
BỘ MÔN BƠI LỘI

STT Tuyến Trọng điểm Tuyến DBTT Tuyến NKTT Tuyến Dự tuyển
Phát triển nền tảng Chuyên môn hóa ban đầu Chuyên môn hóa sâu Hoàn thiện thể thao

"Fundamental" "Training to Train" "Training to Compete" "Training to Win"
9 - 11 tuổi Tối thiểu: 10 tuổi Tối thiểu: 12t (nữ) và 13t (nam) Tối thiểu: 13t (nữ) và 14t (nam)

Tối đa: 15 tuổi Tối đa: 18 tuổi Tối đa: không giới hạn
9-10t: 200HH - 200TD - MC 10t: 200HH - 200TD - MC 12 - 13t: 200HH - 400TD - MC 13t: 200HH - 400TD - MC
11t: 200HH - 400TD - MC 11 - 13t: 200HH - 400TD - MC 14 - 15t: 200HH - 800TD - MC 14 - 15t: 200HH - 800TD - MC

14 - 15t: 200HH - 800TD - MC 16t trở lên: Môn chính 16t trở lên: Môn chính

+ Đẳng cấp T.Quốc HH, Dài: tối thiểu cấp 12 HH, Dài: tối thiểu cấp 11 HH, Dài: tối thiểu cấp 10 HH, Dài: tối thiểu cấp 9
10 - 13t: MC: nam cấp 2, nữ cấp 1
14 - 15: MC: nam cấp 1, nữ DBKT

- Đạt chuẩn hạng 3 giải VĐNT/QG Đạt chuẩn hạng 3 U17 QG hoặc hạng 4 
(đối với VĐV 13 tuổi và 15 tuổi) giải VĐQG (riêng VĐV 15t trở xuống: Đạt từ hạng 3 trở lên tại giải VĐQG

- Đạt chuẩn hạng 5 giải VĐNT/QG đạt chuẩn hạng 3 giải VĐNT quốc gia)
(đối với VĐV 14 tuổi)

10 - 11t: 6 - 7 buổi/tuần 12 - 13t: 7 - 9 buổi/tuần 13t: 7 - 9 buổi/tuần
+ Số buổi tập 5 - 7 buổi/tuẩn 12 - 13t: 7 - 9 buổi/tuần 14 - 15t: 8 - 10 buổi/tuần 14 - 15t: 8 - 10 buổi/tuần

14 - 15t: 8 - 10 buổi/tuần 16 - 18t: 9 - 11 buổi/tuần 16t trở lên: 9 - 11 buổi/tuần
+ Đảm bảo số buổi tập

+ Trách nhiệm cam kết + Sẵn sàng ăn ở tập trung
+ Có mục tiêu vươn đến tầm Qtế

Lưu ý: 1) Đối với VĐV 13 tuổi trở xuống: cự ly HH và đường dài có thể được xem là cự ly môn chính (nếu đạt đẳng cấp Việt Nam)
           2) Đối với VĐV từ 14 tuổi trở lên: a) cự ly HH và đường dài chỉ được xem là cự ly môn chính nếu VĐV thường xuyên đăng ký tham dự thi đấu các cự
               ly đó tại các giải thành phố, quốc gia và nằm trong top 5 tại giải;  b) Cự ly HH: có thể sử dụng cả cự ly 200HH và 400HH để xét tuyển; 
          3) Cự ly đường dài ở các độ tuổi: có thể sử dụng cự ly quy định hoặc cự ly dài hơn quy định (nhưng không được lấy cự ly ngắn hơn quy định)
          4) Cách thức tuyển chọn tuyến DBTT: mỗi độ tuổi lấy 4 VĐV (không phân biệt giới tính) xếp thứ tự cao nhất ở độ tuổi mình, số VĐV còn lại được lấy
                từ trên xuống dưới theo thứ tự ưu tiên của tất cả các độ tuổi
          5) Xét chuẩn tham dự giải: 1) Đợt 1: lấy chuẩn tham dự các giải của 6 tháng đầu năm; 2) Đợt 2: lấy chuẩn tham dự các giải của 6 tháng cuối năm
          6) Khi xét chuẩn thứ hạng: tính cả Giải VĐQG hồ 50m và Giải VĐQG hồ 25m
          7) Những VĐV không chọn theo con đường chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp ở tuổi quy định: chỉ được hưởng tối đa suất dự bị tập trung
          8) VĐV phải tham dự ít nhất 2/3 số giải thi đấu và kiểm tra do Bộ môn Bơi lội TP tổ chức trong thời điểm xét tuyển mới được xét tuyển

Các tiêu chí xét tuyển:

+ Tham gia giải

Cự ly xét tuyển3

MC: nam DBKT, nữ KT MC: Kiện tướng+ Đẳng cấp Việt Nam
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