
Vietnamese Motorsports Association | 1

NEWSLETTER

Tháng 2 & 3 | 2020

vietnamese motorsports association



2 | Newsletter T2 & 3

Thông qua các khóa đào tạo Cán bộ Y tế, 
Motorsport Australia đã lựa chọn 11 Cán 

bộ đào tạo là những bác sỹ và cán bộ y tế 
đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Giải 
đua F1. 

Những cá nhân này sẽ được Motorsport 

Australia trau dồi những kỹ năng cần thiết 
để hỗ trợ các giảng viên nước ngoài trong 
việc truyền đạt lại các kiến thức và kĩ năng 
liên quan đến đánh giá, điều trị chấn thương 
trong đua xe thể thao cho các cán bộ nhân 
viên y tế đang và sẽ tham gia phục vụ Chặng 
đua F1 Việt Nam 2020.

ĐÀO TẠO 

“TRAIN THE TRAINER” DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ

Năm 2020

10.02 
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ĐÀO TẠO
CÁN BỘ Y TẾ ĐỢT 3

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Chặng đua 
Công thức 1 Việt Nam 2020, trong tháng 

3, 61 Cán bộ Y tế đã tham dự khóa đào tạo 
được giảng dạy bởi Bác sỹ Brent May, Giám 
đốc Y tế của Chặng đua F1 Việt Nam 2020 
cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới đến 
từ Liên đoàn Xe động cơ Úc (Motorsport Aus-
tralia). 

Nối tiếp sự thành công của khóa đào tạo đợt 
2 diễn ra vào tháng 12/2019, đây là khóa đào 
tạo tăng cường cho các Cán bộ Y tế làm 
việc trên đường đua nhằm củng cố các kỹ 
năng đánh giá tình huống và kiểm soát hiện 
trường, cách phối hợp cứu nạn và cấp cứu. 

Bên cạnh đó, các Cán bộ Y tế cũng được 
thực hành các phương án giải cứu bệnh nhân 
và áp dụng các kỹ thuật giải cứu trên đường 
đua như: tự giải cứu, giải cứu có hỗ trợ, giải 
cứu khẩn cấp, giải cứu theo chương trình. 
Đặc biệt, các chuyên gia đào tạo còn tổ 
chức diễn tập các tình huống giải cứu bệnh 
nhân từ xe đua F1 thông qua các bài tập đòi 
hỏi thông tin liên tục và phối hợp hành động 
giữa toàn bộ các nhóm ý tế trên hiện trường 
bao gồm: nhóm cứu nạn, nhóm cấp cứu, 
nhóm nhân viên y tế trên đường đua, nhóm 
trực ở các phương tiện can thiệp y tế.

Năm 2020

06.03 & 07.03 
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Sáng ngày 10/2, đại diện 
Ủy ban đường đua của 

FIA, Tim Schenken đã khảo 
sát tiến độ thi công đường 
đua F1 tại Mỹ Đình. 

Tim Schenken hài lòng với 
tiến độ thi công và đánh 
giá cao những nỗ lực của 
các đơn vị điều hành và 
tổ chức giải đua trong thời 
gian vừa qua.

ác hoạt động khácc
ĐẠI DIỆN ỦY BAN ĐƯỜNG 

ĐUA CỦA FIA KHẢO SÁT LẦN 
2 TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 
CHO CHẶNG ĐUA F1

VIỆT NAM GRAND PRIX
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Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, VMA 

chính thức thông báo tạm hoãn Chặng đua F1 Việt 

Nam 2020.

Quyết định tạm hoãn Chặng đua Công thức 1 Việt Nam 

(dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5/4/2020) đã được đưa 

ra sau rất nhiều buổi thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng 

giữa Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), Formula One World 

Championship Ltd (F1), UBND Thành phố Hà Nội, Công 

ty Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam (VMA) và được 

sự đồng thuận của Công ty Vietnam Grand Prix (VGPC). 

FIA, F1, UBND Thành phố Hà Nội, VMA và VGPC sẽ tiếp 

tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi diễn tiến của dịch COV-

ID-19 để lựa chọn thời điểm khác, an toàn và phù hợp 

cho chặng đua và sẽ thông báo kịp thời tới công chúng.

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC
HOÃN CHẶNG ĐUA CÔNG THỨC 1 

VIETNAM GRAND PRIX 2020
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CHIÊM NGƯỠNG TOÀN CẢNH 
ĐƯỜNG ĐUA F1 HÀ NỘI

Đường đua F1 Hà Nội là đường đua hy-
brid, kết hợp giữa đường đua khép kín 

được xây dựng tại khu vực Mỹ Đình và trải 
dài trên hơn 4 km khu vực xung quanh. Với 
tổng chiều dài 5,607 km, 23 góc cua và 3 
đoạn thẳng dài, đây hứa hẹn sẽ trở thành 
một trong những chặng đua hấp dẫn nhất 
của mùa giải.

Sau 11 tháng thi công, đường đua F1 Hà Nội 
đã hoàn tất không chỉ đúng tiến độ mà còn 
đạt được đầy đủ các tiêu chí về an toàn và 
thông số kỹ thuật khắt khe của Liên đoàn Ô 
tô Quốc tế FIA.

ĐƯỜNG ĐUA 
HANOI CIRCUIT 
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Ngày 20/3, F1 đã công bố ra mắt một 
Series mới - F1 Esports Virtual Grand 

Prix cho nền tảng đua xe thể thao điện 
tử nhằm đáp ứng niềm mong mỏi của 
người hâm mộ được tiếp tục theo dõi 
các Chặng đua Công thức 1 vào mỗi 
cuối tuần. Các chặng đua ảo sẽ diễn ra 
thay cho các chặng đua chính thức bị 
hoãn, bắt đầu với Virtual Bahrain Grand 
Prix vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 3.

Series sẽ sử dụng Game đua xe F1 2019 
chính thức trên nền tảng PC, được phát 
triển bởi Codemasters. Series sẽ được 
phát sóng miễn phí nhằm mục đích 
mang tới những phút giây giải trí thoải 
mái cho người hâm mộ bộ môn đua xe 

“tốc độ” trên khắp thế giới, trong tình 
hình dịch COVID-19 đang diễn biến vô 
cùng phức tạp và căng thẳng.

Chặng đua ảo Virtual Grand Prix đầu 
tiên của mùa giải năm 2020 (Bahrain 
Virtual Grand Prix) đã bị cắt giảm một 
nửa thời lượng do các vấn đề kỹ thuật 
nhưng vẫn mang lại nhiều hấp dẫn khi 
tay đua Công thức 2 (F2) triển vọng - 
Guangu Zhou làm nên lịch sử với chiến 
thắng online. Dù có những trở ngại ban 
đầu nhưng Virtual Grand Prix cho thấy F1 
đang nỗ lực mang lại những tín hiệu khả 
quan trong thời điểm vô cùng khó khăn 
này, khi sự bùng nổ của dịch COVID-19 
đang càn quét thế giới.

F1 RA MẮT GIẢI ĐUA ẢO VIRTUAL GRAND PRIX, 
THAY THẾ CÁC CHẶNG ĐUA ĐÃ BỊ HOÃN

E-SPORTS NEWS
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#RaceAgainstCovid

STAY HOME, SAVE LIVES, 
STOP COVID AND WE 
WILL COME BACK 
STRONGER TOGETHER


