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phát hành từ điển f1

lễ trao bằng đua xe ô tô thể thao

redline motorsports club tổ chức
giải vô địch motorkhana cấp clb đầu tiên

fia thông qua vma gửi tặng 250 kính bảo hộ
essilor cho 2 bệnh viện phục vụ chặng đua f1 việt nam



2 | Newsletter | Tháng 6 & 7

NEWSLETTER
06 & 07 | 2020



4 | Newsletter | Tháng 6 & 7 Vietnamese Motorsports Association | 5

Ngày 31/07, VMA chính thức phát hành Từ 
điển F1 dành tặng cho tất cả các đối 

tác và các cán bộ điều hành phục vụ trong 
Chặng đua Công thức 1 VinFast Việt Nam 
Grand Prix sắp tới. 

Ấn phẩm bao gồm 118 từ, là những khái niệm 
cơ bản được giải nghĩa một cách chi tiết, 
dễ hiểu nhất dành cho “người nhập môn” khi 
tìm hiểu về bộ môn tốc độ hấp dẫn nhất 
hành tinh. 

Đây là tài liệu cần thiết, là “kim chỉ nam” 
không chỉ dành cho các cán bộ điều hành 
của VMA mà còn cho toàn bộ những ai yêu 
thích và muốn tìm hiểu thêm về F1. Bằng 
món quà ý nghĩa này, VMA hi vọng sẽ có 
thể chia sẻ những kiến thức chuyên sâu và 
những điều thú vị nhất về F1, qua đó lan tỏa 
tình yêu và niềm đam mê đua xe ô tô thể 
thao tới tất cả mọi người.        

31 . 07
2020

PHÁT HÀNH TỪ ĐIỂN
FORMULA ONE VINFAST VIETNAM GRAND PRIX

Ngày 04/07, Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt 
Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Hiệp 

hội Thể thao Xe động cơ (VMA) - thành viên 
của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) tổ chức Lễ 
trao bằng đua xe ô tô thể thao cho 32 tay 
đua Việt Nam tại Trường đua Công thức 1 Hà 
Nội, nhằm công nhận thành tích và ghi nhận 
nỗ lực của các vận động viên đua xe ô tô 
thể thao đầu tiên của Việt Nam khi là những 

người tiên phong trong môn thể thao tốc độ 
này. Sự kiện đã thu hút được sự quan tâm 
từ đông đảo các cơ quan báo chí và được 
đăng tải trên hơn 35 báo, đài trung ương uy 
tín như: Thông tấn xã, VTV, VTV24, Truyền hình 
Thông tấn, VOV5, Báo Thể thao Văn hóa, Báo 
Văn hóa, Báo Giao thông, Báo Kinh tế Đô thị, 
Vietnamplus, VTC news, Autodaily, Zing.vn …  

2020

LỄ TRAO BẰNG
ĐUA XE Ô TÔ THỂ THAO

04 . 07 

Vui lòng quét QR Code
để xem Video highlight
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Trong khuôn khổ sự kiện, VMA đã trao bằng 
cho 32 tay đua tiêu biểu, trong đó có 3 tay 
đua được cấp bằng quốc tế, 3 tay đua là 
nữ. 29 tay đua được cấp bằng đua xe ô tô 
thể thao cấp Quốc gia đều đã có quá trình 
tập luyện và tham gia các giải đua phong 
trào trong một thời gian dài, đồng thời xuất 
sắc vượt qua vòng loại Giải vô địch Quốc gia 
bộ môn Motorkhana (VAGC) đã được tổ chức 
vào tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội và Bình 
Dương. VĐV đầu tiên nhận bằng FIA – bằng 
đua xe quốc tế hạng C do cơ quan điều hành 
thể thao quốc gia Việt Nam cấp là tay đua 
Nguyễn Hồng Vinh thuộc CLB đua xe ô tô thể 
thao Redline. Lễ trao bằng cũng vinh danh 
02 vận động viên lứa tuổi thiếu niên trong 
môn Go Kart của Việt Nam là Phạm Hoàng 
Nam và Bùi Đức Minh. Hai tay đua trẻ nhận 
bằng CIK-C Junior - bằng đua xe Go Kart 
quốc tế hạng C dành cho lứa tuổi từ 12-15. 
Sau khi được cấp bằng, Phạm Hoàng Nam 
sẽ là đại diện Việt Nam đầu tiên tham dự giải 
Vô địch Thế giới các Học viện Karting của FIA 
gồm 3 chặng đua tại Vương quốc Bỉ và Italy 
từ tháng 8 đến tháng 10/2020.

Không chỉ vậy, nhằm ghi lại cột mốc đáng nhớ 
của nền đua xe ô tô thể thao Việt Nam và tôn 
vinh những giá trị được tạo ra bởi người Việt, 
một màn biểu diễn “mô phỏng” cuộc đua 
xe ô tô thể thao mang tên “The Vietnamese 
Racing Show” đã được trình diễn bởi chính 
những vận động viên đua xe ô tô thể thao 
chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam.
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các tay đua nhận bằng quốc tế
& tay đua nữ tham gia chương trình 

women in motorsport của fia

HỒ SƠ
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Hệ thống bằng đua xe ô tô thể thao đối 
với CAR RACE được chia làm 03 cấp độ 

chính: Cấp Câu lạc bộ (ký hiệu CC), Cấp 
Quốc Gia (ký hiệu V-D; V-C) và Cấp Quốc tế 
(ký hiệu D-C-B-A theo quy định của FIA). 

Để đáp ứng được các yêu cầu cấp bằng, 
các ứng viên sẽ phải đi theo lộ trình từ cấp 
CLB tới Quốc gia và Quốc tế. Các tiêu chuẩn, 
điều kiện yêu cầu cần đạt được sẽ ngày một 
khắt khe, đòi hỏi ứng viên phải có quá trình 
tích lũy kinh nghiệm cũng như thi đấu cọ xát 
hàng năm. Một trong những yếu tố quan 
trọng quyết định ứng viên có đạt yêu cầu để 
được cấp bằng hay không, đó là việc phải 

có đủ sức khỏe theo quy định, đặc biệt là sức 
khỏe thần kinh và thị lực bởi đua xe ô tô thể 
thao đòi hỏi sự tập trung cao độ trong một 
quãng thời gian dài, quan sát nhanh giúp 
vận động viên có những phản ứng và đưa ra 
các quyết định kịp thời trong suốt quá trình 
đua. 

Mọi loại bằng đua xe ô tô thể thao được cấp 
theo ủy quyền của FIA được sử dụng trong 
thi đấu tại các giải đấu, hoặc trình diễn tại 
các sự kiện đua xe ô tô thể thao cấp quốc 
tế trong khuôn khổ đường đua kín, đảm bảo 
tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của FIA.

HỆ THỐNG
CẤP BẰNG CHO

CAR RACE 
& GO KART BOX THÔNG TIN

QUY TRÌNH CẤP BẰNG ĐUA XE Ô TÔ THỂ THAO

Với những ai chưa từng tập luyện và thi đấu đua xe ô tô thể thao, lộ trình 
từ một người chơi ban đầu trở thành một vận động viên chuyên nghiệp 
cần phải trải qua đủ các cấp độ Bằng đua xe từ hạng Câu lạc bộ (CC) 
tới hạng Quốc Gia (V-D và V-C) trước khi tích lũy đủ thành tích thi đấu 

để có thể đăng ký xét duyệt cấp bằng Quốc tế của FIA.
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ĐỐI VỚI BỘ MÔN GO KART

Hệ thống bằng được chia cấp độ theo độ tuổi bởi các VĐV có thể tham gia từ khi còn rất nhỏ 
(8-9 tuổi), bao gồm 03 nhóm lứa tuổi: từ 9-12; từ 12-16 và từ 15 tuổi trở lên. Từng nhóm tuổi sẽ 
được cấp các hạng bằng tương ứng: hạng Cadet (Học viên, 9-12 tuổi), Junior (Trung cấp, 12-16 
tuổi) và Senior (Cao cấp, từ 15 tuổi trở lên). Để được cấp bằng Go Kart, các ứng viên phải được 
đào tạo và tham gia luyện tập dưới sự giám sát của các huấn luyện viên. Việc có thể đảm bảo 
đủ số giờ tập luyện và vượt qua các kỳ thi sát hạch sẽ giúp VĐV được cấp bằng tương ứng.

CÁC BƯỚC CƠ BẢN NHƯ SAU

Có xe ô tô cá nhân (tốt nhất là các dòng sedan) và có bằng lái xe ô tô từ hạng B1 trở lên.

Tham gia trở thành thành viên của 1 CLB đua xe ô tô thể thao.

Tập luyện và thi đấu sát hạch để được CLB cấp bằng hạng CC.

Tham gia các giải đấu do CLB đó tổ chức hoặc các giải do CLB khác tổ chức.

Số giải cấp CLB tham dự trong một khoảng thời gian nhất định và thành tích sẽ được VMA 
xem xét cấp bằng hạng quốc gia V-D và V-C

Tương tự, sau khi có bằng hạng quốc gia V-D / V-C, các VĐV đủ điều kiện để tham gia các 
Giải vô địch quốc gia, từ đó tích lũy thành tích để có thể lọt vào đội tuyển quốc gia hoặc xin 
cấp bằng hạng quốc tế để tham gia thi đấu ở nước ngoài.

Lưu ý: Các hệ thống giải đấu cấp Quốc tế, Quốc gia hay cấp CLB đều yêu cầu tất cả VĐV tham 
dự phải có bằng đua xe ô tô thể thao hạng tương ứng hoặc cao hơn.
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Chiều ngày 13/06, Hiệp hội Ô tô Thể 
thao Việt Nam đã tổ chức thành 

công Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội 
Ô tô Thể thao Việt Nam lần thứ I (2020 – 
2025) tại Hà Nội.

Hội nghị đã thông qua các văn kiện 
quan trọng: Phân công nhiệm vụ các 
thành viên trong Ban Thường vụ và Ban 
Chấp hành Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt 
Nam, Báo cáo triển khai thực hiện nghị 
quyết Đại hội Hiệp hội Ô tô thể thao Việt 
Nam nhiệm kỳ I (2020 -2025), Báo cáo 
về tình hình tài chính và phương án huy 
động nguồn tài chính cho Hiệp hội; đồng

thời, thảo luận và thống nhất Kế hoạch 
triển khai các hoạt động chuyên môn 
của Hiệp hội nhiệm kỳ I.

Trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan 
thường trực của Hiệp hội, VMA sẽ tích 
cực phối hợp với các Ủy viên Ban Chấp 
hành Hiệp hội hoàn thiện các Kế hoạch 
phát triển các bộ môn như đã được 
thống nhất và tập trung xây dựng kế 
hoạch triển khai các hoạt động chuyên 
môn, hướng tới mục tiêu phát triển đua 
xe ô tô thể thao một cách bền vững và 
mạnh mẽ tại Việt Nam.

ác hoạt động khácc
Hội nghị Ban Chấp Hành 

Hiệp hội Ô tô Thể thao
Việt Nam Nhiệm kỳ I 

(2020 – 2025)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội nghị 
toàn cầu FIA đã được tổ chức trực tuyến thay vì diễn ra 
theo kế hoạch tại Chiangmai, Thái Lan.

Từ ngày 15/06 – 18/06/2020, Lãnh đạo và các cán bộ 
VMA đã tham dự các phiên họp khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương, các buổi tọa đàm trực tuyến về định hướng phát 
triển và duy trì các hoạt động đua xe ô tô thể thao trên 
thế giới trong đại dịch COVID-19, cập nhật thông tin về 
các các chương trình đào tạo và các hoạt động chuyên 
môn do FIA tổ chức, đồng thời trao đổi và chia sẻ kinh 
nghiệm với các cơ quan quản lý thể thao quốc gia (ASN) 
trên toàn cầu. Đây là cơ hội quý giá để VMA mở rộng kết 
nối và quảng bá các hoạt động đua xe ô tô thể thao tại 
Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế và vai trò của đua 
xe ô tô thể thao Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

VMA tham dự
Hội nghị toàn cầu

trực tuyến
của Liên đoàn Ô tô 

Quốc tế FIA
eConference 

2020
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Một trong những mục tiêu chủ chốt của 
VMA trong năm 2020 là “tái khởi động đua 
xe ô tô thể thao”, trong đó đặc biệt chú 
trọng phát triển rộng rãi bộ môn E-Motor-
sports tại Việt Nam.

Từ đầu tháng 6, VMA đã tích cực trao 
đổi và làm việc trực tuyến với hai đối tác 
cung cấp thiết bị SIM (thiết bị giả lập đua 
xe thể thao điện tử): Motum (Úc) và SIM-
FAI (Singapore). Với hai nhà cung cấp uy 
tín này, VMA đã tìm hiểu và có những so 
sánh ban đầu về các thiết bị simulator, 
về chi phí đầu tư lắp đặt và một số đặc 
điểm chuyển động (motion). VMA cũng đã 
làm việc với các nhà đầu tư quan tâm tới 
việc mở các trung tâm E-Motorsports tại 
Việt Nam và sẽ tiếp tục mở rộng kết nối 
với các đối tác để có thể triển khai dự án 
tại Việt Nam ngay sau khi dịch COVID-19 
toàn cầu được khống chế.

VMA mở rộng kết nối với các 
đối tác E-Motorsports, 
chú trọng đến việc phát 
triển đua xe ô tô thể thao 
điện tử tại Việt Nam

 02 Câu lạc bộ đua xe ô tô 
thể thao chuyên nghiệp 
mới chính thức được 
thành lập
Sau khi CLB Redline được thành lập vào 
tháng 5 vừa qua, VMA đã nhận được sự 
quan tâm và yêu cầu hướng dẫn thủ tục 
đăng ký Câu lạc bộ làm thành viên của 
ASN từ một số CLB phía Nam. CLB đầu 
tiên là Saigon United Motorsports – SUM, 
được thành lập vào ngày 06/06/2020 do 
ông Nguyễn Đức Duy – một trong 32 tay 
đua ô tô thể thao đầu tiên của Việt Nam 
là chủ nhiệm. Thành viên thứ hai là Viet-
nam Racing Academy (VR) do tay đua nữ 
tiêu biểu của Việt Nam, Bảo Bảo thành 
lập vào ngày 17/07/2020. VMA đang tiếp 
tục hướng dẫn những thủ tục cuối cùng 
để 2 đơn vị này sớm trở thành thành viên 
chính thức.  

Ngày 19/07 vừa qua, CLB Redline đã tổ chức thành công Giải vô địch Motorkhana đầu tiên 
trong hệ thống giải đua của CLB sau khi thành lập tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, 

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Giải đua được tổ chức theo thể thức quốc tế, gồm bộ điều lệ và sa 
hình tiêu chuẩn từ Liên đoàn Ô tô thể thao Úc (Motorsport Australia); cúp, thẻ thi đấu cũng được 
chuẩn bị công phu và chu đáo. Giải đua đầu tiên đã có 20 VĐV đăng ký thi đấu cùng đội ngũ 
trọng tài, cán bộ điều hành đều là các gương mặt nổi bật của Motorsport khu vực phía Bắc. Dự 
kiến, CLB Redline sẽ tổ chức thêm 02 giải đua nữa trong năm 2020 để các VĐV tham gia đạt đủ 
điều kiện xét cấp bằng đua xe hạng Quốc gia của VMA.

REDLINE MOTORSPORT CLUB
TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH MOTORKHANA 
CẤP CLB ĐẦU TIÊNE

-N
e

w
s
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Trước những diễn biến phức tạp của dịch 
COVID-19, nhằm hỗ trợ cho các quốc gia 

thành viên trong công tác đối phó với đại dịch, 
đặc biệt là đối với các y bác sỹ nơi tuyến đầu 
thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, Liên 
đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) đã thông qua VMA gửi 
tặng 125 kính bảo hộ Essilor tới Bệnh viện Đa 
Khoa Quốc tế Vinmec – bệnh viện tiếp nhận 
chính của Chặng đua F1 Việt Nam. Đây được 
ghi nhận là một nỗ lực rất lớn từ FIA trong bối 
cảnh giao thông giữa các quốc gia đang bị 
hạn chế rất nhiều.

Sau Vinmec, FIA cũng đã gửi tặng các y bác sỹ 
Bệnh Viện Trung ương Quân đội 108 (bệnh viện 
tiếp nhận số 2 của Chặng đua F1 Việt Nam) số 
lượng kính tương tự, với mong muốn Việt Nam 
một lần nữa sớm khống chế thành công dịch 
bệnh, để các môn thể thao trong đó có đua 
xe ô tô thể thao được trở lại hoạt động bình 
thường.

LIÊN ĐOÀN Ô TÔ 
QUỐC TẾ FIA THÔNG 

QUA VMA GỬI TẶNG 
250 KÍNH BẢO HỘ 

ESSILOR TỚI 02 BỆNH 
VIỆN ĐÃ ĐƯỢC LỰA 

CHỌN PHỤC VỤ 
CÔNG TÁC Y TẾ 

CHO CHẶNG ĐUA 
F1 VIỆT NAM 

E-News

09 | 08 | 2020

THÁNG 08 | 2020

06 | 09 | 2020

Giải vô địch Motorkhana cấp CLB (Round 2)
CLB TỔ CHỨC: Redline Motorsport Club

ĐỊA ĐIỂM: Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe
CLB TỔ CHỨC: Vietnam Racing Academy (VR) 
ĐỊA ĐIỂM: Trường đua Đại Nam, Bình Dương

Ban hành 02 Bộ điều lệ Motorkhana và Drifting
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