
Chúng tôi luôn cập nhật thông tin về Thế vận hội này qua trang web, Facebook.Vừa tận hưởng niềm vui của thể thao lẫn tham quan du lịch. Hãy đến Nhật Bản, 
đất nước tràn ngập những điều khiến bạn vui thích.
Bạn chính là người sẽ dành huy chương tại Nhật Bản vào năm 2021 !

Xin mời các bạn nhất định hãy 
đến nước Nhật nhé !

Thế vận hội diễn ra lần đầu tiên ở Châu Á ! 
Nhật Bản đăng cai tổ chức
Các hoạt động sẽ diễn ra tại Kansai (Nhật Bản) !
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Đây là Thế vận hội tổng hợp các môn thi đấu thể thao đẳng cấp 
thế giới dành cho những người yêu thích thể thao trên 30 tuổi
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Tiêu chuẩn tham gia 
là không giới hạn, 

miễn là trên 30 
tuổi trở lên

**Độ tuổi được thiết lập cho 
từng môn thi đấu

Có thể đăng ký tham 
gia nhiều môn trong 
chương trình gồm 
35 môn thi đấu và 

59 tiết mục

Sự kiến thể thao lớn 
nhất trong lịch sử ! 
Tập trung khoảng 
50,000 người yêu 
thể thao trên toàn 

thế giới !

Có các tiết mục 
thi đấu dành riêng 

cho nam / nữ, 
tùy theo độ tuổi !

Trao huy 
chương theo độ tuổi !

World Masters Games được tổ chức lần đầu 
tiên vào năm 1985 tại Toronto, Canada. 
Thế vận hội này được tổ chức 4 năm 1 lần tại các quốc gia 
như Đan Mạch, Úc, Mỹ v.v.Cho đến nay đã có khoảng 
170,000 người yêu thể thao tham gia. 
World Masters Games lần này sẽ diễn ra lần đầu tiên 
ở Châu Á và được tổ chức tại Nhật Bản. 
Mời bạn hãy làm sôi động không khí của 
World Masters Games 2021 Kansai 
cùng với khoảng 50,000 người yêu 
thể thao trên khắp thế giới.

Kansai là khu vực nằm ở trung tâm của quần đảo 
Nhật Bản, ba phía giáp với Thái Bình dương, 
Biển nội địa Seto và biển Nhật Bản. Ngoài ra, trải qua 
suốt  trên ngàn năm là trung tâm của Nhật Bản, 
Kansai là vùng đất tập trung những tinh hoa văn hoá, 
lịch sử có giá trị tầm cỡ thế giới, hơn thế, đây còn là 
nơi chứa đầy sự thu hút đa dạng từ kỹ nghệ truyền 
thống cho đến công nghệ tiên tiến nhất, văn hóa dân 
gian hiện đại v.v.

Giới thiệu về “Kansai”

Các tiết mục thi đấu
World Masters Games là gì? Bạn sẽ tham gia thi đấu 

môn thể thao nào?
■Bắn cung
　(Bắn cung trúng mục tiêu/ 
   Bắn cung trong nhà)
■Điền kinh
　(Các môn điền kinh/
　Đua xe đạp 10km/
　Chạy Maraton cự ly ngắn/
　Chạy đua tiếp sức/Chạy đua)
■Cầu lông
■Dã cầu
　(Bóng cứng/ Bóng mềm)
■Bóng rổ
■Ca-nô 
   (Maraton/Chạy nướcrút/
　Đua Slalom/Polo/
　Đua thuyền dragon)
■Đua xe đạp
　(Đua xe đạp lòng chảo/ 
　Đua xe đạp/ 
   Xe đạp leo núi/BMX)
■Khiêu vũ thể thao
■Bóng đá 
　(Bóng đá/futsal)
■Trò chơi ném đĩa bay 
　(Ultimate)
■Gateball
■Golf
■Ground Golf
■Bóng ném
■Khúc côn cầu
■Judo
■Karate

■Lifesaving (Cứu hộ)
■Chạy định hướng
　(Chạy nước rút/ 
   Môn chạy định hướng)
■Đua thuyền
■Rugby
■Đua thuyền buồm
　(Đua thuyền buồm/ 
   Lướt ván buồm)
■Bắn súng
　(Clay pigeon shooting/
　Súng trường)
■Bóng mềm
■Soft Tennis
■Squash
■Bơi (Bơi đua/Nhảy cầu/
　Bóng nước/Bơi nghệ thuật/
　Lặn)
■Bóng bàn
■Taekwondo
■Tennis
■Trò chơi bowling 
　(còn gọi 　là bóng) 
■Ba môn phối hợp
　(Ba môn phối hợp/
    Aquathlon/Hai môn phối hợp)
■Kéo co
■Bóng chuyền
　(Bóng chuyền trong nhà/ 
   Bóng chuyền bãi biển) 
■Cử tạ

*Thời điểm ngày 24 tháng 8 năm 2018
*Cũng có khi thay đổi tùy theo trường hợp.

http://wmg2021.jp/en/


