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Ta chơi võ người” trên sân chơi đỉnh cao đã trở thành “chuyện thường ngày ở
huyện” trong làng thể thao Việt Nam. Nhưng giấc mơ, một ngày nào đó, trên
những sân chơi quốc tế có tính chính thống, “người” sẽ chơi võ ta vẫn được
những người làm võ Việt ôm ấp. Dường như đó không còn là chuyện viển
vông nữa khi nó đang có cơ hội để trở thành hiện thực dưới cái tên Vovinam Việt Võ Đạo.
Cơ hội
SEA Games 22 trên sân nhà, lẽ ra Vovinam đã có cơ hội ra mắt bè bạn khu vực với
tư cách là môn biểu diễn. Nhưng kế hoạch bất thành. 3 năm sau, Vovinam mới lại
tìm thấy cơ hội thứ hai của mình khi Việt Nam chuẩn bị đăng cai Đại hội thể thao
châu Á trong nhà lần thứ 3 vào năm 2009. Một lần nữa, môn võ thuật thuần Việt này
được đặt lên bàn thảo luận về dự trù chương trình thi đấu của Đại hộị Và quyết tâm
để “người chơi võ ta” đã được các nhà lãnh đạo TTVN đặt rạ Chuyển động đầu tiên
sẽ là việc Việt Nam cử một đoàn Vovinam do Phó Vụ trưởng Vụ thể thao quần
chúng (Ủy ban TDTT) Trần Huy Bình dẫn đầu, 1 quan chức Vovinam, 1 HLV và 8
VĐV sang Thái Lan nhân dịp phiên họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á diễn ra tại
đây từ ngày 3 đến 8-9. Ngoài các tư liệu, băng hình giới thiệu về Vovinam được
chuẩn bị sẵn và trình chiếu bên lề phiên họp, đoàn VĐV sẽ có một chương trình
biểu diễn trước các quan chức thể thao Đông Nam Á, bước đầu giới thiệu mình với
thể thao khu vực.
Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang thì việc
giới thiệu Vovinam tại kỳ họp này có rất nhiều ý nghĩạ Thứ nhất, tại phiên họp sẽ có
một số quan chức của Hội đồng Olympic châu Á tới dự. Họ đang ủng hộ đề xuất
của Việt Nam về việc đưa một số môn thể thao của ta vào chương trình thi đấu
Indoor Games 3. Ngoài ra, Việt Nam sẽ vận động để đưa Vovinam vào SEA Games
25 (2009). Chính vì vậy, có thể coi phiên họp sắp tới của Hội đồng thể thao Đông
Nam Á là bước khởi động đầu tiên cho Vovinam trên bàn tròn của các nhà ngoại
giao trong lĩnh vực thể thao.
... và những việc cần làm ngay
Hiện nay, Vovinam đang “sở hữu” một phong trào phát triển khá mạnh trong nước,
thu hút khoảng 30 tỉnh, thành tham giạ Môn võ thuật này cũng xây dựng được một
hệ thống các giải đấu có tính toàn quốc caọ Ở ngoài nước, 35 quốc gia có phong
trào tập luyện Vovinam. Việt Nam từng đứng ra tổ chức 7 giải quốc tế, 2 giải vô địch
thế giớị Giải lần 3 trong năm 2007 dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra tại TPHCM. Lợi thế
nữa là một số quốc gia Đông Nam Á và châu Á (trước thuộc Liên Xô cũ) cũng có
phong trào Vovinam.

Thế nhưng, do trong những năm qua, điều kiện để phát triển môn này cho đúng tầm
vóc của mình ở Việt Nam chưa đến độ chín muồị Ta vẫn chưa thành lập liên đoàn
Vovinam quốc giạ Hơn nữa, trên thế giới đã có Liên đoàn Vovinam quốc tế với rất
nhiều liên đoàn quốc gia thành viên mà chúng ta chỉ là một phần nhỏ trên sân chơi
lớn. Vấn đề này giờ đây mới được đặt ra khi chúng ta muốn đưa môn “quốc võ” của
mình vào các sân chơi thể thao có tính chính thống của khu vực và châu lục.
Việt Nam phải tiến tới thành lập liên đoàn Vovinam quốc gia, xây dựng lại hệ thống
luật thi đấu theo hướng quốc tế hoá. Nếu quá trình vận động diễn ra thuận lơi,
chúng ta còn phải có chương trình hỗ trợ các nước đã phát triển và chưa phát triển
Vovinam trong khu vực, châu lục về chuyên gia, tài liệu, sách hướng dẫn... Đó là
danh sách những việc cần làm ngay của Vovinam Việt Nam trong thời gian tới để
biến ước mơ “quốc võ” thành sự thật.
Vovinam được sáng lập tại Hà Nội năm 1938 bởi Sáng Tổ Nguyễn Lộc. Qua nghiên
cứu sâu về võ thuật Việt Nam và quốc tế, ông nhận thấy các môn võ Việt Nam rất
độc đáo, không theo cương hay nhu nhất định, mà biến hóa, linh động tùy theo thể
tạng mỗi người, mỗi địa phương. Từ việc nhận ra thực chất của những kỹ thuật, bài
võ đi đến việc nhận rõ giá trị đặc thù của từng môn võ, đồng thời đối chiếu với đặc
điểm tâm lý và thể tạng của người Việt Nam, ông nhận thấy cần phải xây dựng một
môn võ mang tính dân tộc, khoa học và hiện đạị Ông Nguyễn Lộc đã lấy môn vật và
võ dân tộc Việt Nam làm nòng cốt, khai thác mọi tinh hoa võ thuật đã có trên thế giới
để sáng tạo một môn phái riêng đặt tên là VOVINAM (từ quốc tế hóa của cụm từ
"Võ Việt Nam"). Sau này, Vovinam đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, được du
nhập vào nhiều nước trên thế giớị Tinh hoa võ Việt đã thực sự hấp dẫn hàng triệu
môn đồ trên khắp thế giới, như một lời giới thiệu về cốt cách, tinh thần Việt Nam với
quốc tế.
Viết Trung
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Vovinam - Việt võ đạo là môn võ dùng võ và vật dân tộc làm cơ sở nòng cốt,
đồng thời kết hợp với các phái võ khác trên thế giới để cải tiến nền tảng kỹ
thuật theo nguyên lý cương - nhu. Trải qua nhiều biến cố cùng với những tác
nhân lịch sử, Vovinam giờ đây đang thu hút hàng chục ngàn môn sinh trong
nước tập luyện thường xuyên cũng như ngày càng nhân rộng ra nhiều quốc
gia trên thế giới.
Sôi động phong trào tập Vovinam ở Hà Nội
Hiện nay phong trào tập luyện Vovinam đang phát triển rộng khắp Hà Nội. Tính đến
thời điểm này đã có gần 1.500 môn sinh tập luyện thường xuyên tại 28 CLB
Vovinam ở Hà Nội, bao gồm các trung tâm thể thao, các nhà thi đấu của các quận,
huyện và trong các nhà trường.
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Ông Trần Huy Bình - phó vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng (người cao
lớn mặc áo trắng đứng giữa), chụp hình lưu niệm cùng các môn sinh
Vovinam Hà Nội nhân dịp buổi chấm thi lên đai diễn ra vào ngày 2223/7/2006
tại
Hà
Nội.
Đứng bên trái ông Trần Huy Bình là võ sư Nguyễn Văn Chiếu, đứng bên
phải
là
võ
sư
Phạm
Quang
Long.

Võ sư, HLV Phạm Quang Long, trưởng đoàn Vovinam Liên bang Nga tại giải vô địch
Vovinam - Việt võ đạo thế giới.
Có mặt ở trường TDTT 10-10 vào các buổi tối, người viết cảm nhận được không khí
tập luyện sôi nổi của các võ sinh. Trời oi nóng và đang là mùa mưa, nhưng thời tiết
không hề ảnh hưởng đến tinh thần luyện tập của các võ sĩ. Đại đa số những người
tập luyện Vovinam đều đang công tác tại các cơ quan nhà nước, trong đó nhiều
người làm ở Văn phòng Chính phủ, Bộ ngoại giao, Văn phòng Quốc hội… Qua trao
đổi, được biết mọi người đều yêu thích và đam mê Vovinam vì lòng tự hào dân tộc.
Anh Phan Ngọc Lân - Giám đốc Công ty Thiết bị và công nghệ Việt Khánh, một võ
sinh Vovinam cho biết: “Do công việc phải tiếp xúc nhiều với các đối tác nước ngoài,
họ thường hỏi tôi về văn hoá Việt, vì thế tôi đã học Vovinam. Là một doanh nhân,
việc tập luyện Vovinam sẽ cho tôi có sức khoẻ tốt và điều quan trọng Vovinam giúp
tôi tự tin trước các đối tác”. Theo võ sư Phạm Quang Long, HLV trưởng đội tuyển
Vovinam Hà Nội, môn võ này không chỉ là đem lại sức khoẻ, sự tự tin và tinh thần
sảng khoái cho người tập mà còn mang ý nghĩa về lòng tự hào dân tộc của người
Việt. Mỗi lần đi thi đấu ở nước ngoài Vovinam không chỉ là môn võ mà còn là cầu
nối cho bạn bè quốc tế hiểu về văn hoá và con người Việt Nam. Có thể nói Vovinam
là môn võ vinh danh văn hoá Việt trong cộng đồng nhân loại. Đối với võ sinh nước
ngoài, họ tìm học Vovinam không chỉ đơn thuần là học các miếng võ với những nét
hay, lạ độc đáo, ẩn sâu trong những miếng võ là một nền văn hoá có giá trị tinh thần
vô giá.
Võ Việt muốn vươn lên tầm quốc tế
Võ thuật là bộ phận quan trọng cấu thành nền văn hóa của một quốc gia. Các nước
Nhật Bản, Trung Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Hàn Quốc đều tích cực truyền bá môn
võ của mình ra thế giới không ngoài mục đích xây dựng lòng tự hào dân tộc, tạo

lòng tự tin để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Vovinam ngày nay đã trở thành
nguồn tài nguyên của nước ta. Từ tài nguyên này chúng ta sẽ gia tăng nguồn ngoại
tệ từ việc huấn luyện, đào tạo cho người nước ngoài, phát triển ngành du lịch và
giao lưu văn hoá, ngoài ra chúng ta còn dùng Vovinam làm phương tiện để giới
thiệu nền văn hoá độc đáo và quốc tế hoá môn võ cho bạn bè quốc tế. Vovinam
phát triển trên thế giới hoàn toàn bằng con đường tự phát, ban đầu do các du học
sinh mở lớp huấn luyện tại Châu âu. Sau này số người Việt ra nước ngoài định cư
ngày càng nhiều, nên các võ đường Vovinam phát triển ngày càng đông ở nhiều
nước. Trên bình diện quốc tế Liên đoàn Vovinam được sáng lập từ tháng 8 năm
1996, được phổ biến ở 25 quốc gia với hơn 200.000 môn sinh thường xuyên luyện
tập. Phát triển mạnh nhất là ở Tây Ban Nha, Đức, ý, Ba Lan, Thuỵ Sĩ, Pháp, Bỉ …
Võ sư Phạm Quang Long đã ở Liên bang Nga 7 năm, trong thời gian đó, anh đã dày
công phát triển và xây dựng phong trào Vovinam trên đất bạn. Với niềm đam mê
Vovinam, anh đã tiếp bước theo chân các võ sư Nguyễn Văn Chiếu, võ sư Nguyễn
Anh Dũng và võ sư Trương Quang An... để xây dựng phong trào luyện tập. Nhờ vậy
Vovinam đã bước đầu bám rể tại các nước Cộng hoà thuộc Liên xô cũ. Trước sự
lớn mạnh của phong trào, Bộ Tư pháp Liên bang Nga đã cấp giấy phép cho Liên
đoàn Vovinam Nga hoạt động. Lãnh đạo chủ chốt của Liên đoàn gồm: Chủ tịch
Popv Yuri, Tổng thư Karenxki Xergay và Giám đốc kỹ thuật Phạm Quang Long.
Hàng năm, ngoài các giải tỉnh, Liên đoàn còn tổ chức giải vô địch Vovinam toàn
nước Nga, thu hút hàng nghìn thanh niên Nga tham gia tập luyện.
Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào, việc xây dựng một tổ chức ở cấp vĩ
mô là một nhu cầu bức thiết. Nhưng để làm được đó, chúng ta còn cả một chặng
đường dài ở phía trước. Cần phải có những tấm lòng tâm huyết với võ Việt Nam
cùng với đội ngũ quản lý thể thao am hiểu và tinh thông võ thuật. Và cũng cần lắm
những bàn tay, những khối óc chung sức xây dựng một nền võ học Việt Nam đậm
đà bản sắc dân tộc. Có như vậy võ Việt mới có cơ hội toả sáng và là niềm tự hào
của người Việt chúng ta.
Châu Phong
Thể Thao Việt Nam
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