Tháng 04 & 05 | 2020

Phát hành Marshals Handbook
Thử thách 10 ngày chia sẻ cùng VMA
RA MẮT CLB ĐUA XE ô tô THỂ THAO ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
REDLINE MOTORSPORT CLUB
TAY ĐUA TRẺ PHẠM HOÀNG NAM (DOUGH PHẠM)
TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO MÙA GIẢI 2020
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PHÁT HÀNH
MARSHALS HANDBOOK

N

T

Thông qua bộ tài liệu này, các Cán bộ
Điều hành sẽ có thể tìm hiểu, trau dồi
thêm những kiến thức và kỹ năng cần thiết
trên đường đua, góp phần nâng cao chất
lượng phục vụ cho Chặng đua Công thức
1 VinFast Việt Nam Grand Prix sắp tới.

Bên cạnh các Minigame sôi động trên
Fanpage chính thức, VMA cũng tạo cơ hội
để các Cán bộ Điều hành Cấp cao gặp
gỡ, trao đổi hàng tuần với đội ngũ cán bộ
hướng dẫn từ Liên đoàn Ô tô thể thao Úc

gày 07/05, VMA đã phát hành Marshals Handbook (Sổ tay Cán bộ Điều
hành) tới 923 tình nguyện viên trong nước
và 211 tình nguyện viên quốc tế.
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CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH VMA
ừ ngày 10/04 đến nay, VMA đã tích cực
tổ chức các hoạt động kết nối, duy trì sự
tương tác với các Cán bộ Điều hành phục
vụ Chặng đua Công thức 1 VinFast Việt Nam
Grand Prix.

(Motorsport Australia) thông qua việc gọi
điện trực tuyến và liên lạc qua thư điện tử.
Với sự hướng dẫn và tương tác nhiệt tình
từ đội ngũ cán bộ hướng dẫn Motorsport
Australia, các Cán bộ Điều hành Cấp cao
không chỉ tích lũy thêm được rất nhiều kiến
thức bổ ích, bài học thực tế về công tác
điều hành đua, mà còn hiểu và gắn kết hơn
với những “mentor” tuyệt vời của mình tại
Chặng đua Công thức 1 VinFast Việt Nam
Grand Prix.
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05 . 04 - 25 . 04
Năm 2020

K

hởi động thử thách trong thời gian giãn
cách xã hội do ảnh hưởng của dịch
COVID-19 (từ 05/04 – 25/04/2020), VMA
đã nhận được sự hưởng ứng vô cùng tích
cực từ các #motorsportlovers.

THỬ THÁCH
10 NGÀY CHIA SẺ CÙNG VMA
#10DAYSCHALLENGE
#SHAREYOURPASSIONWITHMOTORSPORT
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Cứ mỗi 24 giờ thử thách, VMA lại nhận
được những lời chia sẻ, thông điệp ý nghĩa
và những bài viết chất lượng. Qua thử
thách này, VMA hi vọng tất cả các #motorsportlovers đã có 10 ngày thật sự ý nghĩa
– 10 ngày để chia sẻ những kiến thức bổ
ích, những câu chuyện thú vị về tình yêu với
đua xe ô tô thể thao và để lan tỏa niềm
đam mê “bất tận” với Motorsport.

C Ù N G V M A
LAN TỎA TÌNH YÊU
VỚI MOTORSPORT
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MINIGAME
HỎI NHANH ĐÁP ĐÚNG KIẾN THỨC F1 CÙNG VMA

T

ừ ngày 12/05 – 14/05, VMA tổ chức Minigame “Kiểm
tra kiến thức F1 cùng VMA” nhằm tái khởi động không
khí náo nhiệt của Chặng đua Công thức 1 VinFast Việt
Nam Grand Prix và lan tỏa niềm đam mê đua xe ô tô
thể thao tới mọi người.
Với sự tham gia nhiệt tình từ đông đảo các Cán bộ Điều
hành và cộng đồng đam mê đua xe ô tô thể thao, VMA
đã rất khó khăn để có thể lựa chọn ra 10 người chơi có
câu trả lời nhanh và chính xác nhất.
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gày 10/5, Redline Racing Team thông
báo chính thức thành lập Câu lạc bộ
ô tô thể thao Redline (Redline Motorsports
Club) với mong muốn mang đến một sân
chơi chung bổ ích cho những người đam mê
đua xe ô tô thể thao. Là một thành viên của
Hiệp hội Ô tô thể thao Việt Nam (VMA), Redline Motorsports Club sẽ là nơi gắn kết, giúp
đỡ, giao lưu, học hỏi giữa những người đam
mê bộ môn tốc độ.
Tại đây, các thành viên sẽ được luyện tập
các loại hình đua ô tô bao gồm drift, motorkhana, circuit racing… và rèn luyện các kỹ
năng đua xe. Đồng thời, câu lạc bộ cũng sẽ

RA MẮT CLB
ĐUA XE Ô TÔ THỂ THAO
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
REDLINE MOTORSPORTS CLUB

REDLINE RACING TEAM

tuyên truyền, phổ biến các kiến thức an toàn
giao thông và trang bị kỹ năng lái xe tới mỗi
thành viên câu lạc bộ, góp phần nâng cao
ý thức của cộng đồng trong việc chấp hành
luật lệ và các quy tắc an toàn khi tham gia
giao thông.
Với những bước đi tiên phong của Câu lạc bộ
ô tô thể thao Redline, chúng ta hoàn toàn có
thể mong đợi vào tương lai của cộng đồng
đua xe ô tô thể thao Việt Nam ngày một lớn
mạnh, hướng tới sự chuyên nghiệp cho các
hoạt động tập luyện, thi đấu và những vận
động viên tài năng được luyện tập bài bản,
chuyên nghiệp xứng tầm thế giới.

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ THỂ THAO REDLINE RACING
DÀNH CHO TÍN ĐỒ ĐAM MÊ ĐUA XE Ô TÔ THỂ THAO

Redline Racing Team được thành lập năm 2016 bởi tay đua Nguyễn Hồng Vinh với mục
tiêu: xây dựng cộng đồng đua ô tô thể thao tại Việt Nam; đào tạo và huấn luyện các
tay đua tham gia các giải đua trong nước và quốc tế; lan tỏa các kiến thức về lái xe an
toàn, văn hóa giao thông và văn hóa xe hơi. Chỉ trong vòng 3 năm, tính đến 2019, đội
đua đã giành được rất nhiều thành tích từ các giải đua trong nước và quốc tế

2015

Vô địch Vietnam Offroad Cup phân hạng bán tải
Sử dụng Mitsubishi

2016

Vô địch Vietnam Offroad Cup phân hạng bán tải
Sử dụng Chevrolet Corolado
Vô địch chung cuộc Vietnam Rally Championship
Sử dụng Merrcedes GLA 250

2017

Vô địch Vietnam Offroad Cup phân hạng bán tải
Sử dụng Nissan Navara

2019

Giải nhì Vietnam Offroad Cup phân hạng xe nguyên bản
Giải nhì phân hạng xe độ
Sử dụng BAIC BJ40

Lễ ra mắt CLB Ô tô thể thao Redline sáng ngày 16/05/2020 đã thu hút được hơn 60 thành viên tham dự.
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NGUYỄN HỒNG VINH | 1974
• 3 Lần vô địch VOC
• Hạng 9 giải đua MUBA AUTOGYMKHANA 2019,
hạng 18 ASIA AUTOGYMKHANA 2019 tại vòng
đua Indonesia.
• Vô địch giải đua quốc tế RFC 2014 ( 1 trong 10
cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới)
• Vô địch chung cuộc VIETNAM RALLY CHAMPI-

BÙI THẾ SƠN | 1980
• Drifter 10 năm kinh nghiệm
• Giải nhì DRIFT COMPETITION 2018
• Giải nhất FORMULA RACING 2018 hạng xe 200300hp
• Huấn luyện viên tại MERCEDES DRIVING ACADEMY

ONSHIP
• Giải nhất FORMULA RACING 2018 hạng xe
SPORT CAR
• Huấn luyện viên tại MERCEDES DRIVING ACADEMY
• Huấn luyện viên tại MERCEDES AMG TRACK EX-

D

PERIENCE

oug Phạm là tay đua Go-Kart trẻ tuổi
nhất Việt Nam nhưng lại nắm giữ rất
nhiều thành tích đua xe ô tô thể thao ấn
tượng. Tháng 2/2020, VMA đã quyết định lựa
chọn và tài trợ chi phí cho tay đua trẻ tiềm
năng này đại diện tranh tài tại Giải đấu FIA
Karting Academy Trophy 2020.

• Sáng lập REDLINE RACING TEAM

TRƯƠNG NAM THÀNH | 1987
• VIETNAM RALLY CHAMPION SHIP 2015 | Vô địch
hạng xe Stock
• RHEINOL RACING DAY | Vô địch hạng xe dưới
2000cc

MAI ANH TUẤN | 1981
• Vietnam no1 Drifter
• RHEINOL RACING | Vô địch hạng xe độ
• Vô địch DRIFT COMPETITION 2018
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• VIETNAM FORMULA RACING 2018 | Vô địch
hạng xe dưới 2000cc
• Hạng 10 MUBA AUTO GYMKHANA 2019, 20 tại

TAY ĐUA TRẺ
PHẠM HOÀNG NAM (DOUG
PHẠM) TÍCH CỰC CHUẨN BỊ
CHO MÙA GIẢI 2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn thế giới, Giải đấu quốc tế FIA
Karting Academy Trophy 2020 sẽ lùi ngày tổ
chức chặng đua đầu tiên tại Ý tới 13 - 16/08.
Dough Phạm cũng đã quyết định không
tham gia Vòng 1 của Giải đua quốc tế Thái
Lan Rotax Max Challenge 2020.

ASIA AUTO GYMKHANA vòng loại Indonesia
• Huấn luyện viên tại MERCEDES DRIVING
ACADEMY

Khởi đầu mùa giải 2020 với nhiều khó khăn
nhưng tay đua trẻ Dough Phạm vẫn giữ tinh
thần tích cực và cường độ luyện tập thể lực
đều đặn. Đây cũng chính là khoảng thời gian
quý giá để tay đua trẻ trau dồi kỹ năng của
bản thân, và đặc biệt là để có thể “chăm
chút” chiếc xe đua của mình một cách kỹ
lưỡng nhất.
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NGHIỆM THU XE CỨU THƯƠNG PHỤC VỤ CHẶNG ĐUA
CÔNG THỨC 1 VINFAST VIỆT NAM GRAND PRIX
Ngày 24/05, đối tác WAS đã tổ chức
bàn giao 21 xe cứu thương từ thương
hiệu Mercedes-Benz cho Ban Tổ chức
Chặng đua Công thức 1 VinFast Việt
Nam Grand Prix (VGPC) tại Hà Nội.
VGPC dưới sự hỗ trợ của đội ngũ
chuyên gia, bác sỹ của Bệnh viện đa
khoa quốc tế Vinmec đã tiến hành nghiệm thu các thiết bị cũng như cử lái xe
khởi động, vận hành thử nghiệm xe.
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Toàn bộ quá trình bàn giao, nghiệm thu
được chứng kiến và giám sát bởi đại
diện của VMA, nhằm đảm bảo đúng
các tiêu chuẩn của FIA.
21 xe cứu thương sẽ được kiểm tra
thường xuyên kể từ nay cho tới ngày
đua chính thức để đảm bảo xe và các
thiết bị y tế được trang bị trong xe luôn
duy trì ở trạng thái tốt nhất.

13 THÁNG 6 | 2020
Họp Ban Chấp hành Hiệp hội Ô tô Thể
thao Việt Nam

THÁNG 7 | 2020
Lễ trao bằng Đua xe ô tô thể thao cho
các Vận động viên (01 bằng đua xe ô tô
thể thao quốc tế hạng C, 02 bằng đua xe
Go-Kart quốc tế hạng CIK- C Junior, 30
bằng đua xe cấp quốc gia V-D)
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http://vietnammotorsports.vn
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