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QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN  
VẬN ĐỘNG VIÊN BƠI LỘI CÁC TUYẾN ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ 

 
1. Kế hoạch tuyển sinh các tuyến đào tạo được thực hiện chính thức hai lần trong năm và 

các lần bổ sung. Thời gian tuyển sinh lần 1 là vào cuối tháng 7 đối với HLV, VĐV đội 
tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu. Thời gian tuyển sinh lần 2 là vào cuối tháng 12 đối 
với HLV, VĐV đội tuyển. 

2. Từng tuyến đều có quy định tuổi tối thiểu và tuổi tối đa: chưa đến tuổi tối thiểu thì 
không xét vào, quá tuổi tối đa phải chuyển lên tuyến trên (không chuyển lên được thì 
phải cho ra).   

3. Ở tuyến Đội tuyển Thành phố: căn cứ vào tiêu chí tuyển sinh, đặc biệt là tiêu chí thành 
tích đóng góp tại giải Bơi VĐQG hằng năm, các VĐV sẽ được xét vào tuyến, xét 
xuống tuyến và xét ra tuyến theo quy định sau: 

+ Đối với các VĐV tập luyện theo hệ thống chuyên nghiệp: Nếu không đạt tiêu 
chí của tuyến Đội tuyển trong năm thì được chuyển xuống tuyến đội Trẻ. 

+ Đối với các VĐV không tập luyện theo hệ thống chuyên nghiệp: Nếu không 
đạt tiêu chí của tuyến Đội tuyển trong năm thì được chuyển xuống tuyến đội Trẻ với 
điều kiện phải đạt tiêu chí tuyển sinh của tuyến đội Trẻ, nếu không đạt sẽ cho ra tuyến. 

4. Khi 2 VĐV cùng cấp thì dựa vào những quy định xếp thứ tự ưu tiên của Bộ môn Bơi 
thành phố. 

5. Ban huấn luyện Bơi lội Thành phố có quyền quyết định đối với những trường hợp tài 
năng đặc biệt.  

6. Quy định này có giá trị thực hiện từ đợt tuyển sinh cuối năm 2019. 

Đội tuyển Thể thao thành phố 
Giai đoạn tập luyện 

 
“TRAINING TO WIN”: Tập luyện để chiến thắng (nữ 15 tuổi trở lên; nam 16 
tuổi trở lên) – Giai đoạn hoàn thiện thể thao 

Đối tượng VĐV cấp cao VĐV trẻ triển vọng 

Tuổi 
- Nữ: từ 15 tuổi trở lên 
- Nam: từ 16 tuổi trở lên 

- Nữ: 13 – 14 tuổi 
- Nam: 14 – 15 tuổi 

Đẳng cấp Việt Nam Kiện tướng, Kỷ lục gia DBKT 
Khả năng làm nhiệm vụ Giải VĐQG, Vô địch ĐNÁ, SEA Games 

Thành tích giải VĐQG 
Tối thiểu HCĐ 

(nội dung cá nhân hoặc tiếp sức) 
Tối thiểu hạng 4 – 5(nội dung cá nhân) 

hoặc HCĐ tiếp sức 
Số buổi tập 9 – 11 buổi/tuần 8 – 10 buổi/tuần 

Trách nhiệm cam kết 

- Đảm bảo số buổi tập theo quy định 
- Sẵn sàng ăn ở tập trung tại TT TTDN Yết Kiêu khi có yêu cầu 
- Không từ chối tham dự thi đấu tất cả các giải cấp quốc gia và quốc tế 

khi được tuyển chọn 
 

Lưu ý:HLV trong Đội tuyển TP phải là HLV có VĐV do mình huấn luyện là thành viên trong Đội tuyển Thành phố 
hoặc được công nhận trình độ huấn luyện viên theo ngạch lương của Nhà nước. 



Đội tuyển Trẻ Thành phố 

Giai đoạn tập luyện 
“TRAINING TO COMPETE”: Tập luyện để thi đấu (VĐV từ 12– 18 tuổi) – 
Giai đoạn chuyên môn hóa sâu 

Đối tượng 

Vận động viên có khả năng làm nhiệm vụ tại Giải Vô địch các nhóm tuổi 
quốc gia (lứa tuổi 13 trở xuống, 14 – 15 tuổi và 16 – 18 tuổi), Giải Vô địch trẻ 
quốc gia (nhóm lứa tuổi trẻ) và Giải Vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 

Tuổi 
- Tối thiểu: 12 tuổi 
- Tối đa: 18 tuổi 

Đẳng cấp Việt Nam: 
Môn chính 

 

- 12-13 tuổi: cấp 1 (nữ); cấp 2 (nam)  
- 14 tuổi: cấp 1< t <DBKT  
- 15-18: DBKT< t <KT  

VĐV 12-13 tuổi cự ly hỗn hợp, đường dài được xem là môn chính nếu đạt 
đẳng cấp Việt Nam. 

Đẳng cấp Trung Quốc: 
Hỗn hợp, đường dài 

(tối thiểu cấp 11) 

Phải thỏa các quy định về đẳng cấp Việt Nam trước, sau đó mới tính cấp 
Trung Quốc theo 2 cự ly quy định (HH, đường dài) ở độ tuổi 12,13 và 14 để 
xếp theo thứ tự ưu tiên.  
Lưu ý: - HH – tùy chọn cự ly 200 hoặc 400m 
           - Đường dài– tùy chọn cự ly 400, 800, hoặc 1500m 

Thành tích  
 

- 12 đến 14 tuổi: tối thiểu chuẩn hạng 5 tại Giải Vô địch nhóm tuổi quốc gia 
- 15 tuổi: tối thiểu chuẩn hạng 3 tại Giải Vô địch nhóm tuổi quốc gia 
- 16 tuổi: tối thiểu chuẩn hạng 4 tại Giải Vô địch nhóm tuổi quốc gia hoặc 

Giải Vô địch trẻ 
- 17 – 18 tuổi: tối thiểu chuẩn hạng 3 tại Giải vô địch nhóm tuổi quốc gia 

hoặc Giải Vô địch trẻ quốc gia. 

Số buổi tập 
 

Từ 8 – 10 buổi/tuần 

 

Lưu ý: 

1. Số lượng VĐV từng độ tuổi, từng giới tính ở đội tuyển Trẻ thành phố không vượt quá 8. 
2. HLV là người thực sự có trình độ, tri thức chuyên môn giỏi, có năng lực sư phạm, có công đào tạo các vận 

động viên năng khiếu, có bằng chuyên môn HLV theo quy định của từng môn. 

Đội tuyển Năng khiếu Thành phố 

Giai đoạn tập luyện 
“TRAINING TO TRAIN”:  Tập luyện để tập luyện – Giai đoạn chuyên môn 
hóa ban đầu 

Đối tượng 
Vận động viên trẻ triển vọng, tập trung vào nền tảng kỹ thuật để chuẩn bị kế 
thừa làm nhiệm vụ ở đội tuyển trẻ thành phố trong tương lai (chưa đặt nặng 
vào thành tích thi đấu) 

Tuổi 
- Tối thiểu: 10 tuổi 
- Tối đa: 11 tuổi 

Đẳng cấp Trung Quốc 
(tối thiểu cấp 12) 

 

Tính cấp Trung Quốc theo 2 cự ly quy định (HH, môn chính) ở từng độ tuổi 
(10t, 11t) để xếp theo thứ tự ưu tiên. 

- 10 tuổi: 100m HH, MC (HH ưu tiên, MC để so sánh) 
- 11 tuổi: 100m HH, MC (HH ưu tiên, MC để so sánh) 

Số buổi tập  5 – 8 buổi/tuần 
 

Lưu ý:  

1. Số lượng VĐV từng độ tuổi (10 tuổi, 11 tuổi), từng giới tính ở đội tuyển Năng khiếu thành phố không vượt quá 8. 

2. Thành tích môn chính của VĐV được giới hạn ở các cự ly 50m và 100m của 4 kiểu bơi. 

3. Thành tích 100m HH của VĐV 10 tuổi  và 11 tuổi sẽ được lấy từ đợt kiểm tra tuyển sinh của bộ môn Bơi. 



 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI TRONG THỨ TỰ XẾP HẠNG ƯU TIÊN 

Quy định này có giá trị thực hiện từ đợt tuyển sinh cuối năm 2019, thành tích dùng cho tuyển sinh là thành tích VĐV 
đạt được tại các giải thi đấu chính thức trong hệ thống các giải cấp thành phố, quốc gia và quốc tế (hồ 50m) từ đầu năm 
đến thời điểm tuyển sinh và thành tích đạt được tại đợt kiểm tra tuyển sinh của bộ môn bơi. 

1. Thứ tự xếp hạng ưu tiên trong công tác tuyển sinh năng khiếu các tuyến thành phố môn Bơi lội căn cứ vào 
các tiêu chí sau: 

1.1. Ưu tiên 1 - "Ưu tiên về huy chương": 

 -  Ưu tiên này được áp dụng cho những VĐV đủ tuổi tham dự các giải từ giải Vô địch nhóm tuổi quốc 
gia trở lên. Đối với ưu tiên này, VĐV nào đạt huy chương tại các giải quốc gia, quốc tế chính thức (tức các 
giải có chế độ tiền thưởng của Sở theo quy định) trong năm thì VĐV đó sẽ được xếp ưu tiên 1 khi chỉ cần đạt 
cấp tối thiểu chuẩn hỗn hợp (HH), đường dài (ĐD) và môn chính (MC) ở tuyến xét tuyển đó. 

-  Các VĐV nhóm tuổi 13 và 14 khi xét vào đội tuyển Thể thao thành phố (nhóm VĐV trẻ triển vọng) 
ngoài các tiêu chuẩn theo quy định, vẫn phải đảm bảo chuẩn HH và ĐD ở cấp tối thiểu (cấp 11).  

       1.2. Ưu tiên 2 – “Ưu tiên về chuẩn thứ hạng”: 

- Ưu tiên này được áp dụng cho những VĐV đủ tuổi tham dự các giải từ giải Vô địch nhóm tuổi quốc 
gia trở lên. Đối với ưu tiên này, VĐV nào đạt chuẩn thứ hạng (theo quy định của từng độ tuổi) của các giải 
quốc gia, quốc tế chính thức (tức các giải có chế độ tiền thưởng của Sở theo quy định) trong năm thì VĐV đó 
sẽ được xếp ưu tiên 2 khi chỉ cần đạt cấp tối thiểu chuẩn hỗn hợp (HH), đường dài (ĐD) và môn chính (MC) ở 
tuyến xét tuyển đó. Cụ thể: 

- 17-18 tuổi: chuẩn hạng 3. 

- 16 tuổi: chuẩn hạng 4 

- 15 tuổi: chuẩn hạng 3 

- 12 đến 14 tuổi: chuẩn hạng 5 

Lưu ý: nếu chuẩn thứ hạng bằng nhau sẽ căn cứ vào các chuẩn của ưu tiên 3 để xét xếp hạng. 

1.3. Ưu tiên 3 – “Ưu tiên dựa trên các chuẩn HH, ĐD, MC": ưu tiên này được quy định theo trình tự 
xếp hạng như sau: 

- VĐV nào có chuẩn HH, ĐD cao hơn thì sẽ xếp trên. 

- Nếu chuẩn HH, ĐD bằng nhau thì VĐV nào có chuẩn MC cao hơn sẽ xếp trên (chuẩn MC ở nhóm 
tuổi 10,11 dựa theo đẳng cấp Trung Quốc; ở nhóm tuổi 12 tuổi trở lên dựa theo đẳng cấp Việt Nam) 

- Nếu chuẩn HH, ĐD, MC bằng nhau thì VĐV sẽ được xếp từ cao xuống thấp theo từng tiêu chí sau:  

+ Ưu tiên giới tính nữ: nếu VĐV có cùng năm sinh nhưng khác giới tính thì VĐV nữ sẽ xếp trên 

 + Có năm sinh nhỏ hơn: nếu VĐV có năm sinh nhỏ hơn, hoặc cùng năm sinh, cùng giới tính thì VĐV 
nào có ngày tháng sinh nhỏ hơn sẽ xếp trên.  

2. Ở tuyến đội Trẻ thành phố: cách xếp hạng thứ tự ưu tiên được quy định như sau: 

- Ưu tiên về huy chương 

- Ưu tiên về chuẩn thứ hạng (chuẩn hạng 3, hạng 4, hạng 5). 

- Các VĐV lứa tuổi 12, 13 và 14 tuổi nếu không đạt 2 ưu tiên trên, sẽ lấy chuẩn HH, ĐD và MC để 
tiếp tục xét xếp hạng (nếu còn chỉ tiêu về số lượng tuyển sinh). 

- Các VĐV từ 15 đến 18 tuổi nếu không đạt chuẩn thứ hạng theo quy định sẽ không tiếp tục xét các 
chuẩn HH và đường dài. 

- Số lượng VĐV từng độ tuổi, từng giới tính không vượt quá 8. 

3. Ở tuyến đội tuyển Năng Khiếu thành phố: cách xếp hạng thứ tự ưu tiên được quy định như sau: 

- Các VĐV sẽ lấy chuẩn HH, MC để xét xếp hạng riêng theo từng độ tuổi (10,11) ở từng giới tính.  

- Số lượng VĐV từng độ tuổi, từng giới tính không vượt quá 8. 


