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CHUYÊN ĐỀ:
THÔNG TIN TỔNG HỢP VỀ ĐẠI HỘI THỂ THAO
CHÂU Á 2018 ĐẠI HỘI THỂ THAO NKT CHÂU Á 2018
VÀ TVH OLYMPIC TRẺ ARGENTINA 2018

LỜI NÓI ĐẦU
Nửa cuối năm 2018, thể thao Việt Nam sẽ tham gia một số
sự kiện thể thao quan trọng tầm cỡ châu lục và thế giới, gồm
Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18, Đại hội Thể thao Người
khuyết tật Châu Á lần thứ 3, cùng được tổ chức tại Indonesia,
và TVH Olympic trẻ lần thứ 3 được tổ chức tại Thủ đô Buenos
Aires của Argentina.
Trong chuyên đề lần này, Ban biên tập xin được gửi đến
quý độc giả những thông tin cơ bản về các sự kiện thể thao trên
như: số lượng VĐV dự kiến, danh sách các môn, công tác tổ
chức của nước chủ nhà, mục tiêu thành tích của các quốc gia…
Nội dung của chuyên đề cũng bao gồm các vấn đề cần lưu
tâm trong khoảng thời gian lưu trú tại thành phố đăng cai, thời
tiết, khí hậu, tiền tệ và các địa điểm đẹp để tham quan.
Ban biên tập
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ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á 2018 – ASIAD 2018
THÔNG TIN CHUNG VỀ ASIAD 2018
VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA NƯỚC CHỦ NHÀ
I. Giới thiệu chung
Đại hội Thể thao Châu Á 2018, hay còn được biết đến với
tên gọi ASIAD 2018, là sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục, được
tổ chức từ ngày 18/08 đến ngày 02/09/2018 tại đất nước
Indonesia. SVĐ Gelora Bung Karno Jakarta sẽ vinh dự là địa
điểm tổ chức cả lễ khai mạc và lễ bế mạc của sự kiện này.
Đây là lần đầu tiên mà đấu trường thể thao cao nhất của
Châu Á được đồng thời tổ chức tại 2 thành phố chủ nhà, là
Jakarta và Palembang. Trước đây, thành phố Jakarta cũng đã
vinh dự được tổ chức sự kiện thể thao ASIAD, đấy là vào năm
1962. Lần này, với quy mô sự kiện lớn hơn trước rất nhiều, bên
cạnh các địa điểm thi đấu nằm ở 2 thành phố chính, một số
môn tranh tài trong khuôn khổ ASIAD 2018 sẽ được tổ chức ở
thành phố Bandung và một vài địa điểm nằm ở Tây Java.
Indonesia thành công trong việc giành quyền đăng cai
ASIAD 2018 sau khi Việt Nam xin rút quyền đăng cai tổ chức
sự kiện thể thao này. Vào ngày 25/07/2014, Hội đồng Olympic
Châu Á (OCA) đã chính thức chỉ định Jakarta là thành phố
chính đăng cai và thành phố Palembang là thành phố hỗ trợ
trong việc tổ chức sự kiện ASIAD 2018. OCA quyết định lựa
chọn Jakarta trở thành thành phố chủ nhà cho sự kiện này bởi
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hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thể dục thể thao tương đối
đầy đủ, hiện đại. Bên cạnh đấy, thành phố này cũng có hệ
thống giao thông vận tải, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ… đáp
ứng đủ cho hoạt động di chuyển và ăn nghỉ của các đoàn cũng
như CĐV.
Theo kế hoạch ban đầu, OCA định tổ chức ASIAD 2018
vào năm 2019. Tuy nhiên, cân đối đề xuất của nước chủ nhà về
việc tổ chức bầu cử Tổng thống vào năm 2019, nên OCA sẽ
cho phép Indonesia tổ chức ASIAD 2018 theo đúng quy trình
cũ – 4 năm sau khi kết thúc Đại hội Thể thao Châu Á ở Incheon
Hàn Quốc.
II. Danh sách các môn thi đấu chính thức của ASIAD
2018
1. Các môn thi đấu chính thức
• Thể thao dưới nước (Nhảy cầu, Bơi, Bơi nghệ thuật và
Bóng nước),
• Bắn cung,
• Điền kinh,
• Cầu lông,
• Bóng chày (Bóng chày và Bóng mềm),
• Bóng rổ (Bóng rổ và Bóng rổ 3x3),
• Bowling,
• Quyền anh,
• Đánh bài Bridge,
• Canoeing (Đua Thuyền rồng, Vượt chướng ngại vật và
Nước rút),
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• Đua Xe đạp (BMX, Xe đạp leo núi, Xe đạp đường trường
và Xe đạp lòng chảo),
• Đua ngựa (Biểu diễn, Tổng hợp và Nhảy ngựa vượt
chướng ngại vật),
• Đấu kiếm,
• Khúc côn cầu trên cỏ,
• Bóng đá,
• Golf,
• Thể dục dụng cụ (Thể dục nghệ thuật, Thể dục nhịp điệu
và Nhào lộn),
• Bóng ném,
• Jetski,
• Judo,
• Kabaddi,
• Karatedo,
• Võ thuật (Jujitsu, Kurash, Pencak Silat, Sambo, Wushu),
• Năm môn phối hợp hiện đại,
• Dù lượn,
• Thể thao patin (Trượt patin tốc độ, Trượt ván tốc độ),
• Chèo thuyền,
• Bóng bầu dục 7 người,
• Đua Thuyền buồm,
• Cầu mây,
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• Bắn súng,
• Leo núi thể thao,
• Bóng quần,
• Bóng bàn,
• Taekwondo,
• Quần vợt (Quần vợt và Quần vợt bóng mềm),
• Ba môn phối hợp,
• Bóng chuyền (Bóng chuyền và Bóng chuyền bãi biển),
• Cử tạ và
• Vật.
2. Các môn thi đấu biểu diễn
• Thể thao điện tử
III. Công tác cải tạo và nâng cấp địa điểm tổ chức, cơ sở
hạ tầng tại các thành phố tổ chức
Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, rất nhiều các địa điểm thi
đấu đã được xây mới, sữa chữa và cải tạo. BTC ASIAD 2018
theo kế hoạch sẽ tận dụng các địa điểm đã được sử dụng trong
quá trình tổ chức SEA Games 2011 tại Jakarta và Palembang
để kinh phí không bị tốn quá nhiều. Tính cho đến thời điểm
này, đã có hơn 80 địa điểm được BTC ASIAD 2018 hoàn thiện,
sẵn sàng đưa vào hoạt động, triển khai cho một loạt công tác
chuẩn bị, luyện tập của các VĐV.
Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno sau quá trình
nâng cấp và cải tạo sẽ được đưa vào tổ chức 13 môn thi đấu
trong khuôn khổ ASIAD 2018. Sức chứa của SVĐ Gelora
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Bung Karno nằm trong tổ hợp thể thao này sau khi nâng cấp và
cải tạo đã giảm từ 80.000 chỗ ngồi xuống còn 76.127 chỗ ngồi.
Việc tân trang lại SVĐ Gelora Bung Karno cũng bao gồm việc
nâng cấp hệ thống chiếu sáng LUX hiện đại tương thích với độ
nét cao, phù hợp với các chương trình phát sóng trực tiếp. Hệ
thống nhận diện khuôn mặt cũng đã được đưa vào lắp đặt thành
công tại SVĐ với mục tiêu là xác định và nhận diện được
những nguy cơ khủng bố.
Khu vực sân Bóng đá chính sẽ được trồng cỏ Zoysia
Matrella. Đây là một giống cỏ tiêu chuẩn của FIFA. Bên cạnh
đó, SVĐ cũng được trang bị hệ thống thoát nước tiên tiến và hệ
thống đường chạy phủ chất nhựa tổng hợp, phù hợp cho các nội
dung thi đấu môn Điền kinh. Các bảng hiển thị kỹ thuật số
SEIKO kích thước16mx6m tiên tiến đã được lắp đặt hoàn thiện
tại các khán đài phía Tây và phía Đông của SVĐ chính.
Hồ bơi Aquatic nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao
Gelora Bung Karno cũng đã được tân trang lại rộng rãi, bao
gồm: 03 hồ bơi chiều dài tiêu chuẩn 50m, 01 hồ nhảy cầu. Độ
sâu của hồ bơi chính cũng đã được cải tạo để đạt chuẩn quốc tế.
Hơn nữa, vào ngày 17/05/2017, sân Khúc côn cầu của khu
liên hợp Gelora Bung Karno đã nhận được giấy chứng nhận từ
Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc tế.
Khu tổ hợp trường Đua Xe đạp hiện đại nằm ở khu Đông
Jakarta đã được xây dựng và hoàn thiện, với tổng chi phí lên
tới hơn 40 triệu đô-la Mỹ. Đây sẽ là nơi diễn ra tranh tài của
các môn Đua Xe đạp, Cầu lông, Bóng đá trong nhà (Futsal),
Bóng rổ và Vật.
Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ cho Trường Đua ngựa
trong khuôn khổ của ASIAD 2018 cũng đã được xây dựng tại
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Pulomas, với tổng kinh phí lên tới hơn 30 triệu đô-la Mỹ, sức
chứa lên tới hơn 1.000 khán giả. Địa điểm này có diện tích lên
tới hơn 35 hecta, trong đấy có nhiều khu chức năng như 100
chuồng nuôi nhốt ngựa riêng biệt, khu vực chăm sóc ngựa, khu
vực luyện tập, khu vực của nài ngựa…
Thành phố Thể thao Jakabaring nằm ở Palembang sẽ là
nơi tổ chức các môn thi đấu còn lại trong khuôn khổ ASIAD
2018. Hồ Jakabaring phục vụ cho các môn thể thao như Đua
thuyền và Chèo thuyền… đã được nâng cấp, cải tạo và mở rộng
chiều dài hồ lên hơn 2.300m.
Dưới đây là quy mô, sức chứa cũng như địa điểm tổ chức
các môn thể thao nằm trong khuôn khổ ASIAD 2018:
1. Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno, Thành phố
Jakarta
Địa điểm tổ chức
SVĐ
GeloraBung Karno
Istora
Trung tâm Thể thao dưới
nước
Sân Quần vợt (trong nhà)
Sân Quần vợt (ngoài trời)
Sân Bóng rổ
Sân Khúc côn cầu
Sân Bóng chày

Các sự kiện/
Sức chứa
Các môn thi đấu
Lễ Khai mạc và Bế mạc
ASIAD 2018
76.127
Các môn Điền kinh
Môn Cầu lông
7.110
Môn Bóng rổ
Các môn thể thao dưới nước,
gồm: Nhảy cầu, Bơi, Bơi
8.630
nghệ thuật và Bóng nước
Môn Bóng chuyền
3.300
Môn Bóng rổ 3x3
5.000
Môn Bóng rổ
2.920
Môn Khúc côn cầu trên sân
350
Môn Bóng chày
2.500
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Sân Bóng mềm

Môn Bóng mềm

503

Trường Bắn cung

Môn Bắn cung

256

Sân Rugby

Môn Rugby 7 người

Trung tâm tập luyện

Môn Squash

Chưa có
thông tin
chính
thức

Đấu kiếm
Trung tâm tổ chức
sự kiện Jakarta

Karatedo
Các môn võ truyền thống
(Kurash và Sambo)
Bóng chuyền

Tùy thuộc
vào mục
đích sử
dụng

2. Một số địa điểm xung quanh Thành phố Jakarta
Địa điểm
tổ chức

Các sự kiện/
Các môn thi đấu

Sức chứa

Địa chỉ

Trường Đua
Xe đạp quốc tế

Môn Đua Xe đạp

4.000

Rawamangun,
Đông Jakarta

Trường Đua
ngựa quốc tế

Môn Đua ngựa

920

Pulomas,
Đông Jakarta

Chưa có
thông tin

Ancol, Bắc
Jakarta

Môn Đua Xe đạp
(Nội dung BMX)

Chưa có
thông tin

Pulomas,
Đông Jakarta

Môn Pencak Silat

Chưa có
thông tin

Taman Mini
Indonesia,
Đông Jakarta

Tổ hợp thể thao
giải trí biển
Ancol
Trung tâm
Giải trí quốc tế
Pulomas
Nhà thi đấu
Padepokan Silat
TMII
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Môn
Đua Thuyền buồm
Môn
Đua Motor nước

Trung tâm
sự kiện quốc tế
Jakarta

Môn Quyền anh
Môn Bài Bridge
Môn Thể dục
nghệ thuật
Môn Judo
Môn Kabaddi
Các môn võ cổ
truyền (Jujitsu và
Wushu)
Môn Bóng bàn
Môn Taekwondo
Môn Cử tạ
Môn Vật

Chưa có
thông tin

Kemayoran,
Trung Jakarta

NTĐ Pertamina
Simprug

Môn Bóng chuyền

Chưa có
thông tin

Simprug, Nam
Jakarta

3. Một số địa điểm xung quanh Thành phố Palembang
Địa điểm tổ
chức
SVĐ Gelora
Sriwijaya
Sân Quần vợt

Các sự kiện/
Các môn thi đấu

Sức chứa

Môn Bóng đá nữ

23.000

Môn Quần vợt bóng
mềm

-

Địa chỉ

Môn Canoeing
Hồ Jakabaring

Môn Đua thuyền
truyền thống

-

Môn Chèo thuyền
NTĐ Thể thao
Ranau

Môn Cầu mây

2.000

Trung tâm Thể
thao Bowling

Môn Bowling

300
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Địa điểm thi đấu
môn Leo núi
Môn Leo núi thể thao
thể thao
Sân Bóng
Môn Bóng chuyền
chuyền bãi biển
bãi biển
Trường Bắn
Môn Bắn súng
súng thể thao
Các môn thể thao
NTĐ các môn
trượt ván và trượt
trượt ván tốc độ
patin tốc độ
SVĐ Bumi
Môn Bóng đá nữ
Sriwijaya

-

Thành phố
Thể thao
Jakabaring

7.000

Palembang

Sức chứa

Địa chỉ

27.000

Bandung

30.000

Bogor

30.000

Bekasi

28.778

Cikarang

38.000

Bandung

Môn Dù lượn

-

Puncak

Môn 5 môn hiện đại

-

Depok

-

Subang

-

Majalengka

4. Một số địa điểm tại Tây Java
Địa điểm tổ
chức
SVĐ Jalak
Harupat
SVĐ Pakansari
SVĐ Patriot
Chandrabhaga
SVĐ Wibawa
Mukti
SVĐ Gelora
Bandung Lautan
Api
Khu Gunung
Mas
Khu Arthayasa
Stables
Đường phố của
Khu Subang
Khu Bendung
Rentang
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Các sự kiện/
Các môn thi đấu

Môn Bóng đá nam

Môn Đua Xe đạp
(nội dung MTB và
Đường trường)
Môn Canoeing (nội
dung Đua vượt thác)

IV. Biểu tượng và linh vật của ASIAD 2018
Logo (biểu tượng) lấy chủ đề “Năng lượng của châu Á”, với
hình ảnh SVĐ Gelora Bung Karno qua góc nhìn từ trên không.
Đây là SVĐ được xây dựng khi Jakarta đăng cai ASIAD 1962.
Ngay giữa hình ảnh SVĐ Gelora Bung Karno với 8 cổng là
logo hình mặt trời của Asian Games. Biểu tượng này không chỉ
đáp ứng 3 tiêu chí của Châu Á, Indonesia và thể thao, mà còn là
biểu tượng cho tình hữu nghị giữa các quốc gia châu Á.
Sau một thời gian bình chọn bộ ba linh vật của Đại hội lần
này là chú chim Bhin Bhin, chú hươu Atung và tê giác Kaka.
Ba linh vật này đại diện cho tình đoàn kết của đất nước
Indonesia. Mỗi linh vật này mang một ý nghĩa riêng, như Bhin
Bhin tượng trưng cho ý chí, Atung tượng trưng cho tốc độ và
Kaka tượng trưng cho sức mạnh.
V. Hệ thống giao thông vận tải
Cũng nằm trong kế hoạch tổ chức của BTC ASIAD 2018,
các hạng mục công trình phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại đã
được nâng cấp, sửa chữa và xây mới nếu cần thiết.
Hành trình tàu điện cao tốc nối giữa khu vực Làng VĐV (nằm
ở Trung Jakarta) với khu vực Rawamangun (nằm ở Đông Jakarta)
đã được đưa vào khai thác. Tương tự, ở Palembang, hành trình dài
25km nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Sultan Mahmud
Badaruddin II tới Thành phố Thể thao Jakabaring cũng được nâng
cấp và sử dụng để vận chuyển hành khách.
Một số các công trình giao thông, đường xá khác như hệ
thống cầu vượt phục vụ người đi bộ, vỉa hè… cũng đã được
BTC triển khai nâng cấp, sữa chữa… kịp thời đưa vào sử dụng
trước khi Đại hội chính thức bắt đầu.
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Cụm cảng hàng không quốc tế Sultan Mahmud Badaruddin
II đã được mở rộng và nâng cấp thêm khu vực bãi đỗ, khu vực
sảnh chờ của khách… Một cầu vượt bộ hành mới cũng đã được
xây dựng, thuận tiện cho hành khách di chuyển bằng tàu điện
cao tốc từ sân bay về thẳng Thành phố Thể thao Jakabaring.
VI. Chi phí tổ chức
Theo dự tính của BTC ASIAD 2018, tổng số kinh phí tổ
chức vào khoảng 2,24 tỷ đô-la Mỹ. Ngân sách nhà nước sẽ cân
đối và chi khoản kinh phí tầm 224 triệu đô-la Mỹ. Nguồn kinh
phí còn lại sẽ đến từ các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, các tổ
chức và địa phương.
VII. Công nghệ Thông tin
Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) đã ký “Thỏa thuận dịch
vụ tổng thể hợp tác ba bên” với Ban tổ chức ASIAD 2018
(INASGOC) và Công ty truyền thông Ssangyong Corp. (SICC)
vào cuối năm 2016. Thỏa thuận này đề cập đến vấn đề cơ bản
là Ssangyong Corp sẽ xây dựng Hệ thống thông tin về Đại hội
Thể dục thể thao châu Á (AGIS) cho ASIAD lần thứ 18 của
OCA tại Jakarta-Palembang vào năm 2018.
Dịch vụ thông tin tích hợp sẽ bao gồm lịch thi đấu, địa điểm,
kết quả, các kỷ lục mới được lập, hồ sơ vận động viên, giao
thông và các dữ liệu khác quan trọng cho hoạt động của một
giải đấu nhiều môn thể thao quốc tế lớn.
Ông Anton Subowo – thay mặt INASGOC cho biết: “Sự hợp
tác giữa OCA và Ssangyong là một trong những yêu cầu để làm
cho Asian Games 18 Jakarta-Palembang 2018 thành công tốt đẹp.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hợp tác này, Asian Games 2018
sẽ được quản trị bởi những người có kinh nghiệm.”
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AGIS sẽ là bộ não của Asian Games 2018 chứa đựng tất cả
các thông tin quan trọng cho các vận động viên, Ủy ban
Olympic Quốc gia, giới truyền thông và công chúng.
Giám đốc điều hành của Ssangyong, Seung-Gi Kim cho
biết: “Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác với INASGOC để hỗ
trợ cho thành công của Asian Games 2018 tại JakartaPalembang. Chúng tôi đảm bảo rằng hệ thống thông tin chúng
tôi sẽ cung cấp cho Asian Games 2018 sẽ ổn định, nếu không
muốn nói là tốt hơn, so với tại Á vận hội 2014 tại Incheon vì
chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ mới nhất.”
VIII. Y tế
Khoảng 1.400 bác sỹ và nhân viên y tế đã sẵn sàng hỗ trợ
Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18). Theo Bộ
trưởng Y tế Indonesia Nila Moeloek, khoảng 21 bệnh viện, 98
trạm y tế, 21 trung tâm y tế, 2 phòng khám, 25 xe cứu thương
đã được chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ sự kiện thể thao khu vực
này. Cũng theo bà, số lượng bệnh viện và xe cứu thương có thể
sẽ tăng lên theo nhu cầu. Toàn bộ nhân lực, cơ sở vật chất trên
sẽ được cung cấp cho các địa phương tổ chức và hỗ trợ các giải
đấu trong khuôn khổ ASIAD 18, trong đó có thủ đô Jakarta và
thành phố Palembang, thủ phủ tỉnh Nam Sumatra.
IX. Làng VĐV
Tại ASIAD 2018 tổ chức ở Indonesia trong thời gian từ
ngày 18/8 - 2/9 tới đây sẽ có hai Làng VĐV đó là Làng VĐV ở
Jakarta và Làng VĐV ở Palembang. Dự kiến hai khu Làng này
sẽ là nơi lưu trú cho hơn 10.000 VĐV tham dự sự kiện thể thao
danh giá nhất châu lục.
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Trước thềm Đại hội 4 tháng, công tác chuẩn bị cho khu
Làng VĐV ở quận Kemayoran, Thành phố Jakarta đã đi vào
những khâu hoàn thiện cuối cùng, chủ yếu là việc chỉnh trang
cảnh quan bên ngoài. Khu Làng gồm 6 toà tháp có thể trở thành
nơi lưu trú của số lượng VĐV và quan chức của 45 Ủy ban
Olympic quốc gia. Dự kiến số lượng người lưu trú có thể lên
tới tối đa 15.000 người.
Khu Làng VĐV Kemayoran được thiết kế với nhiều cây
xanh, đường đi dạo, khu vực vườn hoa có cột cờ của các quốc
gia. Sáu khối nhà bố trí trong quần thể cao từ 24-32 tầng với
tổng cộng hơn 14.000 căn hộ khép kín, trong đó một khối nhà
dành riêng cho thành viên Ban tổ chức và các tình nguyện viên.
Trong đó, mỗi căn hộ có diện tích 36m2, với một phòng
khách, một phòng đơn và một phòng đôi với 2 giường đơn. Tuy
nhiên, phòng đôi có thể được sửa đổi để trở thành một phòng
đơn để kê đủ giường rộng đến 2,43 m cho các VĐV cao, to như
cầu thủ bóng rổ. Các thiết bị trong căn hộ được đảm bảo đầy đủ
như có ghế sofa trong phòng khách, điều hòa và bàn làm việc
trong phòng ngủ, khu vực phòng tắm có hệ thống nóng lạnh…
Ông Riky Johansah, phụ trách Làng vận động viên ASIAD
2018, cho biết Ban tổ chức nước chủ nhà kỳ vọng sẽ chào đón
khoảng 10.000 VĐV và quan chức tới lưu trú tại khu làng trong
thời gian diễn ra Đại hội với nhiều khu vực như: khu vực thư
giãn, khu vực giải trí, quầy cà phê, siêu thị mini, phòng
Karaoke, khu vực chăm sóc sức khỏe...
An ninh trong khu vực Làng VĐV sẽ được siết chặt, khoảng
1.000 nhân viên an ninh sẽ được bố trí phục vụ nhằm đảm bảo
an toàn cho khu vực này trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
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Làng VĐV ở Palembang nằm trong Thành phố Thể thao
Jakabaring và có thể chứa 3.000 VĐV và quan chức tại 9 tòa
tháp. Sẽ có hai phòng ăn với sức chứa lần lượt là 2.000 người
và 1.000 người.
Ngoài ra, khu vực Làng VĐV ở Palembang còn có phòng
tập thể dục, phòng khám đa khoa, phòng vật lý, quảng trường,
gian hàng nhà tài trợ và quán cà phê Internet. Tại đây cũng có
một nhà tổ chức các buổi trình diễn và lễ hội âm nhạc, khiêu vũ
hàng ngày để giới thiệu văn hoá Indonesia tới bạn bè châu lục.
Theo kế hoạch của BTC, 2 Làng VĐV sẽ có giờ mở cửa từ 5
giờ sáng hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau.
X. Công tác chuẩn bị của nước chủ nhà
1. BTC nước chủ nhà ASIAD 2018 thắt chặt an ninh sau
khủng bố
Liên quan tới cam kết thắt chặt an ninh cho sự kiện thể thao
lớn nhất khu vực châu Á tại Indonesia vào tháng 8 tới, Trưởng
BTC nước chủ nhà Erick Thohir cho biết đã phối hợp với lực
lượng cảnh sát quốc gia, quân đội Indonesia cùng Cơ quan Mật
mã và An ninh mạng quốc gia nhằm phối hợp tăng cường các
biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra sự
kiện.
Ngoài việc công bố sẽ thiết lập ba vòng an ninh tại Đại hội
từ cổng ra vào sân vận động đến khu vực thi đấu của các VĐV,
BTC cũng sẽ tiến hành trang bị 6.000 camera quan sát nhận
dạng khuôn mặt để tăng cường giám sát an ninh.
BTC cũng phối hợp với Cơ quan chống khủng bố quốc gia
xây dựng các phương án nhằm ngăn chặn các nguy cơ tấn công
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khủng bố. Phó Thống đốc Jakarta, Sandiaga Uno, cho biết
chính quyền thành phố sẽ tiến hành các cuộc họp giao ban
thường xuyên với BTC.
2. Khách sạn phục vụ báo chí tại Đại hội thể thao châu Á 18
BTC ASIAD 2018 tại Indonesia từ ngày 18/8 - 2/9 đã công
bố công ty Du lịch Patih Indo là đối tác chịu trách nhiệm về lưu
trú, hậu cần và đón tiếp cho Đại hội. Cho đến thời điểm này,
Patih Indo đã bố trí 400 phòng khách sạn cho báo chí trong đó
có 200 phòng ở khách sạn Sahid Jakarta và 200 phòng ở khách
sạn Borobudur Jakarta.
Hai khách sạn này đều gần với Khu Liên hợp thể thao
Gelora Bung Karno, trung tâm Senayan. BTC cũng đề nghị báo
chí đặt địa điểm lưu trú sớm để tránh tình trạng hết phòng khi
khai mạc Đại hội đang đến gần.
Cũng theo BTC để biết thêm chi tiết, báo chí có thể liên hệ
với Ts N. Rusmiati qua email n.rus.patihindo@gmail.com
(HP: +6281316161665) hoặc quản lý chi nhánh ông Denny
Hendrarusman, tại địa chỉ dhendrarusman@yahoo.co.id (HP
+62 87782800298).
3. BTC ASIAD 2018 kỳ vọng số vé bán ra đạt 1,3 triệu
Hợp tác với đối tác KiosTix, BTC ASIAD 2018 kỳ vọng sẽ
đạt được mục tiêu số lượng vé bán ra là 1,3 triệu vé. Đây được
coi là một động thái mang tính cách mạng đối với thể thao
Indonesia khi BTC thường đảm nhiệm việc bán vé và thông
thường công chúng cũng không có cơ hội để mua vé trước.
Trưởng BTC ASIAD 2018, Erick Thohir cho biết đây là lần
đầu tiên BTC một sự kiện thể thao quốc tế tại Indonesia có một
đối tác là công ty bán vé trong nước.
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Với sự hỗ trợ của KiosTix (đơn vị có nhiều kinh nghiệm bán
vé cho các buổi hòa nhạc và triểu lãm), BTC kỳ vọng sẽ bán
được khoảng hơn 1 triệu vé cho sự kiện thể thao đa môn sẽ diễn
ra từ ngày 18/8 - 2/9 tại Jakarta và Palembang với 40 môn thể
thao, 67 phân môn và 463 nội dung.
Vé cho Lễ Khai mạc vào 18/8 và Lễ Bế mạc vào 2/9, các
trận tứ kết, bán kết và chung kết các môn thể thao đồng đội
được ưa chuộng như Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ sẽ có giá
trị cao hơn tuy nhiên chưa có con số cụ thể.
Đối tượng mà hoạt động bán vé hướng tới đó là sinh viên,
vé sẽ được bán tại các ngân hàng đối tác, siêu thị, các quầy
hàng chính thức của Đại hội ở các Trung tâm thương mại và
đại lý du lịch. KiosTix, với kinh nghiệm bán 2 triệu vé tại 100
địa điểm thi đấu vào 300 sự kiện sẽ hỗ trợ dịch vụ bán vé trực
tuyến cho người xem nước ngoài.
Trưởng BTC Thohir cũng mong muốn Đại hội sẽ là sự kiện
mà mọi người dân Indonesia đều có thể tiếp cận với giá cả hợp
lý, ngoài ra cùng với sự hỗ trợ của KiosTix sẽ giúp công chúng
mua vé thuận lợi.
4. Các trường học sẽ được nghỉ trong thời gian diễn ra
ASIAD 2018
Các quan chức Jakarta cho biết chủ trương về việc sẽ cho
các trường học ở thành phố được nghỉ trong suốt thời gian diễn
ra ASIAD 2018 vào năm nay nhằm giảm bớt tình trạng tắc
nghẽn giao thông. Phụ trách cơ quan giáo dục Sopan Adrianto
cho biết: cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ cho Đại hội thông qua
quyết định không chỉ một số trường mà tất cả các trường học ở
Jakarta đều sẽ được nghỉ học.
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Thủ đô Jakarta của Indonesia được biết đến là một thành
phố có giao thông ách tắc nổi tiếng thế giới. Ước tính 70%
nguyên nhân của ô nhiễm không khí là do các phương tiện giao
thông gây ra. Khảo sát trên thực tế cho thấy cứ di chuyển
khoảng 40km sẽ mất khoảng hơn 2 tiếng từ trung tâm thành
phố tới Bogor, thành phố vệ tinh lớn nhất tại Indonesia nơi có
rất nhiều quan chức và công nhân sinh sống.
Trước đó, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cũng đã cân
nhắc việc đóng cửa các trường học gần địa điểm thi đấu của
Đại hội như: Khu Liên hợp thế thao Gelora Bung Karno tại
Senayan, Trung tâm Jakarta và Trường Đua ngựa tại Pulomas,
và Sân đua xe đạp lòng chảo tại Rawamangun, Đông Jakarta
nhằm giảm ách tắc giao thông.
Tuy nhiên, Phụ trách cơ quan giáo dục Sopan Adrianto cho
biết việc cho một số trường nghỉ học sẽ rất khó khăn cho cơ
quan này chính vì vậy cơ quan quyết định tất cả các trường học
cả trường công lập và tư thục đều sẽ được nghỉ học. Để đảm
bảo nội dung giáo dục cho học sinh thời gian nghỉ học này, các
học sinh sẽ được học bù vào thời gian nghỉ theo quy định của
tháng 12.
Trần Bình, Tuệ Minh, Hồng Anh và Thanh Hương tổng hợp
theo www.asiangames2018.id
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MỘT SỐ THÔNG TIN
VỀ ĐẤT NƯỚC INDONESIA
I. Giới thiệu chung
Indonesia thuộc vùng Đông Nam Á, có tất cả hơn 16.000
đảo lớn, nhỏ; với hơn 5.000 hòn đảo có người sinh sống. Nơi
đây được đánh giá là đất nước có nhiều núi lửa hoạt động nhất
trên thế giới (có đến gần 130 núi lửa còn hoạt động). Đa số
người dân Indonesia theo đạo Hồi. Bởi vậy, trong lối sống cũng
như văn hoá sinh hoạt của người Indonesia luôn mang ảnh
hưởng của tư tưởng Hồi giáo.
Indonesia có thủ đô là Jakarta. Đồng thời đây cũng là thành
phố lớn nhất. Ngoài ra, còn có các thành phố lớn khác như:
Medan, Semarang, Surabaya, Yogjakarta … Nhưng nổi tiếng
hơn hết ở Indonesia là vùng đảo Bali với những thắng cảnh
tham quan được thiên nhiên cũng như con người ưu ái tạo
dựng. Bali xứng danh là thiên đường du lịch mà du khách khó
lòng bỏ qua.
Tiền tệ: Đồng Rupi (ký hiệu: Rp.), tương đương với 1.600
VNĐ (theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Xuất nhập khẩu
Eximbank, www.eximbank.com.vn).
Ngôn ngữ: ngôn ngữ chính thống của quốc gia này là tiếng
Bahasa Indonesia, một ngôn ngữ tương đối dễ học, nhưng cách
đọc khá phức tạp.
II. Văn hóa
Indonesia là một điểm đến rất quen thuộc với người dân ở
Châu Á. Đến Indonesia du khách có thể ghé qua những địa
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danh đã được UNESCO chứng nhận là di sản thế giới như đền
Borobudur và Prambanan, công viên quốc gia Komodo, công
viên quốc gia Kulon, hay rừng mưa nhiệt đới Sumatra.
Đặc trưng văn hóa của Indonesia là văn hoá tôn giáo. Nhưng
nền văn hoá của Indonesia là nền văn hoá không thuần nhất. Đó
là sự hoà hợp đa dạng giữa các nền văn hoá và phong tục của
nhiều tôn giáo. Trong đó, Hồi giáo có ảnh hưởng lớn đến cuộc
sống của người dân Indonesia (khoảng 86% dân số là người hồi
giáo). Indonesia có khoảng 300 nhóm sắc tộc cho nên mỗi
nhóm sẽ có nét văn hóa khác biệt. Dù đã trải qua nhiều thế kỷ
tồn tại và phát triển cùng với ảnh hưởng từ các nước như Ấn
Độ, Ả Rập, Trung Quốc, Malaysia và Châu Âu nhưng nét văn
hóa của Indonesia lại có sự phân hóa sâu sắc. Đất nước
Indonesia là đất nước của những lễ hội. Hàng năm có rất nhiều
lễ hội được tổ chức tại đây
Nét văn hoá ẩm thực Indonesia luôn tạo nên sự thích thú với
du khách tham quan. Các món ăn nơi đây làm cho du khách
liên tưởng ngay đến sự phong phú và đa dạng như chính nền
văn hoá đa dạng của đất nước vạn đảo. Thật vậy, sự đa dạng
không chỉ ở cách thức chế biến món ăn mà còn ở cách thức
thưởng thức món ăn. Gia vị là một trong những yếu tố quan
trọng nhất trong việc chế biến thức ăn. Thậm chí, ở Indonesia
gia vị có thể góp phần sáng tạo ra các món ăn mới với những
mùi vị đặc trưng. Bên cạnh những loại gia vị tiêu biểu của
Indonesia như đinh hương, vỏ nhục đậu khấu, dầu lạc.
Người dân Indonesia còn thích sử dụng những loại gia vị
được chế biến từ thảo mộc tươi như rau húng, cỏ chanh… Ớt
và tiêu đỏ là những loại gia vị chính, có mặt trong tất cả các
món ăn, vì thế rất nhiều món ăn của người Indonesia có vị cay
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xé lưỡi, vị cay của ớt chứ không như vị cay nồng của tiêu trong
các món cà ri Ấn Độ. Gạo là lương thực chính của người
Indonesia. Cá và các loại hải sản là nguồn thức ăn quan trọng
và dồi dào của đất nước vạn đảo.
Về cách ăn, người Indonesia ở các vùng quê thường ăn bằng
tay, còn dân thành thị dùng thìa và dĩa, chứ không dùng dao.
Thức ăn vì thế được cắt nhỏ thành miếng vừa ăn. Khi làm cơm
tiếp khách, người dân Indonesia chế biến những món ăn thật
đặc biệt, thức ăn được bày trên một chiếc mâm lớn đặt ở giữa
nhà. Theo tục lệ, nếu du khách được mời dùng một bữa cơm
như thế, du khách không nên ăn hết mà mỗi món ăn nên chừa
lại một ít để chứng tỏ là du khách đã ăn thật no rồi và bữa cơm
rất ngon miệng.
III. Một số thông tin về thành phố Palembang
1. Khí hậu
Palembang nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, do đó thời
tiết ở đây tương đối nóng, với độ ẩm cao. Nhiệt độ trung bình
của thành phố từ 25,4 đến 33,7 độ C.
2. Giao thông
Người dân thành phố Palembang sử dụng các phương tiện
giao thông vận tải công cộng như xe bus là phương tiện di
chuyển chính. Thời gian hoạt động của hệ thống xe bus bắt đầu
từ 6 giờ, và kết thúc lúc 18 giờ trong ngày, với nhiều bến đỗ.
3. Mua sắm
Palembang Square
Khu trung tâm mua sắm Palembang Square chính thức mở
cửa từ tháng 8/2004, với tổng diện tích lên tới gần 54.000m2.
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Trung tâm mua sắm bao gồm hệ thống nhiều gian hàng với các
sản phẩm cao cấp, hiện đại. Đồng thời tại trung tâm cũng có
khu vui chơi giải trí phục vụ cho trẻ em và chuỗi các nhà hàng
ăn nhanh, cửa hàng đồ uống như Carrefour, KFC, McDonald…
hệ thống các cửa hàng làm đẹp như Jonny Andrean, Yoppie
Salon…
Pasar 16 Ilir
Pasar 16 Ilir là một trung tâm mua sắm tấp nập tại khu vực
quận Masjid Agung. Nơi đây là điểm mua bán tấp nập các sản
phẩm về quần áo may mặc, với chất liệu, xuất sứ, kiểu dáng đa
dạng như quần áo của người Indonesia, người Malaysia, người
Ấn Độ, đôi khi bạn có thể tìm được một số cửa hàng bán quần
áo người Hoa. Có một lời khuyên đó là “mặc cả hết sức có
thể” khi bạn nhắm được một món đồ ưng ý. Thường thì bạn
nên trả giá khoảng 1/2 so với giá ban đầu người bán hàng đưa.
IV. Một số thông tin về thành phố Jakarta
1. Khí hậu
Jakarta nằm trong vùng khí hậu nóng, với độ ẩm cao. Nhiệt
độ trung bình của năm luôn trên 33 độ C.
2. Giao thông
Xe máy chở khách (Ojek)
Là hình thức vận tải bằng xe máy khá thông dụng và bình
dân tại Jakarta, có thể được tìm thấy dọc các con phố, đặc biệt
là những tuyến phố mà xe bus công cộng không đi vào được.
Lưu ý: Nên mặc cả trước khi sử dụng dịch vụ và các hành
khách phải bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
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Hệ thống xe bus công cộng
Có một lượng lớn các công ty cung cấp dịch vụ xe bus công
cộng tại Jakarta, với sức chứa của mỗi xe từ 25 – 40 người (tùy
loại). Giá vé của từng chuyến được niêm yết tại cửa xe hoặc
ngay tại bến xe. Lộ trình của từng chuyến sẽ được thông báo
chi tiết trên bản đồ chuyến đi.
Hệ thống xe chất lượng cao
Đây là hệ thống xe chất lượng cao được chính thức đưa vào
sử dụng từ 15/01/2004 đi từ Jakarta đến các địa điểm lân cận
trong thành phố, cũng như trong khu vực đảo. Xe bắt đầu khởi
hành từ 5 giờ sáng và chuyến cuối cùng vào lúc 10 giờ tối. Giá
vé trung bình vào khoảng 3.500 Rp.
Taxi
Taxi là phương tiện giao thông đi lại khá phổ biến tại
Jakarta, cạnh các khu mua sắm lớn, trung tâm thương mại, hoặc
trên đường phố chính. Có một vài hãng taxi lớn trong thành
phố như Silver Bird (xe màu đen), Blue Bird (xe màu xanh),
Gamya (xe màu xanh), Express (xe màu trắng), Transcab (xe
màu da cam). Du khách được khuyến khích sử dụng dịch vụ
của những hãng này vì đảm bảo an toàn, thời gian gọi nhanh,
không bị tính giá cước quá đắt, thái độ nhân viên lịch sự…
Lời khuyên: các tài xế hãng Silver Bird dùng tiếng Anh khá
thành thạo.
Hàng không
Sân bay chính: Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, với lượng
khách tối đa mỗi năm lên tới 40 triệu lượt người.
25

Số 84 – Tháng 6/2018

3. Địa điểm mua sắm
Jakarta là thành phố tập trung đông những trung tâm thương
mại thuộc hàng cao cấp của Indonesia. Du khách có thể tìm
thấy khá nhiều các nhãn hàng nổi tiếng của thế giới tại một
trong những trung tâm này.
Shopping Malls
Đến Jakarta du khách đừng quên ghé tham quan một trong
những trung tâm mua sắm Shopping Malls hiện đại của thành
phố. Du khách có thể được trung tâm chào đón trùng với ngày
giảm giá từ nhãn hiệu nổi tiếng ở trung tâm mua sắm.
Tại Shopping Malls du khách có thể thoải mái tham quan
khu trưng bày với nhiều gian hàng được bày bán rất bắt
mắt.Thiết kế của trung tâm khá rộng rãi hiện đại với thang cuốn
phục vụ việc tham quan mua sắm thuận tiện.
Ngoài những mặt hàng thiết yếu tại trung tâm du khách
cũng có thể mua được những món quà lưu niệm kỷ niệm cho
chuyến đi Indonesia lý thú.
Grand Indonesia
Grand Indonesia là khu thương mại phức hợp với diện tích
khá rộng ở Indonesia. Hiện tại Grand Indonesia gồm có khách
sạn, nhà hàng và khu mua sắm hiện đại. Khu mua sắm Grand
Indonesia được xây dựng với thiết kế hiện đại, thuận tiện cho
hàng ngàn du khách tham quan mua sắm với nhiều gian hàng
rộng rãi. Du khách có thể mua sắm nhiều mặt hàng hóa ở trung
tâm. Một số nhãn hàng thời gian nổi tiếng của thế giới cũng có
cửa hàng đặt tại Grand Indonesia. Các mặt hàng mỹ phẩm, điện
tử cũng được bày bán khá nhiều. Ngày nay, khu mua sắm
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Grand Indonesia được xem như biểu tượng của sự thịnh vượng
ở Indonesia.
Plaza Indonesia
Plaza Indonesia nằm ở trung tâm Jakarta và thường được gọi
tắt là PI. Plaza Indonesia là trung tâm mua sắm đầu tiên được
xây dựng ở Indonesia. Trung tâm thương mại này nổi bật nhất
Jakarta với thiết kế hiện đại, sang trọng. Tại trung tâm có nhiều
nhãn thời trang quốc tế như Gucci, Versace, Louis Vuitton
trưng bày các sản phẩm với nhiều mẫu mã luôn được cập nhật.
Du khách cũng có thể chọn mua được nhiều mặt hàng khác của
Indonesia hay các mặt hàng lưu niệm truyền thống. Trung tâm
cũng có nhiều đợt giảm giá vào các ngày lễ lớn trong năm ở
Indonesia.
Pacific Place
Pacific Place là trung tâm mua sắm quốc tế ở miền Trung
Sudirman, Nam Jakarta, Indonesia. Tòa nhà được chia làm 3
phần khác nhau. Trong đó có tầng mua sắm Pacific Place, một
văn phòng trung tâm của Pacific Place và khách sạn Pacific
Place. Pacific Place bao gồm sáu tầng hiện đại.
Trung tâm có cả khu buôn bán của tập đoàn Metro với nhiều
hàng hóa đa dạng mẫu mã. Khu mua bán luôn nhộn nhịp khách
địa phương cũng như khách du lịch. Pacific Place có lối đi rộng
rãi giữa các gian hàng, hệ thống máy ATM cũng được đặt
nhiều khắp các lối đi.
Plaza Senayan
Senayan Plaza là trung tâm mua sắm cao cấp nằm ở trung
tâm Jakarta, Indonesia. Đến Plaza Senayan chỉ mất vài phút đi
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bằng xe hơi từ khu vực Semanggi Indonesia. Trung tâm nổi
tiếng trong cộng đồng dân cư tại Jakarta. Plaza Senayan cung
cấp nhiều cửa hàng đa dạng các dịch vụ hàng hoá và thực phẩm
chất lượng. Trung tâm là địa điểm yêu thích được người dân
Indonesia lựa chọn đến hàng ngày đế mua sắm. Tầng trệt thiết
kế các cửa hàng khác nhau trong khi tầng hai là dành riêng cho
các hãng thời trang giản dị và tầng thứ ba dành cho lương thực
và khu vực giải trí. Trung tâm Plaza Senayan có bãi đậu xe
rộng rãi và dịch vụ vận chuyển đồ linh hoạt.
Pondok Indah Mall
Pondok Indah Mall là một phức hợp mua sắm lớn nằm ở
khu ngoại ô giàu có Pondok Indah của Nam Jakarta, Indonesia.
Pondok Indah Mall có hai trung tâm mua sắm lớn gọi là PIM1
và PIM2.
PIM1 được xây dựng trước bao gồm 3 tầng, và PIM2 mới
hơn gồm có 5 tầng. Cả hai được nối liền với nhau tạo nên một
trung tâm mua sắm đa dạng phong phú với nhiều cửa hàng
được sắp đặt khắp các lối đi.
Du khách dễ dàng thả bộ khắp các gian hàng, tự do lựa chọn
cho mình những mặt hàng nổi tiếng của Indonesia hoặc của thế
giới. Ngoài mua sắm ở Pondok Indah Mall còn có rạp chiếu
phim hiện đại với nhiều bộ phim nổi tiếng của thế giới được
trình chiếu các ngày trong tuần.
Mangga Dua
Trung tâm mua sắm Mangga Dua nằm trên đường từ Trung
tâm Thương mại Quốc tế Jakarta Mangga Dua (JITC). Điều
này có nghĩa Mangga Dua được đánh giá là một trong những
28

trung tâm bậc nhất của Indonesia. Trung tâm mua bán nhiều
loại sản phẩm cung như những mặt hàng của địa phương và
nước ngoài. Sản phẩm đa dạng, phong phú. Giá cả ở Mangga
Dua thường là giá bán cho các nhà kinh doanh, buôn bán.
Một số mặt hàng được chú ý nhiều là quần áo và nước hoa,
đồ dệt may và đồ lưu niệm … Trung tâm mua sắm Mangga
Dua là khu mua sắm phức hợp và đa dạng được giới kiến trúc
sư đánh giá cao về thiết kế sử dụng.
Mal Taman Anggrek
Mal Taman Anggrek có tên gọi là “Vườn lan Mall” Bahasa
Indonesia (MTA hoặc TA). Đây là một trong những trung tâm
mua sắm cao cấp lớn nhất Indonesia. Trung tâm mua sắm cao
tầng nhất tại khu vực Đông Nam Á, thuộc miền Tây Jakarta,
Indonesia.
Trung tâm mua sắm được đặt tên theo một khu vườn phong
lan ở ngay trung tâm. Khu vực mua sắm gồm có hơn 500 cửa
hàng chuyên bán các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, hàng gia
dụng… Trung tâm còn là nơi tổ chức các hội nghị triển lãm
cũng như hội chợ thương mại lớn của Indonesia.
Trần Nguyên và Trần Bình tổng hợp
theo www.tripsavvy.com và www.nowjakarta.co.id
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA CÁC QUỐC GIA
CHO ASIAD 2018
TRUNG QUỐC
1. Các VĐV Trung Quốc nội dung chạy cự ly ngắn đã
sẵn sàng cho ASIAD 2018
Trong chia sẻ của VĐV Wu Daijing – VĐV người Trung
Quốc xuất sắc mang về tấm HCV ở nội dung 500m nam tại
Giải Vô địch Điền kinh thế giới – với báo chí, các VĐV Điền
kinh Trung Quốc nói chung và chính bản thân VĐV đã rất sẵn
sàng cho những ngày thi đấu sắp tới ở Indonesia. Hiện tại, các
VĐV tuyển Điền kinh nội dung cự ly ngắn đang trong những
đợt tập huấn cuối cùng trước khi Đại hội chính thức diễn ra.
Trước Đại hội, một số cá nhân xuất sắc còn được cử đi tranh tài
ở các giải đấu quốc tế để cọ xát, trau dồi bản lĩnh thi đấu, cũng
như nâng cao thành tích.
Theo lời HLV Li Yan của tuyển Điền kinh cự ly ngắn Trung
Quốc, đối thủ mà tuyển Điền kinh Trung Quốc luôn phải đề
phòng chính là các VĐV đến từ Hàn Quốc. Trong nhiều năm
trở lại đây, với cách thức đào tạo hiệu quả và thể chất tốt, các
VĐV Hàn Quốc đã xuất sắc gặt hái rất nhiều thành tích ở môn
Điền kinh tại các sự kiện thể thao quốc tế quan trọng, như
ASIAD, TVH Olympic mùa hè, TVH Olympic mùa đông. Bà
cũng chia sẻ các VĐV hiện đang ở điều kiện sức khỏe, thể
trạng và tâm lý tốt, sẵn sàng tham gia thi đấu tại ASIAD 2018
sắp tới. Nhắc tới thành tích tại các giải đấu quốc tế trước, vị
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HLV nhiều kinh nghiệm rất tự hào về 6 tấm HCV Olympic mà
học trò của mình đã giành được trong 5 năm trở lại đây.
2. Ủy ban Olympic quốc gia Macao hướng tới Đại hội
Thể thao Châu Á lần thứ 18
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Macao, Chủ tịch Ủy ban
báo chí, thành viên Ban điều hành Hội đồng Olympic châu Á
Charles Lo cho biết, tiếp nối sau thành công của chiếc HCĐ tại
Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á lần thứ 5 ở
môn Khiêu vũ thể thao và một số VĐV Bơi đã thiết lập thành
tích tốt nhất của mình cũng như phá kỷ lục quốc gia, Ủy ban
Olympic quốc gia mong muốn các VĐV tiếp tục phát huy khả
năng tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18.
Tham gia tranh tài ở 16 môn thể thao tại ASIAD Indonesia
2018, Macao kỳ vọng sẽ gặt hái được kết quả tốt. Là đặc khu
hành chính của Trung Quốc, Macao lần đầu tiên tham gia vào
sự kiện thể thao lớn nhất châu lục tổ chức ở Bắc Kinh năm
1990 và từ đó đến nay đã có bảy lượt tranh tài tại Đại hội này
cho tới năm 2014. Chiếc HCV ASIAD duy nhất giành được
đến thời điểm này là của Jia Rui môn Wushu nam ở ASIAD
Quảng Châu 2010.
3. Panasonic tài trợ cho các VĐV Hồng Kông tham dự
ASIAD 2018
Liên đoàn Thể thao quốc gia, Ủy ban Olympic Hồng Kông
và Tập đoàn Shun Hing đã ra thông cáo chung về chương trình
tài trợ cho 10 VĐV nhận Giải thưởng Chương trình Học bổng
Thể thao Panasonic để tham gia Đại hội Thể thao châu Á 2018.
Tập đoàn Shun Hing đã song hành cùng với thể thao Hồng
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Kông từ TVH Olympic Luân Đôn 2012, ASIAD Incheon 2014
và TVH Olympic Rio 2016.
Năm 2018 này, Tập đoàn Shun Hing tiếp tục tài trợ cho các
VĐV tham gia tranh tài tại ASIAD 2018 sắp được tổ chức ở
Indonesia. Đây đều là những VĐV tiềm năng, với mục tiêu
mang về thành tích cao cho tuyển Hồng Kông ở các môn sở
trường như: Bơi, Cầu lông, Đấu kiếm, Thể dục dụng cụ, Bóng
bàn, Quần vợt và 3 môn phối hợp.
Giá trị tổng số tiền tài trợ cho các VĐV vào khoảng 200.000
đô-la Mỹ, có nghĩa là mỗi VĐV sẽ được hỗ trợ 20.000 đô-la
Mỹ trong vòng 18 tháng (từ tháng 4/2017 đến hết tháng
9/2018). Học bổng này hỗ trợ tài chính cho công tác huấn luyện
nước ngoài, hỗ trợ y tế, chăm sóc dinh dưỡng, ứng dụng khoa
học công nghệ và một số vấn đề khác cho VĐV.

ẤN ĐỘ
1. Các võ sĩ Quyền anh Ấn Độ tập huấn tại Ý và Ailen
chuẩn bị cho ASIAD 2018
Các võ sĩ Quyền anh hàng đầu của Ấn Độ đã bắt đầu chuẩn
bị cho Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) sắp tới một
cách rất nghiêm túc. Đội tuyển VĐV nữ đã lên đường tham gia
tập huấn tại Ý, trong khi đấy tuyển nam sẽ tham gia tập huấn
tại Ailen. Ban huấn luyện cho rằng đây là bước chuẩn bị quan
trọng và cần thiết để thành tích thi đấu của môn Quyền anh của
quốc gia này có kết quả tốt nhất ở Jakarta vào tháng 8 này.
Liên đoàn Quyền anh Ấn Độ đã đưa ra lịch tập luyện ba
tháng, trong đó các võ sĩ không chỉ được huấn luyện chuyên
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môn trong các trung tâm huấn luyện ở quốc tế mà còn tham gia
cọ xát ở các đợt thi đấu giao hữu, các giải đấu quan trọng. Đây
được cho sẽ là bước đệm quan trọng để các VĐV luôn sẵn sàng
tham gia giải đấu lớn ở tầm châu lục.
Các VĐV Quyền anh nữ sẽ được tập huấn tại Trung tâm
Huấn luyện thành tích cao của Ý cùng với các VĐV nữ hàng
đầu đến từ Phần Lan, Rumani, Ý và Montenegro. Đội hình
VĐV nữ đến từ Châu Âu đang tập huấn tại Trung tâm để chuẩn
bị cho Giải vô địch Quyền anh nữ Châu Âu.
Huấn luyện viên trưởng Raffaele Bergamasco của tuyển
Quyền anh nữ chia sẻ: “Đây là một đợt tập huấn quan trọng đối
với các nữ võ sĩ của chúng tôi. Là dịp để họ được tập luyện
trong những điều kiện tốt nhất trước khi Đại hội Thể thao Châu
Á chính thức diễn ra, và sau đấy là Giải Vô địch Thế giới. Bên
cạnh việc lựa chọn những cá nhân xuất sắc, chế độ tập luyện và
chế độ dinh dưỡng cũng được chúng tôi nghiên cứu cẩn thận để
áp dụng một cách khoa học.”
Đội tuyển nam Quyền anh của Ấn Độ tham gia quá trình tập
huấn tại Trung tâm thể thao thành tích cao của Hiệp hội Quyền
anh Ailen. Trong lời phát biểu với báo chí, HLV nước ngoài
của đội tuyển nam Santiago Nieva cho biết: “Chúng tôi đã lựa
chọn cẩn thận các cá nhân xuất sắc ở mỗi hạng cân và theo dõi
thành tích thi đấu của họ ở một vài giải đấu liên tục. Sau đấy,
chúng tôi sẽ lựa chọn những võ sĩ tốt nhất để đưa vào vào đội
tuyển chính thức của ASIAD 2018”.
Tại ASIAD 2018, các hạng cân Quyền anh nam thi đấu theo kế
hoạch của BTC là 49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg và 75kg.
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Còn các hạng cân của nữ được đề xuất bao gồm 51kg, 57kg và
60kg. Đây được cho là các hạng cân sở trường của Ấn Độ.
2. Liên đoàn Vật Ấn Độ tuyển chọn các HLV nước ngoài
chuẩn bị cho ASIAD 2018
Trong nỗ lực để tăng số huy chương tại Đại hội Thể thao
Châu Á ASIAD 2018 sắp tới, Liên đoàn Vật Ấn Độ (WFI) đã
đề xuất mời 03 huấn luyện viên quốc tế để hỗ trợ cho công tác
huấn luyện, đào tạo VĐV chuẩn bị cho Đại hội.
Phó Tổng thư ký Vinod Tomar của Liên đoàn Vật Ấn Độ
chia sẻ với phóng viên Báo Sportskeeda: “Chúng tôi đã có một
cuộc họp với Cơ quan Quản lý Thể thao Ấn Độ (SAI). Trước
mắt SAI đã chấp thuận kế hoạch thuê chuyên gia của Liên
đoàn. Một số ứng viên đã được lựa chọn và chúng tôi hy vọng
rằng sẽ có cơ hội làm việc với những HLV này cho đến TVH
Olympic 2020”.
Ban huấn luyện và các chuyên gia của Liên đoàn WFI cũng
thừa nhận rằng ASIAD 2018 lần này không phải là một sân
chơi dễ dàng. Thật vậy, 11 trong số 12 đô vật đến Thành phố
Gold Coast thi đấu tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng
chung đều đã mang về được huy chương. Nhưng Đại hội Thể
thao Châu Á 2018 Jakarta sẽ khó khăn hơn nhiều. Tại TVH
Olympic Incheon 2014, tuyển Vật Ấn Độ chỉ giành được 05
huy chương, trong đó có 01 HCV.

HÀN QUỐC VÀ TRIỀU TIỀN
1. Hàn Quốc và Triều Tiên thống nhất cùng nhau phối
hợp ở ba môn thể thao của ASIAD 2018
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Hàn Quốc và Triều Tiên đã đồng ý cùng nhau tranh tài ở ba
môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ
18 ở Jakarta và Palembang vào tháng 08 tới sau cuộc họp giữa
hai bên vào ngày 28/6.
Hội đồng Olympic Châu Á đã đưa ra tuyên bố sau khi đoàn
đại biểu của hai bên gặp gỡ tại trụ sở của BTC ASIAD 2018.
Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ thi đấu dưới hình thức một đội
thống nhất ở các môn Bóng rổ, Đua Thuyền rồng và Đua
Thuyền.
Nội dung cụ thể của ba môn thể thao nêu trên mà Hàn Quốc
và Triều Tiên sẽ cùng nhau tham dự dưới hình thức một đội
thống nhất là Bóng rổ nữ 5x5, Đua Thuyền rồng nam, nữ và ba
nội dung của Đua thuyền gồm thuyền bốn nam hạng nhẹ,
thuyền tám nam hạng nhẹ và thuyền hai chèo nữ hạng nhẹ.
Giám đốc phụ trách các vấn đề ngoại giao Vinod Kumar
Tiwari bày tỏ lời cảm ơn tới Ủy ban Olympic quốc gia Hàn
Quốc và Triều Tiên đối với quyết định nêu trên khi Đại hội Thể
thao Châu Á lần thứ 18 đang đến rất gần; đồng thời ông Vinod
Kumar Tiwari cũng gửi lời cảm ơn tới BTC Indonesia về
những nỗ lực trong suốt quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội.
2. Làng Thể thao Bình Nhưỡng tập trung cho mục tiêu
giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á
Hội đồng Olympic Châu Á đã nghe báo cáo về công tác
chuẩn bị của Triều Tiên cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18
tại Indonesia trong chuyến thăm Làng Thể thao Bình Nhưỡng.
Thành viên Ủy ban Olympic Triều Tiên Ri Un Chol và O Kwang
Hyok đã tháp tùng các đại diện của Hội đồng Olympic Châu Á tới
thăm ba địa điểm tập luyện trên Đường Chongchun, nằm ở phía
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nam của Thủ đô Bình Nhưỡng. Làng thể thao có 15 địa điểm tập
luyện đồng thời cũng là nơi cung cấp trang thiết bị cho các VĐV
thành tích cao của 20 môn thể thao.
Làng thể thao được xây dựng và hoàn tất trong thời gian
chưa đầy hai năm và đi vào hoạt động năm 1988. Hệ thống cơ
sở hạ tầng tại đây được cải tạo vào năm 2013 và trở thành nơi
tập huấn của các VĐV hàng đầu quốc gia tham dự Đại hội Thể
thao Châu Á như đội tuyển Nhảy cầu, Bóng bàn. Cử tạ là một
trong những môn thể thao kỳ vọng giành huy chương của Triều
Tiên tại Olympic và Đại hội Thể thao Châu Á. Chính vì vậy,
các đại diện của Hội đồng Olympic châu Á cũng thấy được
thực tế cường độ tập luyện cũng như sự khích lệ của các HLV
đối với VĐV môn thể thao này.
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach cũng đã tới
thăm Làng Thể thao và khẳng định sự ấn tượng với cơ sở tập
luyện dành cho các VĐV đỉnh cao của nhiều môn thể thao khác
nhau tại đây.

MỘT SỐ QUỐC GIA TÂY Á
1. Iran kỳ vọng tiếp tục phát huy tại ASIAD 2018
Iran hy vọng sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được tại kỳ
ASIAD sắp diễn ra tại Indonesia. Kể từ khi giành 08 HCV tại
ASIAD Busan 2002, Iran đã không ngừng nâng cao thành tích
tại các kỳ Đại hội sau đó. Như tại ASIAD Doha 2006, Iran
giành được 11 HCV và 20 HCV tại ASIAD Guangzhou 2010,
21 HCV tại ASIAD Incheon 2014.
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Trưởng đoàn thể thao Iran tham dự ASIAD 2018 – ông
Nasrollah Sajjadi – cho biết thể thao Iran đã có sự trưởng thành
theo năm tháng. Nếu tại Đại hội Thể thao Châu Á năm 2002 tại
Busan, đoàn thể thao Iran giành được 36 huy chương đứng
hạng 10 thì đến Đại hội năm 2006 tại Doha đã giành được 48
huy chương, vươn lên vị trí thứ sáu toàn đoàn.
Với nỗ lực không mệt mỏi, các VĐV Iran đã cải thiện vị trí
rất nhanh lên hạng bốn ở Đại hội năm 2010 ở Quảng Châu với
59 huy chương. Trưởng đoàn thể thao Iran Nasrollah Sajjadi
cũng khẳng định mặc dù vậy, thể thao Iran cũng luôn đánh giá
cao các đối thủ phát triển mạnh trong những năm gần đây như:
Kazakhstan, Ấn Độ, Thái Lan, Uzbekistan và Đài Bắc Trung
Quốc và cả Indonesia trong nỗ lực giành vị trí cao với lợi thế
chủ nhà.
Mục tiêu đặt ra của thể thao Iran tại Đại hội lần này là vị trí
thứ tư toàn đoàn và mục tiêu này càng thêm khó khăn khi Trung
Quốc và Nhật Bản luôn là đối thủ nặng ký cho vị trí thứ nhất và
thứ hai. Các quốc gia khác cũng thể hiện quyết tâm cao với những
thứ hạng đặt ra. Theo Trưởng đoàn thể thao Iran Nasrollah
Sajjadi, công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Iran đang theo đúng
tiến độ cũng như kỳ vọng mục tiêu đặt ra là khả thi.
2. Các VĐV Bơi của Jordan chuẩn bị cho Đại hội Thể
thao Châu Á với chuyến tập huấn tại Qatar
VĐV tuyển Bơi quốc gia của Jordan đang tham gia đợt tập
huấn tại Qatar để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á. Các
chuyên gia huấn luyện của Jordan đánh giá rằng đợt tập huấn
này mang lại rất nhiều cơ hội cho các VĐV vì trang thiết bị,
chế độ dinh dưỡng và điều kiện thời tiết của Qatar rất tốt.
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3. Ủy ban Olympic Quốc gia Oman dự định tranh tài ở
10 môn thể thao tại ASIAD 2018
Theo tuyên bố của Ủy ban Olympic Oman và Ủy ban Kế
hoạch và Giám sát thể thao quốc gia, danh sách 10 môn thể
thao mà quốc gia này dự định tranh tài tại ASIAD 2018 đã
được thống nhất sơ bộ. 10 môn thể thao gồm: Điền kinh, Bơi,
Bắn súng, Bóng đá, Bóng chuyền bãi biển, Quần vợt, Đua
Thuyền buồm, Khúc côn cầu, Cử tạ và Dù lượn.
Ủy ban Kế hoạch và Giám sát thể thao quốc gia cũng đã
thảo luận về sự tham gia của Oman trong TVH Olympic trẻ lần
thứ 3 sắp diễn ra tại Buenos Aires (Argentina) vào tháng 10
này. Ủy ban đã đề xuất Oman tham gia vào 03 môn thể thao,
gồm: Điền kinh, Bơi và Đua Thuyền buồm.

NƯỚC CHỦ NHÀ INDONESIA
1. Indonesia đặt mục tiêu đứng thứ 10 chung cuộc tại 18
Asian Games
Sau khi kết thúc ASIAD Incheon 2014, Indonesia chỉ giành
được 04 HCV và đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng huy chương
chung cuộc. Và tại ASIAD 2018 sắp diễn ra, là chủ nhà của Đại
hội, Bộ trưởng Imam Nahrawi của Bộ Thanh niên và Thể thao
hy vọng rằng Indonesia sẽ thành công không chỉ trong công tác
tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á mà còn cả trong việc giành
huy chương, đặc biệt là HCV.
Bộ trưởng hy vọng đội tuyển Indonesia giành được vị trí thứ
10 bằng cách giành 20 HCV - gấp 5 lần bốn năm trước. Để đạt
được mục tiêu này, cơ quan quản lý thể thao Indonesia đã đặt định
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hướng vào 15 môn thể thao ưu tiên được xem là đạt trình độ cao ở
châu Á. Bộ Thanh niên và Thể thao đang phối hợp chặt chẽ với
Ủy ban Olympic Indonesia và các quan chức của mỗi môn thể
thao để phát triển một chương trình nhằm đạt được mục tiêu của
Indonesia cho Đại hội Thể thao châu Á 2018.
15 môn thể thao mà Indonesia hy vọng giành được HCV là:
Cầu lông (2), Điền kinh (1), Bowling (1), Bài Bridge (2),
Canoeing / Rowing (1), Đua Xe đạp (2), Trượt patin tốc độ (2),
Karatedo (1), Dù lượn (1), Pencak Silat (2), Leo núi thể thao
(1), Taekwondo (1), Cử tạ (1) và Wushu (1).
2. Indonesia sẽ cử thêm vận động viên Wushu đến Asiad
Trong nỗ lực để giành được nhiều huy chương tại Asian
Games năm 2018 (Asiad) được tổ chức tại nước nhà, Indonesia
lên danh sách 17 VĐV Wushu thi đấu chính. Đây là những
VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc của môn Wushu trên đấu
trường các giải quốc tế trong vài năm gần đây. Theo kế hoạch
ban đầu, số lượng chỉ tiêu VĐV của đội tuyển chỉ là 13 người.
Tuy nhiên để các VĐV có thêm cơ hội để thi đấu và cọ xát,
cũng như cơ hội để giành HCV cho tuyển quốc gia, Liên đoàn
Wushu Indonesia đã thống nhất cấp thêm kinh phí huấn luyện.
3. Tuyển Bóng chuyền Indonesia đặt mục tiêu vị trí thứ 3
tại ASIAD
Theo thông tin của Liên đoàn Bóng chuyền Indonesia, mục
tiêu của tuyển Bóng chuyền nhắm đến tại ASIAD 2018 lần này
là đạt được vị trí thứ 3. Chủ tịch của Liên đoàn Bóng chuyền
Indonesia Imam Sudjarwo cho rằng mục tiêu được đặt ra dựa
trên “bản đồ sức mạnh” của các đội tuyển tham gia tranh tài
trong sự kiện thể thao này.
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Các đối thủ mạnh mà tuyển Indonesia có thể gặp tại đấu
trường ASIAD 2018 phải kể đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn
Quốc. Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, 2 đội tuyển Bóng chuyền
nam và nữ sẽ có một số trận giao hữu ở Trung Quốc và Hàn
Quốc cho đến trước ASIAD diễn ra.
4. Những môn thể thao mạnh nhất của Indonesia
Chỉ còn vài tuần trước khi Indonesia tổ chức ASIAD 2018,
danh sách 40 môn thể thao thi đấu chính thức đã được BTC
ASIAD 2018 công bố. Cũng như các sự kiện trước đó,
Indonesia đã chỉ định một số môn thể thao mà nước này đặt hy
vọng có thể giành thành tích cao. Dưới đây là danh sách một số
các môn thể thao thế mạnh mà Indonesia đặt hy vọng mang về
thành tích thi đấu xuất sắc tại đấu trường ASIAD 2018:
• Cầu lông
Kể từ năm 1962, đội tuyển Cầu lông nam và nữ của tuyển
Indonesia đã mang về rất nhiều thành tích thi đấu xuất sắc. Gần
đây nhất, tại Asian Games 2014 ở Incheon, Hàn Quốc, 2 VĐV
Mohammad Ahsan và Hendra Setiawan đã giành được HCV ở
nội dung đôi nam, trong khi 2 VĐV nữ Greysia Polii và Nitya
Krishinda Maheswari mang về tấm HCV ở nội dung nữ. Ban
huấn luyện tuyển Cầu lông Indonesia hy vọng rằng tại đấu
trường ASIAD 2018 sắp tới, các VĐV Indonesia sẽ mang về
được ít nhất 4 tấm HCV.
• Các môn thể thao dưới nước
Theo thống kê, thành tích thi đấu các môn thể thao dưới
nước, đặc biệt là môn Bơi, đóng góp nhiều huy chương nhất
cho thành tích thi đấu của tuyển quốc gia Indonesia. Với sự đầu
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tư cao của Chính phủ, Ủy ban Olympic quốc gia, cũng như
chương trình huấn luyện của các chuyên gia trong nước, quốc
tế, Indonesia cũng hy vọng rằng, các môn thể thao dưới nước sẽ
là một “mỏ vàng” thành tích tại ASIAD 2018 sắp tới.
• Karatedo
Với một loạt các ngôi sao Karatedo đang tỏa sáng rực rỡ
trong vài năm qua, tuyển Karatedo Indonesia vẫn là một trong
những đội tuyển mang về thành tích tốt tại các đấu trường thể
thao quốc tế. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games)
2017 gần đây, các vận động viên Karatedo của Indonesia đã
mang về 03 HCV, 03 HCB và 07 HCĐ.
• Quần vợt
Indonesia cũng đặt kỳ vọng thành tích vào môn Quần vợt,
một trong những môn thể thao mang lại vinh quang thể thao
thập niên 90.
• Điền kinh
Môn thể thao thế mạnh hy vọng gặt thành tích tốt của
Indonesia là Điền kinh. Gần đây, tại SEA Games 2017, Điền
kinh đã giành tổng cộng 15 huy chương - bao gồm cả thành tích
phá kỷ lục SEA Games của Hendro Yap tại nội dung đi bộ 20
km của nam. Những thành tích như vậy là mục tiêu và động lực
để các VĐV Điền kinh của Indonesia theo đuổi tấm HCV tại
Asian Games 2018.
• Pencak Silat
Là cái nôi của môn Pencak Silat, cũng như VĐV Pencak
Silat quốc gia đang ở “điểm rơi phong độ” tốt nhất, tuyển quốc
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gia Pencak Silat cảm thấy khá tự tin trong việc chinh phục mục
tiêu mang về 4 tấm HCV ở môn này.
HLV trưởng tuyển Pencal Silat Rony Syaifullah cho biết
mục tiêu 04 HCV là khả thi khi Indonesia vinh dự là nước chủ
nhà đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Thể thao Châu Á 2018.
Tổng cộng có 22 VĐV Pencak Silat quốc gia trong danh sách
thi đấu chính thức, đang trải qua các đợt tập huấn tăng cường
tại các trung tâm huấn luyện cao cấp. Các VĐV này sẽ tham
gia tranh tài ở 16 nội dung đối kháng trong khuôn khổ ASIAD
2018 bao gồm 07 hạng cân của nam và 03 hạng cân của nữ.
Một số VĐV còn lại sẽ tham gia ở các nội dung biểu diễn.
Trong Giải Pencak Silat Tiền ASIAD được tổ chức vào
tháng 02/2018 vừa qua, các VĐV Indonesia đã giành được 11
HCV, 01 HCB và 01 HCĐ
• Taekwondo
Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Indonesia Marciano
Norman cho biết mục tiêu của tuyển Taekwondo tại ASIAD
2018 là mang về ít nhất 2 tấm HCV.
5. Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) chấp thuận bổ sung
thêm hạng cân của Cử tạ nam tại ASIAD 2018
OCA cho phép Ban tổ chức ASIAD 2018 được thêm hạng
cân dành cho nam ở môn Cử tạ trong chương trình thi đấu của
Đại hội. Việc này cũng sẽ đem lại nhiều lợi thế cho đô cử Eko
Yuli Irawan của Indonesia. Irawan thường giành huy chương ở
hạng cân dưới 62kg tại những giải đấu lớn và hơn thế nữa là
HCB tại TVH Olympic Rio 2018 và HCĐ tại TVH Olympic
Luân Đôn 2012.
42

Ngoài ra, Irawan còn giành HCB Giải Vô địch thế giới hạng
cân sở trường và giành HCĐ cũng ở hạng cân này tại hai kỳ
Đại hội Thể thao Châu Á ở Quảng Châu 2010 và Incheon 2014.
Tổng Giám đốc của Hội đồng Olympic Châu Á Hussain Al
Mussalam, đã gửi thư cho BTC nước chủ nhà và Ủy ban
Olympic Indoneisa để khẳng định rằng tổ chức đã thông qua đề
nghị bổ sung nêu trên.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia và BTC nước chủ nhà
đánh giá cao quyết định của Hội đồng Olympic châu Á trong
việc tăng cơ hội cho các đô cử ở hạng cân bổ sung. Với quyết
định này các hạng cân nam 56kg, 62kg, 69kg, 77kg, 85kg,
94kg, 105kg và hơn 105kg sẽ là các hạng cân tranh tài tại Đại
hội. Việc bổ sung thêm hạng cân cho nam sẽ khiến các nội
dung thi đấu của nam chênh hơn một nội dung so với bảy nội
dung của nữ.

MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
1. Các VĐV Philippines và việc chăm sóc dinh dưỡng
trong giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD 2018
Ủy ban Thể thao Phillipines muốn đảm bảo rằng các VĐV
của mình được ăn uống và chăm sóc đúng cách trong quá trình
chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 tại Indonesia
vào tháng Tám. Chủ tịch Ủy ban Thể thao Phillippines William
Ramirez cho biết ông muốn có xây dựng được dịch vụ ăn uống
24/24 cho các VĐV quốc gia ở các trung tâm huấn luyện trong
02 tháng trước thềm Đại hội.
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Các VĐV tập trung tập huấn tại Khu liên hợp Thể thao
Rizal Memorial tại Manila, Philsports ở Pasig và Khu ký túc xá
giáo viên ở Baguio sẽ được hưởng đầy đủ các dịch vụ do Ủy
ban Thể thao Phillippines cung cấp. Ủy ban Thể thao
Phillippines trước đó dự định thuê một nhà cung cấp thực phẩm
chính thức nhưng sau đó lại quyết định sẽ tuyển dụng đầu bếp
điều hành cho mỗi trung tâm huấn luyện.
Quan trọng hơn, dịch vụ này được Ủy ban Thể thao
Phillippines cung cấp miễn phí và các VĐV vẫn sẽ được lĩnh
khoản trợ cấp lương thực hàng tháng khoảng 100 đô-la Mỹ.
Ông Ramirez cho biết, dịch vụ nêu trên sẽ được áp dụng dưới
sự giám sát của một chuyên gia dinh dưỡng cấp cao.
2. Singapore cử 246 VĐV tham dự Đại hội Thể thao
châu Á
Singapore dự kiến sẽ cử số lượng VĐV đông nhất từ trước
đến nay tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18. Theo đó,
246 VĐV sẽ tham gia tranh tài 22 môn thể thao đã được Ủy
ban Olympic quốc gia Singapore chính thức công bố. Ở những
kỳ Đại hội thể thao châu Á trước đây như tại Incheon năm
2014, Singapore cử 223 VĐV tham dự và giành được 5 HCV, 6
HCB và 14 HCĐ.
Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Singapore Chris Chan
cho biết các đại diện tham dự Đại hội là các VĐV đã phá kỷ lục tại
một số sự kiện thể thao quan trọng trong thời gần đây. Với số
lượng VĐV đông nhất từ trước đến nay tại bất kỳ một sự kiện Đại
hội thể thao châu Á nào, Singapore kỳ vọng sẽ có được những màn
biểu diễn xuất sắc. Tuyển Singapore cũng lần đầu tiên tham gia thi
đấu môn Bơi nghệ thuật, Ju-jitsu và Dù lượn.
44

3. Malaysia cử 437 VĐV đến tham gia thi đấu ASIAD
2018
Sau 3 ngày kiểm tra trình độ cuối cùng và lên danh sách
chính thức, Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) đã chốt được
số lượng và danh sách cuối cùng của các VĐV tham gia tranh
tài tại ASIAD 2018. Theo thông báo mới nhất của OCM vào
đầu tháng 6/2018, sẽ có 437 VĐV và 137 quan chức, chuyên
gia và nhân viên hỗ trợ của Malaysia tham gia ASIAD 2018
được tổ chức tại Indonesia vào trung tuần tháng 8/2018.
Ở kỳ ASIAD trước tổ chức tại Incheon năm 2014, đoàn
Malaysia đã cử 277 VĐV, tham gia tranh tài ở 28 môn. Sau khi
kết thúc ASIAD Incheon 2014, đoàn Malaysia xếp vị trí thứ 14
trên bảng tổng sắp, với 5 HCV, 14 HCB và 14 HCĐ.
Đề cập đến công tác chuẩn bị của Malaysia cho ASIAD
2018, trưởng đoàn thể thao Malaysia – ông Datuk Seri Azim
Zabidi, Phó Chủ tịch OCM – cho biết, tất cả mọi việc đã được
chuẩn bị hết sức cẩn thận, sẵn sàng cho những ngày tranh tài
sắp tới.
Thanh Hương, Hồng Hạnh, Hồng Anh và Trần Nguyên tổng hợp
(theo www.sportskeeda.com, www.china.org.cn,
www.xinhuanet.com, www.asiangames2018.id và www.ocasia.or)g
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GÓC NHÌN CỦA CÁC NHÀ QUẢN LÝ
VỀ SỰ CHUẨN BỊ ASIAD 2018
I. Thủ tướng Trung Quốc quảng bá về Đại hội thể thao
châu Á lần thứ 18
Hội đồng Olympic châu Á, Ban tổ chức Đại hội thể thao
châu Á lần thứ 18 tại Indonesia vào mùa hè này đang nhận
được sự hỗ trợ ở mức độ cao nhất từ các chính khách hàng đầu
trong và ngoài nước. Nhân chuyến thăm chính thức đến
Indonesia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã giúp
quảng bá Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 cùng với Tống
thống Indoneisa Joko Widodo, thông qua việc chụp hình lưu
niệm với ba linh vật trong thời gian tham dự cuộc họp tại
Bogor, Tây Java.
Indonesia và Trung Quốc đã làm mới cam kết của mình để
củng cố mối quan hệ hữu nghị, góp phần thúc đẩy hòa bình và
ổn định trong khu vực. Theo Jakarta Post, hai bên chọn thời
điểm quảng bá cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 vào thời
điểm mà Trung Quốc hướng tới mục tiêu tốp đầu bảng xếp
hạng huy chương toàn đoàn.
Trước đó, Tổng thống Joko Widodo cũng góp phần tích cực
thúc đẩy quảng bá cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 thông
qua việc mặc một chiếc áo khác có biểu trưng của Đại hội tại buổi
họp nội các vào cuối tuần trước. Tổng thống Joko Widodo cũng
mặc chiếc áo tương tự khi tiếp đoàn các học sinh trung học ưu tú
trên khắp đất nước tới thăm Cung điện nhà nước. Tổng thống
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Joko Widodo mặc một chiếc áo khoác đen có in hình các môn thể
thao như: Bóng rổ, Cử tạ, Bắn cung, Quyền Anh, Đấu kiếm với
dòng chữ Đại hội thể thao châu Á màu trắng. Biểu trưng của Đại
hội thể thao châu Á lần thứ 18 được in ở phía mặt trước của áo và
dòng chữ Indonesia được in ở tay áo.
Đây cũng là lý do vì sao các Bộ trưởng nội các sẽ mặc
những chiếc áo khoác tương tự tại sự kiện đếm ngược đến Đại
hội. Chiếc áo của Tổng thống Joko Widodo được thiết kế và
dựng bởi thương hiệu trong nước có tên là Muhammad Haudy.
Đặc biệt hơn cả khi thiết kế của chiếc áo được dựng theo yêu
cầu của Tổng thống Joko Widodo theo tiêu chí quảng bá cho
Đại hội thể thao châu Á. Những chiếc áo này chỉ được sản xuất
với số lượng theo yêu cầu.
Phó Thống đốc Jakarta Sandiaga Uno công bố kế hoạch tổ
chức diễu hành vào ngày 13/5 với sự tham gia của các thành
viên cộng đồng để quảng bá cho Đại hội, hơn thế nữa là việc
lắp đặt các biển quảng cáo để thông báo rộng rãi về sự kiện.
Còn tại Palembang, các kế hoạch tổ chức lễ hội sẽ thiên về
quảng bá làm rõ nét văn hóa địa phương.
II. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi thúc
đẩy quảng bá cho ASIAD 2018
Theo Thông tấn Antara, nhà lãnh đạo cao nhất của
Indonesia đã miêu tả công tác quảng bá cho Đại hội mới ở mức
độ "ấm" chứ không "nóng" như mong muốn.
Tổng thống Widodo cũng đã mời các VĐV, nghệ sĩ, ca sỹ tới
Cung điện Hoàng Gia tại Jakarta để tham khảo về phương thức
quảng bá cho Đại hội sẽ diễn ra ở cả hai thành phố của Indonesia
trong thời gian từ 18/8 - 2/9. Tổng thống cũng đến thăm thành phố
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Karawang, cách thủ đô Jakarta 32 km để trao tặng những chiếc áo
có thiết kế giống như chiếc áo mà Tổng thống đã đích thân mặc để
quảng bá cho Đại hội. Cũng theo Thông tấn Antarra, Bộ trưởng
Thể thao Indonesia Imam Nahrowi hy vọng có thể nhân cơ hội
FIFA World Cup sắp diễn ra ở Nga để tăng cường sự chú ý của
công dân toàn cầu đến Đại hội.
III. Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla tới thăm các
địa điểm thi đấu của Asian Games 2018
Phó Tổng thống Indoneisa Jusuf Kalla mong muốn các địa
điểm thi đấu của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 sẽ được
hoàn thành vào ngày 20/7, gần một tháng trước thời điểm diễn
ra Lễ Khai mạc của Đại hội là vào ngày 18/8.
Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 50 ngày
đếm ngược tới khi Đại hội chính thức diễn ra được tổ chức vào
hôm thứ Sáu (29/6), Phó Tổng thống Kalla cho biết mục tiêu
đặt ra là ngày 20/7 các thành phố đồng tổ chức gồm Jakarta và
Pelembang sẽ sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội.
Phó Tổng thống Kalla đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo Ban
tổ chức đã tới thăm các địa điểm thi đấu của Đại hội trước khi
diễn ra họp báo cũng như tiến hành gặp mặt với các tổ, nhóm
làm việc thuộc Ban tổ chức nhằm thảo luận về công tác chuẩn
bị cho Đại hội trong thời gian 50 ngày tới. Phó Tổng thống cho
biết mọi công tác chuẩn bị đều theo đúng tiến độ yêu cầu và
Ban tổ chức đang tiến hành những khâu hoàn thiện cuối cùng
tại các địa điểm thi đấu, công tác vận chuyển và an ninh để giới
thiệu đến với châu Á và thế giới.
Liên quan tới vấn đề an ninh của Đại hội, Phó Tổng thống
cho biết con số 15.000 VĐV và quan chức đến từ khắp khu vực
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châu Á và tổng cộng có khoảng 21.000 người sẽ nhập cảnh
trong thời gian diễn ra Đại hội. Con số này cho thấy không có
bất cứ lo lắng nào về vấn đề an ninh và đây cũng là điều vượt
quá sự mong đợi của Ban tổ chức nước chủ nhà. 21.000 người
là con số có được khi hết thời hạn cho giai đoạn đăng ký thứ ba
và con số người tham dự chính xác sẽ được đưa ra vào thời
điểm đăng ký cuối cùng (đăng ký theo tên) vào 30/6.
IV. Hội đồng Olympic châu Á đánh giá cao vai trò của
Tổng thống Indonesia trong công tác chuẩn bị cho Đại hội
Chủ tịch Ủy ban phối hợp Hội đồng Olympic châu Á, ông
Tsunekazu Takeda đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Tổng
thống Indonesia Joko Widodo tại phiên họp cuối cùng của Ủy
ban trước thềm Đại hội thể thao châu Á 18 sẽ diễn ra vào tháng
8 tới. Theo đó, ông Takeda nhấn mạnh rằng Ban tổ chức nước
chủ nhà đã làm việc thực sự khẩn trương, nghiêm túc, vượt qua
vô vàn khó khăn để có được sự phối hợp chặt chẽ, tập trung và
hiệu quả trong công tác chuẩn bị cho Đại hội. Ông Takeda cũng
cho biết, chỉ còn một thời gian ngắn nữa các đại diện trên khắp
châu lục sẽ tụ họp tại một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực
châu Á được tổ chức ở những thành phố xinh đẹp của
Indonesia là Jakarta và Palembang.
Thành viên Ủy ban Olympic quốc tế và Chủ tịch Ủy ban
Olympic Nhật Bản Takeda cũng gửi lời chúc mừng tới Ban tổ
chức Đại hội dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban tổ chức Erick
Thohir đã hoàn thành xuất sắc tiến độ yêu cầu. Ông Takeda
cũng khẳng định một trong những thế mạnh của nước chủ nhà
đó là sự hỗ trợ và lãnh đạo tuyệt vời từ chính phủ mà đặc biệt là
từ lãnh đạo cao nhất Tổng thống Joko Widodo.
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Sự hỗ trợ của Tổng thống đã tạo nên sự khác biệt lớn và
bước nhảy vọt trong công tác chuẩn bị cho Đại hội. Ông
Takeda cũng chỉ ra vai trò to lớn của những đóng góp và có sức
ảnh hưởng từ các lãnh đạo cấp cao, từ nhà nước tới chính
quyền địa phương tại Jakarta và Palembang, thủ đô tỉnh Nam
Sumatra cách thủ đô Jakarta 1.000km.
Trần Đông và Phương Ngọc tổng hợp
(theo www.thejakartapost.com và www.asiangames2018.id )
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ĐẠI HỘI THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
CHÂU Á – ASEAN PARAGAMES 2018
I. Giới thiệu chung
Đại hội Thể thao Người khuyết tật Châu Á 2018 (Asian Para
Games 2018) là một sự kiện thể thao được tổ chức định kỳ bốn
năm ngay sau khi Đại hội Thể thao châu Á 2018 kết thúc. Đại
hội này được dành cho các vận động viên đến từ khắp châu lục
không may mắn có những khuyết tật thể chất. Đây là Đại hội
Thể thao NKT lần thứ ba được tổ chức.
Lần này, Đại hội được diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày
06/10 đến 13/10/2018.
Logo (biểu tượng) với chủ đề “Sự hòa hợp và năng lượng
Châu Á” của Đại hội là hình ảnh SVĐ Gelora Bung Karno nhìn
từ trên cao. Đây cũng là địa điểm sẽ tổ chức Lễ Khai mạc và Bế
mạc của Asian Para Games 2018. Trung tâm của biểu tượng là
hình ảnh cách điệu một VĐV NKT, thể hiện cho thấy đây là
một sân chơi thể thao của các VĐV NKT đến từ khắp các vùng
đất, lãnh thổ trên toàn khu vực Châu Á.
Biểu tượng của Đại hội Asian Para Games 2018 có 5 màu,
tượng trưng cho những giá trị nhân văn cao quý gồm: màu xanh
da trời (thể hiện cho bầu trời), màu cam (thể hiện cho mặt trời),
màu xanh lá cây (thể hiện cho thiên nhiên), màu tím (thể hiện
cho sự uyên bác, lòng tự hào và sự trung thành) và màu đỏ (thể
hiện cho tinh thần đoàn kết).
Theo tính toán của BTC Đại hội Asian Para Games 2018, sẽ có
khoảng 5.000 VĐV đến từ hơn 40 quốc gia Châu Á tham gia tranh tài.
51

Số 84 – Tháng 6/2018

Danh sách các môn thể thao tranh tài trong khuôn khổ của
Đại hội gồm:
• Bắn cung,
• Điền kinh,
• Cầu lông,
• Boccia,
• Bowling NKT,
• Goalball NKT,
• Judo,
• Lawn Bowls,
• Cử tạ,
• Bắn súng,
• Bóng bàn,
• Bóng chuyền xe lăn,
• Bóng rổ xe lăn,
• Đấu kiếm xe lăn,
• Quần vợt xe lăn,
• Xe đạp NKT
• và Bơi lội.
Môn thi đấu Xe đạp dành cho NKT là môn thi đấu cuối
cùng được Ủy ban Paralympic Châu Á (APC) quyết định đưa
thêm vào chương trình thi đấu của Asian Para Games 2018 sau
khi nhận được sự đồng thuận của 10 Ủy bản Paralympic quốc
gia và hơn 60 VĐV.
Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á Majid Rashed cho rằng
sự thống nhất đưa nội dung này vào chương trình thi đấu sẽ tạo
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nên sự thú vị cho Đại hội. Chủ tịch Rashed hy vọng nội dung
này sẽ tạo nên những thay đổi trong suy nghĩ của cộng đồng
cũng như tạo nên một di sản cho Đại hội nói riêng và khu vực
nói chung.
Ý tưởng này cũng giúp tạo nên một cuộc sống thân thiện
bền vững cho những người khuyết tật, điều quan trong trong
thời gian tới đó là một thái độ tích cực để triển khai và tổ chức
thành công nội dung này.
II. Công tác chuẩn bị, công tác tổ chức của nước chủ nhà
Theo báo cáo mới nhất của BTC ASIAD 2018 và BTC
Asian Para Games 2018 thì công tác xây dựng và cải tạo hệ
thống địa điểm thi đấu, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đã hầu
như hoàn thiện. Hiện tại, BTC đang cho bổ sung thêm một số
dịch vụ hỗ trợ NKT tại các khu vực công cộng, địa điểm nghỉ
ngơi để thuận lợi hơn cho các VĐV và nhân viên trợ giúp trong
khoảng thời gian tham gia tranh tài tại Indonesia.
Về công tác nhân sự hỗ trợ cho sự kiện Đại hội Asian Para
Games 2018, theo thống kê của BTC, cho đến cuối tháng
4/2018, đã có hơn 8.000 người nộp đơn vào vị trí tình nguyện
viên của Đại hội. Đây sẽ là nguồn nhân lực quan trọng không
nhỏ vào sự thành công của Đại hội Asian Para Games 2018 lần
này. Quá trình tuyển chọn, phỏng vấn và tập huấn cho các tình
nguyện viên Đại hội sẽ được diễn ra từ tháng 5/2018 đến hết
ngày 31/07/2018.
Trần Bình tổng hợp
theo www.asianparalympic.org, www.en.tempo.co và
www.thejakartapost.com
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THẾ VẬN HỘI OLYMPIC TRẺ
BUENOS AIRES 2018
THÔNG TIN VỀ TVH OLYMPIC TRẺ
BUENOS AIRES 2018
I. Giới thiệu chung
Đây là kỳ TVH Olymic trẻ mùa hè thứ ba sau các phiên tổ
chức lần thứ nhất vào năm 2010 tại Singapore và lần thứ hai tại
Nam Kinh vào năm 2014. Buenos Aires được lựa chọn trở
thành nước chủ nhà đăng cai tổ chức TVH Olympic trẻ sau quá
trình bỏ phiếu được tổ chức vào tháng 02/2013.
Quá trình chuẩn bị và tổ chức TVH Olympic trẻ lần thứ 3
này là sự chuẩn bị sát sao của BTC TVH Olympic trẻ
(BAYOGOC), Ủy ban Olympic Argentina (AOC), chính quyền
thành phố và Chính phủ quốc gia Argentina.
II. Khẩu hiệu của TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018
BTC TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 đã chính thức
công bố khẩu hiệu cho sự kiện với nội dung “Cảm nhận tương
lai”. Khẩu hiệu được công bố với hy vọng 3,998 VĐV sẽ được
tham gia thi đấu lần đầu tiên tại một kỳ TVH mà vấn đề bình
đẳng giới được ưu tiên trước hết.
Theo đó, BTC cũng kỳ vọng vấn đề bình đẳng giới được coi
trọng sẽ là tiền đề mang đến niềm đam mê, cùng tồn tại và
thống nhất trong đa dạng nguồn cảm hứng để tạo ra một thế
giới tốt đẹp hơn trong thể thao.
54

Trưởng BTC TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 Gerardo
Werthein cho biết các VĐV trẻ tham gia thi đấu tại Buenos
Aires 2018 sẽ trở thành các Đại sứ của những giá trị Olympic
như tôn trọng, tình hữu nghị và sự tuyệt vời. Khẩu hiệu này
cũng sẽ là nguồn năng lượng tinh thần cho thế hệ trẻ trên khắp
thế giới. Những nỗ lực và sự thể hiện của các VĐV sẽ là minh
chứng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của phong trào
Olympic.
Vấn đề bình đẳng giới tại TVH Olympic trẻ Buenos Aires
2018 sẽ được minh chứng trong suốt thời gian diễn ra Thế vận
hội với sự tham gia của 1.999 VĐV nam và 1.999 VĐV nữ đến
từ nhiều quốc gia khác nhau thi đấu ở các nội dung trong
chương trình thi đấu của Thế vận hội. Khái niệm này cũng sẽ
được thể hiện thông qua hàng trăm các hoạt động văn hóa được
tổ chức trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội tại bốn công
viên Olympic.
II. Linh vật chính thức TVH Olympic trẻ Buenos Aires
2018
TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 đã chính thức ra mắt
linh vật của Thế vận hội trẻ mùa hè, được lấy cảm hứng từ báo
đốm, một trong những loài thuộc họ mèo hoang dã nhất được
biết đến ở phía Bắc Argentina. Báo đốm, được tìm thấy ở khu
vực phía bắc của Argentina, đang gặp nguy hiểm lớn do
nguyên nhân của con người. Các tổ chức phi chính phủ khác
nhau đã cảnh báo về nguy cơ tuyệt chủng do hậu quả của việc
phá hủy môi trường sống tự nhiên và săn bắn của chúng.
Linh vật có tên Pandi được bắt đầu bằng dấu # thể hiện tính
hiện đại và gắn với công nghệ số. Linh vật được thiết kế với sự
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nhanh nhẹn nhằm mục đích truyền cảm hứng cho giới trẻ gắn
kết với thể thao, coi thể thao như một công cụ để kết nối thế
giới, biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, hơn nữa cũng
là để nâng cao ý thức của cộng đồng về việc bảo vệ những loài
vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Một thước phim ngắn về linh vật cũng đã được công bố để
cho thấy chặng đường mà #Pandi di chuyển trên khắp Buenos
Aires, thể hiện sự khỏe khoắn và tính thể thao và điểm dừng
chân cuối cùng của #Pandi là Obelisk, nơi diễn ra Lễ Khai mạc
của Thế vận hội.
Trong thước phim ngắn, báo đốm không lưỡng lự trước bất
cứ trở ngại và thách thức nào để giành được dải ruy băng sắc
màu tượng trưng cho Buenos Aires 2018. Trong suốt chặng
đường di chuyển, #Pandi luôn cho thấy nguồn năng lượng tích
cực có được từ nền tảng thể thao là các môn trong chương trình
Olympic trẻ để vượt qua mọi chướng ngại.
Với sự kiên trì và tinh thần lạc quan, #Pandi là biểu tượng cho
Buenos Aires 2018, phiên bản đầu tiên mà vấn đề bình đẳng giới
được thực hiện vô cùng nghiêm túc, cũng là nguồn cảm hứng để
xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua thể thao.
Linh vật của Olympic cũng là đại sứ của sự kiện và đóng vai
trò cơ bản trong việc truyền bá thông điệp của sự kiện và các
giá trị Olympic về tình bạn, sự tôn trọng và sự xuất sắc giữa các
đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.
III. Danh sách các môn thi đấu
Theo đó, 21 môn thể thao của TVH Olympic trẻ Buenos
Aires 2018 sẽ diễn ra tại các địa điểm gồm: Công viên ngoại ô,
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Công viên Tecnopolis, Công viên xanh và Trung tâm
Olympic trẻ.
Ngoài ra, môn Trượt patin tốc độ, một trong các môn thể
thao mới của TVH Olympic trẻ cùng Karatedo và Leo núi thể
thao sẽ diễn ra tại Paseo de la Costa ở Vicente López và Đua
Thuyền buồm tại Câu lạc bộ Náutico San Isidro.
Bắn súng diễn ra ở Parque Sarmiento, sẽ là môn thể thao thi
đấu đầu tiên trong khuôn khổ TVH, và được trao huy chương
đầu tiên. Môn Bóng chuyền sẽ là môn thể thao có nhiều ngày
thi đấu nhất trong chương trình của Thế vận hội trẻ.
Các môn thi đấu được tổ chức tại Công viên Xanh sẽ diễn ra
từ ngày 7 - 17/10 và các môn thể thao được tổ chức tại
Americas Pavilion Trung tâm Olympic trẻ sẽ diễn ra từ ngày
7 - 16/10.
Trung tâm Olympic trẻ nằm trong Công viên Olympic trẻ sẽ
là nơi diễn ra thi đấu của 13 trong số 32 môn thể thao trong
chương tình của Thế vận hội trẻ.
Ngoài ra, trong khuôn viên Công viên Olympic trẻ còn có
năm địa điểm gồm: Pavilion châu Mỹ, Pavilion châu Âu,
Pavilion châu Á, Pavilion châu Đại dương và Pavilion châu
Phi, hai sân điền kinh và hai sân khúc côn cầu.
Ngày bế mạc Thế vận hội cũng là ngày diễn ra chung kết
của ba môn thể thao gồm: Quyền Anh, Bóng đá trong nhà và
Karatedo.
Thế vận hội trẻ TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 sẽ
diễn ra trong 12 ngày ở 29 địa điểm thi đấu với 286 trận đấu và
1250 huy chương được trao.
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•
Các môn thể thao dưới
nước: Nhảy cầu, Bơi
•
Bắn cung
•
Điền kinh
•
Cầu lông
•
Bóng rổ
•
Bóng ném bãi biển
•
Bóng chuyền bãi biển
•
Quyền anh
•
Canoeing
•
Đua Xe đạp
•
Khiêu vũ thể thao
•
Đua ngựa
•
Đấu kiếm
•
Khúc côn cầu sân cỏ
•
Bóng đá trong nhà
•
Golf
•
Vật

•
Thể dục: Thể dục dụng
cụ, Thể dục nghệ thuật, Thể
dục nhịp điệu và Thể dục
nhào lộn
•
Judo
•
Karatedo
•
5 môn thể thao phối hợp
•
Trượt patin tốc độ
•
Chèo thuyền
•
Rugby 7 người
•
Đua Thuyền buồm
•
Bắn súng
•
Leo núi thể thao
•
Bóng bàn
•
Taekwondo
•
Quần vợt
•
3 môn thể thao phối hợp
•
Cử tạ

IV. Làng VĐV của TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018
BTC của kỳ TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 đã chính
thức được bàn giao ngôi làng, là nơi lưu trú cho 4.000 VĐV sẽ
tham gia tranh tài tại sự kiện. Có tổng cộng 6.286 người sẽ lưu
trú tại khu Làng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Làng
VĐV được lắp đặt 7.016 giường cũng như khu vực ăn uống có
sức chứa 2.300 người.
Thị trưởng Rodríguez Larreta cho biết dự án được bàn giao
cho BTC vào thời điểm sáu tháng trước khi sự kiện diễn ra.
Cũng theo BTC, khu Làng sẽ chuyển đổi thành khu phố Soldati
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ở phía nam Buenos Aires với các căn hộ được rao bán, trường
học công lập và một nhà trẻ cũng sẽ được xây dựng trong khu
vực hay bệnh viện địa phương sẽ được cải tạo.
V. Công tác chuẩn bị và tổ chức của TVH Olympic trẻ
Buenos Aires 2018
1. TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 nhận hơn 35.000
đơn tham gia chương trình tình nguyện
TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 đã nhận hơn 35.000
đơn tham gia chương trình tình nguyện đến từ hơn 130 quốc
gia cho các môn thể thao trong chương trình thi đấu của Thế
vận hội trẻ mùa hè. Quá trình tuyển chọn được tiến hành để có
được 8.000 tình nguyện viên (TNV) sẽ tham gia phục vụ tại
TVH sẽ diễn ra từ ngày 6 - 18/10 với sự tham dự của 3.998
VĐV đến từ 206 quốc gia.
Các TNV được lựa chọn sẽ phải đáp ứng đủ các tiêu chí ở
các mặt giáo dục, ngôn ngữ, kinh nghiệm tham gia các sự kiện
lớn đối với từng lĩnh vực cụ thể. Các kỹ năng sẽ được đánh giá
dựa trên từng trường hợp cụ thể. Tổng cộng có 73% trong tổng
số 35.274 ứng viên đến từ nước chủ nhà Argentina. Sau đó là
các ứng viên của Brazil, Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia,
Peru, Nga, Trung Quốc, Pháp, Mỹ.... Trong số những đơn xin
làm tình nguyện viên, 63% ứng viên có độ tuổi từ 18 đến 35
tuổi, 55% là nam giới, đặc biệt có16 đơn tình nguyện mà ứng
cử viên có độ tuổi từ 76 trở lên.
2. TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 ký hợp đồng với
nhà tài trợ để cung cấp thiết bị thể lực cho Thế vận hội trẻ
mùa hè
Chuỗi phòng tập thể lực lớn nhất của Argentina, SportClub,
đã trở thành nhà tài trợ của Thế vận hội trẻ mùa hè năm 2018
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tại Buenos Aires. Theo đó, SportClub sẽ lắp đặt các thiết bị thể
hình tại Làng Olympic trẻ để các VĐV có thể chuẩn bị cho thi
đấu. Thiết bị sẽ bao gồm nhiều chức năng khác nhau nhằm tích
cực phục vụ cho công tác chuẩn bị của VĐV cấp cao như máy
đo tim mạch, máy chức năng và máy tập cơ.
Gần 4.000 VĐV trẻ của 206 quốc gia dự kiến sẽ tham gia thi
đấu tại TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 diễn ra từ 6 10/10. Giám đốc điều hành TVH Olympic trẻ Buenos Aires
2018 Leandro Larrosa cho biết với hợp đồng tài trợ này, BTC
mong muốn các VĐV đủ điều kiện tham dự TVH Olympic trẻ
Buenos Aires 2018 sẽ có được thời gian chuẩn bị hiệu quả nhất
trước khi Thế vận hội chính thức diễn ra.
Giám đốc điều hành TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018
Leandro Larrosa cho biết BTC cũng kỳ vọng những thiết bị này
sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của các VĐV. SportClub sẽ là nhà tài
trợ Bạc thuộc chương trình tài trợ trong nước.
Giám đốc thương mại SportClub Pablo Massa cho biết
SportClub tự hào khi đồng hành cùng với các VĐV trong các
nội dung Olympic và gắn kết cùng họ trên con đường thực hiện
giấc mơ.
3. Đợt kiểm tra cuối cùng của Ủy ban Olympic quốc tế
cho Buenos Aires 2018
BTC TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 cho biết công tác
chuẩn bị đang theo đúng tiến độ yêu cầu và ý tưởng mang các
môn thể thao đến với giới trẻ Argentina đã sắp đến giai đoạn
"kết trái".
TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 đã xây dựng một
chương trình kết nối giới trẻ thông qua việc tổ chức hơn 1.300
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sự kiện văn hóa và thể thao và các hoạt động trong trường học,
các CLB thể thao cộng đồng trong suốt bốn năm qua. Và kết
quả là một triệu người trẻ tuổi sẽ tham gia và các hoạt động liên
quan tới TVH trẻ mùa hè, từ các hoạt động thể thao tới những
buổi nói chuyện với các nhà Olympic, các dự án văn hóa thể
thao. Tất cả các hoạt động này đều được triển khai bởi một đội
ngũ trẻ chuyên nghiệp.
Thêm vào đó, 210.000 học sinh tiểu học sẽ có được vinh dự
tham gia vào chương trình TVH mùa hè học đường, ngoài ra
việc được tiếp cận với 04 địa điểm tổ chức TVH Olympic trẻ sẽ
cho phép thế hệ trẻ, người hâm mộ thể thao và gia đình địa
phương được gặp gỡ các VĐV trẻ và tận hưởng không khí lễ
hội tại sự kiện.
Trong suốt đợt kiểm tra, Ủy ban phối hợp đã đến thăm Làng
VĐV Olympic trẻ và bốn công viên là bốn địa điểm thi đấu của
sự kiện. Chủ tịch Ủy ban phối hợp Ủy ban Olympic quốc tế Li
Lingwei cho biết, TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 luôn
đặt mục tiêu mang thể thao đến với cộng đồng và đã thực sự
thành công với mục tiêu này thông qua chương trình kết nối thể
thao với giới trẻ.
Ủy ban phối hợp cũng thực sự ấn tượng với tiến độ mà nước
chủ nhà thực hiện và tầm nhìn mới lạ khi kết hợp thể thao với
âm nhạc, ẩm thực và giải trí. Trưởng BTC TVH Olympic trẻ
Buenos Aires 2018 Gerardo Werthein cho biết hàng trăm nghìn
trẻ em đã được hướng dẫn cách tập và kết hợp thể thao nâng
cao sức khỏe cũng như cách đưa các giá trị Olympic và cuộc
sống của mình. BTC Buenos Aires cũng đặt mục tiêu phát triển
các tài năng Olympic từ trường học tại đây.
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Một mục tiêu khác được đặt ra đó là biến Buenos Aires trở
thành sự kiện của kỷ nguyên số, kết nối giới trẻ trên thế giới
thông qua nền tảng kỹ thuật số nhằm tạo nên sự tương tác chưa
từng có trước đây.
BTC cũng kỳ vọng mang ảnh hưởng của TVH trẻ đến với
mọi ngóc ngách trên trái đất. BTC cũng trình bày về kế hoạch
dành cho tình nguyện viên với 8.300 nhân sự hỗ trợ cho sự
kiện. Đây là con số được lựa chọn ra từ 36.000 đơn của hơn
130 quốc gia.
Một số hoạt động liên quan cũng sẽ được tổ chức nhằm
quảng bá cho Thế vận hội trẻ mùa hè như Lễ hội ngày Olympic
sẽ được tổ chức tại Green Park vào 23/6. Vào tháng Bảy, ngọn
lửa Olympic sẽ được thắp sáng tại thủ đô Athens của Hy Lạp
trước khi thực hiện hành trình hai tháng vòng quanh Argentina.
4. Khai trương đồng hồ đếm ngược của Buenos Aires
Đồng hồ đếm ngược hiệu Omega của TVH Olympic trẻ
Buenos Aires 2018 đã chính thức được khai trương tại thành
phố thủ đô của Argentina vào thời điểm 120 ngày tới khai mạc
sự kiện.
Đồng hồ đếm ngược được đặt gần Obelisk ở Buenos Aires,
có độ cao sáu mét được lấy cảm hứng từ Floralis Generica, một
tác phẩm điêu khắc bằng kim loại ở Buenos Aires.
5. Học sinh gửi thông điệp động viên VĐV tham gia thi
đấu ở TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018
Tổng số 2.018 thông điệp với nội dung động viên các VĐV
tham gia thi đấu tại TVH Olympic trẻ Buenos Aires 2018 của
các học sinh trên khắp thành phố thủ đô Argentina đã được gửi
tới Làng Thế vận hội.
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Trong đó có khoảng 2.000 học sinh đến từ 49 trường Tiểu
học và Trung học cơ sở đã tới thăm Làng VĐV ở thành phố lân
cận Villa Soldati trong thời gian chín ngày từ 28/5 - 7/6.
Mỗi học sinh đến thăm Làng viết một thông điệp để động
viên các VĐV sẽ tham gia thi đấu tại Thế vận hội trẻ Buenos
Aires 2018. Các nội dung liên quan tới các giá trị Olympic như
tôn trọng, tình hữu nghị, đam mê và xuất chúng sẽ được gửi tới
các VĐV khi họ tới lưu trú tại Làng.
Các học sinh cũng để lại địa chỉ liên lạc trực tuyến để các
VĐV có thể liên lạc và nói lời cảm ơn sự động viên này. Các
học sinh tới thăm Làng VĐV cũng được tham gia tương tác với
các môn thể thao gồm: Bóng chuyền, Judo, Cử tạ.
Trần Nguyên tổng hợp
theo www.olympic.org
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MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐẤT NƯỚC
ARGENTINA VÀ THỦ ĐÔ BUENOS AIRES
I. Giới thiệu chung
Argentina là địa điểm du lịch nổi tiếng kỳ quan thiên nhiên
tuyệt đẹp, những thành phố thanh lịch không chút tô son và nền
văn hóa lâu đời luôn đem đến những điều ngạc nhiên cho khách
du lịch mỗi khi đến với đất nước này. Từ những bức tường màu
bạc tới những đám mây đều khiến du khách thích thú.
Là đất nước thuộc Châu Mỹ La Tinh, nơi đây người Châu
Âu và Bắc Mỹ có thể cảm thấy vẻ đẹp thanh bình và nét quyến
rũ hiếm thấy. Một điều thú vị nữa khi tới thăm quan đất nước
này là lịch sử Bóng đá.
Argentina cũng là quê hương của vũ điệu tango bốc lửa,
nằm giáp với Đại Tây Dương được đánh giá là điểm đến tuyệt
nhất vùng Nam Mỹ. Argentina hấp dẫn du khách bằng những
chuyến du lịch sinh thái đặc biệt: thám hiểm giữa rừng sâu, hay
cuộc sống hoang dã trên thảo nguyên (xu hướng du lịch đang
phổ biến).
Khi đến với Argentina, du khách cần phải chú ý những
thông tin sau:
• Kiểu chào phổ biến nhất ở Argentina giữa những người
bạn là hôn vào má nhau. Vì thế đừng tỏ ra quá e dè và ngại
ngùng khi một ai đó chào đón bạn theo cách như vậy.
• Ngay khi đến Argentina, một trong những cách thức của
giao thông chính nơi đây là các phương tiện ngầm, hoặc xe bus,
ô tô điện hoặc taxi. Có 5 tuyến công cộng chính, được đánh thứ
tự từ A đến E và các dịch vụ hoạt động từ sáng sớm cho đến tối
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khuya. Xe bus thường rất đông nhưng là phương tiện nhanh
nhất để di chuyển từ nơi nọ đến nơi kia.
• Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức ở Argentina
trong khi tiếng Anh lại được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, đừng
tin tưởng vào những người nói được tiếng Anh, bạn nên học
những cấu trúc cơ bản của tiếng Tây Ban Nha trước khi đi du
lịch sang Argentina.
• Hơn 90% niềm tin tôn giáo của Argentina là ở nhà thờ
thiên chúa La Mã.
• Argentina có 5 hãng hàng không lớn với mục tiêu biến
một đất nước lớn thành nhỏ hơn khi di chuyển. Đôi khi máy
bay sẽ nhanh hơn và rẻ hơn đi xe bus hay taxi.
• Đơn vị tiền tệ chính thức của Argentina là đồng Peso, có
giá trị lần lượt là 2, 5, 10, 20, 50 và 100 peso. 1 đồng Peso
tương đương khoảng 820 VNĐ.
• Giờ ở Argentina là giờ chuẩn GMT + 3 tiếng và GMT + 4
tiếng vào mùa hè.
II. Giới thiệu chung về Buenos Aires
Buenos Aires là thành phố của đất nước Argentina, nơi được
mệnh danh là Paris vùng Nam Mỹ. Với cái tên này cũng đủ nói
lên được sức hút của vùng đất này đối với du khách.
Buenos Aires chính là thủ đô cũng như thành phố lớn nhất
của đất nước vùng Nam Mỹ Argentina. Sự pha trộn giữa văn
hóa giữa các nước Mỹ Latinh và các nước Châu Âu chính là
sức cuốn hút mãnh liệt nhất của Thành phố Buenos Aires khi
du khách đến với tour du lịch Châu Mỹ nói chung và chuyến du
lịch Argentina nói riêng. Một thành phố với sự kết hợp vẻ đẹp
trẻ trung và năng động.
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Đến với thành phố này, điều đầu tiên mà du khách sẽ cảm
nhận được nơi đây chính là một trong những thành phố tinh tế
nhất của Mỹ Latinh nổi tiếng với các công trình kiến trúc, cuộc
sống chủ yếu về đêm và vô số các hoạt động văn hóa đặc sắc.
Cùng với đó, thủ đô Buenos Aires còn được coi là nơi thịnh
vượng nhất Mỹ Latin với phần lớn dân cư trung lưu và có giáo
dục đại học. Một nơi du lịch vô cùng tuyệt vời phải không nào?
III. Những điểm đến hấp dẫn tại Buenos Aires
1. Khu phố La Boca
Khu phố La Boca nằm ở vị trí vùng ngoại ô phía đông nam
thủ đô Buenos Aires, Argentina. Tọa lạc nơi không phải là
trung tâm, nhưng La Boca vẫn biết cách thu hút du khách du
lịch ghé thăm đến mình với những gam màu sắc vô cùng rực rỡ
và tươi tắn.
Ấn tượng đầu tiên khi đến với La Boca chính là những ngôi nhà
xinh xắn, đáng yêu với đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng như những
khối hộp nhiều màu ghép với nhau vô cùng bắt mắt. Bước đi trên
khu phố này du khách sẽ cảm thấy cuộc sống mình thật sự vui tươi
và phấn khởi. Phố xá tại thành phố La Boca sẽ là sự lựa chọn thích
hợp cho dạo bộ bởi xe cộ ở đây cũng không có nhiều. Đặc biệt
hơn, bạn có thể ghé vào các quán cà phê hay hiệu sách cũng được
trang trí vô cùng rực rỡ và nổi bật.
2. Sân vận động La Bombonera
Nhắc đến đất nước vùng châu Mỹ Argentina thì không ai
không biết đế những huyền thoại bóng đá nổi tiếng thế giới như
Diego Maradona. Và sân vận động La Bombonera mang đến
những thành công vang dội cho đội bóng của đất nước này.
Thật là đáng tiếc khi đi du lịch Buenos Aires mà bạn lại bỏ qua
điểm đến thú vị này.
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3. Khu phố cổ San Telmo
Đến với khu phố cổ San Telmo sẽ khiến cho du khách cảm
nhận được nét đẹp của nét đẹp cổ điển giữa lòng thủ đô Buenos
Aires. Một nét kiến trúc thời thuộc địa, ghé thăm và mua quà cho
người thân với những cửa hàng đồ cổ lâu đời, theo dõi những màn
trình diễn tango thú vị và tham quan bảo tàng thú vị.
Có niên đại từ thế kỷ thứ 17, San Telmo là một trong những
khu phố cổ nhất Buenos Aires. Những công nhân bến tàu, giai
cấp quý tộc, dân Châu Âu nhập cư và giới nghệ sĩ đều góp phần
tạo nên vẻ quyến rũ ngọt ngào cho khu phố này ngày nay.
4. Đại lộ Avenida 9 de Julio
Đại lộ 9 de Julio được gọi với tên gọi khác dễ hiểu hơn đó là
Đại lộ 9 tháng 7, nằm ở thành phố Buenos Aires, Argentina.
Bất cứ chuyến du lịch đến với Buenos Aires đều không thể bỏ
qua được điểm đến ấn tượng này. Đại lộ có bề rộng 125 mét,
giữ vị trí lớn nhất thế giới hàng trăm năm nay.
IV. Nhà hát Teatro Colon
Nhà hát Teatro Colon là nhà hát Opera lớn nhất thủ đô Buenos
Aires nói riêng và Argentina nói chung, được sửa chữa toàn diện
và khai trương trở lại vào 24/5/2010. Hệ thống âm thanh ở đây
được xếp hạng một trong 5 hệ thống hay nhất thế giới, chính vì
thế đây là một trong những nhà hát nổi tiếng nhất thế giới. Các
nghệ sĩ nổi danh thế giới đều mơ ước trong đời họ có lần họ được
trình diễn ở đây, cũng như họ từng mơ ước được ca ở rạp hát La
Scala ở Milan, hay State Opera House ở Vienna.
Phương Ngọc tổng hợp
(theo About Argentina Tourism)
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