Lumpur, Labuan (nằm ở Đông Malaysia) and Putrajaya và 2 ở
Đông Malaysia là Sabah và Sarawak. Đất nước thực thi chế độ
dân chủ nghị viện với hiến pháp quân chủ.
II. Vị trí địa lý
Malaysia trải rộng trên diện tích 330,323 km2, bao gồm bán
đảo Tây Malaysia và Đông Malaysia (ở rìa phía bắc đảo
Boneo) được ngăn cách bởi biển Nam Trung Hoa. Cảnh vật của
Malaysia hầu hết là rừng nhiệt đới rậm rạp, các vùng đồng bằng
duyên hải và các đồi núi gồ ghề những vùng đất trồng lúa và vô
số hang động đá vôi do sự sối mòn của nước.
III. Khí hậu- thời tiết
Khí hậu Malaysia là khí hậu nhiệt đới với những đặc trưng
như nhiệt độ đồng đều, độ ẩm cao, lượng mưa phong phú và
thường xuyên có những đợt gió nhẹ.
Malaysia nằm trong vùng khí hậu xích đạo, hiếm khi
Malaysia không có nắng trừ khi ở vào mùa gió mùa đông bắc.
9
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IV. Thủ đô
Kuala Lumpur hay còn được gọi là “KL” là thành phố thủ đô
và là một đô thị náo nhiệt ở Malaysia. Bất chấp sự hối hả và
nhộn nhịp KL vẫn có những nét độc đáo riêng của mình như
những món ăn ngon, các khu trung tâm sang trọng và trung tâm
mua sắm cũng như phong cảnh tuyệt đẹp.
Những danh lam nổi tiếng bao gồm khu vực lịch sử
Bangunan Sultan Abdul Samad, tòa tháp đôi Petronas và Tháp
Kuala Lumpur.
V. Dân số
Dân số Malaysia được tính năm 2016 là 31,7 triệu người với
mức tăng dân số 1,5 % vào năm 2015.
VI. Con người và văn hóa
Malaysia là đất nước có một xã hội đa văn hóa với người Mã
Lai là nhóm dân tộc chiếm đa số, sau đó đến người Trung
Quốc, Ấn Độ và các nhóm người bản địa khác đại diện đa số ở
Sarawak và Sabah (như Dayak, Iban, Bidayuh, Kadazan và
Bajau).
Mỗi nhóm sắc tộc và tôn giáo đều tổ chức các lễ hội của
mình như Hari Raya Aidilfitri, Tết Trung Quốc, Deepavali,
Thaipusam, Wesak Day, Giáng sinh, Lễ Phục Sinh và tại
Sarawak, Ibans và Bidayuhs còn có lễ Gawai đánh dấu sự kết
thúc của mùa thu hoạch lúa.
VII. Tôn giáo
Hồi giáo là tôn giáo chính thức của Malaysia. Là một xã hội
đa sắc tộc, các tôn giáo khác như Phật giáo, Ấn Độ giáo và Kitô
giáo được sinh hoạt rộng rãi.
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VIII. Ngôn ngữ
Ngôn ngữ Mã Lai, hay còn được gọi là "Bahasa Melayu", là
ngôn ngữ quốc gia của Malaysia.
Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của Malaysia và được sử
dụng rộng rãi trên toàn quốc.
Phần lớn Biển báo đường bộ và các bảng hướng dẫn được
viết bằng tiếng Bahasa Malaysia và tiếng Anh.
Các ngôn ngữ khác được sử dụng rộng rãi ở Malaysia là
tiếng Trung Quốc và tiếng Tamil. Tiếng Quan Thoại hiện giờ là
ngôn ngữ Phổ biến mặc dù các phương ngữ như tiếng Quảng
Đông và tiếng Hokkien cũng được sử dụng rộng rãi.
IX. Một số lưu ý khác
Nguồn điện
• Điện áp: 220-240 Volts
• Loại ổ cắm: Anh BS-1363
• Thiết bị đa điện áp: bộ điều hợp cắm
• Đồ điện tử 110V - 120V: bộ điều chỉnh điện áp + bộ
chuyển nguồn.
• Tủ sấy tóc, que uốn tóc, vv: bộ điều chỉnh điện áp + bộ
chuyển nguồn
Múi giờ: GMT+8
Tỷ giá tiền tệ: Đồng Ringgit Malaysia hoặc "RM" / "MR" là
tiền tệ chính thức của Malaysia. (1 RM vào khoảng
5.300VNĐ)
Có các điểm giao dịch tiền tệ tại tất cả các ngân hàng lớn,
khách sạn, trung tâm mua sắm và các trung tâm, vị trí chiến
lược trong thành phố.
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Mua hàng có thể được thực hiện bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín
dụng hoặc bằng tiền mặt. Visa và MasterCard là những thẻ
được chấp nhận chủ yếu ở Malaysia.
Các trạm rút tiền ATM cũng có sẵn. Hầu hết các ngân hàng ở
Malaysia đều được kết nối với các mạng lưới quốc tế như
Maestro, Cirrus và Plus, do đó cho phép rút tiền từ các tài
khoản ở nước ngoài.
X. Giao thông đi lại
1. Khu vực Kuala Lumpur
Đến và đi từ Sân bay (KLIA, KLIA 2, Subang)
Đến và đi từ KLIA, KLIA 2 và sân bay Subang được thực
hiện thuận tiện bằng taxi đến bất kỳ điểm đến nào tại Kuala
Lumpur / Selangor. Mua phiếu giảm giá tại quầy bán vé trước
khi rời khỏi nhà ga và sử dụng phiếu đó để trả tiền vé theo tỷ lệ
khuyến mãi cho lái xe taxi. Cũng có một tuyến tầu nhanh
(ERL) kết nối giữa KLIA / KL và nhà ga trung tân KL Sentral.
Dịch vụ taxi
Đi taxi ở Malaysia được tính theo đơn vị mét, với mức giá
khởi điểm là 3RM và tăng cố định. Áp dụng phí đặt chuyến và
có phụ thu vào giờ cao điểm và sau nửa đêm.
Có các bến đỗ taxi được bố trí bên ngoài các trung tâm mua
sắm, sân bay và ga tàu. Nhân viên trợ giúp khách sạn có thể
giúp khách đặt taxi.
Đường sắt
Đường sắt là phương thức vận tải thông dụng giữa các tiểu
bang, liên thành phố cũng như đi du lịch trong thành phố Kuala
Lumpur. Các tuyến chính bao gồm KTM Commuter, KTM
12
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Intercity, Đường sắt nhẹ (LRT), KL Monorail và phương tiện
vận chuyển nhiều người mới (MRT).
KTM Commuter bao gồm các chuyến đi liên tỉnh và Greater
Kuala Lumpur/ Klang Valley và xa hơn, bao gồm 53 nhà ga
cùng với các trung tâm đầu mối trung chuyển chính, như KL
Sentral và Bandar Tasik Selatan.
Những du khách từ Kuala Lumpur đến các tiểu bang khác ở
bán đảo Malaysia có thể sử dụng dịch vụ hàng ngày của KTM
Intercity bao gồm tuyến Bắc và Nam và các tuyến Nam và các
khu vực Bờ Đông.
Tuyến Đường sắt nhẹ (Light Rail Transit - LRT) có hai tuyến,
đó là tuyến Kelana Jaya Chạy từ Gombak đến Kelana Jaya, và
tuyến Ampang chạy từ Sentul Timur đến Bandar Kinrara.
Monorail ở Kuala Lumpur là một hệ thống giao thông công
cộng phức tạp kết nối nhiều điểm đến quan trọng trong các khu
vực nhộn nhịp nhất của Kuala Lumpur. Tuyến Monorail KL
8.6km chạy qua 11 ga từ KL Sentral ở Brickfields, đi qua trung
tâm Business District (CBD) của Kuala Lumpur và kết thúc tại
ga Titiwangsa ở Jalan Tun Razak.
Tuyến tàu điện ngầm số 1 bắt đầu từ Sungai Buloh và đi qua
khu vực trung tâm thành phố của Kuala Lumpur trước khi kết
thúc ở Kajang, kéo dài trên 51km với 31 ga dọc theo nó. Tuyến
tàu điện ngầm này bao gồm cả những ga cao và ga ngầm và
chạy ở tần suất 3,5 phút một chuyến.
Xe buýt
Cách rẻ hơn để đi vòng quanh thành phố là bằng xe buýt
công cộng. Các tuyến xe bus nhanh của Kuala Lumpur (Bus
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nội đô) hoạt động từ 06:00 đến 24:00. Giá vé xe buýt được tính
theo khu vực và các tuyến xe bus gom khách trung chuyển chỉ
có giá 1RM.
Tuyến xe bus nhanh chất lượng cao Sunway BRT (Sunway)
là tuyến xe buýt nâng cấp chuyên dụng bao phủ thị trấn
Sunway và kết nối qua trạm LRT ở USJ 7 hoặc Setia Jaya
Komuter. Phục vụ bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
Uber & Grabcar
Người dân Malaysia ở các khu vực thành thị hiện đang sử
dụng Uber và Grabcar một cách rất phổ biến. Để sử dụng dịch
vụ này, mọi người cần phải tải các ứng dụng Uber và Grabcar
tương ứng các dịch vụ và tận hưởng một chuyến đi với mức phí
cố định.
2. Thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng Pulau Langkawi
Đi và đến từ sân bay
Việc đi lại từ sân bay đến Langkawi bằng taxi rất thuận tiện
và có thể đến bất kỳ địa điểm nào tại Pulau Langkawi.
Mua phiếu giảm giá tại quầy vé ở sân bay trước khi rời khỏi
nhà ga và sử dụng phiếu này để trả tiền vé theo mức ưu đãi
được ghi trên phiếu cho lái xe taxi.
Xe hơi
Có thể thuê xe hơi của các văn phòng du lịch tại cầu cảng
Kuah hoặc từ sân bay. Mức phí phụ thuộc vào loại xe ô tô và
thời gian thuê của bạn.
Cần phải đảm bảo chắc chắn trong tiền thuê đã bao gồm cả
phí bảo hiểm có liên quan để có thể yên tâm sử dụng.
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Xe taxi
Taxi là phương thức di chuyển chính ở Pulau Langkawi. Tùy
thuộc vào điểm đến, tiền vé có thể đắt. Có thể cân nhắc việc
thuê cố định một xe nếu bạn lưu lại trong một thời gian dài.
3. Thành phố ven biển Terengganu
Đi và đến từ sân bay
Tương tự như Kuala Lumpur và Pulau Langkawi, bạn có thể
mua phiếu giảm giá tại quầy bán vé Taxi gần sảnh đến và sử
dụng phiếu này để trả tiền vé theo mức ưu đãi được ghi trên
phiếu cho lái xe taxi.
Từ sân bay Terengganu đến trung tâm thành phố mất khoảng
40 đến 45 phút.
Xe hơi
Có thể thuê xe hơi từ các văn phòng du lịch tại sân bay.
Xe taxi
Taxi là một phương thức vận tải khác khi đi du lịch tại
Terengganu nhưng cần lưu ý là dịch vụ này thường kết thúc
trước 20:00 giờ.
I. Một số câu hội thoại cơ bản
Bạn khỏe không?

Apa khabar?

Xin chào (buổi sáng) !

Selamat pagi

Xin chào (buổi trưa) !

Selamat tengahari

Chúc ngủ ngon!

Selamat malam

Cảm ơn!

Terima Kasih

Xin lỗi!

Maafkan saya
15
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Bao nhiêu?

Berapa harga?

Xin vui lòng!

Tolong / Sila

Tôi xin lôi!

Saya minta maaf

Có / không

Ya / Tidak

Tôi ổn

Khabar baik

Tên bạn là gì?

Siapa nama kamu?

Bạn có nói tiếng Anh không?

Adakah anda tahu bercakap
Inggeris?

Tôi không hiểu

Saya tidak faham

... ở đâu?

Di mana ...?

Khách sạn…

Hotel

Thị trường…

Pasar

Nhà hàng…

Restoran

Ga tàu/xe…

Stesyen

Phòng vệ sinh…

Tandas

II. Những việc “NÊN” và “KHÔNG NÊN” làm khi ở
Malaysia
• Có một quy tắc là phải cởi giày trước khi vào nhà của
người Malaysia.
• Khách đến thăm thường được mời đồ uống. Nên chấp
nhận những thứ được mời để tỏ thái độ lịch sự.
• Thường xuyên sử dụng tay phải khi ăn và chấp nhận điều này.
• Phải cởi bỏ giày dép trước khi đi vào các nơi thờ cúng,
chẳng hạn như nhà thờ Hồi giáo và các Đền thờ. Tôn trọng các
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quy tắc trang phục khi đi thăm những địa điểm này. Ăn mặc
một cách khiêm tốn. Các đền hoặc nhà thờ Hồi giáo thường yêu
cầu và cung cấp cho khách nữ, áo choàng và khăn choàng.
• Người Hồi giáo Malaysia thường không được uống rượu.
Tương tự, người Hồi giáo cũng không ăn thịt lợn.
III. Danh sách các mặt hàng kiểm tra và bị cấm khi
xuất/nhập cảnh vào Malaysia
Một số mặt hàng nhất định chỉ được phép đưa vào Malaysia
khi có Giấy phép nhập khẩu hoặc uỷ quyền từ các cơ quan hữu
quan. Nếu bạn không có Giấy phép nhập khẩu hoặc giấy ủy
quyền, hàng hoá sẽ bị bắt giữ và chuyển đến Cơ quan có liên
quan để xét duyệt.
Xin tham khảo bảng dưới đây để biết thông tin về các mặt
hàng phải kiểm tra hoặc bị cấm. Bạn có thể truy cập trang web
của các cơ quan liên quan để biết thêm chi tiết.
1. Danh mục hàng phải kiểm tra
Cơ quan có thẩm quyền

Các mặt hàng phải kiểm tra

• Động vật, chim và sản phẩm
Bộ Nông nghiệp Malaysia phụ;
• Thực vật và sản phẩm thực vật;
Website:
http://www.moa.gov.my

• Thịt và sản phẩm thịt;
• Các sản phẩm cá và hải sản;
• Hoa quả và rau.
17
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Bộ truyền thông Đa
phương tiện của
Malaysia

• Phim, video và trò chơi điện
tử;
• Xuất bản phẩm và băng ghi
âm;

Website:
http://www.kkmm.gov.my • Thiết bị viễn thông và vô tuyến
điện.
Bộ Y tế
Website:
http://www.kkm.gov.my
Cảnh sát hoàng gia
Malaysia

• Dược phẩm;
• Thuốc men;
• Các chất độc;
• Các thiết bị y tế.
• Vũ khí và chất nổ;
• Quần áo chống đạn;

• Đồ chơi súng, súng ngắn và
Website:
súng lục ổ quay;
http://www.pdrm.gov.my
• Vũ khí, dao găm, giáo và thanh
kiếm.
2. Hàng cấm
Bạn không được phép mang hàng hoá bị cấm theo Pháp luật
Malaysia
Các mặt hàng được xác định dưới đây đều bị cấm nhập khẩu
trừ khi có Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy phép của cơ quan có
thẩm quyền:
• Bất kỳ loại thịt, xương, da, móng, sừng, bộ phận nội tạng
hoặc bất kỳ bộ phận nào của động vật gia cầm;
• Trứng trong vỏ;
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• Động vật sống – các loài linh trưởng gồm khỉ, lemur,
galago, potto, và các loài khác;
• Vật liệu nổ và pháo hoa;
• Vũ khí giả, súng / súng ngắn đồ chơi;
• Lựu đạn giả;
• Vũ khí và đạn dược không phải là vũ khí cá nhân do khách
du lịch đích thực mang vào;
• Áo choàng chống đạn, mũ sắt và các mặt hàng quần áo
khác để bảo vệ chống lại sự tấn công;
• Đất và sâu bệnh bao gồm côn trùng sống, chuột, ốc sên, và
giá thể nuôi cấy thực vật gây bệnh cho cơ thể;
• Các loại mũ bảo hiểm (trừ trường hợp được đội bởi người
đi xe máy hoặc người đi xe gắn máy);
• Đầu video không bao gồm đồng hồ trò chơi và trò chơi
điện tử sử dụng với máy thu hình;
• Xe cơ giới;
• Batik sarong (Khăn choàng, quấn bằng vải Batik)
• Lúa và gạo kể cả các sản phẩm từ gạo;
• Thiết bị kết nối với mạng viễn thông công cộng;
• Thiết bị liên lạc vô tuyến đang được sử dụng cho viễn
thông ở tần số thấp hơn 3000 GHz;
• Saccharin và muối của nó;
• Ăng ten Parabola dùng ngoài trời;
• Sâu rầy và sinh vật có khả năng gây hại cho cây trồng;
• Cá sống;
• Dầu và mỡ động vật;
• Thực vật bao gồm các bộ phận và sản phẩm thực vật;
• Thuốc trừ sâu gia dụng và nông nghiệp;
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•
lên;
•
•
•
•

Thiết bị điện trong nhà dùng 50 volt hoặc 120 volt Dc trở
Chất thải độc hại hoặc nguy hại;
San hô, sống hoặc chết;
Thiết bị để pha bia tại nhà;
Dược phẩm

3. Các mặt hàng bị kiểm soát hoặc bị hạn chế
• Đồ uống có cồn;
• Sản phẩm động vật, thực vật;
• Các loại đồ trang sức;
• Dược phẩm;
• Kim cương công nghiệp;
• Mẫu bệnh phẩm;
• Đồ cổ không dễ vỡ;
• Các vật dễ hư hỏng;
• Đồng hồ;
• CD / DVD;
• Tạp chí, tờ rơi.
• Có sự phê chuẩn đặc biệt đối với một số mặt hàng (OGA cơ quan chính phủ khác);
• Nhập khẩu các loại thực phẩm sẽ được kiểm tra 100% và
sẽ yêu cầu lấy mẫu;
• Có dán nhãn theo quy định của Bộ luật 135 của cơ quan
quản lý y tế;
• Thuốc men, nước hoa, hương thơm và hương vị - Có dán
nhãn theo quy định của Bộ luật 128 của cơ quan quản lý Dược;
• Dược phẩm;
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• Kim cương công nghiệp;
• Mẫu bệnh phẩm;
• Các mặt hàng dưới 5kg sẽ yêu cầu có phiếu cập nhật Dữ
liệu An toàn Vật liệu (MSDS);
• Các mặt hàng trên 5kg phải có giấy phép nhập khẩu và
giấy phép sản xuất;
• Nhập khẩu CD (phần mềm, chương trình, hướng dẫn sử
dụng - không có phim, nhạc, tài liệu quảng cáo, sách theo hạng
mục quy định của bộ luật 141 KDN);
• Nhập khẩu tất cả các sản phẩm y học, dược phẩm, mỹ
phẩm sẽ phải có giấy phép của cơ quan quản lý thực phẩm và
dược phẩm; và
• Tất cả các mặt hàng về âm thanh - băng video, VCD,
DVD, đĩa laser, hồ sơ, băng cassette sẽ phải trải qua kiểm tra và
phê duyệt bởi Hội đồng phim và kiểm duyệt.
Cố tình mang vào những thứ bất kỳ nào trong số những mặt
hàng đươc liệt kê ở trên vào Malaysia sẽ là hành vi phạm tội.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Ban thư ký MASOC
hoặc trực tiếp với:
Royal Malaysian Custom Department
Điện thoại liên hệ : +603-7806 7200 (từ 8.30 đến 17.00)
Fax : +603-7806 7599
E-mail : ccc@customs.gov.my
Thanh Hương và Đức Anh tổng hợp
(theo www.kualalumpur2017.com.my )
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
CỦA NƯỚC CHỦ NHÀ MALAYSIA
CHO SEA GAMES 2017
I. Công tác Tình nguyện viên
BTC của SEA Games 2017 và Para Games 2017 dự kiến sẽ
cần khoảng 20.000 tình nguyện viên làm việc cho 2 kỳ Đại hội.
Theo nhu cầu của BTC, tình nguyện viên cho SEA Games và
Para Games sẽ được phân bổ ở rất nhiều địa điểm, với chức
năng và nhiệm vụ khác nhau, từ việc phụ trách địa điểm thi
đấu, bảng điểm hiển thị, quản lý đám đông, bán vé, tuyên
truyền, giao thông, lễ tân – khánh tiết…
Đợt đăng ký tình nguyện viên lần đầu tiên được BTC tổ chức
vào ngày 14/11/2015, và trong vòng 48 tiếng kể từ thời điểm đơn
đăng ký chính thức phát ra, đã có hơn 20.000 người nộp đơn.
Đợt tập huấn tình nguyện viên đầu tiên được tổ chức vào
ngày 16/02/2017 tại Đại học Quốc gia Malaysia, với sự tham
gia của hơn 3.000 tình nguyện viên.
Đợt tập huấn tình nguyện viên thứ hai đã được diễn ra thành
công vào trung tuần tháng 4/2017, và đợt tập huấn cuối cùng sẽ
được tổ chức trước Lễ Khai mạc chính thức của Đại hội 1 tháng.
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Đợt tập huấn cuối cùng của tình nguyện viên sẽ tập trung vào
các hoạt động có liên quan đến công tác tổ chức Lễ Khai mạc,
những ngày thi đấu chính thức và Lễ Bế mạc của Đại hội.
II. Công tác Kiểm tra Doping của nước chủ nhà
1. Khái quát chung về Hoạt động Chống Doping
Nói chung, những hoạt động chống doping tại SEA Games
2017 sẽ được thực hiện theo đúng tất cả các yêu cầu và tiêu
chuẩn do Cơ quan chống Doping Thế giới (WADA) áp đặt
thông qua năm (5) Tiêu chuẩn quốc tế quy định trong Bộ luật
chống doping thế giới.
2. Danh sách các chất và phương pháp bị cấm năm 2017
Danh sách này được sắp xếp theo hạng mục hoặc theo tên
gọi các chất và phương pháp bị cấm trong thể thao, và phân
biệt những chất, phương pháp bị cấm hoàn toàn với những
chất, phương pháp chỉ bị cấm trong thi đấu. Danh sách các chất
và phương pháp bị cấm phải được ban hành đến tất cả các vận
động viên, nhân viên hỗ trợ vận động viên, người quản lý đội,
huấn luyện viên và Bác sĩ của đội. Thông tin về Danh sách các
chất, phương pháp bị cấm năm 2017 có thể nhận được thông
qua Ủy ban Y tế và Chống doping của SEA Games lần thứ 29
năm 2017.
3. Các tiêu chuẩn quốc tế đối với việc kiểm tra và tiến
hành điều tra (ISTI) về doping
Phần này đặt ra tất cả các yêu cầu bắt buộc, từng bước phải
tuân thủ đối với việc kiểm tra doping, từ kế hoạch kiểm tra và
lựa chọn một vận động viên để kiểm tra, kể cả việc vận chuyển
mẫu đến phòng thí nghiệm. Cơ quan chống Doping của
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Malaysia (ADAMAS), tổ chức chống doping quốc gia của
Malaysia, sẽ đảm bảo rằng tất cả các thủ tục, quy trình lấy mẫu
thử đều theo đúng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra và điều tra
(ISTI).
4. Tiêu chuẩn quốc tế về miễn trừ do điều trị (ISTUE)
Phần này quy định các quyền của vận động viên được điều
trị y tế trong những điều kiện cụ thể. Mặc dù hầu hết các bệnh
thông thường đều có thể được điều trị bằng thuốc không chứa
các chất bị cấm, song Bộ luật Chống doping Thế giới vẫn cho
phép các vận động viên nộp đơn xin miễn trừ do Điều trị (TUE)
theo điều kiện y tế hợp pháp để sử dụng chất hoặc phương pháp
bị cấm.
5. Các tiêu chuẩn quốc tế về phòng thí nghiệm (ISL)
Phần này đặt ra tất cả các thủ tục phù hợp, các bước mà các
phòng thí nghiệm đã được WADA công nhận phải tuân thủ khi
tiến hành phân tích các mẫu vật kiểm tra Doping, từ khi phòng
thí nghiệm tiếp nhận mẫu thử, cho đến việc báo cáo kết quả cho
cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, bao gồm cả việc bảo vệ các
mẫu còn lại.
6. Các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ sự riêng tư và Thông
tin cá nhân (ISPPPI)
Là những quy định nhằm đảm bảo cho tất cả các bên liên
quan tham gia vào việc chống doping trong thể thao đều được
bảo vệ sự riêng tư phù hợp đối với việc thu thập và sử dụng các
dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như về nơi ở, việc kiểm tra Doping
và TUE.
7. Cơ cấu các hoạt động
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Trưởng Ban kiểm tra Doping của Đại hội

Trưởng nhóm HĐ chống Doping của mỗi nhóm HĐ

Điểm trưởng Kiểm
tra Doping tại mỗi
địa điểm thi đấu

a. Lấy mẫu

Trưởng ban kiểm tra
Doping (DCO) tại
mỗi địa điểm thi đấu

DCO và cán bộ
lấy máu (BCO)

Đội ngũ phục vụ

Thủ tục lấy mẫu trong quá trình thi đấu tại SEA Games lần
thứ 29 (SEA Games 2017) sẽ theo đúng quy trình 11 bước cơ
bản do WADA quy định, bắt đầu từ việc lựa chọn vận động
viên, ra thông báo, báo cáo với trạm kiểm tra doping, các vấn
đề liên quan đến trang thiết bị lấy mẫu, việc lấy mẫu, các vấn
đề liên quan đến lượng nước tiểu, chia tách mẫu, niêm phong
mẫu, đo tỷ trọng, ghi vào phiếu kiểm tra doping và cuối cùng là
các thủ tục đối với phòng thí nghiệm.
Ủy ban Y tế và Chống Doping của SEA Games lần thứ 29
năm 2017 đã ban hành bản Hướng dẫn toàn diện về các thủ tục
kiểm tra doping nhằm giải thích rõ về vai trò và trách nhiệm
của mỗi cán bộ, nhân viên chống doping và các chi tiết kỹ thuật
của chương trình chống doping trong sự kiện này.
Ghi chú: Tất cả các vận động viên được chỉ định để kiểm tra
doping phải có một cán bộ của nhóm đi kèm trong suốt quá
trình kiểm tra.
b. Miễn trừ do điều trị (TUE)
• Thủ tục nộp đơn xin Miễn trừ (TUE)
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Bước 1:

Bước 2:

Xin mẫu đơn TUE
từ Tổ chức chống
doping quốc gia
(NADO) của chính
mình, Liên đoàn
quốc tế (IF), hoặc
Liên đoàn SEA
Games (SEAGF)

Đơn xin được
hưởng TUE phải
do Bác sĩ của vận
động viên khai
một cách đầy đủ
và nộp cho Ủy ban
TUE của SEAGF

Bước 3: Hội đồng các
chuyên gia sẽ xem xét
và cấp TUE nếu:
1) Sức khỏe của vận
động viên sẽ suy yếu
đáng kể nếu không
được sử dụng chất đó
2) Chất đó Không làm
tăng thành tích
3) Không có phương
pháp điều trị thay thế
nào

Bước 4:
Nếu TUE được cấp,
vận động viên có
thể dùng thuốc
theo các điều kiện,
liều và thời gian đã
nêu. Nếu TUE
không được cấp,
vận động viên sẽ
được thông báo về
lý do và có quyền
kháng cáo quyết
định này.

• Nếu có thể, vận động viên phải khai báo có giấy phép
TUE hợp lệ với Cán bộ kiểm tra Doping (DCO). Thông tin này
nên được ghi lại trong phần khai báo về thuốc men của tờ khai
(biểu mẫu) kiểm tra Doping và phải khai cả các chất, thuốc có
liên quan nếu biết, số giấy chứng nhận TUE, ngày hết hạn và
cơ quan cấp phép.
III. Các vấn đề về địa điểm thi đấu
1. 80% công việc tại các địa điểm thi đấu SEA Games và
ASEAN Para Games 2017 đã hoàn thành
Chương trình xây dựng và nâng cấp địa điểm cho SEA
Games và ASEAN Para Games (KL 2017) đã đạt được 80%
khối lượng công việc.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao - Khairy Jamaluddin cho
hay, Trường bắn Quốc gia ở Subang đã được hoàn thành trong
khi các địa điểm khác sẽ sớm hoàn thành.
Sân vận động MABA (địa điểm thi đấu Bóng rổ) và Khu liên
hợp thể thao dưới nước Putrajaya (nội dung ba môn phối hợp,
trượt nước và trượt ván) sẽ được bàn giao cho MASOC trong
tháng 6 này.
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Trung tâm Đua thuyền Quốc gia ở Langkawi (tổ chức môn
Đua Thuyền buồm), Công viên giải trí Pudu Ulu ở Cheras (tổ
chức môn Bi sắt), Kinrara Oval (tổ chức môn Cricket) và Sân
vận động Hội đồng Thành phố Petaling Jaya (tổ chức môn
Rugby) dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6.
2. Sân vận động quốc gia được vinh danh là SVĐ “hoàn hảo”
Ngày 19/05/2017, Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil trở nên
lung linh và đầy náo nhiệt khi các fan và cộng đồng tụ tập về
đây để trải nghiệm vầng hào quang của sân vận động mới hoàn
thành trước ngày khai mạc SEA Games 29 tại Kuala Lumpur
2017 vào tháng Tám.
Sân vận động đã tổ chức một giải thể thao lần đầu tiên đó là
giải thi đấu Bóng đá cộng đồng kéo dài suốt một ngày với 6
đội bóng nghiệp dư của địa phương, tạo cơ hội để mọi người
cảm nhận vầng hào quang của sân vận động đã được nâng cấp.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, YB Brig Gen Khairy
Jamaluddin đã bày tỏ sự hài lòng về sự kiện này và quan trọng
hơn cả là tình trạng tổng thể và kiểu dáng của sân vận động 20
năm tuổi này.
Hình ảnh và cảm giác hoàn toàn mới của sân vận động đã
làm tăng thêm hứng thú cho người hâm mộ và các đội bóng khi
họ tập trung tại địa điểm thi đấu này từ đầu giờ chiều.
“Cỏ vẫn còn nguyên vẹn, trong tình trạng tốt ngay cả sau một
số trận đấu ngày hôm nay. Quan trọng hơn, chúng tôi đã có thể
vận hành thử nghiệm các trang thiết bị khác nhau bao gồm
phòng thay đồ, màn hình khổng lồ, hệ thống đèn pha, âm thanh
và các thiết bị khác”, YB Brig Gen Khairy nói.
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“Chúng tôi sẽ lưu ý tất cả các thông tin thu thập được sau sự
kiện ngày hôm nay để chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ giải đấu lớn nào
sắp tới kể cả SEA Games hoặc Malaysia Cup”, ông nói thêm.
“Sân vận động này thuộc về dân chúng, chúng tôi đã mời các
đội bóng của cộng đồng chơi ở đây hôm nay vì chúng tôi muốn
sân vận động quốc gia trở thành một sân vận động lấy nhân dân
làm trung tâm phục vụ”.
Giai đoạn một của công cuộc xây dựng, bắt đầu vào năm
2015 bao gồm việc nâng cấp Sân vận động quốc gia, Sân vận
động Axiata Arena, Sân thi đấu Hockey và Trung tâm Thể thao
dưới nước Quốc gia.
3. Địa điểm thi đấu môn Đua ngựa đã sẵn sàng
Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - YB Brig
Gen Khairy Jamaluddin đã bày tỏ sự hài lòng về mức độ chuẩn
bị của Trung tâm Huấn luyện và tổ chức Đua ngựa 3Q, nơi sẽ
diễn ra các nội dung thi đấu điều khiển ngựa và vượt chướng
ngại vật của SEA Games 2017.
Trung tâm huấn luyện và tổ chức Đua ngựa 3Q, nằm ở
Kuang, hiện đã sẵn sàng để tổ chức và đón tiếp các vận động
viên, quan chức, các khách mời cũng như những chú ngựa sẽ
thi đấu ở 02 nội dung, dự kiến từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 8.
Trung tâm 3Q Equestrian cũng sẽ cung cấp hai khu chuồng
ngựa có khả năng chứa được 44 con ngựa trong cuộc thi này.
Giám đốc Trung tâm 3Q, Zainal Abidin Zahari, nói: “Chúng
tôi ưu tiên đảm bảo cho ngựa được chăm sóc tốt nhất; chúng tôi
cũng đã trang bị hệ thống camera giám sát toàn bộ các khu vực
chỗ ngồi”.
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Bộ trưởng YB Brig Gen Khairy ca ngợi những nỗ lực và
sáng kiến của Trung tâm 3Q trong việc chuẩn bị địa điểm thi
đấu trên tất cả các mặt.
4. Sân đua xe đạp lòng chảo đã sẵn sàng cho SEA Games
2017
Công trình phục vụ nội dung thi đấu Đua xe đạp lòng chảo
trong nhà với chiều dài 250m, đáp ứng tiêu chuẩn thế giới đã
chính thức được khai trương vào ngày 20/4/2017. Tổng Giám
đốc Ủy ban Thể thao quốc gia Datuk Ahmad Shapawi Ismail,
cho biết, sau ngày khai trương và kiểm tra thử nghiệm Ban tổ
chức vẫn sẽ tiến hành kiểm tra các hạng mục mà phía nhà thầu
bàn giao.
SEA Games 2017 sẽ là sự kiện đầu tiên mà sân Đua xe đạp
lòng chảo vinh dự được đưa vào phục vụ. Tuy nhiên, trước đó,
Ban tổ chức cũng sẽ tiến hành tổ chức một số sự kiện tiền Đại
hội.
Tổng Giám đốc Ủy ban Thể thao quốc gia Datuk Ahmad
Shapawi Ismail, cũng tỏ ra rất hài lòng với chất lượng công
trình cũng như hy vọng đây sẽ trở thành chất xúc tác cho nhân
tài mới nổi của môn thể thao này.
Hiện có rất nhiều tài năng trẻ và với cơ sở vật chất như sân
Đua xe đạp lòng chảo chất lượng cao, nước chủ nhà sẽ có nhiều
cơ hội để phát triển môn thể thao này.
Bên cạnh đó, sân Đua xe đạp lòng chảo mới hoàn toàn đáp
ứng đủ điều kiện để tổ chức các giải Cúp thế giới, các giải vô
địch thế giới, là cơ hội để thu hút nhân tài khắp nơi, tạo điều
kiện cho các VĐV Malaysia học hỏi kinh ngiệm.
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5. Địa điểm thi đấu môn Bi sắt của SEA Games 2017 sẽ
được hoàn tất trong tháng 6
Địa điểm thi đấu của môn Bi sắt tại SEA Games 2017 đã
nhận được đánh giá từ các quan chức thể thao quốc tế hàng đầu
rằng đây là địa điểm đáp ứng tiêu chuẩn thế giới. Claude
Azema, Chủ tịch Liên đoàn Bi sắt quốc tế cho biết, địa điểm thi
đấu Bi sắt trong nhà quốc gia tại Cheras có 24 làn thi đấu trong
nhà và tám làn thi đấu ngoài trời, đảm bảo tiêu chuẩn thế giới
và phù hợp để đăng cai tổ chức bất cứ sự kiện quốc tế nào.
Chủ tịch Claude Azema cũng đánh giá cao rằng đây là một
địa điểm đáng ngạc nhiên, nước chủ nhà chắc chắn sẽ chứng
minh được cam kết thúc đẩy và quảng bá cho các môn thể thao
trong đó có Bi sắt ở mức độ cao nhất tại Đại hội sắp diễn ra
cũng như tại sự kiện Bi sắt tiền SEA Games tổ chức tại đây vào
tháng 5 vừa qua.
Thư ký danh dự Liên đoàn Bi sắt Malaysia Cheah Ban
Cheng cũng đã bày tỏ lời cảm ơn tới đơn vị thi công KL City
Hall về những nỗ lực kiến tạo nên địa điểm thi đấu này nhằm
phục vụ cho những VĐV Bi sắt hàng đầu khu vực tham gia thi
đấu tại đây.
Với thiết kế trong nhà và ngoài trời, địa điểm thi đấu của
môn Bi sắt có thể đáp ứng mọi loại hình thời tiết chính vì vậy
đó là dấu hiệu tích cực khởi đầu cho sự diễn ra suôn sẻ của môn
thể thao này tại SEA Games 2017. Tại đây, Ban tổ chức cũng
tiến hành nâng cấp một số trang thiết bị như ghế ngồi, khu vực
nhà vệ sinh.
Với một địa điểm thi đấu tầm cỡ thế giới như thế này, điều
quan trọng đối với VĐV đó là làm sao để họ sử dụng hết công
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năng cũng như có thể tập huấn thường xuyên nhằm làm quen
và đạt được lợi thế ưu tiên trước khi Đại hội chính thức bắt đầu.
IV. Các vấn đề về xây dựng hình ảnh và bảo vệ môi trường
1. Malaysia quyết tâm hướng tới một kỳ Đại hội minh
bạch
Ban tổ chức SEA Games và ASEAN Para Games 2017
khẳng định sẽ đảm bảo tính minh bạch trong quá trình điều
hành Đại hội thông qua việc hợp tác chặt chẽ với Ủy ban
Phòng, chống tham nhũng Malaysia nhằm tránh cũng như kiểm
soát bất cứ một động thái nào có dấu hiệu không minh bạch.
Thành viên Tổ Thư ký Ban tổ chức Kuala Lumpur 2017 Dato
Seri Zolkples Embong cho biết động thái này nhằm tránh tất cả
những yếu tố liên quan tới việc quản lý yếu kém, tham nhũng sau
những vấn đề có liên quan tới tài chính không rõ ràng.
Ban Tổ chức khẳng định sự rõ ràng và minh bạch trong việc
quảng lý tài chính và tổ chức Đại hội thông qua những báo cáo
tài chính có liên quan tới trang thiết bị, địa điểm thi đấu và các
vấn đề liên quan.
2. SEA Games 2017 sẽ là một Đại hội Thể thao xanh
SEA Games 2017, được biết đến là SEA Games lần thứ 29,
cũng sẽ là “một Đại hội thể thao xanh”, Bộ trưởng Thanh niên
và Thể thao - Khairy Jamaluddin cho biết.
Với những nỗ lực bảo vệ môi trường, Khairy tuyên bố rằng
ông đã chỉ thị cho Ban Thư ký của SEA Games phải đảm bảo
tổ chức Đại hội thể thao thân thiện với môi trường.
Khairy lấy một số ví dụ, chẳng hạn như có thùng rác tái chế
khắp Kuala Lumpur trong suốt thời gian diễn ra Đại hội - trái với
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việc chỉ có thùng rác - và sử dụng ít túi nhựa để đựng thực phẩm
cũng như hạn chế số người bán hàng rong trong dịp Đại hội.
“SEA Games sẽ thu hút sự chú ý của cả thế giới. Chúng tôi
muốn họ nhận thấy rằng đây là những sáng kiến mà họ có thể
đưa vào thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của mình”,
Khairy nói.
Ông đã nói với các phóng viên sau khi bế mạc Hội nghị của
Hiệp hội Phụ nữ Liên Thái Bình Dương và Đông Nam Á tại
Malayisa (PPSEAWA), trong đó ông cũng kêu gọi người dân
Malaysia “phát giác và ngăn chặn” khi họ thấy ai đó vi phạm
luật bảo vệ môi trường.
“Chúng ta thường không đủ tự tin; Chúng ta cũng phải nói
với người khác”
“Nếu bạn thấy ai đó đang xả rác hoặc ném một điếu thuốc
trên sàn nhà, hãy nói với họ ngay cả khi họ lớn hơn bạn”.
3. Các thành phố tổ chức các môn thi đấu “chuyển mình”
vì sự thành công của SEA Games và ASEAN Para Games
2017
Còn 2 tháng là đến dịp tổ chức SEA Games lần thứ 29, công
tác chuẩn bị của Hội đồng hành chính thành phố Kuala Lumpur
(DBKL) đang diễn ra với nhịp độ rất khẩn trương.
Thị trưởng Datuk Seri Mohd Amin Nordin Abd Aziz cho
biết DBKL đã được Ban Tổ chức SEA Games Malaysia
(MASOC) giao nhiệm vụ hết sức chi tiết và rõ ràng.
“Chúng tôi được yêu cầu phải đảm bảo vấn đề thực phẩm,
chỗ ở và việc làm đẹp đô thị”.
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Amin Nordin nói: “Tôi vui mừng nói rằng công việc đã bắt
đầu và mọi thứ đang diễn ra. Khách sạn cho các vận động viên
và các quan chức lưu trú đã được lựa chọn. Theo báo cáo có
tổng cộng 41 khách sạn 4 sao và 5 sao đã được chọn, và đương
nhiên, các bữa ăn đều với quy trình kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được cung cấp tại đấy”.
Amin Nordin cho biết DBKL cũng tham gia chuyên chở các
quan chức, trọng tài và vận động viên từ khách sạn đến các địa
điểm thi đấu các môn thể thao khác nhau.
“Chúng tôi sẽ huy động khoảng 7.000 người và sử dụng xe
của chúng tôi trong suốt thời gian điễn ra Đại hội từ ngày 19
đến ngày 31 tháng 8”, ông nói.
Amin Nordin bổ sung rằng MASOC đã hoàn thiện xong các
địa điểm thi đấu cho SEA Games và bốn cơ sở chính dưới sự
quản lý của DBKL sẽ được sử dụng.
Các địa điểm thi đấu này là Dataran Merdeka dành cho môn Bắn
cung, Sân vận động Titiwangsa cho môn Cầu mây, Taman Pudu
Ulu cho Bi sắt và Sân vận động Bola Sepak cho môn Bóng đá.
Trong bốn cơ sở này, chỉ có Công viên Pudu Ulu đã được
xây dựng và hoàn thành vào cuối tháng 5 vừa qua.
Đối với việc chỉnh trang kiến trúc và cảnh quan thành phố,
Amin Nordin cho biết, công việc này đã bắt đầu tại 30 điểm
trong thành phố gần với các khách sạn mà vận động viên lưu
trú, các đường phố chính, các vòng xuyến và các điểm du lịch
như KLCC, Masjid Negara và Little India.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ sử dụng các cây hoa nhiệt đới như
heliconia và canna để tạo ra màu sắc cho các địa điểm khi xây
dựng các công trình làm đẹp cảnh quan thành phố”.
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Là một phần của hoạt động làm đẹp cảnh quan đô thị, thành
phố đã xây dựng một cổng chào tại ranh giới Kuala LumpurSelayang ở Jalan Kuching.
Các tấm panô chào mừng cũng sẽ được dựng tại 7 địa điểm ở
Jalan Kuching, Jalan Semantan, Sân vận động Titiwangsa và
Nhà ga LRT Bandaraya gần Jalan Raja Laut và từ Jalan Sungei
Besi tới Jalan Istana.
Amin Nordin nói thêm rằng các tình nguyện viên cũng đã
được huy động vào việc kẻ các vạch lề đường trong những
ngày cuối tuần.
“Các tình nguyện viên từ các tổ chức phi chính phủ và cư
dân của Kuala Lumpur đã rất nồng nhiệt giúp sức trong các
sáng kiến này. Chúng tôi sẽ cung cấp sơn, bàn chải và bữa ăn
sáng cho các tình nguyện viên”, ông nói.
Các nhà khai thác dịch vụ ăn uống cũng sẽ được giám sát về
vệ sinh và an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các địa điểm thi đấu
của Đại hội và các điểm tham quan du lịch.
Khu vực chỗ ở cũng đang được kiểm tra về việc diệt trừ
muỗi Aedes và chuột.
Amin Nordin cho biết, các đầu bếp của 11 quốc gia tham dự
đã đến thăm các địa điểm thi đấu vào tháng trước.
Khi được hỏi về chi phí, Ngài thị trưởng cho biết, DBKL chỉ
được nhận 1 triệu RM và sử dụng các nguồn lực của chính
mình cho các chương trình.
Còn ở Thành phố Peta Jaya, chỉ có một địa điểm thi đấu thể thao
của chính quyền địa phương sẽ được sử dụng cho SEA Games.
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Cán bộ quan hệ công chúng của Hội đồng Thành phố
Petaling Jaya - Zainun Zakaria cho biết sân vận động Kelana
Jaya sẽ được sử dụng cho các trận đấu Bóng bầu dục 7 người.
“Các cán bộ của Bộ Thanh niên và Thể thao đã có mặt để
đánh giá các trang thiết bị của sân vận động và họ đã yêu cầu
chúng tôi nâng cấp một số hạng mục. Các tiện nghi, trang thiết
bị này bao gồm nhà vệ sinh, sân cỏ, chỗ ngồi, cũng như các lối
đi vào và ra khỏi sân vận động. Việc quản lý giao thông vẫn
chưa được thảo luận, nhưng đối với các bãi đỗ xe, chúng tôi sẽ
sử dụng không gian hiện có tại công viên Lake Kelana Jaya,
đối diện với sân vận động và cạnh hồ bơi của thành phố”.
Khác với việc tổ chức thi đấu môn Bóng bầu dục 7 người,
việc xây dựng dự án Empire City dọc theo tuyến đường cao tốc
Damansara-Puchong sẽ là nơi tổ chức các nội dung thi đấu môn
Trượt băng.
Trước đây, tại StarBiz người ta đã được công bố rằng Empire
City đã được xác nhận là địa điểm dành cho các nội dung thi
đấu Khúc côn cầu và Trượt băng nghệ thuật, và sân thi đấu đã
sẵn sàng vào ngày 1 tháng 2.
Tại Thành phố Shah Alam, các trận đấu Bóng đá và Futsal sẽ
được tổ chức ở 2 địa điểm.
Các trận đấu Bóng đá sẽ được tổ chức tại sân vận động Shah
Alam trong khi các trận đấu Futsal sẽ được diễn ra tại Khu liên
hợp Thể thao Quốc gia Panasonic (Sân vận động Matsushita).
Lãnh đạo Công ty Quản lý môi trường và Quy hoạch đô thị
thuộc Hội đồng Thành phố Shah Alam. Shahrin Ahmad cho biết
công ty này đã được đặt dưới sự quản lý của Ủy ban Chỉnh trang
cảnh quan và làm đẹp Thành phố do Amin Nordin đứng đầu.
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“Thông qua Ủy ban, chúng tôi sẽ tập trung vào một số hạng
mục để đảm bảo thành phố đã sẵn sàng cho SEA Games và tiếp
đón khách tham quan”, ông nói thêm. Trong số những hạng
mục đang được tập trung thực hiện là các công trình chỉnh
trang, làm đẹp ở thành phố và hệ thống đèn chiếu sáng các
đường phố.
4. 33 trường học được chọn để quảng bá SEA Games
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao - Khairy Jamaluddin cho
biết, chương trình KL2017 @ Schools, được ra mắt vào 2/3 ở
Perak và kết thúc vào ngày 20/5. Chương trình thực sự đã mang
đến cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh sự hào hứng
đối với đại hội thể thao lớn nhất ở Đông Nam Á này.
Ông nói rằng SEA Games Kuala Lumpur sẽ được quảng bá
như Thế vận hội xanh và học sinh sẽ được dạy về tầm quan
trọng của việc bảo vệ môi trường.
Chương trình KL2017 @ Schools sẽ thúc đẩy việc tái chế,
tiết kiệm điện và xử lý chất thải phù hợp. Ông nói với các
phóng viên tại chương trình KL2017 @ Schools tại Sekolah
Menengah Kebangsaan Putrajaya Precinct 8.
Theo sáng kiến xanh, sinh viên được khuyến khích mang
theo đồ uống của mình để giảm chất thải, phân loại chất thải và
sử dụng vật liệu tái chế để trang trí nhà thể thao của họ.
Khairy cũng khuyến khích học sinh từ 16 tuổi trở lên, giáo
viên và phụ huynh đăng ký làm tình nguyện viên cho SEA
Games. “Chúng tôi vẫn mở cửa cho mọi người đăng ký. Chúng
tôi sẽ tiến hành tập huấn cho đến tháng 8”, ông nói.
V. Các vấn đề về giao thông
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1. Air Asia là nhà tài trợ vàng cho SEA Games 2017 và
ASEAN Para Games 2017
SEA Games 2017 đã nhận được thêm một khoản tiền tài trợ
không hề nhỏ đến từ AirAsia sau khi Công ty này ký cam kết là
Nhà tài trợ Vàng của SEA Games 2017 và ASEAN Para
Games 2017.
AirAsia sẽ được gọi là “Đối tác Hàng không chính thức” của
KL2017, cam kết tài trợ số tiền từ 3 triệu đến 7,5 triệu ringgit
Malaysia bằng cả tiền mặt, vật phẩm và dịch vụ.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao - YB Brig Gen Khairy
Jamaluddin đánh giá cao cam kết của AirAsia trong việc đóng
góp cho sự phát triển của chương trình thể thao quốc gia.
2. Các biển số xe SEA Games và ASEAN Para Games sẽ
được bán
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao - Khairy Jamaluddin cho
hay: các biển số xe đặc biệt đã được giới thiệu tới công chúng
vào tháng 5/2017 để gây quỹ cho SEA Games và ASEAN Para
Games Kuala Lumpur 2017.
3. Grab sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển tại SEA Games 29
Theo đó, Ban tổ chức Kuala Lumpur 2017 và Grab Malaysia
đã ký kết thỏa thuận hợp tác để đảm bảo giao thông thông suốt
cho cổ động viên, người hâm mộ và công chúng trong suốt thời
gian diễn ra SEA Games and ASEAN Para Games vào tháng 8
và tháng 9 sắp tới.
Grab được đánh giá là nhà tài trợ thu hút sự quan tâm đầu tiên
của công chúng di chuyển trong thời gian diễn ra Đại hội đặc biệt
là tới các địa điểm thi đấu. Grab tham gia vào danh sách của
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KL2017 với tư cách là nhà tài trợ Vàng, ước tính giá trị tài trợ vào
khoảng hơn 6 ringgit Malaysia bằng tiền mặt, hình thức tài trợ, hỗ
trợ quảng bá cho Đại hội thông qua kỹ thuật số, kênh nội bộ, trang
mạng xã hội và thư điện tử trực tiếp.
Grab cũng sẽ cung cấp một số sáng kiến để nâng cao kinh
nghiệm di chuyển trong thời gian diễn ra Đại hội dành cho
những lái xe Grab, người dân, khán giả và đặc biệt là người
khuyết tật.
Grab cũng phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức để cung cấp
dịch vụ di chuyển tối ưu và kinh nghiệm cho khán giả, người
hâm mộ, VĐV, quan chức trong thời gian diễn ra SEA Games
và ASEAN Para Games 2017.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao - YB Brig Gen Khairy
Jamaluddin cho biết sự tham gia của Grab tại SEA Games và
ASEAN Para Games 2017 là sự đảm bảo chắc chắn cho việc di
chuyển thông suốt của hơn 7.000 VĐV, quan chức, khách mời
và hàng triệu người hâm mộ, khán giả tại các địa điểm thi đấu
và tiết kiệm chi phí cho người hâm mộ thể thao.
4. Các sân bay của Malaysia nỗ lực để phục vụ việc đón tiếp
các VĐV đến với SEA Games và ASEAN Para Games 2017
Sân bay Malaysia Berhad (MAHB) đang được trang hoàng
để tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp nhất cho các vận động viên và
quan chức đến với đất nước SEA Games và ASEAN Para
Games 2017.
“MAHB muốn giảm nhẹ các thủ tục nhập cảnh và kiểm soát
hải quan của họ bằng các quầy đặc biệt, ngoài việc cắt cử các
tình nguyện viên để giúp sức khi số lượng vận động viên và các
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quan chức tăng cao trong thời gian đó, chúng tôi sẽ đảm bảo
việc chào đón và đưa tiễn các đại biểu, những người tham gia
SEA Games sẽ được tiến hành trôi chảy”, Tổng Giám đốc phụ
trách Truyền thông của MAHB – Bà Nik Anis Nik Zakaria đã
nói trên Truyền hình Bernama.
Các sân bay có liên quan là Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur
(KLIA), KLIA 2, Sân bay Quốc tế Langkawi và Sân bay Sultan
Mahmud ở Terengganu, là những điểm nhập cảnh để tới các địa
điểm thi đấu.
Tháng 3/2017, MAHB đã ký thỏa thuận với Ban Tổ chức
SEA Games Malaysia (MASOC) trở thành nhà tài trợ vàng cho
KL2017 với số tiền tài trợ từ 3 triệu đến 7,5 triệu ringgit
Malaysia.
Bên cạnh đó, MAHB cũng có kế hoạch lắp đặt màn hình kỹ
thuật số tại sân bay để phát sóng các cuộc thi đấu cho hành
khách và khách du lịch xem, cũng như sắp đặt các góc thể thao
để trưng bày bản tin về SEA Games và các môn thể thao có liên
quan.
“MAHB xem đó là một cơ hội để lôi cuốn công chúng hòa
nhập vào không khí hào hứng và náo nhiệt của SEA Games,
chúng tôi sẽ xác định một số khu vực nhất định để lắp đặt màn
hình, để công chúng có thể xem các trận đấu từ sân bay, do có
nhiều người sử dụng Malaysia làm điểm trung chuyển các
tuyến bay”.
Bà Nik Anis cho biết: “Góc thể thao sẽ giới thiệu thông tin,
mô hình trình diễn và mô phỏng các môn thể thao, tại đây công
chúng có thể thử chơi những môn thể thao nhất định, do đó, khi
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mọi người, đặc biệt là người nước ngoài vào sân bay, họ sẽ biết
ngay rằng Malaysia đang đăng cai tổ chức SEA Games”
VI. Các vấn đề về khác
1. Prudential cung cấp bảo hiểm cho các cá nhân tham
gia SEA Games và ASEAN Para Games 2017
Các nỗ lực tài trợ cho SEA Games và ASEAN Para Games
2017 tiếp tục cho thấy những kết quả tích cực với việc Công ty
Prudential ký kết với tư cách là Nhà tài trợ Bạc của SEA
Games và ASEAN Para Games 2017.
Công ty Bảo hiểm Prudential Malaysia Berhad (PAMB) đã
trở thành nguồn bổ sung mới nhất cho KL2017, tham gia với tư
cách là Nhà tài trợ Bạc (1 triệu đến 3 triệu RM), giành quyền
trở thành "Đối tác Bảo hiểm chính thức" của SEA Games và
ASEAN Para Games 2017.
Hợp đồng tài trợ đã được ký kết giữa Công ty Bảo hiểm
Prudential và BTC SEA Games và ASEAN Para Games 2017
(MASOC) vào ngày 27/3/2017 tại Putrajaya với sự hiện diện
của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao YB Brig Gen Khairy
Jamaluddin.
Với tư cách là “Đối tác Bảo hiểm chính thức”, bên cạnh việc
cung cấp bảo hiểm cho các VĐV… công ty Bảo hiểm
Prudential cũng sẽ cung cấp bảo hiểm cho gần 20.000 tình
nguyện viên của Đại hội cũng như các tình nguyện viên cho
Cuộc chạy Rước đuốc.
2. Ban tổ chức SEA Games 2017 và ASEAN Para Games
2017 dự kiến tăng số lượng các chương trình trực tiếp của
Đại hội
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Ban tổ chức nước chủ nhà Kuala Lumpur 2017 dự kiến sẽ tổ
chức một kỳ Đại hội ấn tượng nhất thông qua việc mang đến
cho người xem những kinh nghiệm về lĩnh vực thể thao phong
phú nhất từ trước tới nay bằng việc tăng số lượng các chương
trình phát sóng trực tiếp diễn ra sự kiện này vào tháng 8.
Bộ trưởng thanh niên và thể thao YB Brig Gen Khairy
Jamaluddin cho biết Ban tổ chức và truyền hình nước chủ nhà
đang thảo luận để xây dựng kế hoạch sản xuất với ít nhất 24 môn
thể thao gồm: Điền kinh, Thể thao dưới nước (Nhảy cầu, Bơi
nghệ thuật, Bơi và Bóng nước), Bóng đá, Track Cycling, Tenpin
Bowling, Billiard Snooker, Rugby, Cử tạ, Bóng bàn, Thể dục
(Nghệ thuật và Nhịp điệu), Ice Skating, Quyền anh, Muay,
Karatedo, Taekwondo, Pencak Silat, Wushu, Bóng rổ, Cầu lông,
Netball, Cầu mây, Squash, Bắn cung và Hockey sẽ được truyền
hình trực tiếp trong thời gian hai tuần diễn ra Đại hội.
Đây cũng là nỗ lực và quyết tâm để mang tới cho khán giả và
người hâm mộ thể thao những khoảnh khắc phong phú về các môn
thể thao của Đại hội. Ban tổ chức chủ nhà cũng đảm bảo tất cả các
đơn vị truyền thông đều được cung cấp môi trường làm việc thuận
tiện, thuận lợi trước và trong thời gian diễn ra Đại hội.
Mặc dù đây không phải là sự kiện tầm cỡ như Olympic,
nhưng nước chủ nhà sẽ nỗ lực để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu
cầu và yêu cầu thiết yếu để cho ra những sản phẩm chất lượng.
3. Hệ thống tính điểm điện tử mới được ứng dụng tại giải
Pencak Silat tiền SEA Games 29 nhận được phản hồi tích cực
Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 rất hài
lòng về thành công của giải Pencak Silat tiền SEA Games 29
cũng như hy vọng việc ứng dụng công nghệ mới sẽ tiếp tục
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diễn ra thuận lợi và thành công tại Đại hội cũng như tại giải
tiền SEA Games.
Giải Pencak Silat tiền SEA Games 29 diễn ra tại Khu Liên hợp
Mahaguru Omardin Lincah ở Gombak vào trung tuần tháng 3 vừa
qua đã nhận được những phản hồi tích cực trong đó có cả việc ứng
dụng hệ thống tính điểm điện tử mới. Mặc dù đây là lần đầu tiên
được giới thiệu và đưa vào một giải vô địch nhưng hệ thống này đã
nhận được sự ngợi khen từ các đoàn tham dự.
Tổng thư ký Liên đoàn Pencak Silat quốc gia, Datuk Megat
Zulkarnain Omardin cho biết, các VĐV và quan chức bày tỏ sự
hài lòng về hiệu quả của hệ thống mới này. Mặc dù vẫn còn
một số sai sót không đáng kể và đã lập tức được khắc phục.
Với sự tiến bộ này, Liên đoàn Pencak Silat quốc gia hy vọng sẽ
là bộ môn tổ chức tiên phong của hệ thống này.
Bên cạnh chất lượng chuyên môn tổ chức giải đấu như phân
bổ thời gian tập luyện, thi đấu, trao huy chương hợp lý, rõ ràng,
Ban tổ chức giải Silat tiền SEA Games 29 còn nhận được phản
hồi tích cực về công tác vận chuyển, thực phẩm và đồ uống,
lịch thi đấu. Các các bộ thư ký và tình nguyện viên đã hoàn
thành tốt nhiệm vụ của mình đảm bảo giải được tiến hành
thông suốt trong bốn ngày.
Datuk Megat Zulkarnain Omardin cũng cho biết đây cũng sẽ
là đội ngũ phục vụ tại SEA Games chính vì vậy Ban tổ chức
giải hoàn toàn lạc quan về việc giải sẽ tiếp tục được tổ chức
thành công và hiệu quả với sự tham gia của các gương mặt này.
Phương Ngọc, Hồng Anh và Thu Hà tổng hợp
theo www.kualalumpur2017.com.my, www.thejakartapost.com,
www.thestar.com.my và www.bernama.com
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DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
CỦA SEA GAMES 2017
Dưới đây là Danh sách các môn thể thao và địa điểm thi đấu
tại Sea Games 29 (cập nhật ngày 15/02/2017).
Các đoàn thể thao nên chủ động liên hệ với BTC hoặc khách sạn
lưu trú để thêm thông tin chi tiết và bản đồ hướng dẫn cụ thể.
STT

1

Môn thể thao

Địa điểm thi đấu

Các môn thể thao dưới Trung tâm Thể thao dưới nước Quốc gia,
LK Sports City, Bukit Jalil, 57000 Kuala
nước
Lumpur
• Nhảy cầu
• Bơi
• Bơi nghệ thuật
• Bóng nước

2

Các môn thể thao dưới Khu Liên hợp thể thao dưới nước Putrajaya
nước tổ chức ở ngoài trời

3

Bắn cung

Sân vận động Merdeka Jalan Raja, 50050
Kuala Lumpur

4

Điền kinh

Sân vận động Quốc gia, KL Sports City,
Bukit Jalil, Seri Petaling, 57700 Kuala
Lumpur

5

Cầu lông

Nhà thi đấu Axiata, KL Sports City, Bukit
Jalil, 57000 Kuala Lumpur

6

Bóng rổ

Sân thi đấu MABA Stadium, Jalan Hang
Jebat, 50150 Kuala Lumpur

7

Billiards & Snooker

Nhà thi đấu số 4, Trung tâm Hội nghị Kuala
Lumpur (KLCC), Jalan Pinang, 50088
Kuala Lumpur
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8

9

10

11

12

Bowling (Tenpin)

Quyền anh

Cricket
Đua xe đạp các nội dung:
Đua Xe đạp BMX và
Đua Xe đạp lòng chảo
Đua xe đạp các nội dung
đường trường
Đua ngựa
• Biểu diễn điều khiển
ngựa
• Vượt chướng ngại vật
Đua ngựa
• Chạy sức bền
Đua ngựa
• Polo

13

Đấu kiếm

14

Bóng đá nam
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Tổ hợp Khách sạn Sunway Pyramid, No. 3,
Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, 47500
Petaling Jaya, Selangor
Nhà thi đấu số 8, Trung tâm Triển lãm &
Thương mại Quốc tế Malaysia (MiTEC),
No. 8, Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala
Lumpur
Sân vận động Kinrara Oval, Bandar Kinrara
5, Puchong, Selangor
Sân lòng chảo quốc gia, 71800 Nilai, Negeri
Sembilan
Putrajaya
Trung tâm thể thao đua ngựa3Q Rawang,
Selangor, Jalan Sungai Serai, Kuang, 48050

Công viên đua ngựa Quốc tế Terengganu,
Jalan Merang, 21010 Kuala Terengganu,
Terengganu
Công viên đua ngựa, Persiaran Selatan,
Presint 20, 62200 Putrajaya
Nhà thi đấu số 6, Trung tâm Triển lãm &
Thương mại Quốc tế Malaysia (MiTEC),
No. 8, Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala
Lumpur
Sân vận động Quốc gia, KL Sports City,
Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur
Sân vận động
Kuala Lumpur, Jalan
Tenteram, Bandar Tun Razak, 56000 Kuala
Lumpur
Sân vận động Shah Alam. Seksyen 13,
40000 Shah Alam
Sân vận động Jalan 2/1, Bandar Baru
Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor
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Bóng đá nữ

Sân vận động UiTM, Khu liên hợp thể thao
UiTM, Jalan Cemerlang 1/19, 40450 Shah
Alam .
Sân vận động UM, Lingkungan Budi,
50603 Kuala Lumpur.

15

Futsal

Sân vận động Panasonic, Jalan Perkilangan,
Seksyen 21, 40300 Shah Alam Selangor

Golf

Khu liên hợp nghỉ dưỡng, tắm khoáng và
câu lạc bộ Golf, 43300 Seri Kembangan,
Selangor, Malaysia

Thể dục
• Nghệ thuật
• Nhịp điệu

Khu liên hợp nghỉ dưỡng, tắm khoáng và
câu lạc bộ Golf, 43300 Seri Kembangan,
Selangor, Malaysia

Khúc côn cầu – trên sân

Sân thi đấu Khúc côn cầu Quốc gia

17

Khúc côn cầu – trong
nhà

Nhà thi đấu số 4, Trung tâm Triển lãm &
Thương mại Quốc tế Malaysia (MiTEC),
No. 8, Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala
Lumpur

18

Khúc côn cầu trên băng

Cung trượt băng Empire City, Mutiara
Damansara, E23, 60000 Petaling Jaya

16

Trượt băng
19

20

21

22

• Trượt băng nghệ thuật
• Trượt băng tốc độ

Cung trượt băng Empire City, Mutiara
Damansara, E23, 60000 Petaling Jaya

Judo

Nhà thi đấu số 5, Trung tâm Hội nghị Kuala
Lumpur (KLCC), Jalan Pinang, 50088
Kuala Lumpu

Karatedo

Nhà thi đấu số 1, Trung tâm Hội nghị Kuala
Lumpur (KLCC), Jalan Pinang, 50088
Kuala Lumpu

Bowling trên sân cỏ

Trung tâm Bowling trên cỏ, Khu liên hợp
thể thao Bukit, 3959, Jalan 1/70d, Bukit
Kiara, 60000 Kuala Lumpur

45

Số 71 – Tháng 5/2017

Muay

Nhà thi đấu số 8, Trung tâm Triển lãm &
Thương mại Quốc tế Malaysia (MiTEC),
No. 8, Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala
Lumpur

Bóng lưới

Sân vận động Juara, Khu liên hợp thể thao
Bukit Kiara, 3959, Jalan 1/70d, Bukit Kiara,
60000 Kuala Lumpur

25

Pencak silat

Nhà thi đấu số 2, Trung tâm Hội nghị Kuala
Lumpur (KLCC), Jalan Pinang, 50088
Kuala Lumpur

26

Bi sắt

Trung tâm giải trí Pudu Ulu, Jalan Pudu
Hulu, 55300 Kuala Lumpur

27

Bóng bầu dục bảy người

Sân vận động MBPJ, Sân vận động Jalan,
7/15 SS 7, 47301 Petaling Jaya, Selangor

38

Đua Thuyền buồm

Khu liên hợp thể thao thuyền buồm quốc
gia, Pokok Asam, 07000 Langkawi, Kedah

29

Cầu mây

Sân vận động trong nhà Titiwangsa, Jalan
Tembeling, Taman Tasik Titiwangsa, 53200
Kuala Lumpur

30

Bắn súng

Trường bắn Quốc gia, Jalan Padang
Tembak, 47200 Subang, Selangor

23

24

Squash

31

•

Nội dung đơn

•
•

Nội dung đôi
Nội dung đồng đội

Squash
•

32

33

46

Nội dung Jumbo

Trung tâm Squash Quốc gia, KL Sports
City, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur

Câu lạc bộ Raintree, Wickham off Jalan
Wilayah Persekutuan 55000, Jalan Ampang
Hilir, Desa Pahlawan,55000 Kuala Lumpur

Taekwondo

Nhà thi đấu số 2, Trung tâm Hội nghị Kuala
Lumpur (KLCC), Jalan Pinang, 50088
Kuala Lumpu

Quần vợt

Trung tâm Tennis Quốc gia Tennis, Jalan
Tuanku Abdul Halim, Khu liên hợp thể thao
Tennis, 50480 Kuala Lumpur
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Ba môn phối hợp

Khu liên hợp thể thao, Precint 6, 62150
Putrajaya

35

Bóng chuyền

Nhà thi đấu số 11, Trung tâm Triển lãm &
Thương mại Quốc tế Malaysia (MiTEC),
No. 8, Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala
Lumpur

36

Lướt ván

Khu liên hợp thể thao, Precint 6, 62150
Putrajaya

Cử tạ

Nhà thi đấu số 3, Trung tâm Triển lãm &
Thương mại Quốc tế Malaysia (MiTEC),
No. 8, Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala
Lumpur

Wushu

Nhà thi đấu số 5, Trung tâm Hội nghị Kuala
Lumpur (KLCC), Jalan Pinang, 50088
Kuala Lumpu

34

37

38

Đức Anh tổng hợp
(theo www.kualalumpur2017.com.my)
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CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ TẬP HUẤN
CỦA CÁC QUỐC GIA TRONG KHU VỰC
CHUẨN BỊ CHO SEA GAMES 2017
THÁI LAN
1. Thái Lan đặt mục tiêu giành được 100HCV tại SEA
Games 2017
Tại SEA Games 2017 sắp diễn ra ở Malaysia từ ngày 19 đến
ngày 31/8, Thái Lan đặt mục tiêu giành được ít nhất 100HCV.
SEA Games 2017 lần này, Thái Lan sẽ tranh tài ở 405 nội dung
của 38 môn. Một số môn thể thao trọng điểm và tập trung đầu
tư của Thái Lan tại SEA Games 2017 có thể kế đến như Điền
kinh, Bắn súng, Cầu mây, Muay, Bi sắt, Quyền anh, Quần vợt,
Taekwondo, Cầu lông, Bowling, Bóng đá nam, Lướt ván trên
biển và Bóng chuyền.
Mục tiêu 100HCV được coi là một mục tiêu không quá khó
cho đội tuyển quốc gia Thái Lan, bởi lẽ tại SEA Games 2015,
với 402 nội dung, toàn đoàn đã mang về 95 tấm HCV.
Theo đánh giá của Phó Trưởng đoàn thể thao quốc gia tham
dự SEA Games 2017 lần này – Giáo sư Tiến sỹ Supitr
Samahito, tuyển quốc gia Thái Lan lần này đánh giá cao sự
chuẩn bị của nước chủ nhà Malaysia về công tác tập trung đội
tuyển, chiến lược cũng như phương thức đào tạo VĐV. Hầu hết
các VĐV tuyển quốc gia Malaysia tham gia tranh tài tại SEA
Games 2017 lần này đều được gửi đi tập huấn dài ngày và thi
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đấu cọ xát ở các đấu trường quốc tế. Nước chủ nhà Malaysia có
thể sẽ là một trong những đối thủ mạnh cạnh tranh vị trí nhất
toàn đoàn với tuyển quốc gia Thái Lan.
Đánh giá về danh sách các môn và các nội dung thi đấu
chính thức tại SEA Games 2017, Giáo sư Tiến sỹ Supitr
Samahito cho biết việc nước chủ nhà Malaysia bỏ nội dung Cử
tạ của nữ sẽ mang lại khá nhiều bất lợi cho các quốc gia khác,
đặc biệt là Thái Lan. Đây là một trong những nội dung mang về
3 tấm HCV cho Thái Lan tại SEA Games 2015 tổ chức tại
Singapore. Hay như ở môn Quyền anh, nước chủ nhà Malaysia
đã giảm số lượng các nội dung từ 11 xuống còn 6. Còn ở môn
Cầu mây, mỗi quốc gia chỉ được phép đăng ký thi đấu ở 3 nội
dung trong tổng số 6 nội dung tất cả.
Đây cũng là lần đầu tiên một số các môn thể thao mới được
Malaysia đưa vào nội dung thi đấu chính thức, như Muay,
Khúc côn cầu trên băng và Trượt băng.
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SINGAPORE
1. 840 VĐV Singapore tham gia tranh tài tại SEA Games
2017
Ủy ban Olympic quốc gia Singpore vừa đưa ra danh sách các
VĐV chính thức đại diện cho đảo quốc này tham gia tranh tài
tại SEA Games 2017. 840 VĐV sẽ tham gia tài ở 34 môn thể
thao, đặc biệt là Singapore có cử các VĐV tham gia thi đấu
mang tinh thần cọ xát, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm ở một số
môn thể thao mới, lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi
đấu của SEA Games như Cricket, Khúc côn cầu trên băng,
Trượt băng nghệ thuật…
Theo phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia
Singapore Tan Chuan-Jin, con số 840 chắc sẽ có sự thay đổi
trong một số trường hợp bất khả kháng, tuy nhiên ông khẳng
định sự thay đổi này không đáng kể.
Một số môn thể thao thế mạnh mà Singapore hy vọng tiếp
tục gặt hái được thành công tại SEA Games 2017 lần này có thể
kể đến như Bơi, Điền kinh, Bóng bàn, Cầu lông, Bóng rổ,
Bowling, Cờ vua…
2. Tuyển Singapore và quá trình chuẩn bị cho SEA
Games 2017
Sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Tony Tan Keng
Yam (Tony Trần Khánh Viêm) đến các đội tuyển quốc gia hiện
đang tập trung tại Khu Thể thao quốc gia vào cuối tháng 4 vừa
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qua, đánh giá chung của giới truyền thông và các chuyên gia
thể thao khẳng định rằng các thành viên của tuyển quốc gia
Singapore hiện sẵn sàng cho SEA Games 2017 sắp diễn ra tại
Malaysia từ ngày 19 đến 31/08.
Các VĐV Singapore nhận thức được rằng SEA Games giờ
không đơn giản là một “sân chơi thể thao” quy mô khu vực, mà
đây còn là nơi để các VĐV được rèn luyện, trau dồi thêm kinh
nghiệm thi đấu, gặp gỡ những gương mặt xuất sắc mới trong
thể thao, và đặc biệt hơn là thử sức bản thân trước khi bước vào
thi đấu ở những đấu trường thể thao quy mô lớn hơn như các
giải vô địch thế giới, Đại hội ASIAD, TVH Olympic… Hiện
tại, các VĐV đang luyện tập với 200% nỗ lực cá nhân, hướng
tới những tấm HCV danh giá tại SEA Games 2017.
Trong chuyến thăm vừa qua, Tổng thống Tony Tan Keng
Yam có trực tiếp đến quan sát quá trình tập luyện của các đội
tuyển như Pencak Silat, Đấu kiếm, Bóng ném, Bóng chuyền…
Trao đổi trực tiếp với đội ngũ HLV và các chuyên gia trong
lĩnh vực thể thao, tuyển Pencak Silat quốc gia hiện đang được
kỳ vọng là sẽ tạo ra “dấu ấn” tại SEA Games 2017 lần này.
3. Mục tiêu thành tích của tuyển Pencak Silat Singapore
tại SEA Games 2017
Tuyển Pencak Silat Singapore đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra
dấu ấn tại SEA Games 2017 lần này sau chuỗi thành tích xuất
sắc tại Giải Vô địch Pencak Silat thế giới diễn ra tại Bali, với
2HCV, 1HCB và 8HCĐ.
Theo chia sẻ của Tổng Thư ký Liên đoàn Pencak Silat quốc
gia, ông Sheil Alau’ddin, hướng tới SEA Games 2017 sắp diễn
ra tại Malaysia vào trung tuần tháng 8 tới, mục tiêu của tuyển
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Pencak Silat Singapore là mang về ít nhất 5HCV. Ông Sheil
Alau’ddin cho biết, thành tích của tuyển Pencak Silat
Singapore tại SEA Games 2015 chỉ là 1HCV, tuy nhiên, để
chuẩn bị cho SEA Games 2017, Chính phủ, Bộ Thể thao và
Liên đoàn đã có sự đầu tư bài bản ngay từ những tháng đầu tiên
của năm 2016.
Nhiều chuyến tập huấn đến các quốc gia có thành tích cao
trong môn Pencak Silat đã được diễn ra trong khoảng thời gian
từ 2016-2017. Đặc biệt hơn, tuyển quốc gia Pencak Silat
Singapore đã có địa điểm luyện tập mới, với hệ thống cơ sở vật
chất hiện đại, đầy đủ trang thiết bị. Điều này sẽ là một nguồn
động viên lớn cho các VĐV yên tâm tập luyện, hướng tới
những mục tiêu cao hơn tại SEA Games 2017.
Đánh giá về chất lượng VĐV của tuyển Pencak Silat
Singapore, ông Sheil Alau’ddin cho biết, hiện các VĐV đang ở
điểm rơi phong độ tốt nhất cả về thể chất lẫn bản lĩnh thi đấu,
trong đấy phải kể đến một số những gương mặt sáng giá như
Shakir Juanda, Sheill Farrhan, Nur Alfian và Nurul Suhaila.
4. Tuyển Bóng đá nam U-22 Singapore đã sẵn sàng cho
những ngày tranh tài tại SEA Games 2017
Hướng tới mục tiêu giành huy chương tại SEA Games 2017,
tuyển Bóng đá nam U-22 Singapore đã có những sự chuẩn bị
hết sức cẩn thận.
Điều đầu tiên phải kể đến chính là quá trình chuẩn bị nhân sự
cho đội tuyển Bóng đá quốc gia. Do đặc thù của môn Bóng đá
nam tại SEA Games 2017 lần này yêu cầu các quốc gia gửi đội
tuyển trẻ thi đấu, nên Ban huấn luyện đã quyết định lựa chọn
các cầu thủ sinh năm 1996. Theo thống kê của Ban huấn luyện
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tuyển quốc gia, độ tuổi trung bình của các cầu thủ tính đến khi
SEA Games 2017 chính thức diễn ra là 21,6. Đây được xem là
lứa cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tham gia thi đấu SEA Games
của nền Bóng đá hiện đại Singapore.
Kế đến là quá trình tập huấn của tuyển Bóng đá trẻ để chuẩn
bị cho SEA Games 2017. Hầu hết các cầu thủ đều nằm trong
danh sách thi đấu chính thức của các CLB Bóng đá chuyên
nghiệp tranh tài tại hệ thống Giải S-League, vậy nên thời gian
để tập trung đội tuyển không được nhiều. Đến tháng 3/2017,
toàn đội tuyển mới chính thức tập trung được đầy đủ để chuẩn
bị cho SEA Games 2017. Do vậy, Ban huấn luyện cũng lựa
chọn những phương án tập huấn hợp lý để phù hợp với thể
trạng sức khỏe cũng như quãng đường di chuyển của đội tuyển.
Một số chuyến du đấu tập huấn đã được triển khai và gặt hái
được kết quả xuất sắc phải kể đến như chuyến tập huấn đến
Thái Lan, Các nước tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Jordan
và Trung Quốc.
Trước khi SEA Games 2017 chính thức diễn ra, tuyển Bóng
đá U-22 Singapore sẽ tham gia tranh tài Giải Vô địch U-23
Châu Á diễn ra vào tháng 7. Đây hứa hẹn sẽ là cơ hội quý giá
để các cầu thủ trẻ được thử sức và rút kinh nghiệm thêm.
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MALAYSIA
1. Tuyển Xe đạp Malaysia và mục tiêu thành tích tại SEA
Games 2017
Mục tiêu thành tích của tuyển Xe đạp Malaysia tại SEA
Games lần này là giành được 6HCV trên tổng số 20 nội dung
thi đấu. HLV trưởng của tuyển Xe đạp quốc gia – ông Junaidi
Mohd Nasir cho biết, xét tình hình nhân sự, quá trình luyện tập
và thành tích của VĐV tại thời điểm này, ông tự tin khẳng định
rằng các VĐV có thể dễ dàng đạt được. HLV Junaidi Mohd
Nasir đặt mục tiêu 4HCV ở nội dung Đua Keirin cá nhân/đồng
đội nam, và 2HCV ở nội dung Đua nước rút cá nhân nữ.
Tháng 4 vừa qua, các VĐV vừa trải qua đợt tập huấn tăng
cường tại Melbourne (Úc) và kết quả được đánh giá rất cao.
2. Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của tuyển Thể dục
Malaysia cho SEA Games 2017
Khác với SEA Games 2015 tổ chức tại Singapore, số lượng
bộ huy chương ở môn Thể dục đã được nước chủ nhà tăng lên
rất nhiều, lên tới 9 bộ huy chương, hầu hết tập trung vào những
bộ huy chương thế mạnh của nước chủ nhà Malaysia. Chính vì
lợi thế như vậy, tuyển Thể dục quốc gia của Malaysia đã có quá
trình chuẩn bị rất sớm và kỹ lưỡng cho SEA Games 2017 sắp
diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới đây.
Theo nhận định của Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục
Malaysia kiêm Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn – Petrina Low,
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với riêng nội dung đồng đội, tuyển Thể dục Malaysia tự tin
giành được ít nhất 3HCV.
Hiện tại, tuyển Thể dục nữ đang được huấn luyện dưới sự
dẫn dắt của 3 HLV người Nhật Bản đầy kinh nghiệm. Liên
đoàn Thể dục Malaysia còn có kế hoạch gửi các VĐV tuyển
Thể dục nữ sang tập huấn 1 tháng tại Tokyo trước ngày SEA
Games 2017 chính thức diễn ra.
Còn đội tuyển Thể dục nam của Malaysia đã lên đường đi
tập huấn tại Bắc Kinh và Côn Minh (Trung Quốc) bắt đầu từ
đầu tháng 4/2017.
3. Bóng chuyền Malaysia đã sẵn sàng cho SEA Games
2017
Chủ tịch Gregory Hii Sui Cheng của Liên đoàn Bóng chuyền
Malaysia cho biết tuyển Bóng chuyền quốc gia này đã sẵn sàng
cho những ngày tranh tài tại SEA Games 2017. Mục tiêu trước
mắt của đội tuyển Bóng chuyền quốc gia là giành được tấm
HCV ở nội dung Bóng chuyền nam tại SEA Games lần này.
Trước mắt, theo nhận xét của Chủ tịch Gregory Hii Sui
Cheng, toàn đội tuyển cần một lần nữa kiểm tra lại trình độ của
từng cá nhân, cũng như đánh giá sát sao về kết quả của từng
đợt tập huấn và thi đấu giao lưu quốc tế. Điều này giúp Ban
huấn luyện và Liên đoàn Bóng chuyền Malaysia chủ động hơn
trong việc nắm bắt chất lượng đội tuyển, cũng như lên các
phương án luyện tập, đào tạo cho phù hợp để mục tiêu giành
vàng SEA Games thực hiện thuận lợi nhất.
Theo đánh giá cá nhân của Chủ tịch Gregory Hii Sui Cheng
và đội ngũ huấn luyện của tuyển Bóng chuyền quốc gia,
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Malaysia hiện được là một trong những quốc gia có cơ hội
giành tấm HCV của SEA Games 2017 rất cao.
4. Điền kinh Malaysia và Bóng ném Malaysia chuẩn bị về
nhân sự “ngoại” cho SEA Games 2017
Để chuẩn bị cho SEA Games 2017, tuyển Điền kinh và Bóng
ném Malaysia đã thuê thêm các HLV nước ngoài để tăng
cường các bài tập thể lực và trau dồi thêm kinh nghiệm cho các
VĐV.
Ở tuyển Điền kinh Malaysia, Ban huấn luyện đã thuê thêm 2
HLV nước ngoài người Kenya và Jamaica để hỗ trợ thêm các
VĐV. HLV người Jamaica – Leo Almando Brown – một
chuyên gia có kinh nghiệm trong việc đào tạo các VĐV ở nội
dung Chạy vượt rào và Chạyq1 vượt chướng ngại vật. HLV
người Kenya – Samuel Kipsang Rono sẽ chịu trách nhiệm
trong việc huấn luyện các VĐV ở các nội dung Chạy cự ly
trung bình và cự ly dài.
Còn đối với môn Bóng ném, Liên đoàn Bóng ném quốc gia
hy vọng rằng HLV người Úc Tracy Robinson sẽ góp phần
không nhỏ trong thành công của đội tuyển tại SEA Games
2017.
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INDONESIA
1. Bộ Thể thao và Các vấn đề thanh thiếu niên của
Indonesia không tạo áp lực cho VĐV tại SEA Games 2017
Ngay từ tháng 1/2017, Chính phủ và Ủy ban Olympic
Indonesia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tình hình nhân sự, kế
hoạch tập huấn, các vấn đề tài chính khác… liên quan đến
tuyển quốc gia cho SEA Games 2017 được tổ chức tại
Malaysia vào tháng 8. Tuy nhiên, việc làm này không mang
hàm ý đặt nặng vấn đề thành tích thi đấu cho đội tuyển mà theo
lời vị Bộ trưởng Bộ Thể thao và Các vấn đề thanh thiếu niên
của Indonesia, mục tiêu họ hướng tới chính là Đại hội Thể thao
Châu Á Asian Games 2018 và TVH Olympic Tokyo Nhật Bản
2020.
Cũng theo lời vị Bộ trưởng này, thay vì gửi tới Malaysia một
đội hình đông đảo như SEA Games 2015 tổ chức ở Singapore
lên tới hơn 500 người, thì tại SEA Games 2017 Malaysia, cơ
cấu nhân sự và thành phần đội tuyển dự kiến vào khoảng 250
người. Điều này không những giúp tuyển chọn ra được những
cá nhân xuất sắc thi đấu, hướng đầu tư cho các VĐV được tập
trung hơn, mà bên cạnh đấy còn giúp Chính phủ tiết kiệm được
một khoản kinh phí không hề nhỏ.
Các chuyên gia trong lĩnh vực TDTT của Bộ Thể thao và
Các vấn đề thanh thiếu niên của Indonesia cho rằng, chỉ riêng
năm 2017 sẽ có rất nhiều các sự kiện thể thao lớn diễn ra trong
khu vực. Và đây sẽ là cơ hội không hề nhỏ để các VĐV
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Indonesia thể hiện khả năng và trình độ của mình tại các môn
thi đấu sở trưởng ở các giải đấu tầm cỡ khu vực này.
Mặc dù không đặt nặng vấn đề thành tích và tạo áp lực kết
quả thi đấu cho các VĐV cũng như Ban huấn luyện của từng
Liên đoàn, tuy nhiên Bộ Thể thao và Các vấn đề thanh thiếu
niên của Indonesia khuyến khích mỗi Liên đoàn nên mạnh dạn
tự mình đưa ra mục tiêu có thể đạt được để VĐV có định
hướng tập luyện. Đồng thời Bộ Thể thao và Các vấn đề thanh
thiếu niên của Indonesia vẫn đưa ra những mức thưởng HCV,
HCB, HCĐ, kỷ lục… để động viên tinh thần các VĐV.
2. Mục tiêu thành tích tại SEA Games 2017 của Ban huấn
luyện tuyển Futsal Indonesia
Tuyển Futsal của Indonesia đặt mục tiêu thành tích khá cao
tại SEA Games lần này. Trước mắt, tuyển Bóng đá Futsal đang
đặt hy vọng sẽ thi đấu xuất sắc, tham gia tranh tài tại trận chung
kết trong khuôn khổ SEA Games 2017.
Mục tiêu thành tích này của tuyển Futsal Indonesia không
phải là lần đầu tiên được đề cập, mà ngay từ thời cựu HLV
trưởng Beny Hera, ông đã đánh giá cao chất lượng nhân sự
cũng như kỹ thuật thi đấu của các cầu thủ. Và cho đến thời
điểm này, dưới sự cầm quân của HLV Victor Hermans, niềm
hy vọng giành thành tích cao ở môn Futsal tại đấu trường khu
vực càng được khẳng định thêm.
Đánh giá về chất lượng các đội tuyển Futsal khác, 2 vị HLV
gồm cựu HLV trưởng Beny Hera và HLV Victor Hermans đều
cho rằng, các đối thủ mà tuyển Futsal Indonesia phải hết sức
cẩn thận chính là tuyển Futsal Thái Lan và tuyển Futsal Việt
Nam. Nếu Thái Lan không chỉ được nhắc đến là một trong
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những quốc gia có thành tích thi đấu tốt ở cả nội dung Bóng đá
cơ bản, có vị trí xếp hạng cao trên thế giới, thì Việt Nam lại là
một quốc gia có sự đầu tư bài bản và nghiêm túc về chiến lược
phát triển Bóng đá trong những năm gần đây.
Trước khi chính thức tranh tài tại SEA Games 2017, tuyển
Futsal Indonesia có kế hoạch tham gia một số các giải vô địch
Futsal quy mô khu vực và thế giới, trong đấy có thể kể đến như
Giải Vô địch Futsal Châu Á (AFC Futsal Championship) được
tổ chức tại Thái Lan từ ngày 16 đến ngày 26/05/2017 vừa qua.
Kết quả tại Giải này, tuyển Indonesia giành suất thi đấu ở vòng
tứ kết, tuy nhiên chịu thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 4-2.
3. Tuyển Muay của Indonesia tập huấn tại Thái Lan
chuẩn bị cho SEA Games 2017
Sau khi kết thúc chuyến thi đấu quốc tế dài ngày tại Thái Lan
tại Giải Vô địch Muay quốc tế 2017, Ban huấn luyện tuyển
Muay của Indonesia đã quyết định tiếp tục kéo dài chuyến tập
huấn để các VĐV được trau dồi thêm về kinh nghiệm thi đấu.
Theo lời phát biểu của ông Surachman - Chủ tịch Liên đoàn
Muay Indonesia, tuyển Muay của nước này sẽ tiếp tục huấn
luyện và tập huấn thêm ở Thái trong khoảng thời gian ít nhất 1
tháng. Đây cũng là sự chuẩn bị của Liên đoàn cũng như Ban
huấn luyện cho SEA Games 2017.
Quá trình tập huấn của các VĐV tuyển Muay Indonesia bên
cạnh sự hướng dẫn của 2 HLV đội tuyển, sẽ có thêm sự đào tạo
của 2 HLV người Thái Lan dày dặn kinh nghiệm.
Trước mắt, Liên đoàn chưa đặt ra bất kỳ một mục tiêu huy
chương nào cho các VĐV tại đấu trường SEA Games 2017 lần
59

Số 71 – Tháng 5/2017

này, tuy nhiên, Ban huấn luyện cũng hy vọng rằng các VĐV sẽ
tạo ra được kỳ tích.
4. Những mục tiêu “vàng” của tuyển Điền kinh Indonesia
Liên đoàn Điền kinh Indonesia và Ban huấn luyện tuyển Điền
kinh của Indonesia rất hy vọng rằng tại đấu trường SEA Games
2017 sắp diễn ra tại Malaysia, các VĐV Điền kinh sẽ tạo ra được
điểm nhấn ấn tượng, đặc biệt là trong thành tích thi đấu. Trước
mắt, Liên đoàn và Ban huấn luyện đang đặt rất nhiều hy vọng vào
các VĐV thi đấu ở nội dung chạy cự ly ngắn.
Theo lời chia sẻ của HLV trưởng tuyển Điền kinh quốc gia nam
– Eni Nuraini, có 3 nội dung mà tuyển Điền kinh quốc gia của
Indonesia tự tin có thể giành được HCV, gồm: Chạy 100m, Chạy
200m và Chạy tiếp sức 4x100m. Số lượng VĐV đạt chuẩn tham
gia tranh tài của Indonesia tại các nội dung thi đấu của nam là 5
người, và đây đều là những cá nhân vô cùng xuất sắc.
Hiện tại, toàn bộ tuyển Điền kinh quốc gia Indonesia đang
trong quá trình tập huấn tăng cường tại Trung tâm Huấn luyện
thể thao quốc gia đặt tại Tây Java.
5. Mục tiêu 2HCV tại SEA Games của tuyển Quyền anh
Indonesia
Bảy (07) VĐV tuyển Quyền anh của Indonesia đang trải qua
đợt tập huấn diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc
gia để chuẩn bị cho những ngày tranh tài chính thức của SEA
Games 2017 sắp diễn ra ở Malaysia vào tháng 8 sắp tới.
Theo lời của Tổng Thư ký Liên đoàn Quyền anh Indonesia
Shelly Miranda, mục tiêu thành tích của tuyển Quyền anh quốc
gia là giành được ít nhất 2HCV tại đấu trường khu vực. Quãng
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thời gian tập huấn tăng cường cho các VĐV tại Trung tâm Huấn
luyện thể thao Tây Java được triển khai ngay sau khi các VĐV kết
thúc chuyến tập huấn tại Uzberkistan. Cho đến thời điểm này, kết
quả thu được của các chuyến tập huấn và quãng thời gian luyện
tập tăng cường tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia vẫn
được Liên đoàn và Ban huấn luyện đánh giá cao.
Bên cạnh đấy, chương trình tập huấn diễn ra tại Trung tâm
Huấn luyện thể thao Tây Java còn là quá trình kết hợp giữa
khoa học thể dục thể thao và các bài huấn luyện mới của HLV
người Uzberkistan. Vị HLV này được Liên đoàn Quyền anh
Indonesia mời về hướng dẫn và huấn luyện thêm cho các VĐV
bởi thành tích xuất sắc (1HCV) mà tuyển Quyền anh
Uzberkistan đạt được tại đấu trường TVH Olympic Rio 2016.
Đây được coi là dấu ấn khởi sắc của tuyển Quyền anh
Uzberkistan bởi lẽ từ trước đến giờ quốc gia này chưa bao giờ
để lại ấn tượng quá lớn trong thành tích thi đấu tại các đấu
trường quốc tế.
Ban huấn luyện của tuyển Quyền anh Indonesia cũng đang
gửi đề xuất đến Liên đoàn và Chính phủ cho phép tuyển Quyền
anh Indonesia được thực hiện chuyến tập huấn 2 tuần tại đảo
quốc Cuba. Cuba cũng được coi là một trong những quốc gia
có chương trình đào tạo và thành tích thi đấu tốt trong môn
Quyền anh tại các giải thể thao quốc tế và khu vực.
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BRUNEI
1. Tuyển Xe đạp Brunei lựa chọn Malaysia làm địa điểm
tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 2017
Để chuẩn bị cho SEA Games 2017 chuẩn bị được diễn ra tại
Malaysia vào trung tuần tháng 8 này, tuyển Xe đạp quốc gia
của Brunei đã lựa chọn chính Malaysia là quốc gia tập huấn
cuối cùng cho đợt tập huấn quốc tế.
Theo lời chia sẻ của HLV trưởng tuyển Xe đạp quốc gia
Yafiz Jamaludin, việc lựa chọn Malaysia trở thành điểm tập
huấn sẽ tạo cơ hội cho các VĐV làm quen với môi trường,
nhiệt độ và khí hậu tại quốc gia này. Đồng thời, các VĐV cũng
sẽ có cơ hội làm quen với địa điểm thi đấu. Điều này sẽ giúp
phần nào tạo lợi thế cho các VĐV nhiều hơn.
Một điều mà vị HLV trưởng này đang băn khoăn chính là số
lượng các VĐV đủ điều kiện tham gia thi đấu hiện vẫn còn
thiếu so với số lượng nội dung thi đấu của nước chủ nhà. Hiện
tại, BTC SEA Games 2017 của Malaysia cho phép mỗi quốc
gia được đang ký 23 nội dung thi đấu của môn Xe đạp, tuy
nhiên, số lượng VĐV đạt chuẩn của Brunei đăng ký thi đấu
mới chỉ có 13 nội dung.
Liên đoàn Xe đạp Brunei cũng như Ban huấn luyện tuyển Xe
đạp quốc gia của Brunei hy vọng rằng trong khoảng thời gian 2
tháng tới, Liên đoàn sẽ lựa chọn được ít nhất từ 10 cho đến 15
VĐV Xe đạp nữa đạt chuẩn, kịp thời điểm đăng ký cho những
nội dung thi đấu còn lại của môn Xe đạp tại SEA Games.
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PHILIPPINES
1. Mục tiêu mỗi Liên đoàn, Hiệp hội thể thao giành được
1HCV tại SEA Games 2017
Theo lời Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines William
Ramirez phát biểu tại cuộc họp chuẩn bị cho SEA Games 2017,
mục tiêu mà Chính phủ đặt ra cho mỗi Liên đoàn, Hiệp hội thể
thao của Philippines tại SEA Games 2017 chính là mỗi Liên
đoàn, Hiệp hội thể thao phải giành được ít nhất 1 tấm HCV.
Điều này sẽ khiến tổng số HCV mà tuyển Philippines giành
được vào khoảng 35 chiếc, giúp Phillipines nâng cao cơ hội xếp
hạng 5 trong bảng xếp hạng thành tích toàn đoàn. Đây cũng sẽ
là một sự cố gắng vượt bậc so với thành tích của tuyển quốc gia
Philippines tại SEA Games 2015 với 29HCV-36HCB-66HCĐ.
“Tối thiểu mỗi Liên đoàn, Hiệp hội nên giành về 1 tấm HCV,
tuy nhiên có những Liên đoàn có thể mang về nhiều hơn, đặc
biệt như Cử tạ hoặc Điền kinh” – Vị Chủ tịch Ủy ban Olympic
Philippines đã khẳng định điều đấy.
Tại SEA Games 2017 lần này, Philippines đăng ký tranh tài
ở 37 môn, gồm: Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông, Bóng rổ,
Billiards, Quyền anh, Bowling, Đua Xe đạp, Đua ngựa, Đấu
kiếm, Bóng đá, Bóng đá trong nhà, Golf, Thể dục, Khúc côn
cầu, Trượt patin, Judo, Karatedo, Lawn Bowls, Muay, Netball,
Pencak Silat, Bi sắt, Rugby, Đua thuyền buồm, Cầu mây, Bắn
súng, Squash, Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt, 3 môn phối
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hợp, Bóng chuyền, Cử tạ, Wushu và Lướt ván nước. Chính phủ
Philippines rất nghiêm túc trong việc đầu tư cho VĐV cũng
như các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao trước kỳ Đại hội Thể thao
Đông Nam Á sắp diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 này.
Ông William Ramirez khẳng định rằng, với việc nâng cao
nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân, từng Liên đoàn và
Hiệp hội thể thao trước mỗi giải đấu thể thao quan trọng, sẽ
giúp việc giành được mục tiêu dễ dàng hơn, đồng thời thúc đẩy
sự phát triển của thể thao trong cộng đồng cũng như xã hội.
Hiện tại, một số Liên đoàn vẫn đang cử VĐV đi tập huấn tại
nước ngoài, tuy nhiên một số Liên đoàn lựa chọn việc đào tạo
VĐV trong nước với các HLV nhiều kinh nghiệm. Tất cả các
VĐV được lựa chọn vào danh sách chính thức đều phải trải qua
đợt tuyển chọn hết sức gắt gao và nghiêm túc.
Theo tính toán, sẽ chỉ có khoảng 500 VĐV Philippines đủ
tiêu chuẩn và khả năng tham gia tranh tài tại SEA Games 2017
tại Malaysia.
2. Tuyển Điền kinh Philippines hướng tới 11 tấm HCV
tại SEA Games 2017
Tất cả các VĐV tuyển Điền kinh Philippines đang trong giai
đoạn luyện tập khẩn trương, với cường độ cao, hướng tới mục
tiêu giành ít nhất 11 tấm HCV tại đấu trường SEA Games sẽ
diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 sắp tới.
Theo lời chia sẻ của Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Philippines –
Ella Juico, Ban huấn luyện cũng như lãnh đạo Liên đoàn có niềm
tin vào các VĐV tuyển Điền kinh quốc gia sẽ làm nên kỳ tích tại
kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này. So với những đối thủ
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mạnh như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia… tuyển Điền kinh
Philippines có thể không để lại dấu ấn tại các kỳ SEA Games
trước, tuy nhiên, với sự đầu tư bài bản và các đợt tập huấn quốc tế
được diễn ra từ đầu năm, họ tin rằng SEA Games 2017 sẽ là năm
vinh danh các VĐV Philippines.
Chủ tịch Ella Juico cũng cho biết thêm, thành phần đội tuyển
Điền kinh năm nay là tập hợp các VĐV kỳ cựu và các VĐV trẻ
quốc gia. Đây là những nhân tố đã được lựa chọn rất kỹ lưỡng,
đại diện và là niềm hy vọng của Điền kinh Phillippines không
chỉ tại kỳ SEA Games 2017 mà còn ở rất nhiều những giải Điền
kinh quốc tế quan trọng khác.
Hiện tại, tất cả các VĐV tuyển Điền kinh Philippines vẫn
đang trong đợt tập huấn nước ngoài do Tập đoàn Alaya
(Philippines) đài thọ toàn bộ. Đây là nhà tài trợ kim cương cho
Liên đoàn Điền kinh Philippines trong tất cả mọi hoạt động của
Liên đoàn trong những năm gần đây.
Theo đánh giá của HLV trưởng tuyển Điền kinh quốc gia –
Jojo Posadas, tương quan lực lượng nhân sự cũng như trình độ
các VĐV tại thời điểm diễn ra SEA Games 2017, khả năng
giành được từ 8 đến 12 tấm HCV của tuyển Điền kinh là điều
khả quan.
Một số gương mặt “vàng” của tuyển Điền kinh Philippines
có thể kể đến như VĐV E.J. Obiena – nội dung nhảy sào (hiện
vẫn đang tập huấn ở Italy với HLV quốc tế), VĐV Mark
Diones – nội dung nhảy 3 bước, VĐV Caled Stuart – nội dung
ném búa (hiện đang tập huấn tại Hoa Kỳ), và rất nhiều VĐV
xuất sắc ở các nội dung khác như nhảy xa, chạy vượt rào, chạy
100m, chạy 800m, nhảy cao, chạy cự ly trung bình…
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3. Tuyển Karatedo Philippines lạc quan về thành tích tại
SEA Games 2017
Với thành tích giành được 4HCV, 8HCB và 12HCĐ tại Giải
Karatedo Thái Lan mở rộng mới diễn ra vào đầu năm, các
VĐV và Ban huấn luyện tuyển Karatedo Philippines khá lạc
quan vào thành tích họ có thể đạt được tại SEA Games 2017
sắp diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 sắp tới.
Tại SEA Games 2015 tổ chức tại Singapore, môn Karatedo
không nằm trong danh sách các môn thi đấu chính thức. Điều
này cũng phần nào tác động không nhỏ đến thành tích toàn
đoàn của tuyển quốc gia Philippines. Hướng đến SEA Games
2017 lần này, tuyển Karatedo Philippines đặt mục tiêu giành
được ít nhất 2 tấm HCV ở các nội dung sở trường.
Dưới sự dẫn dắt của HLV dày dặn kinh nghiệm người Iran –
Ali Parvinfar, thành phần đội tuyển Karatedo Philippines hiện
nay hầu hết là các VĐV tuyển trẻ. Đây đều là các VĐV có
nhiều kinh nghiệm thi đấu và thành tích cao tại các giải
Karatedo trong và ngoài nước.
4. Tuyển Cầu mây Philippines tập huấn ở Myanmar
chuẩn bị cho SEA Games 2017
Để chuẩn bị cho SEA Games 2017 sắp diễn ra, tuyển Cầu
mây Philippines hiện đang trải qua đợt tập huấn dài ngày ở
Myanmar. Theo lời chia sẻ của Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây
Philippines, hiện tại 18 VĐV đang tập huấn tại Làng VĐV Nay
Pyi Taw với tuyển Cầu mây Myanmar. Cho đến thời điểm hiện
tại, kết quả đợt tập huấn được đánh giá là thành công.
Việc luyện tập đồng thời cùng với tuyển Cầu mây Myanmar
sẽ giúp các VĐV và Ban huấn luyện tuyển Cầu mây của
66

Trung tâm thông tin Thể dục Thể thao

Philippines thuận tiện hơn trong việc học hỏi, chia sẻ kinh
nghiệm cũng như thi đấu giao hữu giữa 2 đội tuyển.
Mục tiêu của tuyển Cầu mây Philippines tại SEA Games
2017 lần này là giành được 1 tấm HCV ở nội dung đôi nam.
Ngoài ra, tuyển Cầu mây Philippines cũng đặt hy vọng ở một
số nội dung sở trường khác như đồng đội nam và đồng đội nữ.
Trước khi bước vào giai đoạn tranh tài chính thức tại SEA
Games 2017, tuyển Cầu mây Philippines sẽ tham gia thi đấu
một giải Cầu mây quốc tế mở rộng tổ chức tại Pháp vào tháng
7, với sự tham gia của các quốc gia có thành tích xuất sắc ở
môn thể thao này.
Tuệ Minh tổng hợp
(theo www.thestar.com.my, www.tnp.sg, www.bangkokpost.com,
www.channelnewsasia.com, www.todayonline.com,
www.malaysiandigest.com, www.southeastasiansports.com,
www.asianews.net, www.brudirect.com, www.thejakartaglobe.com,
www.thejakartapost.com, www.tempo.co, www.sports.inquirer.net,
www.sports.abs-cbn.com, www.sunstar.com.ph, www.spin.ph)
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