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QUY ĐỊNH THI LÊN ĐAI 
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thăng tiến của hàng ngũ nhân sự cốt cán tại hải ngoại, và 

cũng nhằm mục đích bảo đảm giá trị thực sự của đai đẳng được cấp phát, Hội 

Đồng Điều Hành Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại tổ chức một khóa thi 

cao đẳng nhân dịp Đại Hội lần thứ 3 tại Melbourne, Australia, vào ngày 13-16 

tháng 8, 2015 

 

I- TRÁCH NHIỆM: 

Một Ban Khảo thí Vovinam Việt Võ Đạo Hải Ngoại sẽ được thiết lập và có 

trách nhiệm sau đây: 

1. Nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Đồng Điều Hành Hội Đồng Võ Sư 

Tương Trợ Hải Ngoại. 

2. Thay mặt Môn phái tổ chức kỳ thi thăng đẳng cấp tại hải ngoại từ cấp 

trung đẳng (hoàng đai) và cao đẳng (hồng đai)  

3. Thông báo kết quả kỳ thi thăng đẳng cấp đến Hội Đồng Võ Sư Chưởng 

Quản và các cơ cấu có liên quan đến Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải 

Ngoại. 

 

II- NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ THI CỬ: 

1- Điều kiện căn bản 

a) Nộp đơn xin dự thi / Sơ lược bản thân 

b) Bản sao quyết định thăng cấp (đẳng cấp hiện tại) 

c) Có quá trình sinh hoạt và công lao xây dựng Môn Phái 

d) Thư giới thiệu của một võ sư thành viên của Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ 

Hải Ngoại.  

2- Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Thi lên cấp Chuẩn Hồng Đai: 

a) Hội đủ tính thâm niên đẳng cấp (ít nhất là 3 năm) 

b) Trình độ kỹ thuật: 

1. 12 thế Côn 

2. 09 thế tay không bắt súng trường 

3. Bài Việt Võ Đạo quyền 

4. Bài Tứ Tượng côn pháp 



 

5. Bài Song luyện 4 

6. Bài Song luyện côn 

c) Thực hiện và trình bày một tiểu luận võ học với đề tài đã được duyệt và 

chấp thuận do ban Khảo thí 

d) Sinh hoạt không gián đoạn ít nhất là 2 năm tính đến ngày thi 

Thi lên cấp Hồng Đai Đệ I Cấp: 

a) Hội đủ tính thâm niên đẳng cấp (ít nhất là 4 năm) 

b) Trình độ kỹ thuật: 

1. 12 thế Búa 

2. 09 thế tấn công bằng súng trường 

3. Bài Ngọc Trản quyền pháp 

4. Bài Xà quyền 

5. Bài Nhật Nguyệt đại đao pháp 

6. Bài Thương lê pháp (Bài múa súng trường) 

7. Bài Song luyện Búa 

c) Thực hiện và trình bày một tiểu luận võ học với đề tài đã được duyệt và 

chấp thuận do ban Khảo thí 

d) Sinh hoạt không gián đoạn ít nhất là 3 năm tính đến ngày thi 

Thi lên cấp Hồng Đai Đệ II Cấp (nếu có nhu cầu): 

a) Hội đủ tính thâm niên đẳng cấp (ít nhất là 5 năm)  

b) Trình độ kỹ thuật: 

1. Hạc quyền 

2. Thái Cực Đơn Đao pháp 

3. Nhu Khí Công Quyền  

4. Trình bày và phân tích nguyên tắc khoa học được ứng dụng và đề 

nghị phương pháp huấn luyện hữu hiệu về một trong các nhóm sau 

đây:  

 Thế vật từ số 19 đến 28  

 Các lối khóa của Vovinam (khóa đứng và khóa nằm)  

 8 đòn phản Mã tấu 

c) Thực hiện và trình bày một tiểu luận võ học với đề tài đã được duyệt và 

chấp thuận do ban Khảo thí. 

d) Sinh hoạt không gián đoạn ít nhất là 4 năm tính đến ngày thi 

Thi lên cấp Hoàng Đai I-III: 

Dựa theo chương trình huấn luyện của vùng miền và được sự chấp thuận của 

ban khảo thí. 

 

TM. Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại 

Ban Khảo Thí 

 


