FESTIVAL "TINH HOA VÕ VIỆT" 2020 * III° EDITION
LIÊN HOAN “TINH HOA VÕ VIỆT LẦN THỨ III NĂM 2020”

DU 21 AU 28 AOUT 2020 - HA NOI (VIETNAM)

en français et en anglais * french and english version
EVENEMENT INTERNATIONAL, la 3° édition du Festival International "TINH HOA VO VIET" aura lieu à
Hà Nội (Viet Nam) du 21 au 28 août 2020 au Palais des Sports Điền kinh Mỹ Đình
(adresse: Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình - đường Trần Hữu Dực – Mỹ Đình – Hà Nội)
COMPETITIONS TECHNIQUES ET COMBATS
Epreuves ouvertes aux pratiquants à partir de 6 ans (Technique) et de 18 à 35 ans (Combats).
Les organisations "hors Vietnam" intéressées peuvent prendre contact avec le Bureau
iNternational de Représentation de la fédération mondiale WFVV par email:
wfvv.infos@gmail.com
The 3rd edition of the International Festival "TINH HOA VO VIET" will take place in Hà Nội (Viet
Nam) from 21 to 28 August 2020 at the Sports Palace Điền kinh Mỹ Đình
(adress: Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình - đường Trần Hữu Dực – Mỹ Đình – Hà Nội)
TECHNICAL COMPETITIONS AND FIGHTS
Events open to practitioners from 6 years old (Technical) and from 18 to 35 years old (Combat).
"out of Vietnam" organizations can contact the iNternational Representative Office of the World
Federation - WFVV by email: wfvv.infos@gmail.com

LIÊN HOAN “TINH HOA VÕ VIỆT LẦN THỨ III NĂM 2020”
Điều lệ Liên hoan “Tinh hoa Võ Việt lần thứ III năm 2020” số 59/ĐL-LĐVTCTVN ngày 09/7/2020
của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phổ biến trên trang web: www.vocotruyenvietnam.vn
Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2020 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt
Nam, Liên hoan “Tinh hoa Võ Việt lần thứ III năm 2020” được tổ chức nhằm:
- Khai thác và bảo tồn sự phong phú, đa dạng của Võ cổ truyền Việt Nam đồng thời khơi dậy
những di sản tiềm ẩn trong kho tàng võ học truyền thống của dân tộc.
- Tạo điều kiện để các môn phái, võ phái Võ cổ truyền Việt Nam trong nước và quốc tế có thêm
một sân chơi võ thuật hấp dẫn, bổ ích mà còn có cơ hội được tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc
của cảnh quan và con người thủ đô tươi đẹp, góp phần quảng bá du lịch.
- Đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao của nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, giao
lưu, đoàn kết giữa các vận động viên với nhân dân địa phương.
- Võ thuật dưỡng sinh mang tính rèn luyện để bảo vệ sức khỏe nhằm giúp mọi người mọi đối tượng
tập luyện tự bảo vệ sức khỏe và chữa bệnh. Các bài tập của nội dung “võ thuật dưỡng sinh” chú
trọng vào sự hài hòa giữa Hình và Khí với một số công năng nâng cao thể lực.
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2020.
- Ngày 21/8/2020: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 đón các đoàn, làm thủ tục kiểm tra hồ sơ đăng ký
vận động viên thi đấu.
- Ngày 22/8/2020:
+ Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 30 vận động viên thi đấu đối kháng cân thử.
+ Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 vận động viên cân xác định.
+ Từ 9 giờ 00 họp trưởng đoàn, chuyên môn bốc thăm xếp lịch thi đấu.
- Ngày 23/8 /2020: Khai mạc Liên hoan (Ban Tổ chức sẽ thông báo thời gian tại cuộc họp chuyên
môn).
2. Địa điểm: Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình - Hà Nội
Địa chỉ: đường Trần Hữu Dực – Mỹ Đình – Hà Nội

