
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                 
REMERCIEMENTS 

 
En l’espace de quelques jours, 600 participants et 100 maitres représentant 15 nations venus des 
5 continents se sont retrouvés à la 6ème Edition de la Coupe du Monde et au 9ème Congrès mondial 
des maîtres à Paris du 20 au 23 juillet 2022. 
 
Quel plaisir d’être à nouveau réunis malgré le contexte pour partager ensemble l’esprit et les 
valeurs universelles du Vovinam-Viet Vo Dao. 
 
Le Comité d’Organisation tient à exprimer ses remerciements à : 
▪ La ville de Paris pour avoir soutenu et permis d’organiser cette manifestation. 
▪ Toutes les délégations pour leur participation. 
▪ Toutes les personnalités diplomatiques ayant pris leur temps pour venir encourager leurs 

délégations. 
▪ Tous les élus et VIP pour leur présence. 
▪ Tous les médias, les sponsors et les partenaires pour leur collaboration et leur aide. 
▪ Tous les compétiteurs pour avoir offert un tel spectacle ! Grâce à eux, le public a apprécié et 

pris du plaisir à découvrir le Vovinam-Viet Vo Dao. 
▪ Tous les enseignants et les maîtres pour leur travail rigoureux et leur dévouement. 
▪ Tous les bénévoles pour leur générosité contribuant ainsi à la réussite de 

l’événement. 
 
Encore merci pour votre contribution au grand succès de cet évènement 
mondial et rendez-vous à la prochaine édition « World Cup 2026 » ! 

LE COMITE D’ORGANISATION 
Ps : les remerciements en image : https://youtu.be/PLBAAe_e2Og 
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APPRECIATION 
 
Over the course of a few days, 600 participants and 100 masters representing 15 nations from the 
5 continents met at the 6th Edition of the World Cup and the 9th Masters Congress in Paris from 
July 20 to 23, 2022. 
 
What a pleasure to be together again despite the context to share together the spirit and 
universal values of Vovinam-Viet Vo Dao. 
 
The Organizing Committee wishes to express its thanks to: 

▪ The city of Paris for supporting and allowing the organization of this event. 
▪ All the delegations for their participation. 
▪ All the diplomatic personalities who gave their time to come and encourage their 

delegations. 
▪ All elected officials and VIPs for their presence. 
▪ All media, sponsors and partners for their collaboration and assistance. 
▪ All the competitors for having offered such a show! The public enjoyed and 

took pleasure in discovering Vovinam-Viet Vo Dao thanks to them. 
▪ All teachers and masters for their rigorous work and dedication. 
▪ All the volunteers for their generosity that contributed to the success of the 

event. 
 
Thank you again for your contribution to the great success of this global event 
and see you at the next edition "World Cup 2026"! 
 
THE ORGANIZING COMMITTEE 
Appreciation in video: https://youtu.be/PLBAAe_e2Og 
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Chân thành cảm ơn 
 
Chỉ trong vài ngày, 600 Môn sinh và 100 võ sư, đại diện cho 15 quốc gia đến từ 5 châu lục đã tụ về 
Paris tham dự Giải vô địch Vovinam-VVĐ Thế giới lần thứ 6 và Đại hội Võ sư Thế giới lần thứ 9, từ 
ngày 20 đến 23 tháng 7 năm 2022. 
 
Thật là tưng bừng khi được tái ngộ, bất chấp bối cảnh để cùng nhau chia sẻ tinh thần và giá trị 
phổ quát của Vovinam-Việt Võ Đạo. 
 
Ban tổ chức trân trọng cảm ơn: 

▪ Thành phố Paris đã ủng hộ và dành sự dễ dàng để tổ chức hai sự kiện này. 
▪ Tất cả các phái đoàn quốc tế đã đến tham dự. 
▪ Tất cả các nhà ngoại giao đã dành thời gian đến động viên các phái đoàn 

của mình. 
▪ Tất cả các chính khách, các đại diện chính phủ và các thượng khách đã 

hiện diện. 
▪ Tất cả các cơ quan truyền thông, các nhà tài trợ và các đối tác đã cộng tác 

và hỗ trợ. 
▪ Tất cả các Vận động viên đã thi đua thật hào hứng ! Nhờ thế, công chúng 

đã đánh giá cao và thích thú khi khám phá các đòn thế ngoạn mục 
Vovinam-Việt Võ Đạo. 

▪ Tất cả các Huấn luyện viên và các Võ sư đã đóng góp tận tụy và nghiêm túc. 
▪ Tất cả các thành viên Ban tổ chức, nhờ tinh thần rộng lượng đã góp phần cho sự thành 

công của hai sự kiện trên. 
 
Một lần nữa xin cảm ơn quí vị đã góp phần cho sự thành công rực rỡ của hai sự kiện thế giới này 
và hẹn gặp lại quí vị tại "World Cup 2026" trong lần tới ! 
 
BAN TỔ CHỨC 
Cảm ơn, bằng hình ảnh: https://youtu.be/PLBAAe_e2Og 
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