
TỰ HÀO SINH VIÊN UPES TẠI SEAGAMES 30 

 

Những ngày qua, đất nước và con người Việt Nam đang hòa mình trong không khí 

cuồng nhiệt, sôi động của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (Seagames 30) tại 

Philippines. 

Sau những ngày thi đấu tại rất nhiều môn thể thao, với bản lĩnh, tinh thần thi đấu bất 

khuất, tinh thần dân tộc mang dòng máu con rồng cháu tiên, vì màu cờ sắc áo, vì quê hương 

đất nước, các vận động viên đã không ngừng mang lại những thành tích đi vào lịch sử cho 

nền thể thao nước nhà. 

Đóng góp một phần vào sự thành công chung của thể thao Việt Nam trong những ngày 

qua, các chàng trai, cô gái là sinh viên, học viên theo học tập, bồi dưỡng tại Trường Đại học 

Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và đang 

thi đấu với sứ mạng, trọng trách trên vai. 

Hãy cùng điểm qua một số tin tức từ đấu trường Seagames 30 tại một số môn thể thao 

như sau: 

ĐIỀN KINH (ATHLETICS) 

Cái tên đầu tiên phải kể đến tại môn thể thao nữ hoàng chính là Lê Tú Chinh, cô gái 

sinh năm 1997 hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Giáo dục thể chất của Trường. 

Trong ngày 08/12/2019, Tú Chinh đã thi đấu xuất sắc, bức tốc như TIA CHỚP và tiếp tục 

thể hiện vị thế ĐỘC TÔN của mình ở cự ly 100m nữ. 

Được biết tại giải đấu năm nay, Tú Chinh gặp khá nhiều áp lực khi phải cạnh tranh 

trực tiếp với VĐV nhập tịch của đơn vị chủ nhà là Marie Knott, người gốc Mỹ được giới 

chuyên gia đánh giá rất mạnh.  

 

 

 

 

 

 

 

        Ảnh: Lê Giang 



Góp mặt ở chung kết 100m nữ với 11”61 ở vòng loại, sếp sau Knott với 11”45, cũng là 

đối thủ đã đánh bại mình ở cự ly 200m, Tú Chinh đã quyết tâm vượt qua mọi áp lực để bước 

vào đường chạy chung kết. 

Chinh và Knott đã so kè nhau từng bước chân ở đoạn đường chỉ vỏn vẹn hơn 11” và 

với sự tập trung cao độ, tốt đến mức HLV của Chinh là Nguyễn Thị Hương cũng phải bất 

ngờ, Lê Tú Chinh đánh bại đối thủ khi hơn 0.01 phần trăm giây. Tú Chinh đã xuất phát cực 

kỳ tốt, đó là lợi thế để tiến về đích khi mà đối thủ của Chinh chỉ mạnh ở đoạn nước rút. 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Lê Giang 

Điều này đã mang về tấm HCV vô cùng quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn 

Điền kinh. Cũng trong tối ngày 09/12/2019, Tú Chinh cùng Hà Thị Thu, hiện là sinh viên 

lớp ĐH11A cùng đồng đội đã thi đấu tốt đạt HCĐ ở nội dung 4x100m nữ với thành tích 

45.17, xếp thứ hai là chủ nhà Philippines và HCV là đội Thái Lan. 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Lê Giang           Lê Tú Chinh và Hà Thị Thu (từ phải sang) 

 

 

 

Tú Chinh tự tin chiến thắng 

VĐV nước chủ nhà ở cự ly 100m nữ 



BÓNG NÉM BÃI BIỂN (BEACH HANDBALL) 

Khi nói đến Bóng ném, một môn thể thao có thể nói là không mới ở Việt Nam và đang 

trong quá trình phát triển một cách sôi động từ các cấp phong trào ở đối tượng học sinh phổ 

thông đến sinh viên đại học. 

Bóng ném bãi biển cũng là một loại hình thi đấu khá mới, được nước chủ nhà 

Philipines đưa vào thi đấu chính thức tại Seagames 30. 

Với đội hình rất độc đáo có đến 95% thành phần HLV, VĐV của đội tuyển bóng ném 

bãi biển nam Việt Nam tham dự kỳ Seagames này hiện đã và đang là sinh viên, học viên 

đang theo học tại Trường Đại Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đầu tiên phải kể đến vị HLV Trưởng của đội, đó chính là Ths. Trịnh Huy Cường, hiện 

đang là Giảng viên giảng dạy môn Bóng ném, thuộc Khoa bóng. Đặc biệt hơn, ngày 

09/12/2019 chính là ngày sinh nhật của HLV Trịnh Huy Cường và một ngày khá căng thẳng 

của đội tuyển Bóng ném bãi biển Việt Nam khi phải thi đấu với một đối thủ rất mạnh là 

Thái Lan. Đây có thể nói là trận đấu cực kỳ quan trọng, nếu giành chiến thắng thì đội tuyển 

của chúng ta sẽ rất sáng cửa trong việc giành được tấm Huy chương vàng khi thi đấu theo 

thể thức vòng tròn tính điểm. 

Bước vào trận đấu, tại hiệp 1, 2 đội Việt Nam và Thái Lan giằng co nhau từng điểm 

số, lần lượt vươn lên dẫn trước. Khi còn chưa đến 40 giây kết thúc hiệp 1, VĐV của chúng 

ta đã xuất sắc đưa bóng vào lưới của đội Thái Lan khi đang bị dẫn trước với tỉ số 15-13, tuy 

nhiên trọng tài đã không công nhận điểm số, bắt lỗi mà giới chuyên môn hay gọi là “đáp” 

(tiếp đất nhưng bóng chưa rời khỏi tay ném). Hiệp 2, với chiến thuật hợp lý, sự tập trung 

của các VĐV cùng sự xuất sắc của thủ môn, đội bóng của chúng ta đã giành chiến thắng với 

tỉ số 17-15 để cùng Thái Lan bước vào loạt ném “Shoot-out” để phân thắng bại. 

Tại loạt “Shoot-out”, vẫn tiếp tục là sự giằng co về điểm số của 2 đội, bằng sự quyết 

tâm cao độ, sự tự tin và tinh thần mà cả đội bóng muốn giành một trận thắng trước đối thủ 

vô cùng nặng ký để làm món quà sinh nhật cho người Thầy, HLV trưởng Trịnh Huy Cường, 

các cầu thủ của chúng ta đã xuất sắc đánh bại Thái Lan ở loạt ném thứ 7 với tỉ số 13-12 để 

giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước người Thái. 

Một món quà vô cùng ý nghĩa đối với HLV Trịnh Huy Cường. Sau chiến thắng trước 

Thái Lan, đội tuyển Bóng ném bãi biển Việt Nam sẽ còn 3 trận thi đấu phía trước được ban 

huấn luyện cho rằng “nhẹ thở” hơn để có cơ hội giành được tấm Huy chương vàng. 

Một nhân vật cũng không kém phần quan trọng khác là trong hàng ngũ trọng tài Bóng 

ném bãi biển tại Seagames 30, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ 



Chí Minh cũng góp mặt một thành viên quen thộc khác là Ths. Nguyễn Đắc Thịnh, hiện là 

Giảng viên Bóng ném, thuộc Khoa Bóng, trọng tài Bóng ném Châu Á, trọng tài Bóng ném 

bãi biển chính thức tại Seagames 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội tuyển Bóng ném bãi biển nam Việt Nam tại Seagames 30 

 Từ trái sang phải: 

 Nguyễn Văn Tùng (ĐH7), La Văn Lớn (ĐH8), Kim Xuân Tiến (ĐH6, Thạc sĩ Khóa 

Cao học 5), Ths. Trịnh Huy Cường (GV Khoa Bóng, HLV Trưởng), Lê Văn Bính (ĐH6), 

Ths. Nguyễn Đắc Thịnh (GV Khoa Bóng, Trọng tài Bóng ném Châu Á, Trọng tài chính 

Bóng ném bãi biển Seagames 30), Hoàng Văn Tiến (ĐH6, Học viên Cao học 6), Nguyễn 

Quang Tú (ĐH6, Học viên Cao học 8), Nguyễn Chí Tâm (ĐHLT 11, Học viên Cao học 8), 

Huỳnh Nam Tiến (ĐH7, Học viên Cao học 7), Đào Quốc Dũng  (ĐH8, Học viên Cao học 6, 

HLV Phó), Huỳnh Kỳ (ĐH7, Học viên Cao học 6). 

 Đây là môn thể thao duy nhất tại Seagames 30 mà thành phần đến hơn 95% HLV, 

VĐV là cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh. 



 TAEKWONDO 

 Trong ngày 07/12/2019, ngày đầu tiên thi đấu của môn Taekwondo, ở nội dung 

quyền biểu diễn, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ngoài dự đoán của giới 

chuyên môn khi đạt đến 02 HCV, 02 HCB và 02 HCĐ trong khi chỉ tiêu đặt ra là đạt được 

01 tấm HCV ở nội dung quyền tại kỳ Seagames này. 

  

 Tiến Khoa (giữa) cùng đồng đội 

thi đấu thành công tại Seagames 30 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Nguồn FB 

 Ở nội dung quyền đồng đội nam tiêu chuẩn (Recognized Poomsae), VĐV Trần Tiến 

Khoa, cựu sinh viên Khóa ĐH9, lớp A cùng đồng đội là Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh 

Trung đã thi đấu thành công và đạt được Huy chương bạc, chỉ xếp sau nước chủ nhà với 

điểm số rất sát sao ở nội dung này. 

 

Tại kỳ Á vận hội, Asiad 2018 trước đây, 

Tiến Khoa cũng đã thi đấu xuất sắc 

và mang về tấm HCĐ ở nội dung cá nhân 

 

 

 

 



BA MÔN PHỐI HỢP (TRIATHLON) 

Giã từ cự ly 1.500m sau khi kết thúc SEA Games 29, kình ngư trẻ của TP HCM Lâm 

Quang Nhật để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, đặc biệt là cả những đồng đội của 

mình, khi phong độ của Nhật vẫn được đánh giá còn rất tốt. Thế nhưng ngay trước thềm 

SEA Games 30, nhiều người bất ngờ khi chứng kiến cảnh anh đăng quang tại một cuộc thi 

lớn của 3 môn phối hợp. 

Theo Nhật, việc tham dự ở môn sân chơi mới này hoàn toàn không tạo ra áp lực cho 

anh, tuy nhiên anh vẫn hy vọng có được chiếc HCĐ, khi chủ nhà Philippines được đánh giá 

là khá mạnh ở nội dung này. 

Trong quá khứ, Lâm Quang Nhật từng được xem là một "thần tượng" trong đường đua 

xanh Việt Nam với nội dung sở trường là 1500m tự do. Anh từng giành HCV ở nội dung 

bơi 1500m tự do tại SEA Games 27 trên đất Myanmar. Hai năm sau, Lâm Quang Nhật bảo 

vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 28, đồng thời xô ngã kỷ lục của chính mình, trở 

thành VĐV trẻ nhất của bơi lội Việt Nam giành 2 HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp ở nội 

dung 1500m. Liên tục gặt hái thành tích cao, ấy vậy mà, vào năm 2018 Lâm Quang Nhật 

bất ngờ giã từ đường đua xanh để tập trung cho việc học với mong ước trở thành một thầy 

giáo tương lai. Hiện tại Nhật đang là sinh viên năm 3, Khóa Đại học chính quy 12, lớp 

ĐH12D của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thế nhưng với tình yêu thể thao nồng cháy, Lâm Quang Nhật tiếp tục bén duyên với 

ba môn phối hợp. Dù không có thể hình quá lý tưởng (cao 1,72 m) nhưng bù lại anh có sức 

bền đáng nể, hệ thống tim mạch phù hợp với cự ly đường trường nên chơi được ba môn 

phối hợp. 

 

 

 

 

Nguồn: Báo Người lao động 

 

 

 

Lâm Quang Nhật tại giải Sunset Bay Triathlon 2019, giải đấu anh đoạt chức vô địch 

dù có nhiều VĐV tên tuổi thi đấu. 

 



Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi, kỳ Seagames 30 sẽ kết thúc, chúc cho toàn thể HLV, 

VĐV là cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững tinh thần với sự quyết tâm cao, thi đấu thành 

công mang về thêm nữa những thành tích tốt nhất vì màu cờ sắc áo, vì sự tự hào của dân 

tộc, con người Việt Nam. 

Tung Vu 


