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Lời nói đầu

Introduction

Chào mừng các vận động viên đến với giải Marathon 
Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 
4. Một sự kiện hứa hẹn những chiến thắng tuyệt vời khép 
lại một năm đầy thử thách.

Với cung đường chạy marathon đi qua 1 thành phố (TP 
Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh) và 5 quận của TP.HCM (1, 
3, 5, 6, Bình Thạnh) và cũng là giải duy nhất có vạch đích 
& xuất phát nằm ở 2 vị trí khác nhau của TP Hồ Chí Minh:  
Quận 1 và TP Thủ Đức. Các vận động viên sẽ trải nghiệm 
chiêm ngưỡng những công trình mang tính chất lịch sử. 
Giải cũng tự hào là giải chạy bộ mang tính chất thi đấu 
lớn nhất Việt Nam kể từ năm 2018.  

Mùa giải với hơn 13,000 vận động viên đã đăng ký tham 
gia sự kiện đã khiến giải chạy trở thành lễ hội văn hoá, 
thể thao và du lịch được mong chờ nhất cả nước sau mùa 
dịch COVID-19 đầy biến động.

Dù dấn thân vào cự ly marathon hay đồng hành cùng “thiên 
thần” nhỏ trên đường chạy trẻ em, đây đều là cột mốc cho 
những bước chân vượt trội của bạn trong công cuộc xây 
dựng cuộc sống lành mạnh, năng động hơn. 

Cám ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi để hướng đến 
một giải chạy Việt Nam đẳng cấp quốc tế.

Welcome athletes to the 4th edition of the Techcombank 
Ho Chi Minh City International Marathon and thank you for 
choosing to run with us. The event promises to be a great 
triumph over a challenging 2020.

This year’s marathon course crosses Thu Duc City (an 
administrative city under HCMC) and 5 of Ho Chi Minh’s 
districts (1,3,5,6 and Binh Thanh). Participants will get to 
pass by many of the city’s historic and iconic landmarks 
and have separate start and finish lines - one in Thu Duc 
and one in HCMC. From 2018, this event continues to be 
the country’s largest competitive race and the Organizing 
Committee is once again proud to highlight just how 
dynamic and progressive Ho Chi Minh City is!

With the 4th edition of the marathon, we are welcoming 
over 13,000 registered athletes, which makes the race 
not only the largest race in Vietnam, but also one of 
the largest globally since the pandemic started. All of 
Vietnam should feel pride in what everyone, together, has 
been able to accomplish. 

As this year’s motto is ‘The Greater Race,’ we want to 
thank you for joining us and making this event world-
class. A stronger, healthier Vietnam means a Greater 
Vietnam, for all.

4 5GIẢI MARATHON QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÙA THỨ 4   |   www.marathonhcmc.com The 4th edition of the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon   |   #TCB_HCMCM



CẨM NANG CHƯƠNG TRÌNH   |   PROGRAM BOOKLET 

Thay mặt Sở Văn Hóa và Thể Thao thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin hân hạnh chào mừng hơn 13,000 
vận động viên đến với sự kiện thể thao vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ của năm 2021.

Hoà mình cùng làn sóng ngày càng mạnh mẽ của phong trào chạy bộ Việt Nam, giải Marathon 
Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank là kết tinh của quá trình nỗ lực không ngừng của hai 
ngành du lịch và thể thao nhằm đưa phong trào chạy phát triển sánh vai với các cường quốc trên 
thế giới. 

Đặc biệt, trong bối cảnh trong năm 2021 đầy thử thách, Ban Tổ Chức đã không ngừng làm việc sát 
sao hướng đến một sân chơi lành mạnh cho người dân TP Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả nước 
nói chung. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng không có gì quan trọng hơn sức khỏe việc tạo điều kiện 
rèn luyện thân thể cho người dân có một sức khỏe tốt sẽ giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể 
chống lại dịch bệnh. “ Mỗi người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe “ ( trích 
trong bài viết “ Thể dục và sức khỏe “ kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ ) . Mọi nỗ lực tập 
luyện của các bạn đều thật đáng quý, với ý chí vững vàng hướng về đích cả trong thời điểm khó 
khăn nhất chính là thành tựu tuyệt vời nhất trong thời điểm này. 

Ngoài ra, giải marathon lần này còn là dịp cùng chiêm ngưỡng sự “khoe sắc” các giá trị lịch sử, du lịch 
và văn hoá quan trọng để mỗi công dân càng thêm yêu quý, gắn kết với Thành phố thân yêu này. 

Tôi mong rằng tất cả các vận động viên đều có những trải nghiệm không thể quên khi tham gia sự 
kiện lần này và mong gặp các bạn ở vạch đích!

On behalf of the Department of Culture and Sports of Ho Chi Minh City, I would like to welcome 
the more than 13,000 athletes to a very meaningful and memorable sporting event in 2021.

Joining the growing wave of Vietnam's running movement, the Techcombank Ho Chi Minh City 
International Marathon is the synergy of continuous effort between the two sectors of tourism and 
sports, in order to lift up this city’s marathon on par with other world class cities around the world. 

Especially in the challenging context of 2021, the Organizing Committee has constantly worked 
closely towards creating a healthy environment for those living and visiting Ho Chi Minh 
City. More than anyone else, we understand that nothing is more important than health, and 
facilitating physical fitness will help improve the body's resistance to disease. "Every healthy 
population means contributing to a healthy country" (quoted in the article "Exercise and health" 
calling for the entire population to exercise by Ho Chi Minh). All your training efforts are precious, 
and it is a tremendous achievement to bend your will to crossing the finish line, especially during 
these difficult times. 

As such, as we race through the many districts of this great city, it is a chance for all participants and 
onlookers alike to contemplate the historical and cultural values Ho Chi Minh City has to offer.

I hope all athletes have an unforgettable experience participating in this event and I look forward 
to seeing you at the finish line!

Lời chào mừng mở đầu trong Cẩm nang của giải:

Cuối năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt ấn tượng khi mạng lưới người nước ngoài toàn cầu 
InterNations thống kê kết quả Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 trong số những thành phố tốt nhất 
thế giới để sống, làm việc và kết bạn vào năm 2020. Đây là nguồn cảm hứng và động lực để Sở Du 
lịch Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, tổ chức và tạo điều kiện cho các chương trình kết nối cộng đồng, 
quảng bá văn hóa - du lịch được tổ chức tại một Thành Phố năng động bậc nhất đất nước, đặc biệt 
thông qua các sự kiện thể thao mang tầm vóc quốc tế như Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí 
Minh Techcombank. 

Cùng chào đón hơn 13,000 vận động viên đến từ khắp mọi miền đất nước đến tham dự Giải Marathon 
Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 4, sự kiện vinh dự tiếp tục giữ vững danh 
hiệu là một trong những giải chạy bộ thi đấu lớn nhất Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp, với tinh thần thể 
thao cao hơn bao giờ hết. 

Sự hưởng ứng nhiệt liệt của cộng đồng yêu thể thao Việt xuyên qua cả trở ngại địa lý, vượt lên trên 
những rào cản cá nhân, tạo nên một nguồn năng lượng tuyệt vời thúc đẩy phát triển du lịch thể thao 
như một hình thức quảng bá, đưa những gì đẹp nhất, ấn tượng nhất của TP.HCM tới gần hơn với bạn 
bè trong nước và quốc tế.

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với toàn thể các vận động viên đã đăng ký tham gia. 
Chúc các bạn thật nhiều năng lượng, tràn đầy may mắn trên đường đua của sự kiện độc nhất này 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, tôi chúc cho Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 
Techcombank mùa giải thứ 4 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp! 

The end of 2019 marked an impressive accomplishment as InterNations, the global network of 
expats, ranked Ho Chi Minh City as #3 among the world's best cities to live, work, and socialize in 
the year 2020. This is part of the inspiration and motivation for the Department of Tourism of Ho 
Chi Minh City to invest, organize, and facilitate programs to connect communities, promote local 
culture, and expand the region's tourism. The city stands proudly as the most dynamic in the country, 
as shown through international-stature sporting events such as the Techcombank Ho Chi Minh City 
International Marathon.

Welcoming more than 13,000 athletes from all over the country to attend the 4th edition of the 
Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon, the event is honored to remain as Viet Nam’s 
largest running competition for the third time in a row, proving that the sporting spirit of the nation is 
climbing ever higher.

The passionate response of the Vietnamese sports-loving community in overcoming geographical 
obstacles and personal barriers has created a huge burst of energy aimed at promoting the 
development of sports tourism and bringing the vibrant and hugely impressive aspects of Ho Chi Minh 
City closer to domestic and international friends.

Thank you very much to all the inspirational athletes who have signed up to participate. I wish you all 
the energy, luck, and determination to finish this unique event’s running course through Ho Chi Minh 
City with a flourish. Finally, I hope for the 4th edition of Techcombank Ho Chi Minh City International 
Marathon Championship to be a resounding success!

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF CULTURE & SPORT - HO CHI MINH CITYDEPARTMENT OF TOURISM HO CHI MINH CITY

Ông
MAI BÁ HÙNG

Bà
NGUYỄN THỊ ÁNH HOA

Phó Giám đốc
Sở Văn Hóa & Thể Thao

thành phố Hồ Chí Minh
-

Deputy Director
Department of Culture & Sport

Ho Chi Minh City

Giám đốc
Sở Du lịch Thành phố

Hồ Chí Minh
-

Director Ho Chi Minh City
Department Tourism
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Khởi đầu từ năm 2017, qua 3 lần tổ chức, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 
Techcombank (Ho Chi Minh City  International Marathon Techcombank) đã trở thành giải chạy 
có quy mô lớn và uy tín nhất Việt Nam khi có hơn 13.000 vận động viên tham dự ở mùa giải 2019. 
Ngoài ra, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank cũng hướng đến mục tiêu 
trở thành giải chạy uy tín của khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Không chỉ là một giải chạy, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank cũng trở 
thành một trong các sự kiện du lịch – thể thao uy tín và hấp dẫn của du lịch Việt Nam, khẳng định 
thương hiệu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khi không ngừng đổi mới các hoạt động trước, trong và 
sau giải đấu cũng như các trải nghiệm cho người tham dự trên đường chạy để hiểu hơn nữa về lịch 
sử của thành phố, để cảm nhận về nét đẹp của một thành phố sống động, thân thiện, trẻ trung và 
cởi mở.

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng Giải chạy sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm thú 
vị cho các vận động viên và gia đình, bạn bè trong những ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Chào mừng các bạn đến với Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank.
Chào mừng các bạn đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Starting in 2017, the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon has become the largest 
and most prestigious competitive running tournament in Vietnam, with over 13,000 athletes 
participating in 2019. As the marathon’s reputation grows, already it is becoming a recognized event 
both regionally and internationally.

The Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon has also become a calendar event for 
tourism and sports in Vietnam, bringing great pride to the tourism brand of Ho Chi Minh City. Through 
constant innovation in the activities before, during and after the event, which only enhances 
participant experience, Ho Chi Minh City showcases its youthful and energetic atmosphere.

We cannot wait for all participants, their families and friends to create some incredible memories 
together at this amazing running event.

Welcome to Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon.
Welcome to Ho Chi Minh City.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY TOURISM PROMOTION CENTER

Ông
LÊ TRƯƠNG HIỀN HÒA

Giám đốc
Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành Phố 

Hồ Chí Minh
-

Director
Ho Chi Minh City Tourism

Promotion Center

Thay mặt Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin chào mừng toàn thể vận động viên 
đến với giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 4.

Thật là một điều tuyệt vời đối với Thành phố Hồ Chí Minh khi sự kiện chạy bộ lớn này được tổ chức 
bởi những tiêu chuẩn quốc tế và thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đến từ 
các đơn vị Tỉnh Thành ngành của Việt Nam cùng với những người nước ngoài đang sinh sống và 
làm việc tại Việt Nam đã đăng ký tham dự.

Sau 3 lần tổ chức giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank, Giải Marathon Quốc 
tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 4 đã có quy mô lớn hơn và tốt hơn khi đường đua 
đặc biệt thú vị chạy qua khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúc toàn thể các vận động viên có một chặng đua tuyệt vời và đạt được thành tích cá nhân trong 
sự kiện thể thao thú vị này.

On behalf of the Ho Chi Minh City Athletics Federation, I welcome all athletes to the 4th edition of 
Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon.

It is a wonderful thing for Ho Chi Minh City, as this prestigious running event is organized to 
international standards and attracts numerous professionals from provincial departments around 
the country, along with local beginners and foreigners living and working in Vietnam.

After three past successful marathon events, holding the 4th edition of the Techcombank Ho Chi 
Minh City International Marathon has shown the popularity of the sport and showcases the positive 
attitude of the Vietnamese people, as there is a greater emphasis placed on physical and mental 
health. This year’s marathon promises to be a historical event.

We wish all athletes to have a great race and attain some new personal achievements during this 
exciting sports event.

PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN ĐIỀN KINH VIỆT NAM
VICE DIRECTOR OF ATHLETICS FEDERATION VIET NAM

Ông
NGUYỄN TRUNG HINH

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên 
đoàn Điền kinh TP.HCM

-
Vice Director & General Secretary of 

Athletics Federation Ho Chi Minh City
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NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM TECHCOMBANK
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK  TECHCOMBANK

Bà
THÁI MINH DIỄM TÚ

Giám Đốc Khối Tiếp Thị
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

(Techcombank)
-

Techcombank
Chief Marketing Officer

Các bạn vận động viên thân mến,

Tôi vui mừng chào đón các bạn vận động viên Việt Nam và quốc tế tham dự sự kiện văn hóa, thể 
thao, du lịch quan trọng của thành phố.

Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank từ bốn năm nay đã trở thành sự kiện 
được vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp và hàng ngàn người hâm mộ môn thể thao này mong chờ. 

Thật là một vinh dự lớn khi Masterise Homes đồng hành với vai trò là nhà tài trợ Vàng. 

Masterise Homes là nhà phát triển bất động sản tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế hàng 
đầu trong việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm và dịch vụ bất động sản cao cấp tại 
Việt Nam. Chúng tôi cũng vừa giới thiệu ra thị trường các dự án mới như Masteri Centre Point (Q9), 
LUMIÈRE riverside (Q2) và Masteri Waterfront ở Hà Nội. Là một công ty luôn ủng hộ các hoạt động 
Thiện nguyện, Văn hóa – Xã hội, chúng tôi không những đồng hành với vai trò là nhà tài trợ, mà còn 
khuyến khích nhân viên cùng tích cực tham gia những hoạt động bổ ích. 

Như chủ đề của Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank lần này: “Bước chạy 
vì một Việt Nam vượt trội”, Masterise Homes đặt hoạt động kinh doanh với mục tiêu dài hạn phục 
vụ ngành bất động sản, xây nên những dự án đẳng cấp cho người mua nhà Việt Nam, kiến tạo nên 
những cộng đồng dân cư thân thiện, yêu thể thao và các hoạt động Văn hóa – Xã hội bổ ích. Hãy 
cùng nhau phấn đấu vì một đất nước Việt Nam vượt trội.

Tôi có đôi lời nhắn nhủ đến các vận động viên lần đầu tham gia giải: Một cuộc chạy marathon luôn 
có những lúc khó khăn, thử thách và chướng ngại. Nhưng nếu chúng ta tin vào giấc mơ và kiên định 
không bao giờ từ bỏ, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 

Đại diện Masterise Homes, xin chúc Ban Tổ Chức và các vận động viên nhiều thành tựu!

Dear Runners, 

I’m delighted to welcome all Vietnamese and international runners to this important cultural, and 
sports tourism event for the City.

The Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon over the past four years has grown 
to become the most anticipated sporting event by a large number of professional athletes, and 
thousands sporting enthusiasts.

It is truly an honor for Masterise Homes to join this year's marathon as the Gold sponsor.

Masterise Homes is the established developer bringing world-class excellence to the development, 
operations, and management of luxury real estate products and services, in the Vietnam market and 
beyond. We have officially launched our new projects - Masteri Centre Point (D9), LUMIÈRE riverside 
(D2), and Masteri Waterfront (Hanoi). At Masterise Homes we pride ourselves as always supporting 
charitable, community, and cultural activities. We not only act as sponsor, but we encourage our 
Masterise Homes team members to actively participate in healthy activities, and lifestyles. 

In line with the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon’s theme this year of The 
Greater Race, Masterise Homes’ philosophy is to contribute to the long-term development of the 
real estate industry, through building world-class standard projects for homebuyers in Vietnam. 
Forming communities which are friendly, sporty, healthy and supportive of culturally– socially 
motivated activities. Together, we are striving for an outstanding Vietnam!

I would like to share with those participating for the first time: Like the marathon, life can 
sometimes be difficult, challenging, and full of obstacles; however, if you believe in your dreams, 
and never ever give up, things will turn out for the best!

To organizers and participants, on behalf of Masterise Homes, I wish you all every success!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
MASTERISE GROUP CORPORATION

Ông
JASON TURNBULL

Phó tổng giám đốc
kiêm Giám đốc tài chính

công ty Masterise Homes 
-

Deputy Managing Director
cum Chief Financial Officer (CFO) - 

Masterise Homes

Hãy cùng lan tỏa và sải bước chạy VÌ MỘT VIỆT NAM VƯỢT TRỘI!

Nhiệt liệt chào mừng các vận động viên đến với Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 
Mùa thứ 4.

Tiên phong, xây dựng và dẫn dắt cộng đồng Vượt trội hơn mỗi ngày, Techcombank rất tự hào đồng hành cùng 
Thành phố Hồ Chí Minh khởi tạo và tổ chức từ mùa đầu tiên, và tiếp tục mùa thứ 4 Giải Marathon Quốc tế TP. 
Hồ Chí Minh Techcombank. Với hơn 13.117 vận động viên tham dự, Giải năm nay càng khẳng định vị thế của 
một Giải Chạy bộ mang tính chất thi đấu quy mô lớn nhất Việt Nam về số lượng vận động viên tham dự, đặc 
biệt trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid 19 và giãn cách xã hội thời gian qua. Sự hưởng ứng nhiệt tình 
của các vận động viên đến từ mọi miền chứng tỏ phong trào kiên định của marathon và tinh thần vượt trội ở 
Việt Nam phát triển mạnh mẽ, lối sống tích cực ngày càng được lan tỏa rộng rãi. Đây chính là mong muốn của 
Techcombank: “Đồng hành cùng người dân Việt Nam vượt trội hơn mỗi ngày để hiện thực hóa khát vọng”.

Bên cạnh đó, tiếp nối tinh thần nhân văn của các mùa giải trước, để mỗi bước chạy của các vận động viên 
càng thêm ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, năm nay Techcombank sẽ tiếp tục đóng góp 
cho các quỹ từ thiện thành phố thông qua chương trình trao quỹ “Vì Một Việt Nam Vượt Trội”. Chúng tôi tin 
rằng Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 4 không chỉ là nơi truyền lửa cho các vận 
động viên bứt phá giới hạn mà còn tạo điều kiện để khai phá mọi tiềm năng, tạo động lực cho khát vọng của 
mỗi cá nhân được chắp cánh, bay cao và xa hơn.

Là một marathoner chinh phục cự ly 42km ở hai giải Tokyo Marathon và Chicago Marathon, hoàn thành 2 
trong 6 giải chạy danh giá nhất thế giới trong chuỗi World Marathon Majors, tôi muốn chia sẻ đến các bạn 
rằng: ‘Với tinh thần nỗ lực, không ngừng rèn luyện, sống vượt trội hơn mỗi ngày chúng ta sẽ đạt được khát 
vọng trong cuộc sống!”

Tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn tại vạch xuất phát ngày 11/04 tới, để cùng nhau lan tỏa tinh thần Vượt Trội Hơn 
Mỗi Ngày, cùng vượt qua chặng đường thử thách và trải nghiệm cung đường đẹp với các điểm du lịch hấp dẫn 
của thành phố mang tên Bác, xứng tầm giải quốc tế. Tin rằng, với sự lan tỏa của hơn 13.117 vận động viên, 
chúng ta sẽ thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết về những điều tốt đẹp, về con người Việt Nam kiên định - lạc quan - 
tự lập và cùng hân hoan chào đón nhau ở vạch về đích.

“TÔI VƯỢT TRỘI, BẠN VƯỢT TRỘI, VÌ MỘT VIỆT NAM VƯỢT TRỘI”

Thân mến,

Let's spread the spirit and take your first step to RUN FOR A GREATER VIETNAM!

We warmly welcome athletes to the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon.
With the role of pioneering, building and leading the Be Greater community, Techcombank proudly joins with 
HCMC to create and organize the 4th Edition of Techcombank HCMC International Marathon.

With more than 13,117 athletes registered, this marathon assumes the distinction of being the most prestigious 
marathon in Vietnam in terms of number of marathoners, especially noteworthy considering the impact from 
the Covid 19 pandemic and the social distancing period. The enthusiastic response and registration of athletes 
from all regions proves that this marathon champions the “Be Greater” spirit in Vietnam which is growing 
strong, spreading a positive lifestyle. This is also Techcombank's objective: "Accompanying Vietnamese 
people to Be Greater to achieve their aspiration".

Furthermore, in order to continue the humanistic spirit of the Techcombank HCMC International Marathon 
in making every step of the athletes more meaningful and spreading good values in society, Techcombank 
continues to contribute to the City’s charitable funds through the "Run for a Greater Vietnam" program. We 
believe that the 4th Edition of Techcombank HCMC International Marathon will inspire athletes to uplift 
everyone to reach their full potential and enable them to pursue their aspirations.

As a full marathoner who has completed both the Tokyo Marathon and Chicago Marathon – 2 out of 6 
marathons of World Marathon Majors, I want to share with you that: “With non-stop efforts and training, being 
greater will allow you to realize your aspirations in life”.

I hope to see you again at the Start line April 11 in order to spread the “Be Greater” spirit, overcome challenges 
and experience the beautiful route passing by many attractive tourist destinations. I believe that The 
enthusiasm of our 13,117 athletes will ignite the flame for the steadfast, optimistic and independent spirited 
Vietnamese people to Be Greater and welcome all at the Finish line.

“GREATER ME, GREATER YOU, FOR A GREATER VIETNAM”

Sincerely,
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Thân chào các vận động viên, giới truyền thông, tình nguyện viên và các đối tác!

Sau hơn bốn năm hình thành và phát triển, Sunrise Events Việt Nam tự hào khi được sát cánh cùng 
cộng đồng chạy bộ ở Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho số người tham gia lối sống lành mạnh này 
tăng dần. Vì vậy, chúng tôi vinh dự khi được tiếp tục hợp tác với 28 sở, ban, ngành của Thành phố 
Hồ Chí Minh để tổ chức mùa giải thứ 4 cho cung đường Marathon chạy trải dài qua 1 thành phố (TP 
Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh) và 5 quận của TP.HCM (1, 3, 5, 6, Bình Thạnh), và là giải duy nhất có 
vạch đích & xuất phát nằm ở 2 vị trí khác nhau của Thành phố Hồ Chí Minh:  Quận 1 và Thành phố 
Thủ Đức. Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa giải năm nay tiếp tục 
thu hút số lượng vận động viên đông nhất Việt Nam trong 3 năm liền và cũng là một trong những 
giải chạy có quy mô lớn nhất thế giới sau COVID-19. Đây là minh chứng cho nỗ lực của Ban Tổ Chức 
trong việc duy trì phong trào sống khỏe đến cộng đồng.

Tôi cũng xin cảm ơn các vận động viên vì đã luôn kiên trì tập luyện. Dẫu sẽ có những đau đớn trên 
đôi chân mình, tôi tin bạn và hơn 13,000 vận động viên khác sẽ cùng nhau tạo nên một trải nghiệm 
vượt trội. 

Sau cùng, tôi xin cảm ơn các đối tác, giới truyền thông, các tình nguyện viên và những bên liên 
quan đã giúp chúng tôi tạo nên những điều tuyệt vời và hướng đến mục tiêu kiến tạo một cộng 
đồng yêu chạy bộ đầy đam mê tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Dear athletes, media, volunteers, and partners!

Over the past four years during which the Ho Chi Minh City International Marathon Techcombank 
was born and developed, Sunrise Events Vietnam is always proud to be side by side with the 
running community in Ho Chi Minh City and help in increasing the number of people participating 
in this healthy lifestyle. Therefore, we are honored to continue to cooperate with 28 departments 
and partners in Ho Chi Minh City to organize the 4th season for this event, whose race runs 
across 1 City (Thu Duc City  a municipal city under the administration of Ho Chi Minh City) and 5 
Districts of Ho Chi Minh City (1,3,5,6, Binh Thanh). This season continues to attract the largest 
number of athletes in Vietnam for three consecutive years and is also one of the world's largest 
running events after COVID-19. This proves the Organizing Committee's efforts in maintaining the 
movement to live healthy in the community.

I would also like to thank all athletes for their persistent practice. Although there will be pains 
occurring in your running steps, I believe you and over 13,000 other athletes will together create a 
great experience.

Finally, we thank our partners, the media, volunteers, and other related parties for helping us create 
great things towards our goal of forming a passionate running community in Ho Chi Minh City in 
particular and in Vietnam in general.

Ông
ĐỖ HUỲNH KHÁNH DUY

Giám Đốc Đường Đua
Công ty Sunrise Events Việt Nam

-
Race Director 

Sunrise Events Vietnam

Hân hạnh được chào đón mọi người đến tham dự giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 
Techcombank Mùa thứ 4.

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người – Vận động viên, nhà tài trợ, cổ động viên hay Tình nguyện 
viên – Chương trình không thể thành công nếu thiếu các bạn. Nhờ luôn nhận được sự ủng hộ từ các 
bạn và từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa & Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Liên 
đoàn Điền Kinh Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng 
như Ủy ban Nhân dân Thành phố, sự kiện đã nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng 
của thành phố tuyệt vời này và cũng là một giải chạy bộ danh giá của Việt Nam.

Với chỉ 5.000 người tham dự vào năm đầu tiên, cuộc đua năm nay sẽ có sự góp mặt của hơn 13.000 
vận động viên – tỉ lệ tăng trưởng đáng kinh ngạc mà chúng tôi hi vọng sẽ tiếp diễn ở những mùa 
giải sắp tới, quan trọng hơn là góp phần nâng cao sức khỏe và lối sống lành mạnh của người dân 
Việt Nam. 42 tháng trước, kể từ sự kiện đầu tiên diễn ra vào tháng 11 năm 2017, người dân Thành 
phố Hồ Chí Minh và cộng đồng chạy bộ quốc tế đã luôn ủng hộ lý tưởng và lối sống mà nó tạo nên. 
Ngoài ra, người dân và du khách cũng đều tự hào giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua 
sự kiện đẳng cấp thế giới này. Cùng với Techcombank và nhiều đối tác khác, chúng tôi vô cùng tự 
hào và phấn khởi tổ chức giải Marathon này thường niên. Sự kiện diễn ra vào cuối tuần này là thành 
của hàng tháng dài làm việc, lập kế hoạch và thực hiện cùng công sức của tập thề ban tổ chức tận 
tâm và đam mê, mong muốn tổ chức một giải marathon thể hiện được tầm nhìn và sự năng động 
của thành phố và con người nơi đây.

Tôi mong muốn được gặp tất cả các bạn ở Làng Marathon – Khu đô thị Empire City, Thành phố Thủ 
Đức (Quận 2 cũ) Thành phố Hồ Chí Minh và xuyên suốt cuộc đua vào Chủ nhật ngày 11 tháng 4.
Cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh và chúc tất cả Vận động viên may mắn!

It is my privilege to extend a very warm welcome to everyone attending the 4th annual edition of the 
Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon.

Whether you are a runner, sponsor, spectator, or volunteer - thank you, we cannot do this without 
you. Because of your continued support, along with that of the Department of Tourism Ho Chi Minh 
City, Department of Culture & Sport – Ho Chi Minh City, Athletic Federation – Ho Chi Minh City as 
well as the People’s Committee of Ho Chi Minh City, the Techcombank Ho Chi Minh City International 
Marathon has quickly established itself as part of the iconography of this incredible city, and as the 
premier road-running event in the country.

Starting with 5,000 participants in year one, over 13,000 runners will compete this year, an 
incredible rate of growth that we don’t expect to stop, especially as Vietnam continues to embrace 
better health and wellness overall. Since our inaugural event 25 months ago in November 2017, 
the people of Ho Chi Minh City and the international community of runners have gotten behind 
the ideals of the marathon and the lifestyle it can create. They have also taken pride in presenting 
Vietnam to the rest of the world, as a resident or a visitor, through a world-class event. In 
conjunction with our naming partner Techcombank, and our many partners, we are proud and 
excited to put on the annual Marathon. This weekend is the result of many months of planning with 
many constituents, and the hard work of a dedicated and passionate team whose job it is to deliver 
a marathon that truly reflects the vision and dynamism of the city and its people.

I look forward to meeting as many of you as possible at this year’s Marathon Village at Empire City, Thủ 
Đức city (District 2), Thành phố Hồ Chí Minh and throughout the course on race day, Sunday, Apr 11th.

Cảm ơn Ho Chi Minh City and Good Luck to everyone taking part!

CÔNG TY SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM CÔNG TY SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM

Ông
ONSLO CARRINGTON

Tổng Giám Đốc
Công ty Sunrise Events Việt Nam

-
General Director

Sunrise Events Vietnam

SUNRISE EVENTS VIETNAM SUNRISE EVENTS VIETNAM
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LỊCH TRÌNH
SỰ KIỆN
EVENT SCHEDULE



địa điểm 
LOCATION


LÀNG MARATHON TẠI KHU
ĐÔ THỊ EMPRISE CITY, TP THỦ ĐỨC 
(QUẬN 2 CŨ), TP HỒ CHÍ MINH
/ MARATHON VILLAGE AT
EMPIRE CITY, THU DUC CITY (PREVIOUSLY 
- DISTRICT 2). HO CHI MINH CITY


THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN, 
QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH
/ SAIGON ZOO AND
BOTANICAL GARDEN, DISTRICT 
1, HO CHI MINH CITY

THỨ SÁU  FRIDAY  \  09.04.2021

FROM TO HOẠT ĐỘNG ACTIVITY ĐỊA ĐIỂM  /  LOCATION

8:30 9:30 Họp Báo & Khai mạc Làng Marathon Press Conference & Opening Ceremony Sân khấu    |    Stage

9:30 21:00 Làng Marathon mở cửa Marathon Village Hours of Operation
Làng Marathon
Marathon Village

9:30 20:30 Vận động viên (VĐV) đăng ký Athlete Check-In Open (Race Kit Pick Up)

Khu vực nhận bộ Vật phẩm đua
Race kit pick up tent

9:30 Đăng ký cuộc thi cosplay bằng số BIB Register Cosplay with your BIB number

9:30
1000 vouchers từ LEEP.APP dành cho 
1,000 VĐV nhận bộ Vật phẩm đua đầu tiên

1,000 vouchers from LEEP.APP for the first 
1,000 people to Check-In at Race Kit Pick Up

10:30 11:00 Tóm tắt đường chạy Race Briefing Sân khấu    |    Stage

10:30 11:00

Bốc thăm trúng thưởng cho 500 VĐV 
nhận bộ Vật phẩm đường đua đầu tiên: 
50 người may mắn sẽ nhận bộ quà tặng 
hấp dẫn gồm bộ kit du lịch hấp dẫn từ 
Luxstay, túi rút từ Xtep

Lucky Draw: The first 500 athletes to 
Check-In at Race Kit Pick Up will be eligible 
to win a lucky draw prize. 50 lucky winners 
will receive  travel kits from Luxstay or 
high quality loot bags from Xtep

Nhận phiếu rút thăm tại Khu 
vực nhận bộ Vật phẩm đua, 
chương trình bốc thăm diễn ra 
tại sân khấu.
Receive lucky number at 
Check - in Tent, the lucky draw 
happens on stage.

12:00 14:00
Buổi trưa vui vẻ - Giảm giá 15-20% tại 
Khu Ẩm thực

Meal Deal: 15 - 20% Discount at all F&B 
vendors. Enjoy your lunch hour at our 
Marathon Village while you pick up your 
Race Kit!

Khu vực F&B    |    F&B Area

12:30 13:30 Ban nhạc biểu diễn Band Performance Sân khấu    |    Stage

14:00 15:00 Ban nhạc biểu diễn Band Performance

15:30 16:00 Tóm tắt đường chạy Race Briefing

Sân khấu    |    Stage

16:30 17:00
Giải pháp chống nắng và dưỡng da cho 
runner cùng ANESSA

Sunscreen and skincare solution for 
runner with ANESSA

17:00 17:45
Food of Future - Thực phẩm tương lai 
Bạn đã ăn đúng, ăn đủ, ăn để khoẻ - đẹp 
từ bên trong chưa?

Food of Future - Have you eaten well, 
sufficiently or healthily? How to be 
beautiful from the inside.

17:45 18:30
Tránh chấn thương trên đường chạy và 
hướng dẫn gĩn cơ cùng UPFIT

Avoid injuries and train mechanics with 
UPFIT

21:00 Làng Marathon đóng cửa
Marathon Village Closes (Athlete's must 
complete check-in by 20:30)

Làng Marathon
Marathon Village

Chữ đỏ : Hoạt động cho người chạy   |   Red Letter:  Highlight activities for runners
 Ưu đãi hấp dẫn cho người chạy   |   Attractive deals for runers

Lịch trình có thể thay đổi. Vui lòng thường xuyên kiểm tra website để cập nhật thông tin lịch trình.
Items are subject to change. Please continually check the website for updated information)
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CHỦ NHẬT  SUNDAY  \  11.04.2021 

FROM TO HOẠT ĐỘNG ACTIVITY ĐỊA ĐIỂM  /  LOCATION

3:00 Bãi giữ xe SVĐ Hoa Lư mở cửa Hoa Lu Stadium Parking Lot Opens

Sân vận động Hoa 
Lư, 2 Đinh Tiên 
Hoàng, Đa Kao, 
Quận 1
Hoa Lu Stadium, 2 
Dinh Tien Hoang, 
Da Kao, District 1

VẠCH XUẤT 
PHÁT NGUYỄN 
BỈNH KHIÊM, 
BẾN NGHÉ, 
QUẬN 1

START LINE, 
NGUYEN 
BINH KHIEM, 
BEN NGHE, 
DISTRICT 1

3:30 12:30
Đóng đường Lê Duẩn & Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Le Duan & Nguyen Binh Khiem STREET 
CLOSURE HOURS

Đường Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, 
hướng đường 
Nguyễn Hữu Cảnh 
Nguyen Binh 
Khiem - Nguyen 
Huu Canh side

3:00 3:45 Gửi đồ cho cự ly Marathon (42,195km) Bag Drop Opens for Marathon (42,195km)

3:00 4:15 Gửi đồ cho cự ly Bán Marathon (21,1km)
Bag Drop Opens for Half-Marathon 
Athletes (21,1km)

4:30 5:25 Gửi đồ cho cự ly 10km & 5km Bag Drop Open for 10km & 5km Athletes

GIỜ XUẤT PHÁT / START TIMES

4:00 Cự ly Marathon (42,195km) Start Marathon (42,195km)

4:30 Bán Marathon (21,1km) xuất phát Half-Marathon (21,1km) Vạch Xuất phát Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Bến Nghé, Quận 1

Start Line, Nguyen Binh Khiem, 
Ben Nghe, District 1

5:40 Cự ly 10km xuất phát Start 10km

5:45 Cự ly 5km xuất phát Start 5km

THỜI GIAN HOÀN THÀNH QUY ĐỊNH (**)   /  CUT OFF TIME (**)

Cự ly Marathon (42,195km): 7 giờ 30 phút   |   Marathon (42,195km): 7 hours 30 minutes
Cự ly Bán Marathon (21,1km): 4 giờ   |   Half Marathon (21,1km): 4 hours
Cự ly 10km: 2 giờ   |   10km: 2 hours
Cự ly 5km: 1 giờ   |   5km: 1 hours

Những VĐV không đến những điểm nhất định trong thời gian quy định sẽ được mời ra khỏi đường chạy và tuân thủ theo hướng dẫn của trọng tài trên 
đường đua. VĐV hoàn thành cự ly ngoài giờ quy định sẽ trở thành DNF - Did Not Finish (không hoàn thành) trong bảng kết quả chính thức
Athletes who fail to finish the race distance within the time frame set out above for their event will be removed from the course and will register a DNF 
(Did Not Finish). While on the course, ALL athletes must comply with race officials at all times.

7:00 14:00
Xe Trung Chuyển về Đài Truyền Hình TP.HCM 
- HTV 

Shuttle Buses Commence Operation to Hoa 
Luu Stadium (Ho Chi Minh City Television - 
HTV) 

6:00 13:30
Mở cửa Khu vực Giữ đồ Marathon & Bán 
Marathon

Bag Pick Up Opens for Marathon & Half 
Marathon Athletes Làng Marathon

Marathon Village
6:30 13:30 Mở cửa Khu vực Giữ đồ 10km & 5km

 Bag Pick Up Opens 10km & 5km 
Athletes

6:00 12:00

Khu vực Phục Hồi 
1/ Đánh bay mệt mỏi cùng Bồn đá ngâm 
chân từ ACC
2/ Giãn cơ bằng các bài tập của UPFIT
3/ Tận hưởng với bia tại khu vực 
Heineken
4/ Thưởng thức bánh ngọt/kem lạnh 
và các thức uống trong gian hàng INN 
Saigon
5/ Sảng khoái cùng thức uống đông 
lạnh từ Want Want
6/ Phục hồi năng lượng với thanh dinh 
dưỡng 365
7/ Tiếp nước hạ nhiệt tại quầy Lavie
8/ Thử vận may rút thăm săn quà từ 
Phiten
9/ Trải nghiệm thức uống socola đặc 
biệt tại không gian của Puratos
10/ Trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng 
của Hisamitsu

Recovery Area: 
1/ Effective relief at ACC Ice Pools 
2/ Stretching session with UPFIT
3/ Chill with Heineken
4/ Enjoy the cake/ice cream and drinks 
at INN Saigon booth
5/ Enjoy cake, ice cream and drinks at 
the INN Saigon booth
6/ Recover your energy with 365Begin 
energy bar
7/ Hydrate at LAVIE booth
8/ Have give-away gift with Phiten
9/ Special chocolate drinks at Puratos 
space.
10/ Experience Hisamitsu's product

Khu vực Phục Hồi
Recovery Area

7:00 9:00
Thưởng thức âm nhạc - Ban nhạc biểu 
diễn

Band Performances Sân khấu    |    Stage

8:35 9:00 Bài tập giãn cơ với UPFIT Stretching Session with UPFIT
Khu vực Phục Hồi 
Recovery Area

9:00 9:35 Trao giải Giải Mở Rộng Việt Nam
Marathon Vietnamese Open Category 
Awards

Sân khấu    |    Stage

9:35 9:45 Trao tặng các Quỹ từ thiện Charity Recognition

9:35 9:50 Bài tập giãn cơ với UPFIT Stretching Session with UPFIT
Khu vực Phục Hồi 
Recovery Area

9:45 11:00 Trao giải cho VĐV theo nhóm tuổi Age Group Awards
Sân khấu    |    Stage

11:00 11:10
Bốc thăm may mắn cho cuộc thi hóa 
trang

Lucky Draw Cosplay Competition

11:00 11:10 Bài tập giãn cơ với UPFIT Stretching Session with UPFIT
Khu vực Phục Hồi
Recovery Area

13:30  Vạch Đích và Làng Marathon đóng cửa Close Finish Line & Marathon Village 
Làng Marathon
Marathon Village

THỨ BẢY  SATURDAY  \  10.04.2021

FROM TO HOẠT ĐỘNG ACTIVITY ĐỊA ĐIỂM  /  LOCATION

8:00 20:00 Làng Marathon mở cửa Marathon Village Hours of Operation Làng Marathon  |  Marathon 
Village

8:00 20:00 Vận động viên (VĐV) đăng ký Athlete Check-In Open (Race Kit Pick Up) Khu vực nhận bộ Vật phẩm đua  | 
Race kit pick up tent9:00 Đăng ký cuộc thi cosplay bằng số BIB Register Cosplay with your BIB number

10:00 11:00 Gặp gỡ Người Dẫn Tốc: Đạt được PB của bạn 
và hiểu thêm về người dẫn tốc

Meet Our Pacers: How to reach your personal 
best & know about your pacers Sân khấu

Stage
11:00 11:15 Tóm tắt đường chạy Race Briefing

14:15 15:30
"Hoạt náo cho thiếu nhi cùng AEG 
Cơ hội nhận học bổng từ AEG STEAM 
ENGLISH"

Kid's Activities with AEG 
Chance to receive Scholarship from AEG 
STEAM ENGLISH

Sân khấu và xung quanh khu vực 
F&B  |  Stage & around F&B area

15:30 15:45 Nhóm 1.5KM di chuyển tới khu vực chạy và 
vạch xuất phát

KIDS RUN 1.5km move to start line to get into 
their running pens.

15:50 16:00 Khởi động nhóm 1.5km cùng UPFIT KIDS RUN 1.5km Warm up with UPFIT

Vạch xuất phát của
KIDS RUN
Start line of KIDS RUN

16:05 Nhóm 1.5km bắt đầu chạy KIDS RUN 1.5km START

16:15 16:35 Nhóm 3KM di chuyển tới khu vực chạy và 
vạch xuất phát

KIDS RUN 3km move to start line to get into 
their running pens.

16:35 16:45 Khởi động nhóm 3km cùng UPFIT KIDS RUN 3km Warm up with UPFIT

16:45 Nhóm 3km bắt đầu chạy KIDS RUN 3km START

16:30 16:45 Tóm tắt đường chạy Race Briefing

17:00 18:00 Ban nhạc biểu diễn Band Performance Sân khấu  |  Stage

20:00 Làng Marathon đóng cửa (VĐV phải đến nhận 
bộ vật phẩm đường đua trước 20:00)

Marathon Village Closes (Athlete's must 
complete check-in by 20:00)

Làng Marathon  |  Marathon 
Village

Lịch trình có thể thay đổi. Vui lòng thường xuyên kiểm tra website để cập nhật thông tin lịch trình.
Items are subject to change. Please continually check the website for updated information)
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NHẬN BỘ 
VẬT PHẨM ĐUA

RACE KIT PICK-UP

XUẤT PHÁT
START

42km: 4:00 AM
21km: 4:30 AM
10km: 5:40 AM
05km: 5:45

VỀ ĐÍCH
FINISH

PHỤC HỒI
RECOVERY

ĐIỂM TRẢ KHÁCH
PASSENGER DROP OFF

09/4/2021  9:30 » 20:30
10/4/2021  8:00 » 20:00

VẠCH ĐÍCH
FINISH LINE

VẠCH ĐÍCH
FINISH LINE

ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP.HCM
HCMC TELEVISION

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

VẠCH ĐÍCH
FINISH LINE

EMPIRE CITY SÂN VẬN ĐỘNG HOA LƯ
HOA LU STADIUM

THẢO CẦM VIÊN
SAIGON ZOO

RACE DAY
NGÀY THI ĐẤU

11/4/2021

BÃI GIỮ XE
PARKING LOT

NHẬN HUY CHƯƠNG VÀ 
ÁO HOÀN THÀNH 42KM

RECEIVE MEDAL AND 42KM
FINISHER SHIRT

LẤY ĐỒ
BAG PICKUP

GIỮ ĐỒ
BAG DROP

TRẠM XE 
TRUNG CHUYỂN

SHUTTLE BUS
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GIẢI CHẠY THIẾU NHI   |   KIDS RUN
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10.04.2021 - EMPIRE CITY
VẬT PHẨM VẬN ĐỘNG VIÊN   |   PARTICIPANT’S ENTITLEMENT 

CỰ LY  |  DISTANCE
Nhóm tuổi từ 7 đến 14
Age Group 7 - 14 years old

3 km
Nhóm tuổi từ 5 đến 10

Age Group 05 - 10 years old

1,5 km
Dành cho trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Một phụ huynh có thể chạy cùng trẻ em dưới 06 tuổi tham gia.

Khu đô thị Empire City, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP Hồ Chí Minh. Nội dung và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

For kids up to 14 years old. One parent can run with children under 06 yrs old that are participating.
Empire City, Thu Duc City (Previously – District 2), Ho Chi Minh City. Content and design subject to change without any prior notice



Với sứ mệnh mang đến sân chơi bổ ích cho bé và gia đình, đường đua KIDS RUN được 
thiết kế dành riêng cho các vận động viên nhí tối đa 14 tuổi.

• Cự ly 1.5km được thiết kế dành cho thiếu nhi từ 5 đến 10 tuổi. 
Xin lưu ý đối với bé 5-6 tuổi, khi tham gia bố mẹ có thể chạy cùng để đảm bảo an toàn 
cho trẻ. 

• Cự ly 3km được thiết kế dành cho thiếu nhi từ 7-14 tuổi. 
Xin lưu ý đối với bé trên 7 tuổi, bố mẹ hay người bảo hộ không được tham gia vào 
đường chạy. 

10.04
2021

MAI CHÍ THỌ

VÕ VĂN KIỆT

HÀM NGHI

HẦM THỦ THIÊM

QUẬN 1
DISTRICT 1

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (quận 2 cũ)
THU DUC CITY (previously dist.2)

CỰ LY 3KM

DÀNH CHO BÉ TỪ

7 ĐẾN 14 TUỔI

AGE GROUP
7 TO 14 YEARS OLD

chú thích
LEGEND

ĐIỂM QUAY ĐẦU
U-TURN

ĐIỂM QUAY ĐẦU
U-TURN

TRẠM NƯỚC (LAVIE)
WATER (LAVIE)

TRẠM NƯỚC (LAVIE)
WATER (LAVIE)

TRẠM Y TẾ
MEDICAL STATION

TRẠM Y TẾ
MEDICAL STATION

ĐƯỜNG ĐUA 3KM
3KM ROUTE

*Được cập nhật vào ngày 23.03.2021 và có thể thay đổi mà không thông báo trước
* As of 23th Mar 2021 and subject to change without advance notice

With the mission of providing a healthy outlet for children and families, the KIDS RUN 
race is designed exclusively for young athletes up to 14 years of age.

• The 1.5km distance is for ages 5-10 years old. 
Please note that if your child is 5 or 6 years old, parent or guardian is allowed for 
running with the children (no entry fee is required for the adult supporter).

• The 3km distance is for ages 7-14 years old. 
It should be noted that no parent or guardian is allowed for children participating in 
either distance who are 7 years of age or older.

MAI CHÍ THỌ

HẦM THỦ THIÊM

VÕ VĂN KIỆT

HÀM NGHI

QUẬN 1
DISTRICT 1

NGUYỄN HUỆ

CỰ LY 1.5KM 10.04
2021

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (quận 2 cũ)
THU DUC CITY (previously dist.2)

chú thích
LEGEND

DÀNH CHO BÉ TỪ

5 đến 10 tuổi

AGE GROUP
5 to 10 years old

ĐƯỜNG ĐUA 1.5KM
1.5KM ROUTE

*Được cập nhật vào ngày 23.03.2020 và có thể thay đổi mà không thông báo trước
* As of 23th Mar 2021 and subject to change without advance notice
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NÓC HẦM THỦ THIÊM

BẾN NHÀ RỒNG

BẾN TÀU KHÁCH
THÀNH PHỐ

SÂN VẬN ĐỘNG SALA

HẦM THỦ THIÊM

Đường Mai Chí Thọ

Trần Bạch Đằng

Nguyễn Tất Thành

Trần Bạch Đằng

Bùi Thiện Ngô

Hoàng Thế Thiện

TTQL ĐƯỜNG HẦM
SÔNG SÀI GÒN

đường Bờ Kè

Nguyễn Thiện Thành

đường Cây Bàng

�

LÀNG MARATHON

MARATHON VILLAGE

Tố
 H

ữu

Tố Hữu

ĐƯỜNG ĐẾN LÀNG 
MARATHON & VẠCH ĐÍCH
MARATHON VILLAGE & FINISH LINE ACCESS MAP

Lối vào CHỈ phục vụ ngày thứ Sáu
Friday access ONLY

Lối vào chỉ phục vụ ngày thứ Bảy & 
Chủ nhật
Saturday & Sunday access ONLY
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THỜI GIAN  |  TIME
BẮT ĐẦU
OPEN

KẾT THÚC
CLOSE

Thứ Sáu 09/04/2021   |  Friday 09 April 2021 9:30 21:00

Thứ Bảy 10/04/2021   |  Saturday 10 April 2021 8:00 20:00

Chủ Nhật 11/04/2021   |  Sunday 11 April 2021 5:00 13:30

VĂN PHÒNG TECHCOMBANK
TECHCOMBANK OFFICE

LỀU VIP
VIP TENT

KHU VỰC CÁNH GÀ
BACK STAGE AREA

LỀU NHÂN VIÊN TECHCOMBANK
TECHCOMBANK STAFF TENT

LỀU BÁO CHI
MEDIA TENT

KHU TRIỄN LÃM
EXPO AREA

KHU VỰC NHẬN BỘ VẬT PHẨM ĐUA
RACEKIT PICK UP TENT

KHU VỰC PHỤC HỒI
RECOVERY TENT

KHU ẨM THỰC
F&B AREA

QUẦY THÔNG TIN
INFORMATION 

NHÀ VỆ SINH
WC

KHU VỰC Y TẾ
MEDICAL AREA

KHU VỰC LẤY ĐỒ
BAGDROP PICK UP TENT 

LỐI VÀO & RA
WAY IN & OUT

ĐƯỜNG CHO XE CỨU THƯƠNG
AMBULANCE ROAD

XE TRUNG CHUYỂN
SHUTTLE BUS AREA

BÃI ĐỖ ÔTÔ
CAR PARKING 

BÃI ĐỖ XE MÁY
MOTORBIKE PARKING

LỐI THOÁT HIỂM
EMERGENCY EXIT

ĐIỂM SƠ TÁN TRONG TRƯỜNG HỢP 
KHẨN CẤP
ASSEMBLE POINTS

ĐƯỜNG THOÁT HIỂM TRONG 
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
EMERGENCY EXIT ROAD
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sơ đồ làng marathon 

MARATHON VILLAGE MAP
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COURSE MAPS

BẢN ĐỒ
ĐƯỜNG ĐUA
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MAI CHÍ THỌ
ĐẢO
KIM CƯƠNG

CẦU THỦ THIÊM NGUYỄN CƠ THẠCH

QUẬN 1
DISTRICT 1 HÀM NGHI

NGUYỄN H UỆ

PHẠM NGỌC 

     THẠNH

VÕ VĂN KIỆT

VÕ VĂN KIỆT

NGUYỄN HỮU CẢNH

HẦM THỦ THIÊM
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LÊ DUẨN

cầu
Đảo Kim Cương

103 TML
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về đích

MAI CHÍ THỌ

TP THỦ ĐỨC
(QUẬN 2 CŨ)

THU DUC CITY 
(PREVIOUSLY – DISTRICT 2)

xuất phát

về đích Cầu Mống
mong bride

Quận 3
D.3

Quận 1
D.1

Quận 5
D.5

Quận 6
D.6

Quận 1
D.1

Quận Bình Thạnh
Binh Thanh Dist., 

TP Thủ Đức (Quận 2 cũ)
Thu Duc City 

(Previously – District 2)

ĐƯỜNG LÊ DUẨN - QUẬN 1
LE DUAN ST., D.1

cự ly 42.195km

chú thích
LEGEND

MỐC CỰ LY
KM MARKER

COOLING ZONE
TRẠM LÀM MÁT

TRẠM Y TẾ
MEDICAL STATION

ĐƯỜNG ĐUA 42.195KM
42.195KM ROUTE

11.04.2021 

TRẠM NƯỚC (LAVIE) + THỨC UỐNG BỔ SUNG ION 
(POCARI) + DINH DƯỠNG + NHÀ VỆ SINH
WATER (LAVIE) + ION SUPPLY DRINK (POCARI) + 
WELFARE + TOILET

*Được cập nhật vào ngày 23/03/2021 và có thể thay đổi mà không thông báo trước
* As of 23/03/2021 and subject to change without advance notice
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QUẬN BÌNH THẠNH
BINH THANH DISTRICT

NGUYỄN HỮU CẢNH
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cầu Đảo Kim Cương
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QUẬN 1
DISTRICT 1

HÀM NGHI

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

QUẬN 3
DISTRICT 3

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

VÕ VĂN TẦN

PHẠM NGỌC 

     THẠNH

ĐỒNG KHỞI

NGUYỄN HUỆ

TÔ
N 
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Ắ
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LÊ DUẨN

TP THỦ ĐỨC (QUẬN 2 CŨ)
THU DUC CITY  (PREVIOUSLY – DISTRICT 2)

TRẦN BẠCH ĐẰNG

TR
ẦN
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ẠC

H 
ĐẰ

NG

ĐẢO
KIM CƯƠNG

NGUYỄN THIỆN THÀNH TỐ H
ỮU

về đích

xuất phát

về đích
TP Thủ Đức (Quận 2 cũ)

Thu Duc City 
(Previously – District 2)

TP Thủ Đức (Quận 2 cũ)
Thu Duc City 

(Previously – District 2)

Quận 1
D.1

Quận 3
D.3

ĐƯỜNG LÊ DUẨN - QUẬN 1
LE DUAN ST., D.1

cự ly 21.1km

chú thích
LEGEND

TRẠM NƯỚC (LAVIE) + THỨC UỐNG BỔ SUNG ION 
(POCARI) + DINH DƯỠNG + NHÀ VỆ SINH
WATER (LAVIE) + ION SUPPLY DRINK (POCARI) + 
WELFARE + TOILET

MỐC CỰ LY
KM MARKER

COOLING ZONE
TRẠM LÀM MÁT

TRẠM Y TẾ
MEDICAL STATION

ĐƯỜNG ĐUA 21KM
21KM ROUTE

11.04.2021 

*Được cập nhật vào ngày 23/03/2021 và có thể thay đổi mà không thông báo trước
* As of 23/03/2021 and subject to change without advance notice
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xuất phát

QUẬN 1
DISTRICT 1

QUẬN 3
DISTRICT 3

QUẬN BÌNH THẠNH
BINH THANH DISTRICT

HẦM THỦ THIÊM

NGUYỄN CƠ THẠCH

MAI CHÍ THỌ

PHẠM NGỌC
THẠCH

HÀM NGHI

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

VÕ VĂN TẦN

LÊ DUẨN

ĐỒNG KHỞI

VÕ VĂN KIỆ
T
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C 

TH
ẮN

G

CÁCH MẠNG THÁNG 8

TR
ẦN BẠCH ĐẰNG

NG
UY

ỄN
 HỮU CẢNH

về đích

TP THỦ ĐỨC (QUẬN 2 CŨ)
THU DUC CITY  (PREVIOUSLY – DISTRICT 2)

NGUYỄN THIỆN THÀNH TỐ
 H

ỮU

xuất phát

về đích

ĐƯỜNG LÊ DUẨN - QUẬN 1
LE DUAN ST., D.1

Quận Bình Thạnh
Binh Thanh Dist., 

Quận Bình Thạnh
Binh Thanh Dist., 

Quận 3
D.3

Quận 3
D.3

cự ly 10km

chú thích
LEGEND

MỐC CỰ LY
KM MARKER

COOLING ZONE
TRẠM LÀM MÁT

TRẠM Y TẾ
MEDICAL STATION

ĐƯỜNG ĐUA 10KM
10KM ROUTE

11.04.2021 

TRẠM NƯỚC (LAVIE) + THỨC UỐNG BỔ SUNG ION 
(POCARI) + NHÀ VỆ SINH
WATER (LAVIE) + ION SUPPLY DRINK (POCARI)
 + TOILET

*Được cập nhật vào ngày 23/03/2021 và có thể thay đổi mà không thông báo trước
* As of 23/03/2021 and subject to change without advance notice
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xuất phát

TP THỦ ĐỨC (QUẬN 2 CŨ)
THU DUC CITY  (PREVIOUSLY – DISTRICT 2)QUẬN 1

DISTRICT 1

QUẬN 3
DISTRICT 3

QUẬN BÌNH THẠNH
BINH THANH DISTRICT

CẦU
THỦ THIÊM

HẦM THỦ THIÊM

NGUYỄN CƠ THẠCH
MAI CHÍ THỌ

NGUYỄN HUỆ

LÊ DUẨN

TÔN ĐỨC THẮNG

HÀM NGHI

VÕ VĂN KIỆT

CÁCH MẠNG THÁNG 8

TR
ẦN BẠCH ĐẰNG

về đích

NG
UY

ỄN HỮU CẢNH

về đích

xuất phát
TP Thủ Đức (Quận 2 cũ)

Thu Duc City 
(Previously – District 2)

Quận Bình Thạnh
Binh Thanh Dist., 

ĐƯỜNG LÊ DUẨN - QUẬN 1
LE DUAN ST., D.1

11.04.2021 cự ly 5km

chú thích
LEGEND

TRẠM NƯỚC (LAVIE) + THỨC UỐNG BỔ SUNG ION 
(POCARI) + NHÀ VỆ SINH
WATER (LAVIE) + ION SUPPLY DRINK (POCARI)
 + TOILET

MỐC CỰ LY
KM MARKER

COOLING ZONE
TRẠM LÀM MÁT

TRẠM Y TẾ
MEDICAL STATION

ĐƯỜNG ĐUA 5KM
5KM ROUTE

*Được cập nhật vào ngày 23/03/2021 và có thể thay đổi mà không thông báo trước
* As of 23/03/2021 and subject to change without advance notice
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Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thành lập hơn 150 năm trước và là một 
trong những sở thú lâu đời nhất thế giới. Ngày nay, bên cạnh Thảo 
Cầm Viên Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây còn bao gồm các địa điểm 
như Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Tượng đài Tưởng niệm Thế chiến 
thứ nhất. Những người tham gia chạy đua sẽ bắt đầu ở cạnh cổng 
chính màu xanh với bảng hiệu Thảo Cầm Viên Sài Gòn đặc trưng.  Sở 
thú Sài Gòn là nơi cư trú của nhiều loại động thực vật khác nhau như 
loài hổ trắng quý hiếm và đã giúp cho du khách tham quan hiểu biết 
thêm về các loài động thực vật được chăm sóc nơi đây cũng như cách 
tốt nhất để bảo vệ chúng trong tương lai.

As one of the oldest zoos in the world, the Saigon Zoo was established 
more than 150 years ago. Today it contains the Ho Chi Minh City 
Botanical Gardens, along with the Saigon National Museum and the 
World War I Monument. Runners will start by the jungle green gates of 
the zoo under the iconic sign, Thao Cam Vien Saigon. The Saigon Zoo 
contains a large variety of plants and animals, like the rare white tiger. 
The zoo has become a center of knowledge to inform visitors about 
the plants and animals watched over inside the grounds and how best 
to protect them for the future.

Tọa lạc gần Chợ Bến Thành, Dinh Độc lập là nơi đầy ắp những khu 
vườn xanh mát, những gian phòng bí mật, nội thất cổ kính cùng những 
nét đặc trưng khác của thập niên 1970. Đây là nơi tuyệt vời để du 
khách tham quan và tìm hiểu về các thời đại khác nhau xuyên suốt 
bề dày văn hóa lịch sử Việt Nam. Du khách sẽ được trải nghiệm các 
chuyến tha quan với hướng dẫn viên bằng tiếng Việt cũng như thuyết 
minh bằng tai nghe điện tử với 10 thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng 
Trung, tiếng Pháp và tiếng Nhật v.v...

Located near the Ben Thanh Market, the Independence Palace contains 
lush gardens, antique furniture, secret rooms, along with other 
features that date back to the 1970s. It is an excellent place for tourists 
to visit to learn about the many different eras of Vietnam’s rich and 
historic culture. Self-guided tours with an audio guide are available in 
Vietnamese as well as 10 other languages such as English, Chinese, 
French, and Japanese. 

QUẬN 1   |   THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN
DISTRICT 1  |  SAIGON ZOO

QUẬN 1   |   DINH ĐỘC LẬP
DISTRICT 1   |   INDEPENDENCE PALACE

Được khởi công xây dựng vào khoảng cuối thập niên 1880 bởi người 
Pháp, Nhà thờ Đức Bà Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa 
danh Công giáo còn tồn tại ở Việt Nam nơi Phật giáo chiếm ưu thế. 
Tọa lạc tại Quảng trường Paris, nơi đây được đặt tên là Nhà thờ Đức 
Bà sau khi tượng Đức Mẹ Hòa Bình được đặt tại đây vào năm 1959. Với 
chiều cao gần 60 mét, kiến trúc của nhà thờ hoàn toàn nổi bật so với 
các tòa nhà xung quanh.

Built in the late 1880s by the French, the Saigon Notre Dame Cathedral 
is one of the remaining landmarks of Catholicism in the predominantly 
Buddhist community of Vietnam. Located in Paris Square, the 
cathedral was given the name Notre Dame after the installation of the 
Peaceful Notre Dame statue in 1959. At nearly 60 meters in height, this 
cathedral reflects very different architecture from its surrounding 
buildings.

QUẬN 1 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
DISTRICT 1 | HCMC CATHEDRAL

Là một địa danh nổi tiếng trong số các bưu điện trong khu vực Đông 
Nam Á, Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một công 
trình kiến trúc trăm năm tuổi. Các cánh cửa sổ xanh lục nhẹ nhàng 
của Bưu điện thể hiện sự tương phản độc đáo với lớp sơn ngoại thất 
vàng rực rỡ, từ đó giúp khách tham quan hình dung lại các thời kỳ lịch 
sử mà thành phố đã đi qua.

A landmark among post offices across Southeast Asia, the Ho Chi 
Minh City Central Post Office is yet another building with century old 
architecture. Its soothing green window shutters contrast nicely 
against its vibrant yellow exterior. The Central Post Office allows for 
visitors to reimagine the city of Ho Chi Minh in how it might have felt to 
walk through in historic times.

QUẬN 1
BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DISTRICT 1   |   HCMC POST OFFICE
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Tọa lạc tại giao lộ giữa Lê Lợi và Đồng Khởi ở Quận 1, Nhà hát Thành 
phố là công trình có kiến trúc độc nhất và tao nhã. Nhà hát đã được 
trùng tu kể từ khi được khởi công xây dựng lần đầu vào năm 1898.  
Ngày nay, địa điểm này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau 
như tổ chức các buổi hòa nhạc và trình diễn kịch múa truyền thống 
Việt Nam.  Để biết thêm thông tin về các buổi trình diễn sắp tới, hãy 
ghé thăm Nhà hát để xem các mẫu quảng cáo được dán dọc theo con 
đường bên ngoài.

A structure with unique and elegant architecture, the Saigon Opera 
House stands in District 1 at the intersection of Le Loi and Dong Khoi. 
The Opera House has been restored since it was first constructed in 
1898. This venue is used in the modern day for a variety of different 
functions, such as concerts and traditional Vietnamese plays or 
dances. To learn about upcoming performances, visit the building to 
view advertisements posted outside along the street.

Đường Nguyễn Huệ, hay còn được biến đến với tên gọi Phố đi bộ Sài 
Gòn, vô cùng nổi tiếng với những ai yêu thích hình thức du lịch bụi bởi 
đây là địa điểm tập trung đa dạng các hoạt động lễ hội từ Tây đến Ta 
xuyên suốt các mùa trong năm. Ở cuối đường là dòng sông Sài Gòn 
với những làn gió nhẹ nhàng chào đón bất kỳ ai ghé ngang qua. Xuyên 
suốt phố đi bộ Nguyễn Huệ, bạn có thể bắt gặp hàng loạt nhà hàng và 
quán bar, cũng như rất nhiều băng ghế ngoài trời nơi bạn có thể ngồi 
xuống và tận hưởng không khí xung quanh. 

Famous for its steady stream of backpackers, Nguyen Hue is known 
as the Saigon Walking Street. There are a wide range of festivities 
put on display every western and eastern holiday that comes with 
each new season in the year. At the end of the street you will find the 
Saigon River where a beautiful breeze greets each passerby. Multiple 
restaurants and bars are located along the Nguyen Hue Walking 
Street, along with many benches to sit on the outside and watch the 
world around you.

QUẬN 1   |   NHÀ HÁT THÀNH PHỐ
DISTRICT 1   |   OPERA HOUSE

QUẬN 1 | PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ
DISTRICT 1   |   NGUYEN HUE WALKING 
STREET

Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có kiến trúc tuyệt đẹp 
được xây dựng bởi người Pháp vào đầu thế kỷ 20. Hiện tại, tòa nhà này 
được sử dụng làm Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 
là nơi làm việc của các thành viên chính phủ.  Tuy không được mở cửa 
tham quan, nơi đây vẫn là địa danh tuyệt đẹp để người dân chụp hình từ 
bên ngoài.  Hệ thống chiếu sáng của tòa nhà vào lúc hoàng hôn là cảnh 
tượng đặc biệt để chiêm ngưỡng từ Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1.

Ho Chi Minh City People's Committee Head office, demonstrates 
stunning architecture built by the French at the very beginning of 
the 20th Century. It now serves as the headquarters of the People’s 
Committee in Ho Chi Minh City where members of government work. 
It is not open to the public, but it is still a beautiful landmark for people 
to take photos. The lights of City Hall are an especially grand sight to 
see at dusk from the Nguyen Hue Walking Street in District 1.

QUẬN 1
TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH
DISTRICT 1  |  HO CHI MINH CITY PEOPLE'S 
COMMITTEE HEAD OFFICE

Kho bạc Nhà nước Sài Gòn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế 
Việt Nam bởi nó quản lý các khoản quỹ và doanh thu của ngân sách 
Nhà nước, phân bổ thanh toán và chi tiêu cho các cơ quan tài chính, 
giám sát việc kế toán thu, chi ngân sách Nhà nước. Kiến trúc của tòa 
nhà này là sự pha trộn hài hòa giữa thiết kế cổ điển và hiện đại. Phía 
trước là cấu trúc kiểu Châu  u hai tầng với gạch màu be. Phía sau cấu 
trúc này chính là tòa nhà chính của Kho bạc Nhà nước nhô cao hơn 
hẳn so với lớp kính và thép tao nhã.

The Saigon National Treasury performs a highly important function to 
the Vietnamese economy as it manages the State budget funds and 
revenues, allocates payments and expenditures for financial agencies, 
oversees accounting and collecting of city budget funds, prints and 
issues money, and manages the State’s reserves of gold, silver, and 
other gemstones. The architecture of this building is a gentle infusion 
of classic and modern designs. At the front is a two story European 
structure with beige brick, and rising above it from behind is the main 
building of the National Treasury with elegant glass and steel. 

Được trao tặng Giải thưởng Kỹ thuật Kết cấu Xuất Sắc bởi NCSEA vào 
năm 2011, Tháp tài chính Bitexco và Đài quan sát Sky Deck là tòa nhà 
cao thứ 124 trên thế giới tính đến năm 2019 với 68 tầng và tọa lạc tại 
khu vực trung tâm của quận kinh tế thành phố.  Đài quan sát Skydeck 
có tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát thành phố. Nhưng một trong những 
điểm đặc biệt nhất của Bitexco chính là hình dáng quen thuộc của 
hoa sen, biểu tượng của bản sắc văn hóa của người Việt.

Awarded the Excellence in Structural Engineering Award from NCSEA 
in 2011, Ho Chi Minh City’s Bitexco Financial Tower and SkyDeck is the 
124thtallest building as of 2019. The structure is 68 stories high at the 
center of the Ho Chi Minh City business district. The view from the 
Sky Deck offers amazing sights of the surrounding city. But one of 
the most important aspects of the Bitexco Financial Tower is that it 
is constructed to resemble a lotus flower, a plant known for reflecting 
the cultural identity of the Vietnamese people with its dynamic 
symbolism of new growth. 

QUẬN 1  |  KHO BẠC NHÀ NƯỚC
DISTRICT 1  |  HO CHI MINH CITY STATE TREASURY

QUẬN 1  |  BITEXCO
DISTRICT 1  |  BITEXCO

Với diện tích đáng kể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chi nhánh Thành 
phố Hồ Chí Minh) là một tổ chức cấp bộ dưới sự quản lý của nhà nước 
đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ổn định tiền tệ cũng như 
in ấn và phát hành tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh 
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa danh đẹp ở Quận 1 với 
dãy cột đá đặt dọc theo mặt trước tòa nhà và những góc cạnh với các 
chi tiết tinh xảo bên cạnh lối vào hoành tráng. Tòa nhà hàng trăm năm 
tuổi này còn được trang trí với mái nhà có sắc cam rực rỡ khiến cho 
kiến trúc này trở nổi bật giữa những con phố nhộn nhịp của người Việt.

A structure of significant size, the State Bank of Vietnam (Ho Chi Minh City 
Location) is a ministry level institution that is under the administration of 
the government, with the valued role of promoting monetary stability as 
well as the printing and issuing of bank notes. The Ho Chi Minh City State 
Bank of Vietnam is a beautiful edition to Vietnamese landmarks inside 
District 1 with its great rows of smooth stone columns along the exterior 
and intricately detailed corners that flank a monumental entrance. This 
century old building is then crowned with a rooftop of brilliant orange 
shingles, which further distinguishes this important structure among the 
vibrant streets of the Vietnamese citizenry.

QUẬN 1
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM,
TP. HỒ CHÍ MINH
DISTRICT 1  |  STATE BANK OF VIETNAM, HCMC
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QUẬN 1
SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH
DISTRICT 1  |  HCMC STOCK EXCHANGE

QUẬN 1   |   QUẢNG TRƯỜNG MÊ LINH
DISTRICT 1   |   ME LINH SQUARE

Được thành lập vào năm 2000, Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh tọa lạc bên trong Phòng Thương mại Pháp với cơ sở vật 
chất hiện đại và là nơi các giao dịch mua bán quan trọng trong nền 
kinh tế Việt Nam được thực hiện. Tòa nhà mặt tiền của Sàn giao dịch 
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được bao phủ bởi những lớp 
tường màu be và cột trụ trắng. Cũng như Kho bạc Nhà nước, phần 
chính của Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng 
nhô cao hẳn so với tòa nhà Pháp cổ kính với thiết kế hiện đại sử dụng 
kính và thép thanh lịch.

Founded in 2000, the Ho Chi Minh City Stock Exchange is located 
inside the old French Chamber of Commerce and features modern 
infrastructure where important business is conducted on behalf of 
the Vietnamese economy. The frontal building of the Ho Chi Minh City 
Stock Exchange displays beige walls and smooth white pillars, and 
similarly to the National Treasury, the primary section of the Ho Chi 
Minh City Stock Exchange rises above the old French building with its 
modern design of elegant glass and steel.

Dọc theo Sông Sài Gòn, Quảng trường Mê Linh được bao phủ bởi hàng 
cây xanh và hồ nước xanh thẫm ở cuối quảng trường. Ở cạnh trung 
tâm của hồ là bức tượng Trần Hưng Đạo, một vị Tướng Việt Nam vào 
thế kỷ 13.  Tướng Trần Hưng Đạo được biết tới với kỹ năng lãnh đạo 
quân sự khi ông thành công đánh đuổi các thế lực xâm lược khỏi Việt 
Nam. Ông không chỉ là một vị Tướng mà còn là một Nhà thơ và Học 
giả. Quảng trường Mê Linh với không khí tự nhiên và yên tĩnh của mình 
đã thể hiện xuất sắc khía cạnh thơ ca và trí tuệ của Trần Hưng Đạo.

Along the Saigon River, the Me Linh Square lays surrounded by a dense 
cluster of trees with a dark green pond at the end. At the central edge 
of this pond is the statue of Tran Hung Dao, a Vietnamese General of the 
13thCentury. General Tran Hung Dao was known for his skill as a military 
leader when he successfully managed to repel invading forces from 
Vietnam. Tran Hung Dao was not just a General, but also a Vietnamese 
Poet and Scholar. Me Linh Square reflects the poetic and intellectual 
side of Tran Hung Dao with its natural and tranquil environment.

Quảng trường Quốc Tế là một trong những địa điểm sôi động nhất cho 
giới trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh với Hồ Con Rùa xinh đẹp. Những cây 
cầu đá hẹp được thiết kế trải dài trên mặt nước xanh thẫm là nơi mọi 
người thường tụ tập để thưởng thức đủ loại thức ăn đường phố sẵn 
có cũng như ngồi tận hưởng sự bình yên của khoảng không gian độc 
đáo này tại Quận 3. Khi đi ngang qua khu vực này, cấu trúc ở giữa hồ là 
điều mà nhiều người chú ý đến, và cũng có nhiều cách giải thích khác 
nhau về ý nghĩa của nó. Một số ý kiến cho rằng nó tượng trưng hai bàn 
tay đang nắm giữ một bông hoa nở rộ.

Quoc Te Square holds one of the most vibrant spots for young people 
to visit inside Ho Chi Minh City, the beautiful Turtle Lake. Narrow 
designed stone bridges span over the dark green waters, where 
people gather to frequent the many different options of street food 
that are set up here as well as sit and enjoy the serenity of this unique 
environment inside District 3. When passing by this area you will 
notice the structure at the center of the lake, which bears different 
interpretations of what it might symbolize. Some say the tower at the 
center of the lake are two hands holding a flower in bloom.

QUẬN 3  |  QUẢNG TRƯỜNG QUỐC TẾ
DISTRICT 3  |  QUOC TE SQUARE

Chỉ vừa được thông xe trước thềm thiên niên kỷ mới, Đại lộ Võ Văn 
Kiệt kết nối phía Tây và Đông như là một nhánh cơ sở hạ tầng quan 
trọng trong việc phát triển kinh tế của miền nam Việt Nam. Với tên 
gốc là Đại lộ Đông-Tây, con đường được đổi tên thành Đại lộ Võ Văn 
Kiệt vào năm 2011 để vinh danh Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ông qua đời 
2 năm trước buổi lễ đổi tên đường.

Opened to traffic just before the new millennium, the Vo Van Kiet 
Highway connects West and East as an important segment of 
infrastructure for the economic development of the southern region of 
Vietnam. Originally named the East-West Highway, it was renamed in 
2011 as the Vo Van Kiet Highway in honor of Prime Minister Vo Van Kiet 
who passed away two years before the highway’s renaming ceremony.

Với bề dày lịch sử từ tận thế kỷ 18, Khu phố người Hoa ở Thành phố Hồ 
Chí Minh, còn được biết đến là Chợ lớn và Khu phố người Hoa Sài Gòn, 
thể hiện nền văn hóa sôi động thu hút nhiều du khách đến thăm hàng 
năm bằng vẻ đẹp chân thực nơi đây. Được thành lập bởi các cộng 
đồng du nhập từ Trung Quốc vào cuối thế kỷ 18, Chợ Lớn là thành quả 
tái xây dựng cuộc sống và văn hóa của người dân nơi đây sau khi họ 
phải rời bỏ cố hương. Ngày nay, Chợ Lớn là một viên ngọc giữa lòng 
Thành phố Hồ Chí Minh nhờ vào những đóng góp của nó.

With a traditional history that dates back to the 18thCentury, Ho Chi 
Minh City’s Chinatown, also known as Cholon and Saigon Chinatown, 
displays a vibrant culture that attracts many visitors every year with its 
genuine aesthetics. Originally founded by communities that traveled 
from China toward the end of the 18thCentury, Cholon was the result 
of a people’s efforts to rebuild their lives and culture after they found 
themselves disposed from their native land. Today, Cholon is a jewel 
among the streets of Ho Chi Minh City as it contributes…

QUẬN 5, 6   |   ĐẠI LỘ VÕ VĂN KIỆT
DISTRICT 5,6  |  VO VAN KIET HIGHWAY

QUẬN 5,6   |   KHU PHỐ NGƯỜI HOA SÀI GÒN
DISTRICT 5,6   |   SAIGON CHINATOWN

Cầu Thủ Thiêm là đầu nối giữa Quận Bình Thạnh và Quận 2. Dù ngày hay đêm, 
quang cảnh xung quanh cầu Thủ Thiêm trải dài theo sông Sài Gòn vô cùng 
độc đáo, đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho hàng ngàn phương tiện lưu thông 
qua cầu mỗi ngày. Chạy băng qua cầu và ngắm nhìn những con thuyền bơi 
dọc theo sông cũng như bầu trời xanh trong hoặc mờ xám trải dài khắp 
thành phố cũng giúp cho lòng người khuây khỏa. Cầu Thủ Thiêm là một 
nhánh cơ sở hạ tầng quan trọng, liên kết trung tâm Quận Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, một kỳ quan kỹ thuật dân 
dụng hiện đại sắp được ra mắt.

Connecting Binh Thanh District to District 2 is the Thu Thiem Bridge. 
An exhilarating journey for thousands of motorbike riders a day, the 
surrounding view of the Thu Thiem Bridge as it spans over the Saigon 
River is truly unique, day or night. Traveling over the bridge has a 
soothing effect, as the river carries ships up and down river, and the 
sky expands over the city with a deep blue or misty grey color. The Thu 
Thiem is an important segment of infrastructure that connects the 
current downtown of Ho Chi Minh City at Binh Thanh District with the new 
Thu Thiem Urban Area, an upcoming modern marvel of civil engineering. 

QUẬN BÌNH THẠNH   |   CẦU THỦ THIÊM
BINH THANH DISTRICT  |  THU THIEM BRIDGE
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Là một trong những dự án phát triển đô thị lớn nhất Đông Nam 
Á, Khu đô thị mới Thủ Thiêm - còn được biết đến với tên Empire 
City - đang được xây dựng tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trong khi hầu hết các dự án phát triển đô thị nặng ký đều được 
xây dựng xa khỏi các trung tâm đô thị, Empire City lại đang 
được xây dựng ngay phía bên kia sông Sài Gòn. Dự án này là một 
chủ trương cực lớn, đang được xây dựng bởi và cho người Việt 
với mục tiêu kết nối với thế giới trên nền tảng quốc tế. Một khi 
Empire City được hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành quận tài chính 
chính của thành phố. Empire City sẽ trở thành trung tâm văn hóa 
hiện đại và tân tiến mới của Việt Nam, là nơi tập trung những khu 
dân cư sang trọng và nhà hàng ăn uống đẳng cấp thế giới, cũng 
như tạo điều kiện cho sự phát triển của các doanh nghiệp Việt 
Nam, từ đó phát triển kinh tế của người dân cả nước.

As one of the largest urban development projects in Southeast 
Asia, the New Thu Thiem Urban Area – also known as Empire City 
– is being built in District 2 of Ho Chi Minh City. While most heavy 
scale urban developments are constructed away from the central 
parts of a city, Empire City is being built right across the Saigon 
River from the current downtown area of Ho Chi Minh City. This 
project is a massive undertaking, which is being built by and for 
the Vietnamese people with the aim of connecting with the world 
on an international platform. And once Empire City has finished 
undergoing construction it will become the primary financial district 
of the city. Empire City will become a new epicenter of modern and 
advanced culture inside Vietnam where it will boast some of the 
most luxurious living quarters and fine dining in the world, as well 
as play host to the development of Vietnamese Businesses that will 
help develop the economy of the Vietnamese People.

QUẬN 2   |   EMPIRE CITY
DISTRICT 2   |   EMPIRE CITY

TRẠM Y TẾ
MEDICAL

An toàn của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn không chắc chắn về khả năng hoàn thành cuộc 
đua hoặc không cảm thấy khỏe mạnh trong sự kiện, chúng tôi khuyên bạn nên tìm tư vấn y tế từ bác sĩ.

Việc sơ cứu cơ bản có sẵn trong suốt sự kiện. Nếu bạn cần chăm sóc y tế, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập bàn 
thông tin của chúng tôi hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ của nhân viên sự kiện.

Nhân viên y tế sẽ được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau trong ngày đua. Những địa điểm này như sau (Đây là địa điểm 
dự kiến, địa điểm có thể thay đổi mà không báo trước).

Hỗ trợ sơ cứu cơ bản cũng có thể được lấy tại các trạm y tế. Chúng tôi khuyên bạn nên có bảo hiểm cá nhân đầy 
đủ cho sự kiện này.

Your safety is of utmost importance to us. If you are unsure about your ability to complete the race or are not 
feeling physically fit in the lead up to the event, we highly recommend you seek medical advice from your doctor.

Basic first aid is available throughout the event. If you require medical attention, we recommend that you visit our 
Information Desk or seek the assistance of event personnel. 

Medical staff will be situated in a variety of positions on race day. These locations are as follows (This is an 
expected location, subject to change).

tên trạm y tế
MEDICAL STATIONS

ĐỊA ĐIỂM DESCRIPTION

Me 1 Vạch xuất phát – Thảo Cầm Viên Start line - Saigon Zoo

Me 2 & 7 Đối diện 67 Võ Văn Kiệt, Quận 1 (Trước cầu Calmette) Opposite 67 Vo Van Kiet St., D1 (Front of Calmette Bridge)

Me 3 & 6 Đối diện 840 Võ Văn Kiệt, Quận 5 Opposite 832 Vo Van Kiet St., D.5

Me 4 & 5 Đối diện 1396 Võ Văn Kiệt, Quận 5 Opposite 1414 Vo Van Kiet St., D.5

Me 8 Đối diện trường mầm non Sapa – Nguyễn Hữu Cảnh Opposite Sapa Preschool – 01 Nguyen Huu Canh St., D.1

Me 9 Trước cầu số 19 90m, Thủ Thiêm 2C – Font of The no 19 bridge 90m

Me 10 & 15 Châu Thổ 14 Chau Tho 14 

Me 11 & 14 Trước Cầu Đảo Kim Cương Font of The Diamond Bridge 

Me 12 & 13 Ngã Ba Sử Hy Nhan – 103 TML Three-way crossroads 103TML & Su Hy Nhan

Me 16 – FINISH 
Khu vực về đích của cự ly 5KM Finish line of 5KM

Khu vực về đích của cự ly 10KM – Marathon – Bán Marathon 
tại Empire City Finish line of 10-Half marathon – Marathon - Empire City

* Hỗ trợ sơ cứu cơ bản cũng có thể được thực hiện tại các trạm y tế. * Basic first aid support can also be obtained at the Aid Stations.

ĐƯỜNG ĐUA VÀ ĐƯỜNG GIAO THÔNG
ROAD AND PATHWAY TRAFFIC

Việc đóng đường được thực hiện trong suốt thời gian để giảm thiểu lưu lượng giao thông trên đường và bảo vệ các 
vận động viên.
Tôn Đức Thắng đóng toàn bộ đường và Mai Chí Thọ sẽ đóng toàn bộ làn hỗn hợp.
Sẽ có đoạn đường công trình đang lát sỏi dài khoảng 170m tại đường đua (tất cả cự ly). Vui lòng mang giày khi chạy 
vì sự an toàn của bạn. 

Road closures are in place for the duration of the race to minimize the traffic flow on course and to protect the athletes. 
Ton Duc Thang and Mai Chi Tho will be full road closure.
There will be a short gravel section of about 170 meters on the course for all distances. Please do not run barefoot for 
your own safety.

TRẠM TIẾP NƯỚC
HYDRATION STATIONS

Các trạm tiếp nước sẽ cung cấp:

• Nước • Bọt biển

• Thức uống bổ sung ion • Nước đá
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tên trạm nước
HYDRATION STATIONS

ĐỊA ĐIỂM DESCIPTION

SỐ LẦN VĐV QUA 
MỖI TRẠM
TIMES OF 
RUNNER PASS

HS1 - Khu vực xuất 
phát / Start Line Cổng xuất phát – Thảo Cầm Viên Start line – Saigon Zoo 1

HS2 Công Viên 30/4, Quận 1 30/4 Park - Le Duan St., D.1 1

HS3
Đối diện Trung tâm Xúc tiến Thương Mại & Đầu tư 
TP HCMC  |  92 Nguyễn Huệ, Quận 1

Opposite Center for Trade Promotion and Invest-
ment of HCMC - 92 Nguyen Hue St., D.1

1

HS4 & 10 Đối diện Vựa gạo Loan 214 Võ Văn Kiệt, Quận 1 Opposite Vua Gao Loan - 214 Vo Van Kiet St., D.1 2

HS5 & 9 Đối diện giao lộ Trần Bình Trọng, Quận 5 Opposite Tran Binh Trong St., D.5 2

HS6 & 8
Đối diện Xuân Trường Store - 1146-1148 Võ Văn 
Kiệt, Quận 5

Opposite Xuan Truong Store - 1146-1148 Vo Van 
Kiet St., D.5

2

HS7 Đối diện Cao Văn Lầu, Quận 6 Opposite Cao Van Lau St., D.6 2

HS11
Đối diện Khách sạn Lotte Legen, Tôn Đức Thắng, 
Quận 1

Opposite Lotte Legend Hotel – Ton Duc Thang St., 
D.1

1

HS12 Cầu Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ) Thu Thiem Bridge, Thu Duc City (Previously – 
District 2)

1

HS13 Đại lộ vòng cung, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ) Dai lo vong cung, Thu Duc City (Previously – Dis-
trict 2)

1

HS14 & 21
Đường Châu Thổ 4, trước giao lộ Nguyễn Cơ Thạch 
80m, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ)

Chau Tho 14 – Front of TWC (Nguyen Co Thach) 
80m Thu Duc City (Previously – District 2)

2

HS15 & 20 
Phía sau Cầu Cá Trê Lớn 20m, TP Thủ Đức (Quận 2 
cũ)

Cross the Ca Tre lon bridge 20m + Thu Duc City 
(Previously – District 2)

2

HS16 & 19
Cuối đường ven sông Đảo Kim Cương, TP Thủ Đức 
(Quận 2 cũ)

End of Riverside Road ( paracel to No 103 TML) + 
Thu Duc City (Previously – District 2)

2

HS17 & 18 Ngã ba 103TML và 104 TML, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ) Three-way crossroads 103TML & 104 TML 2

HS22 
VẠCH VỀ ĐÍCH
Finish line

Khu vực về đích của cự ly 5KM Finish line of 5KM 1

Khu vực về đích của cự ly 10KM – Marathon – Bán 
Marathon tại Empire City

Finish line of 10-Half marathon – Marathon – Em-
pire City

1

Có thể thay đổi mà không báo trước
(Subject to change without prior notice)

TRẠM THU GOM RÁC
DISCARD/ DROP ZONES

Mỗi trạm tiếp nước sẽ hai khu vực  vứt rác. Đây là khu vực để vứt bỏ ly giấy, giấy gói gel, vỏ chuối, v.v ... Vui lòng vứt 
bỏ vật phẩm đúng nơi quy định, tránh ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị ảnh hưởng đến hình ảnh của giải đấu.

Each Aid Station will have drop zones clearly marked on either side of the station. This is the area to discard 
bottles/biddonsbidons, gel wrappers, banana skins etc. Discarding items on any other part of the course except at 
designated drop zones may result in a littering infringement or disqualification.

LƯU Ý KHI CHẠY ĐẾN TRẠM TIẾP NƯỚC
HYDRATION STATION PROCEDURE

Chạy chậm khi đến các trạm tiếp nước. Nếu bạn không yêu cầu nào hoặc bất kỳ sản phẩm nào từ trạm tiếp nước, 
vui lòng tránh chạy đến gần các trạm và gây chặn các vận động viên khác lấy thứ họ cần.

Sẽ có các bảng tên các trạm tiếp nước liệt kê những gì được cung cấp. Tình nguyện viên cũng sẽ tư vấn cho những 
gì họ đang cung cấp. Hãy giúp đỡ các tình nguyện viên để giúp bạn bằng cách giao tiếp một cách lịch sự theo nhu 
cầu của bạn. 

Slow down when entering Hydration Stations. If you do not require any products from a Hydration Station please 
avoid running to closely to it and blocking other athletes getting what they need.

There will be signs along the Hydration Station listing what is on offer. Volunteers will also be advising what they 
are holding. Please help the volunteers to help you by communicating politely as per your needs. Feel free to move 
through the tables at your leisure and help yourself. 

• Chuối (Dành cho bán marathon và marathon) • Nhà vệ sinh

• Gel năng lượng (cự ly marathon)

Trên đường đua có mười ba (13) trạm tiếp nước (bao gồm 5 trạm vận động viên qua một hướng và 8 trạm vận 
động viên qua hai lần), trung bình các trạm tiếp nước nằm cách nhau khoảng 2 km; ngoài ra có một trạm cho 
khu vực xuất phát  và 02 trạm cho khu vực về đích (một cho cự ly 5KM và một cho cự ly 10-bán marathon-
marathon) .

The Hydration Stations will offer:

• Water • Sponges

• Ion Supply Drink • Ice

• Banana (Half Marathon and Marathon only) • Toilets

• Energy Gel (Marathon)

The race course has thirteen (13) aid stations (made up of 5 station past once and 8 station passed twice) 
located approximately 2 km apart excluding Start line and 02 Finish lines ( one for 5KM and one for 10-Half 
Marathon-Marathon).

SAG WAGON

SAG Wagon là loại xe hỗ trợ  các vận động viên không thể hoàn thành phần đua của mình hoặc không thể hoàn 
thành trong thời gian giới hạn mỗi cự ly. Vận động viên sẽ được xe đưa đến khu vực Về đích.

Nếu bạn cần SAG Wagon bất cứ lúc nào, vui lòng vẫy tay kêu gọi nhân viên hỗ trợ đường đua và họ sẽ liên hệ với 
ban tổ chức để gọi sự hỗ trợ từ SAG Wagon. Hoặc nhận được sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên tại các trạm tiếp 
nước hoặc y tế nào gần nhất.

Xin lưu ý, sẽ có sự chậm trễ trong việc gọi SAG wagon để đảm bảo không ảnh hưởng đến đường đua. Để hỗ trợ 
nhanh chóng, vui lòng không được di chuyển khỏi vị trí đã báo cáo từ trước.

Nếu bạn muốn rời khỏi đường đua và bắt taxi hoặc xe máy trở lại khu vực vạch xuất phát, chúng tôi bắt buộc sẽ 
phải chụp ảnh bạn trong tình trạng sức khỏe đảm bảo. Nếu có sự cố ngoài đường đua, chúng tôi sẽ không chịu bất 
kỳ trách nhiệm nào về vấn đề này.

The Sag Wagon will collect athletes who are unable to complete the event, or are unable to finish within the course 
cut-off time. Collected athletes will be transported to Finish line. 

Should you require a Sag Wagon at any time, please wave down a motorbike official and they will contact the organizer 
for Sag Wagon deployment. Alternatively advise volunteers at the nearest Aid Station or any Medical Station. 

Please note delays in Sag Wagon transport are expected. To assist with a prompt response, please do not move 
from your reported location once a  Sag Wagon has been requested as this could affect their ability to locate and 
transport you. The sag wagon will return you to Finish line.

If you  wishes to jump out and take a taxi or motor bike back, we will take a photo of you being observed as healthy 
and well. If there is a problem outside the course, we WILL NOT ASSUME any liability in this regard.
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TV SHOW

P HIM BỘ

P HIM LẺ

PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN 
BLUEZONE

www.bluezone.gov.vn
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HƯỚNG DẪN NHẬN BỘ 
VẬT PHẨM ĐUA 

GUIDE FOR RACE KIT PICK-UP

giữ đồ 

BAG DEPOSIT

ĐƯỜNG ĐẾN VẠCH 
XUẤT PHÁT 

HOW TO GET TO THE START LINE

lượt xuất phát 

PEN BREAKDOWN

quy định
& luật lệ 

RULE & REGULATION

sau sự kiện 

POST-RACE

vạch đích 

FINISH LINE

những câu hỏi 
thường gặp 

FAQS

ATHLETE INFORMATION
G U I D E

CẨM NANG
THÔNG TIN VẬN ĐỘNG VIÊN



CẨM NANG THÔNG TIN VẬN ĐỘNG VIÊN   |   ATHLETE INFORMATION GUIDE

56 57The 4th edition of the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon   |   #TCB_HCMCMGIẢI MARATHON QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÙA THỨ 4   |   www.marathonhcmc.com

CẨM NANG CHƯƠNG TRÌNH   |   PROGRAM BOOKLET 

HƯỚNG DẪN NHẬN BỘ vật 
phẩm ĐUA 

GUIDE FOR RACE KIT PICK UP

VẬN ĐỘNG VIÊN CẦN CHUẨN BỊ  /  WHAT TO BRING

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
/ PHOTO ID

HỘ CHIẾU  /  PASSPORT EMAIL CÓ MÃ QR
/ EMAIL WITH QR CODE

Hoặc/or +

NHẬN BIB VÀ BỘ VẬT PHẨM ĐUA
RECEIVE YOUR BIB AND RACE-KIT

Nhận áo và kiểm tra size như đã đăng ký. (*)

Receive and check a event singlet size. (*)

NHẬN ÁO SỰ KIỆN
RECEIVE THE EVENT SINGLET

»  KIỂM TRA THÔNG TIN
»  IN VÀ KÝ GIẤY MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

»  CHECK YOUR PERSONAL INFORMATION REVIEW
»  PRINT WAIVER OF LIABILITY

Bắt buộc phải có căn cước công dân (hoặc Passport) và 
email có mã QR. Nếu thiếu 1 trong 2 yêu cầu trên BTC có 

quyền từ chối đăng ký cho bạn.

In case you failed to provide any of the two documents, the 
organizer has the right of not providing you to check-in.

Di chuyển đến số quầy ghi trên Giấy miễn trừ trách 
nhiệm, xếp hàng theo từng cự ly/nhóm.

Khu vực nhận bộ vật phẩm đua được chia cờ hướng dẫn 
cho mỗi cự ly/nhóm.

Move to Race kit pick up and line up by distance / group 
as a number counter on waiver to receive your BIB and 

race-kit.
Race kit pick-up area is divided with a guide flag.

LƯU Ý CHUNG
• Vận động viên dưới 18 tuổi sẽ phải đem theo Giấy đồng ý của Bố Mẹ hoặc Người Giám Hộ đã được phụ huynh ký tên.
• Trường hợp nhận theo doanh nghiệp/nhóm, ban tổ chức gửi thông tin hướng dẫn chi tiết đến người đại diện của từng 

doanh nghiệp/nhóm.
• Ban tổ chức có sắp xếp khu vực hỗ trợ đổi size áo để các vận động viên tự trao đổi trong trường hợp size áo không 

phù hợp.

NOTICE: 
• Participants under 18 will need to also bring a signed Parent Consent Form.
• For kit pick-up on corporate or group, the organizer will send detailed directions to representatives of 

corporate or group.
• We arrange exchange size area for athlete in case your size is not suitable
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ĐƯỜNG ĐẾN VẠCH XUẤT PHÁT 

HOW TO GET TO THE START LINE
bộ vật phẩm đường đua 

RUNNER RACE KIT’S BREAKDOWN

Áo sự kiện
EVENT SINGLET

số báo danh
& chip tính giờ

(RACE BIB & TIMING CHIP)

số báo danh
(RACE BIB)

áo sự kiện
(EVENT T-SHIRT)

phiếu quà tặng từ nhà tài trợ
(VOUCHERS)

SẢN PHẨM TỪ
CÁC NHÀ TÀI TRỢ

(SPONSOR GOODIES)

PHIẾU QUÀ TẶNG TỪ
CÁC NHÀ TÀI TRỢ

(VOUCHERS)
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thông tin giữ đồ 

BAG- DROP

VĐV NHẬN VÒNG TAY TỪ TÌNH 
NGUYỆN VIÊN

BTC CHỈ NHẬN GIỮ TÚI  CỦA SỰ 
KIỆN, KHÔNG GIỮ NHỮNG VẬT GIÁ 
TRỊ VÀ CÓ TÍNH CHẤT NGUY HIỂM

THE ORGANIZER ONLY ACCEPTS 
EVENT RACE KIT'S LOOT BAGS 

WITHOUT VALUABLE OR 
DANGEROUS ITEMS

ATHLETES RECEIVE THE BRACELET 
FROM VOLUNTEERS

VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẾN KHU VỰC
XUẤT PHÁT Ở TRƯỚC THẢO 
CẦM VIÊN

ATHLETES GO TO THE START LINE 
AREA IN FRONT OF THE ZOO

THỜI GIAN MỞ QUẦY GIỮ ĐỒ
OPENING TIME FOR BAG DROP
42KM: 3:00 - 3:45
21KM: 3:00 - 4:15
10KM, 5KM : 4:30 – 5:25

XUẤT PHÁT
START

VỀ ĐÍCH
FINISH

THỜI GIAN MỞ QUẦY GIỮ ĐỒ
OPENING TIME FOR BAG PICK UP
AT FINISH LINE

42KM, 21KM: 6:00 – 13:30
10KM, 5KM : 6:30 – 13:30

VĐV ĐƯA VÒNG TAY
CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN

ATHLETES GIVE BACK
BRACELET TO VOLUNTEERS

VĐV NHẬN LẠI TÚI

ATHLETES RECEIVE THE BAG

Nếu sau giờ hoạt động của quầy giữ đồ, túi 
của vđv sẽ được giữ tại văn phòng Sunrise 
Events Vietnam đến ngày 16/04/2021

BAGS WILL ONLY BE KEPT AT SUNRISE 
EVENTS VIETNAM TIL APRIL 16, 2021

Do vạch xuất phát và vạch đích Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 4 được bố trí tại 2 địa điểm khác 
nhau, các VĐV sẽ gửi đồ tại khu vực xuất phát và sẽ nhận lại chúng tại khu vực đích đến. 
Các bạn lưu ý gửi/nhận đồ vào đúng khung giờ của cự ly mình chạy nhé. Chúng tôi sẽ chỉ nhận giữ đồ khi bạn đựng đồ vào túi vật phẩm 
đua được BTC cung cấp.

Since the Start Line and the Finish line of The 4th edition of the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon are different 
locations, athletes will drop their bag off at the Start line area and receive them back at the Finish line area.
The Bag Drop service will only serve at the allocated times and remember that the service will accept race kit bags merely.

Gửi đồ tại vạch xuất phát
BAG DROP AT START LINE

Lấy đồ gửi tại vạch đích
BAG DROP AT FINISH LINE

LÀNG MARATHON, EMPIRE CITY
MARATHON VILLAGE, EMPIRE CITY

Bạn chỉ cần trình diện vòng đeo tay có đánh số để lấy lại đồ gửi 
được đựng trong túi vật phẩm đua sự kiện.
Bất kì túi đồ hay vật dụng không có người nhận sẽ được bàn giao
cho quản lý kho sau 01:30 chiều ngày 11/04/2021 và được giữ lại
trong văn phòng Sunrise Events Vietnam đến ngày Thứ Sáu 
16/04/2021.
Vui lòng liên hệ qua email: marathontcbhcmc@sunriseevents.
com.vn để nhận lại đồ thất lạc. 

Sau ngày 16/04/2021, BTC có toàn quyền quyết định về việc giải 
quyết các vật dụng này.

Present yourself and your numbered wristband to collect your 
Race Kit bag.
Any unclaimed bags or items will be handed over to the
warehouse manager after 1:30 pm on April 11, 2021 and kept
in the Sunrise Events Vietnam office until Friday, April 16, 2021. 
Please contact email: marathontcbhcmc@sunriseevents.com.vn 
to receive lost items

After April 16, 2021, the organizer has full discretion on the
resolution of the items.

Khu vực Lấy túi nằm ở gần Vạch Đích tại làng Marathon trong khuôn viên Empire City và là nơi các vận động viên đến lấy lại túi đồ đã 
gửi trước khi xuất phát:

The Pick Up Tent is close to the official Finish line at Marathon Village, Empire City and will be open for bag collection as follows:

6:00 – 13:30 Dành cho VĐV Marathon & Bán Marathon   |   Marathon & Half Marathon Runners

6:30 – 13:30 Dành cho VĐV 10KM & 5K   |   10K & 5KM Runners

3:00 – 3:45 Dành cho VĐV Marathon   |   Marathon Runners

3:00 – 4:15 Dành cho VĐV Bán Marathon   |   Half Marathon Runners

4:30 – 5:25 Dành cho VĐV 10KM & 5K   |   10K & 5KM Runners

Bạn sẽ nhận được vòng đeo tay đánh số để lấy lại đồ sau khi hoàn thành 
phần chạy của mình tại vạch đích tại Làng Marathon.
You will receive a numbered wristband to wear during your event and use 
for bag collection at the Finish line at Marathon Village.
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• Số báo danh (BIB) là vật dụng bắt buộc của các Vận động 
viên khi tham gia giải chạy.

• Vận động viên sẽ không được vào đường đua và không nhận 
được kết quả nếu không đeo BIB.

• BIB được phân loại theo màu và mang từng ý nghĩa của mỗi 
màu đặc trưng

• Identification number (BIB) is a must for athletes 
participating in the race.

• Athletes will not be able to enter the race and will not receive 
results without wearing a BIB.

• The different BIB colors and the respective distance 
categories that they represent

GIỚI THIỆU SỐ BÁO DANH (BIB) VÀ HƯỚNG DẪN ĐEO BIB ĐÚNG CÁCH
BIB INTRODUCTION AND HOW TO WEAR YOUR BIB.

Ý NGHĨA MÀU SẮC CỦA BIB
BIB'S COLOR MEANING.

PACER
MARATHON

NAME HERE FEMALE

PACER
HALF MARATHON

NAME HERE FEMALE

A 1234
MARATHON

NAME HERE FEMALE
EVENT SINGLET

FINISHER SHIRT

XXL

XXL

A 1234
HALF MARATHON

NAME HERE FEMALE
EVENT SINGLET XXL

A 1234
10KM

NAME HERE FEMALE
EVENT SINGLET XXL

A 1234
5KM

NAME HERE FEMALE
EVENT SINGLET XXL

Để việc phân loại dễ dàng hơn, BIB cho mỗi cự ly thi đấu sẽ có 
màu khác nhau:

Marathon 
(42.195km)

Màu đen tượng trưng cho sự huyền bí và 
quyền lực mạnh mẽ.

Bán Marathon 
(21.1km)

Màu đỏ là màu của máu, của lửa, của khát 
vọng nỗ lực hết mình.

10km

Khi nhắc đến màu vàng, người ta nghĩ ngay 
đến sự năng động, nhiệt huyết, một tư tưởng 
sáng tạo, luôn trở mình và thay đổi không 
ngừng.

5km
Nhắc đến xanh lá cây là người ta nghĩ ngay 
đến sự sống, sự sinh sôi và trưởng thành, 
hứa hẹn một thế hệ, một tương lai tươi đẹp 
sẽ trỗi dậy không lâu.

Pacer 
Marathon

Màu xanh dương là màu của biển, nó mang 
lại cảm giác yên bình, bao la, vững chãi, cảm 
giác được bảo vệ, che chở.

Pacer Half 
Marathon

Màu xanh da trời là màu sắc của sự tự tin ở 
bản thân để bứt phá chính mình, ngoài ra còn 
là màu của hoà bình và công bằng.

To help avoid confusion, the BIBs for each distance will be 
colored differently:

Marathon 
(42.195km)

Black symbolizes mystery and power.

Half Marathon 
(21.1km)

Red is the color of blood, of fire, of the desire 
to do one's best.

10km
When it comes to yellow, people think of 
dynamism, enthusiasm, creative thinking, 
change and spontaneity.

5km
Green brings to mind thoughts of life and 
vitality, expansion and growth, hope and 
prosperity.

Pacer 
Marathon

Blue is the color of the sky and sea, it 
gives a feeling of tranquility, vastness, 
dependability, and protection.

Pacer Half 
Marathon

Sky blue is a colour of self-belief to 
keep pushing boundaries, while also 
conveying a feeling of peace.

CHÚ THÍCH CHO MẶT TRƯỚC & SAU BIB
DETAILS ABOUT THE FRONTSIDE & BACKSIDE OF THE BIB

A 1234
MARATHON

NAME HERE FEMALE
EVENT SINGLET

FINISHER SHIRT

XXL

XXL

A12345
COMPANY LOGOMARATHON

NAME HERE FEMALE
EVENT SINGLET

FINISHER SHIRT

XXL

XXL

Bạn có bệnh lý nào cần lưu ý không?

SỐ KHẨN CẤP
EMERGENCY HOTLINE 0797002115

Khu vực xuất phát / pen Cự ly thi đấu / Distance

Số BIB / BIB number Size áo sự kiện / Event 
singlet size

Tên trên BIB / Name on BIB

Size áo hoàn thành / Finisher 
T-shirt size 
*Chỉ có cho cự ly Marathon / For 
Marathon distance only

Khu vực xuất phát / pen Cự ly thi đấu / Distance

Số BIB / BIB number Logo công ty/nhóm chạy /
Company or Run club logo

Tên trên BIB / Name on BIB Size áo sự kiện / Event 
singlet size

Size áo hoàn thành/ Finisher 
T-shirt size
*Chỉ dành cho cự ly Marathon/ For 
Marathon distance only

1

1

1

1

1

3

4

4

4

4

2

2

2

2

5

5

5

5

3

3

3

3

2

6

6

7

7

6

6

1. Các thông tin quan trọng về thông tin liên hệ khẩn cấp được in 
ở phần ở phía sau của BIB. Các vận động viên vui lòng điền đầy đủ 
thông tin vào phần mặt sau này.
Other important information about emergency contact is 
printed at the back of the BIB. Please fill out the information on 
the back panel.

2. Khu vực gắn chip tính giờ. Chú ý! Không gấp, gỡ bỏ hoặc làm 
hư chip tính giờ được gắn trên BIB, nếu không thành tích của bạn 
sẽ không được ghi nhận.
Your Timing Device will already be attached to your Race BIB 
when you receive it in your Race Kit bag. Please DO NOT to fold, 
remove, or damage the time chip in any way.

3. Số điện thoại khẩn cấp (chỉ hoạt động trong ngày đua 
11/04/2021).
An Emergency Hotline number will be included on the reverse 
side of your official Race BIB. This number will only availabe to 
use on April 11, 2021. 

LƯU Ý / NOTE:
Các vận động viên đăng ký sau ngày 11/11/2020 sẽ không được đảm 
bảo chính xác kích thước áo sự kiện và áo về đích. Tuy nhiên, Ban tổ 
chức có sắp xếp một khu vực trao đổi size áo giữa các vận động viên 
tại lều đăng ký.

Any persons who registered after November 11, we cannot guarantee 
the right size for your Event Singlet or Finisher T-Shirt. However, we 
have arranged a shirt size exchange area among the athletes at the 
registration tent.
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CÙNG NHAU "CHẠY AN TOÀN" 
GUIDE FOR A SAFE RUN

ĐEO BIB ĐÚNG CÁCH 
HOW TO WEAR YOUR BIB

Ghim vào bốn góc của BIB và đeo trước ngực hay bụng để máy tính có thể nhận diện bạn qua BIB, đảm bảo không có thông tin bị che 
khuất hoặc sử dụng dây đeo BIB.
Our BIB at each corner ensures you don’t cover any information and wear your BIB on your front side, asten BIB to a race belt with 
toggles that Organizer provides for Marathon, Half Marathon and 5km.

Đảm bảo thông tin liên lạc khẩn cấp được viết vào mặt sau của BIB. Thông tin người liên lạc khẩn cấp phải sẵn sàng trong ngày diễn ra 
sự kiện và không tham gia thi đấu. Nếu đăng kí bằng số điện thoại quốc tế, vui lòng đảm bảo mã số quốc tế được cung cấp chính xác.
Ensure emergency contact details are written on the back of your BIB. Emergency contact must be available on race day and not 
competing. If an international number is provided below, please ensure that it has the correct international dial code.

Không thay đổi, chỉnh sửa, gấp hoặc vò BIB.
Do not alter, modify, fold or crumple your BIB.

Không tháo chip tính giờ.
Do not remove the timing chip tag.

* VỚI ĐAI ĐEO BIB  |  With race belt

1 2

3

SỬ DỤNG KHẨU TRANG
MASK USAGE

Tất cả cá nhân BẮT BUỘC phải đeo khẩu trang tại tất cả những nơi trong khuôn khổ (khu 
vực & thời gian) diễn ra sự kiện: 
Làng Marathon   |   Trước khi xuất phát   |   Sau khi về Đích

Every individual MUST wear a face mask in the event areas at all times, including: 
The Marathon Village   |   Before reaching the Start Line   |   After leaving the Finish Line

KHAI BÁO Y TẾ
HEALTH DECLARATION

Tất cả cá nhân BẮT BUỘC phải khai báo y tế trong vòng 24 giờ tại trang tokhaiyte.vn 
(hoặc tại ứng dụng Vietnam Health Declaration). Sau đó, trình diện kết quả và nhận 
xác nhận từ BTC tại tất cả lối vào khuôn khổ (khu vực & thời gian) diễn ra sự kiện.

Every individual MUST fill out the health declaration (completed within the previous 24 
hours) at tokhaiyte.vn (or download the tokhaiyte app), present the declaration while 
passing through any entrance of the event areas, and receive approval to enter from 
The Organizing Committee.

KIỂM TRA THÂN NHIỆT
VÀ DUNG DỊCH RỬA TAY 

TEMPERATURE SCREENING

Tất cả cá nhân BẮT BUỘC phải đo thân nhiệt và khử trùng tại tất cả lối vào khuôn khổ 
(khu vực & thời gian) diễn ra sự kiện

Every individual MUST take the temperature screening while passing through any 
entrance of the event areas.

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE
INSTALLING BLUEZONE APP

Tất cả cá nhân được YÊU CẦU cài đặt và sử dụng Bluezone tại mọi lúc mọi nơi trong 
khuôn khổ sự kiện.

Every individual MUST install and use Bluezone in the event areas at all times.

(*) Với bất kì cá nhân nào không tuân thủ hoặc có thái độ bất hợp tác thì BTC sẽ yêu cầu 
rời khỏi khu vực sự kiện cũng như có quyền không cho phép thi đấu và tước bỏ danh 
hiệu, hủy kết quả thi đấu.

(*) For any individuals who do not comply or have an uncooperative attitude, the Organizing 
Committee will request they leave the event area, as well as disqualify them, strip them of 
any titles, and cancel their race result.
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lượt xuất phát 

PEN BREAKDOWN

Vận động viên tham gia các cự ly Marathon, Half Marathon và 10km được yêu cầu xuất phát theo các lượt & khu vực 
khác nhau (gọi tắt là Pen) được đánh dấu A,B,C,D,E dựa trên thời gian ước tính hoàn thành. Vận động viên phải di 
chuyển vào đúng khu vực được in trên BIB tại khu vực xuất phát.  Ban tổ chức có quyền thay đổi khu vực xuất phát 
của Vận Động Viên khi thấy cần thiết, mà không cần thông báo trước cho người tham gia.

Participants in the Marathon, Half Marathon and 10km are required to start from different Start Pens (defined below) 
based on their estimated time of completion. Participants are to assemble in their respective Start Pens which 
are reflected on their running bib. The Organiser has the right to change the Start Pens of the Participants, where 
deemed necessary, without prior notice to the Participants.

KHU
PEN

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH ĐƯỜNG ĐUA
ESTIMATED FINISHING TIME

MARATHON 42.195KM HALF-MARATHON 21.1KM 10KM 5KM

A Dưới 2 giờ 30 phút
Under 02:30 hours

Dưới 1 giờ 15 phút
Under 01:15 hours

Dưới 39 phút
Under 39 mins

B Dưới 3 giờ
Under 3 hours

Dưới 1 giờ 30 phút
Under 01:30 hours

Từ 40 phút --> 54 phút
From 40 - 54 mins

C Từ 3 giờ 01 phút -> 4 giờ
From 03:01 - 04:00 hours 

Từ 1 giờ 30 phút -> 2 giờ
From 02:01 - 02:30 hours 

Từ 55 phút --> 01 giờ 09 phút
From 00:55 - 01:59 hours

D Từ 4 giờ 01 phút -> 5 giờ
From 04:01 - 05:00 hours 

Từ 2 giờ 01 phút -> 2 giờ 30 phút
From 02:01 - 02:30 hours 

Từ 01 giờ 10 phút --> 01 giờ 25 
phút
From 01:10 - 01:25 hours

E Trên 5 giờ
Over 5 hours

Trên 2 giờ 30 phút
Over 02:30 hours

Trên 1 giờ 25 phút
Over 01:250 hours

F

KHU A
PEN A
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KHU E
PEN E

KHU F
PEN F

KHU C
PEN C

KHU B
PEN B

QUẦY
TRUYỀN THÔNG
MEDIA

QUẦY VIP
VIP AREA

QUẦY GỬI ĐỒ
BAG DEPOSIT

THẢO CẦM VIÊN
SAIGON ZOO

KHU D
PEN D

KHU CHỜ XUẤT PHÁT
ENTRANCE

ĐƯỜNG ĐI BỘ
CORSSING CROSSING THE LINE

NHÀ VỆ SINH
RESTROOMS 

QUẦY THÔNG TIN
INFORMATION

QUẦY Y TẾ
FIRST AIDS

LỐI VÀO
ENTRANCE

LỐI VÀO
ENTRANCE

BẢN ĐỒ KHU VỰC XUẤT PHÁT (*)

START LINE MAP (*)

MỞ CỬA TỪ 03:00 GIỜ NGÀY 11/04/2021
OPEN FROM 3AM IN APRIL 11, 2021

CỰ LY  /  DISTANCE
GIỜ XUẤT PHÁT  

/  FLAG-OFF

Marathon (41.195 KM) 04:00 AM

Half Marathon (21.1 KM) 04:30 AM

10 KM 05:40 AM

5 KM 05:45 AM

(*) THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN
SỐ 1, ĐƯỜNG LÊ DUẨN, TP.HCM

(*) SAIGON ZOO - NO.1 LE DUAN STR., 
DIST.1, HCMC

Lưu ý: Đeo khẩu trang khi xuất phát
Notice: start with mask
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các quy định & luật lệ 

RULES & REGULATIONS

GIỜ XUẤT PHÁT  /  START TIME

CỰ LY / DISTANCE 11/04/2021

Marathon (42.195KM) 4g00 sáng 4:00 AM

Bán Marathon (21.1KM) 4g30 sáng 4:30 AM

10KM 5g40 sáng 5:40 AM

5KM 5g45 sáng 5:45 AM

CÁC QUY TẮC & QUY ĐỊNH KHI CHẠY

a.    Vận động viên có thể chạy, đi bộ hoặc bò;
b.    Trách nhiệm duy nhất của mỗi vận động viên là phải biết và tuân theo quy định đường chạy. Không có sự điều chỉnh về thời gian 
hoặc kết quả vì bất kỳ lý do gì, đối với các vận động viên không tuân thủ đúng đường chạy (ví dụ: nếu vận động viên chạy sai hướng 
hoặc chạy nhiều hơn cần thiết, thời gian sẽ không bị trừ khỏi kết quả đua cuối cùng của vận động viên);
c.    Tất cả các vận động viên phải tuân thủ tất cả các luật giao thông trong khi tham gia chạy trừ khi được chỉ định cụ thể bởi Trọng tài 
cuộc đua hoặc Cán bộ cuộc đua có thẩm quyền thực tế. Trong trường hợp có hướng dẫn khác, tất cả các vận động viên phải dừng hẳn 
khi có biển báo giao thông hoặc thiết bị điều khiển giao thông và không được đi qua bất kỳ giao lộ nào trừ khi giao lộ đó không rõ giao 
thông. Bất kỳ vi phạm nào của việc này sẽ dẫn đến hình phạt thời gian hoặc không đủ tiêu chuẩn (tùy thuộc vào mức độ vi phạm);
d.    Vận động viên không được cởi trần khi chạy. Các vận động viên phải mặc áo (áo sơ mi, áo thể thao / áo ngực thể thao v.v...) mọi lúc 
trong đoạn chạy của cuộc đua;
e.    Vận động viên bắt buộc phải bỏ những vật phẩm trên đường đua: chai nước, giấy gói gel, giấy gói thanh năng lượng hoặc các mặt 
hàng quần áo, chỉ có thể được đặt trong khu vực đặt rác được chỉ định tại mỗi trạm tiếp nước.
f.    Các vận động viên phải đeo số báo danh (BIB) trước mình và số BIB phải được nhìn thấy rõ ràng mọi lúc trên đường chạy. Số BIB 
dùng để xác định các vận động viên chính thức trong Cuộc đua. Việc gấp, cắt số bib, hay cố tình thay đổi bất kỳ định dạng hay thông tin 
trên BIB đều bị cấm thi đấu  và không công nhận kết quả thi đấu.
g.    Có mặt ít nhất 30 phút trước giờ xuất phát
h.    Chạy qua tất cả các thảm tính giờ. Nếu không, kết quả chạy là Không đạt yêu cầu (DQ-disqualifed)
i.    Chạy về đích quá thời gian quy định (cut-off time) hoặc không chạy qua thảm tính giờ ở vạch đích, hệ thống ghi nhận kết quả KHÔNG 
HOÀN THÀNH (DNF). Xếp hàng trong khu vực chạy theo thời gian ước tính hoàn thành.
j.    Bắt đầu chạy trong vòng 30 phút kể từ khi có hiệu lệnh xuất phát. Nếu không, bạn sẽ bị truất quyền thi đấu (DQ).

a.    Athletes may run, walk, or crawl;
b.    It is the sole responsibility of each athlete to know and follow the prescribed running course. No adjustments in times or results will 
be made, for any reason whatsoever, for athletes who fail to follow the proper course (e.g., if the athlete runs in the wrong direction or 
runs more than necessary, time will not be subtracted from the athlete’s final Race time); 
c.    All athletes must obey all traffic laws while on the running course unless otherwise specifically directed by a Race Referee or 
Race Official with actual authority. Unless otherwise directed in accordance with the preceding sentence, all athletes must come to 
a complete stop when required by a traffic sign or traffic control device and must not proceed through any intersection unless such 
intersection is clear of oncoming traffic. Any violation of this Section will result in a time penalty or disqualification (depending upon 
severity of the violation); 
d.    Running with a bare torso is prohibited. Athletes must wear a shirt, jersey, or sporttop/sports bra at all times during the run segment 
of the Race;  
e.    Any item that needs to be discarded, including but not limited to water bottles, gel wrappers, bar wrappers or clothing items, may be 
discarded only in the designated trash drop zones at each aid station. 
f.    Athletes must wear their issued bib number in front of the athlete’s person and the bib must be clearly visible at all times on the 
run course. Bib numbers identify the official athletes in the Race. Folding, cutting the bib number, intentional alteration of any kind, or 
failure to wear bib number is prohibited and may result in disqualification.
g.    Arrive at least 30 minutes before your start time
h.    Run across all timing mats. Failure to do so will result in DID NOT FINISH (DNF) or DISQUALIFIED (DQ).
i.    Do not finish in cut off time or do not run across timing mat at finish line, the result will be in DID NOT FINISH (DNF). Queue in the race 
pen according to your estimated finish time.
j.    Start running within 30 minutes after start time. Failure to do so will lead to disqualification (DQ)

RUN COURSE RULES & REGULATIONS
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THỜI GIAN HOÀN THÀNH QUY ĐỊNH 
CUT OFF TIME

Thời gian hoàn thành quy định là thời gian tối đa để vật động viên hoàn thành cuộc đua với cự ly đã 
đăng ký của mình bằng việc vượt qua điểm cuối cùng của đường chạy (vạch đích). Thời gian hoàn 
thành quy định của các cự ly hoàn toàn khác nhau. Thời gian cho mỗi vận động viên sẽ bắt đầu 
được tính ngay khi họ chạy qua vạch thời gian ở vạch xuất phát. Bất kỳ vận động viên nào không 
hoàn thành cuộc đua trước thời gian hoàn thành quy định sẽ nhận được kết quả "KHÔNG HOÀN 
THÀNH" (DNF).

Cut Off Time is the longest time limit for participants to complete their distance of the race by 
passing at the end of the race route (finish line).
The Cut of time of each distance will be completely different from others. Time for each participant 
will begin as soon as they cross the timing line at the start line. Any participant who does not
complete the race course before the cut-off time will receive a DNF result (did not finish).

CỰ LY / DISTANCE
THỜI GIAN HOÀN THÀNH 
QUY ĐỊNH

CUT OFF TIME

Marathon (42.195KM) 7 giờ 30 phút 7 hours 30 minutes

Bán/Half Marathon (21.1KM) 4 giờ 4 hours

10KM 2 giờ 2 hours

5KM 1 giờ 1 hour

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG MASTERISE HOMES CUNG CẤP 
KHU VỰC CHO BUỔI CHẠY TEST PACER

MASTERISE HOMES, AS A GOLD SPONSOR, PROVIDED THE AREA 
FOR THE TEST PACER PROGRAM



TẤT CẢ ĐƯỢC CHUẨN BỊ DÀNH CHO BẠN TẠI KHU VỰC VẠCH ĐÍCH
WE PREPARED EVERYTHING FOR YOU AT FINISH LINE.

NƯỚC UỐNG

MÁT LẠNH

Hydration Station
XE TRUNG CHUYỂN,

KHU VỰC ĐÓN TAXI

Shuttle Bus, Taxi Areas

Finisher medal Finisher Shirt (*)

*Chỉ dành cho cự ly Marathon

   Marathon only

Bolaven Banana
CHUỐI
BOLAVEN

ÁO HOÀN THÀNH CỰ LY (*)

HUY CHƯƠNG

VỀ ĐÍCH

chú thích
LEGEND

LỐI RA KHU EXPO
WAY OUT EXPO

LỐI VÀO KHU EXPO
WAY IN EXPO

HÀNG RÀO
BARRICADES

Cập nhật vào ngày 26/11/2020 (có thể thay đổi mà không báo trước)
* As of 26th November, 2020 (Subjects to change without prior notice)

SÂN KHẤU
STAGE

KHU VỰC PHỤC HỒI
RECOVERY

KHU VỀ ĐÍCH
FINISHER TENT

KHU VỰC Y TẾMEDICAL TENT

KHU VỰC LẤY ĐỒBAG DROP PICK UP TENT
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BÃI ĐỖ Ô TÔCAR PARKING

vạch đích
FINISH LINE

Mỗi chiến thắng là một câu chuyện, nhưng chiếc huy chương của mùa giải thứ 4 sẽ là thành 
tích ngoan cường nhất

“Vật báu” mùa giải thứ 4 lấy cảm hứng từ khoảnh khắc về đích đầy hứng khởi trong sắc vàng 
đồng trường tồn, cùng phối lụa uốn quanh như những cung đường trải khắp thành phố tượng 
trưng cho tham vọng mang đến trải nghiệm chạy bộ mới lạ trong không gian thành phố quen 
thuộc. Tuy kí ức vốn không thể lưu giữ, hãy để chiếc huy chương ghi dấu kỷ niệm của bạn tại 
giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Lần thứ 4. Chúng ta đã có một 
năm nhiều thử thách, cám ơn bạn vì đã không bỏ cuộc

Storytelling is our obligation to the next generation and our 4th edition finisher medal has a 
story to tell.

This year’s “treasure” is inspired by finish-line moments and the magical feeling you get when 
you have done something great or something you never even thought possible. It captures 
that positive and all-consuming feeling as the runners on our medal cross through the silky 
finisher ribbon after running through our beautiful Ho Chi Minh City. Let this year’s medal serve 
as a token and reminder of not only what you achieve on race day, but also the perseverance 
we have all demonstrated this year with an echo that we will not give up.

Áo Finisher - Thỏi nam châm kích thích khát khao về đích
Khoác lên mình một nền đen đẳng cấp, chiếc áo sở hữu hoạ tiết mũi tên sắc sảo như đôi 
chân chạy không ngừng lao về phía trước. Mặt sau chấm phá với thiết kế in những địa 
điểm đặc trưng, khắc dấu về hành trình đua rảo khắp các cung đường của thành phố 
năng động bậc nhất thế giới. Lưng áo của người chiến binh không quên gây ấn tượng bởi 
lời khẳng định “Finisher 42.195KM” trong sắc trắng tương phản đầy ngạo nghễ.

Finisher Shirt - Wake your burning desire for the finish line
This year’s finisher shirt is set on black, to signify power, and is highlighted with a bold 
arrow to represent great determination and will. The back of the shirt is imprinted with 
dark grey which embodies running through this bustling city. The shirt is finished with 
bright, white text that says, “FINISHER 42.195KM.” This text stands boldly against the 
base of the shirt to feature the accomplishment of a race warrior. 

Là giải chạy duy nhất tại Việt Nam bố trí Vạch Xuất phát và Vạch Đích tại hai địa điểm 
khác nhau, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 4 đã 
trang bị xe trung chuyển đưa các vận động viên từ làng Marathon (Vạch Đích) về Đài 
Truyền Hình (gần với Vạch Xuất phát) sau khi kết thúc thi đấu, trong suốt thời gian từ 
7h sáng đến 14h chiều ngày 11/04/2021. Đội ngũ xe trung chuyển của chúng tôi rất hân 
hạnh mang đến trải nghiệm đua độc đáo mở ra hành trình 2021 tuyệt vời của bạn. 

Ngoài ra, tại khu vực Làng Marathon còn có sự hiện diện của rất nhiều taxi sẵn sàng để 
bạn thuận tiện chọn cách di chuyển nhất. 

As the only Marathon in Vietnam with start line and finish line located in two 
different places, we have prepared shuttle bus to transport athletes from Marathon 
Village (Finish Line) to the Ho Chi Minh City Television Station (close to the Start 
Line) after finishing the race, from 7:00 to 14:00, April 11th, 2021. A great journey 
should have great partners, and our shuttle bus drivers are honored to open your 
amazing 2021. 

Besides, the Taxi waiting area is also available in Marathon Village.

ÁO HOÀN THÀNH 

CỰ LY MARATHON 

THE MARATHON 

FINISHER SHIRT

HUY CHƯƠNG

VỀ ĐÍCH

FINISHER MEDAL

XE TRUNG CHUYỂN, 

KHU TAXI 

SHUTTLE BUS, TAXI AREA
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sau sự kiện
POST RACE

KẾT QUẢ
YOUR RESULTS

Kết quả tạm tính và chính thứ sẽ được cập nhật  tại:
https://marathonhcmc.com/2020-results/

Immediately after the race we will publish unofficial results at:
https://marathonhcmc.com/2020-results/

ITAB
THE RACE MEDAL PERSONALISATION THAT HELPS YOU TO CELEBRATE

iTAB sẽ là một chứng nhận nhỏ gắn gọn gàng trên dây đeo huy chương cùng với thành tích hoàn thành cự 
ly chạy của bạn. Bạn sẽ dễ dàng hồi tưởng lại trải nghiệm độc đáo của bạn trong ngày chạy này. Trong 30 
ngày làm việc kể từ giải kết thúc, bạn sẽ nhận được iTAB gửi về địa chỉ của bạn đã cung cấp  khi điền vào 
mẫu đăng ký. Trong trường hợp muốn thay đổi địa chỉ nhận iTAB, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email 
marathontcbhcmc@sunriseevents.com.vn nhé! Sau thời gian trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu 
bạn không nhận được iTAB vì đăng ký thông tin người nhận không chính xác.  

An iTAB ribbon hanger lets you personalize any medal with 
your name and finish time. The engraved plate is attached 
to your medal ribbon with a unique iTAB buckle. It looks 
neat, is visible from the front of the medal, and helps you 
remember your race day for years to the address you 
provided in registration form, within 30 working days post 
marathon. In case you want to change the address, please 
contact us via email marathontcbhcmc@sunriseevents.
com.vn. After this time, we are sorry if you don’t receive 
iTAB because of incorrect information.

www.iTAB.us.com
#EveryRaceTellsAStory 
#BeGreaterTogether

Your Name
Your Address 
Past Code

YOUR NAME
02:56:12

Stick ITAB in place on
your medal

RACE
REGISTRATION

select ITAB

Train for event You choose iTAB when you 
register for your event

02:56:12
Your event day

iTAB create your tag and 
post to it to you

những câu hỏi thường gặp 

FAQs

NẾU TÔI CÓ CÂU HỎI TRONG NGÀY DIỄN RA SỰ KIỆN?
Tình nguyện viên sẽ hỗ trợ trả lời câu hỏi. Vì thế, vui lòng tìm các 
bạn tình nguyện viên mặc áo HỒNG nếu có thông tin cần giải đáp. 
Đồng thời, chúng tôi cũng có quầy Thông Tin trong khu Triễn lãm 
để hỗ trợ.

NẾU TÔI BỊ MẤT ĐỒ TRONG 3 NGÀY SỰ KIỆN?
Chúng tôi có quầy Thất Lạc trong lều Nhận bộ vật phẩm đua. 
Những vật dụng thất lạc sẽ được giữ lại trong văn phòng Sunrise 
Events Vietnam trong vòng 05 ngày làm việc. Vui lòng liên hệ qua 
email: marathontcbhcmc@sunriseevents.com.vn

TRONG SỰ KIỆN CÓ DỊCH VỤ GIỮ ĐỒ HAY KHÔNG?
Có, Ban tổ chức có sắp xếp dịch vụ giữ đồ cho các Vận động 
viên và sẽ di chuyển đồ của bạn về Vạch đích. Xin lưu ý rằng số 
lượng đồ nhận giữ là có hạn và BTC chỉ nhận giữ các túi có kích 
thước nhỏ. 

TÔI SẼ GIỮ XE Ở ĐÂU TẠI SỰ KIỆN?
Vui lòng xem Bản đồ lối vào tại trang [20-21] dành cho ngày 09-
11/04/2021 khi đi nhận bộ vật phẩm đua.

NẾU TÔI CẢM THẤY KHÔNG KHOẺ TRONG LÚC CHẠY?
Chúng tôi có bố trí trạm y tế suốt dọc đường chạy, và bạn cũng 
có thể dừng ở các trạm tiếp nước hay các bạn tình nguyện viên 
dọc đường để được hỗ trợ hoặc để được thông báo với trạm y tế 
gần nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng điều động y sĩ lưu động dọc 
đường để hỗ trợ ý tế một cách tốt nhất.

LÀM SAO TÔI BIẾT KẾT QUẢ SAU KHI CHẠY?
Sau giải chạy, chúng tôi sẽ cung cấp đường link tra cứu kết quả 
theo số BIB và tên của người chạy trên trang website của giải.

TÔI CÓ THỂ TÌM THẤY  ĐIỀU LỆ GIẢI Ở ĐÂU?
Bạn có thể tìm điều lệ của giải trên tại đường: 
https://vn.marathonhcmc.com/cac-quy-tac-va-luat-le/

TÔI CẦN ĐEM THEO GÌ ĐỂ NHẬN BỘ VẬT PHẨM ĐUA?
Vui lòng tham khảo nội dung phần 7.1 Hướng dẫn bộ dụng cụ 
đường đua. Trong trường hợp nhận BIB theo doanh nghiệp, vui 
lòng tham khảo thông tin tại:
https://marathonhcmc.com/vi/nhan-race-kit/

WHAT IF I HAVE A QUESTION ON THE DAY OF THE EVENT?
Volunteers will be available to support. Please look for our 
volunteers in PINK shirts to ask for support. We also have 
an information Desk in the Expo area to further answer any 
question you have.

WHAT IF I LOSE SOMETHING DURING THE 3 DAYS OF THE 
EVENT?
The Lost & Found counter will be located within the Race kit 
pick up tent. Any Lost & Found items will be kept for picking up 
at the SEV office within 5 working days. Please contact us at: 
marathontcbhcmc@sunriseevents.com.vn

IS THERE A BAG DROP AT THE EVENT?
Yes. Please note that we have a limited number of slots for 
checked-in bags, therefore this service is a first come, first 
serve service.

WHERE DO I PARK BEFORE AND DURING RACE DAY?
Please refer to the access map on page [20-21] for parking on 
April 10-11, 2021 to pick up race kit.

WHAT IF I DON’T FEEL WELL DURING THE RUN?
We have arranged Medical stations along the course, or you can 
stop at any Hydration station or any of our volunteers/marshal 
for assistance and to connect with the closest Medical station. 
We also provide medical personnel to patrol the course.

WHERE DO I GET MY RESULT AFTER THE RACE?
After the race, we will provide a link on our website to the 
database where runners can search for their results based on 
their bib numbers or names

WHERE CAN I FIND ADDITIONAL RACE RULES?
You can find more results on our website under Rules and 
Regulations:
 https://www.marathonhcmc.com/rules-and-regulations/

WHAT DO I NEED TO BRING TO PICK UP MY RACE KIT?
Please read the instruction 7.1 Guide for race kit pick-up. If you 
are collecting for a Corporate Challenge, please visit our website:
 https://marathonhcmc.com/vi/nhan-race-kit/
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người dẫn tốc
PACERS

Khái niệm của Người dẫn tốc (Pacers) được đưa ra để giúp Vận động viên theo dõi thời gian mong muốn của họ 
cho việc chạy marathon và bán marathon. Đó là một phần bổ sung cho những vận động viên tập trung việc cỉa 
thiện thành tích, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên dụng thử!

Vào ngày sự kiện, bạn sẽ tìm thấy Pacers chính thức đeo Bong bóng Màu tại vạch Xuất Phát. Các màu đại diện 
cho thời gian hoàn thành cuộc đua tương ứng. Xem màu và thời gian được liệt kê bên dưới.

The concept of Pacing is designed to help participants clock their desired time for both the marathon and 
half-marathon. It’s an added bonus for those who are focused on improving their performance, so we highly 
recommend you give pacing a try!

On race day, you’ll find our official Pacers holding coloured balloons at the Start Line. The colours represent the 
corresponding desired finishing times. See the colours and times listed below.

01:45

02:00 04:15

03:45

02:20 04:45

02:10 04:30

04:00

02:30 05:00

half marathon marathon

COMMUNITY

CỘNG ĐỒNG

TÌNH NGUYỆN VIÊN 
VOLUNTEERS 

NGƯỜI DẪN TỐC 
PACERS 

THÔNG TIN VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP 
PRO PROFILES  

THỬ THÁCH DOANH NGHIỆP 
CORPORATE CHALLENGE

THỬ THÁCH CÂU LẠC BỘ CHẠY 
RUN CLUB CHALLENGE 

CÙNG CHẠY, CÙNG ĐÓNG GÓP 
KEEP RUNNING, KEEP GIVING!
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danh sách người dẫn tốc
PACERS PROFILES

01:45
HALF MARATHON
GREY BALLOON

02:10
HALF MARATHON
RED-ORANGE 
BALLOON

02:10
HALF MARATHON
NUDE BALLOON

02:00
HALF MARATHON
ORANGE BALLOON

NGUYỄN TUẤN
ANH

NGUYỄN VĂN
NỮ

LÊ THANH
TÂM

TỪ VĨNH
PHÁT

NGÔ MƯU TIẾN NGUYỄN XUÂN
HIẾU

DƯƠNG TRẦN
PHONG VŨ

NGUYỄN THÀNH
TRUNG

TÔN QUANG
HIẾU

DƯƠNG TRỌNG
NGHĨA

LẠI THỊ XUÂN 
HƯƠNG

NGÔ MẠNH
NHƯ

PHAN ĐỨC
TÚ

HOÀNG NGUYỄN
QUỐC HIỆP

NGUYỄN THANH
PHI

TRƯƠNG QUANG
VÕ

VŨ THANH
THẮNG

NGUYỄN ĐẠT
QUAN

Đội hình dẫn tốc tại giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh mùa thứ 4 được dẫn dắt bởi học việc chạy bộ MAGIC 
STRIDE RUNNING INSTITUTE (MSRI). Là Học viện đầu tiên tại Việt Nam chuyên Huấn luyện Chạy bộ cho các vận động viên 
chuyên nghiệp và bán chuyên, người chạy phong trào, và những người mới tiếp cận bộ môn.

Được vận hành bởi đội ngũ Huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chuyên sâu về Performance Boost Up, và đội ngũ Trainer với 
hơn 10.000 giờ huấn luyện trực tiếp, MSRI đã được tin tưởng với các dịch vụ đào tạo cho vận động viên thuộc mọi lứa tuổi và 
trình độ:
• Running Basic - Khóa học chạy bộ căn bản
• Running Dynamics Correction - Khóa học chuyên đề kỹ thuật  
• Khóa học cho các cự ly Full Marathon, Half Marathon, 10KM
• Gói tập Cá nhân: Standard/High-Performance/Elite

Gần 600 vận động viên đã trải qua quá trình huấn luyện với MSRI và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. Một số vận 
động viên không chỉ giành được giải cao trong các cuộc đua tại Việt Nam mà còn đạt chuẩn tham gia giải Boston Marathon.

Nếu bạn là người yêu thích chạy bộ và đang cần tìm kiếm một phương pháp tập luyện tốt và phù hợp để cải thiện nhanh chóng 
và bền vững, hãy nhanh chóng liên hệ với MSRI! 
Chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận cùng bạn và tư vấn để tìm ra giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất cho bạn.

MAGIC STRIDE RUNNING INSTITUTE
#RUN2BELIEVE

Pace runners in this year’s Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon are provided by MAGIC STRIDE RUNNING 
INSTITUTE (MSRI), the 1st and leading run coaching and training experts in Vietnam. 

Operated by experienced coaches who specialize in Performance Boost Up and who have more than 10,000hrs in the field, 
MSRI is trusted with providing training services for all ages and levels. Courses include:
• Running Basics 
• Running Dynamics
• How to run a Marathon, Half Marathon, 10km
• Private Sessions from Beginner to Elite

Nearly 600 runners have trained with MSRI and achieved amazing results. Some have won races in Vietnam, and qualified for 
prestigious events including the Boston Marathon.

If you are in love with running and looking for a proper method of training to improve quickly, do not hesitate to contact MSRI.

We can’t wait to talk with you to find out the best customized solution for your running.

MAGIC STRIDE RUNNING INSTITUTE
#RUN2BELIEVE

THÔNG TIN VỀ
MAGIC STRIDE 
ABOUT MAGIC STRIDE
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02:30
HALF MARATHON
PINK BALLOON

02:30
HALF MARATHON
PINK BALLOON

02:20
HALF MARATHON
DARK GREEN BALLOON

02:20
HALF MARATHON
DARK GREEN BALLOON

danh sách người dẫn tốc
PACERS PROFILES

BÙI HUY
PHÁT

LƯU NGUYỄN
QUANG KHẢI

NGUYỄN THANH
MINH

NGUYỄN LÊ
MINH

ANNIE D 
NGUYỄN

NGUYỄN THÚY 
NGUYÊN

ĐOÀN PHƯỚC
BẢO HUY

ĐỖ THỊ
THÚY

PHẠM THỊ THU
HIỀN

LÊ QUANG
LÂM ĐỒNG

TRẦN THỊ
HOÀNG UYÊN

04:00
MARATHON
PURPLE BALLOON

04:00
MARATHON
PURPLE BALLOON

03:45
MARATHON
BLACK BALLOON

03:45
MARATHON
BLACK BALLOON

NGUYỄN VIỆT
BÍCH

ĐẶNG QUỐC
TUẤN

LÊ PHI
LANH

PHAN HUY
MẠNH

LÊ TUẤN
MINH

THÂN THƯỞNG

TRƯƠNG VĂN
QUÝ TRỌNG

NGUYỄN CÔNG
PHÚ

VŨ ĐỨC
HOÀNG

LÊ NGUYỄN
ANH MINH

NGUYỄN VĨNH 
CƯỜNG

NGUYỄN SƠN
TÙNG
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04:15
MARATHON
RED BALLOON

04:30
MARATHON
BLUE BALLOON

NGUYỄN VĂN
LINH

PHAN MINH
TOÀN THẮNG

PHẠM TIẾN
SƠN

TRẦN HƯNG
ĐẠO

TONI TRẦN

VÕ MINH
TÚ

danh sách người dẫn tốc
PACERS PROFILES

04:15
HALF MARATHON
RED BALLOON

04:30
MARATHON
BLUE BALLOON

HUANG WEI
LING

LÊ NHẬT
TÀI

LÊ HẢI
ĐĂNG

NGUYỄN HỒNG 
QUÂN

NGUYỄN BẢO
NGỌC

PHẠM  QUỲNH
NGA PHẠM LINH

05:00
MARATHON
GREEN BALLOON

05:00
MARATHON
GREEN BALLOON

CHÂU UYÊN
BÌNH

NGUYỄN QUỐC
TIẾN

DUYỆT TRẦN

NGUYỄN VĂN
ĐỘ

NGUYỄN KHẮC
QUANG

PHAN TRƯƠNG
GIA KHÁNH

NGUYỄN NHẬT 
THẠNH

TRẦN THỊ
MAI ANH

04:45
MARATHON
YELLOW BALLOON

04:45
MARATHON
YELLOW BALLOON

NGUYỄN THANH
PHONG

LÊ MINH
TRUNG

PHẠM NGỌC
HOÀNG

LÊ THÀNH
TRƯƠNG

PHẠM MINH
TOÀN THỊNH

NGUYỄN THANH 
DŨNG
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thử thách doanh nghiệp
CORPORATE CHALLENGE

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank là dịp đặc biệt để các doanh nghiệp khuyến khích cán 
bộ nhân viên, khách hàng và đối tác của mình tham gia các hoạt động thể thao, từ đó hình thành lối sống lành mạnh. 
Gói dành cho doanh nghiệp được thiết kế theo quy mô của từng doanh nghiệp nhằm tăng cường gắn kết và tinh thần 
đội nhóm của các đơn vị tham gia cũng như giúp các cá nhân đạt được mục tiêu của mình.

The Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon provides a unique platform for companies to encourage 
their staff, clients and suppliers to embrace an active and healthy lifestyle. In line with our motto to “The Greater 
Race”, our marathon embodies the goal for participants to improve and change themselves, and their city, to be 
better and greater. Whether you walk or run, you will be among thousands of other people in the heart of Ho Chi Minh 
City. This marathon is not just the city’s marathon, it is the people’s marathon.

SỐ LƯỢNG THAM DỰ HẠNG MỤC THỬ THÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHIA NHƯ SAU
CORPORATE CHALLENGE DIVISION BREAKDOWN
The Corporate Challenge participants will be entered into a division based on the number of runners entered in the 
event from their company. Divisions are broken out as follows:

NHÓM 1
DIVISION 1

NHÓM 2
DIVISION 2

NHÓM 3
DIVISION 3

NHÓM 4
DIVISION 4

SỐ LƯỢNG
NUMBER OF RUNNERS

100+ 50-99 20-49 10-19

THỬ THÁCH DOANH NGHIỆP & GIẢI THƯỞNG
CORPORATE CHALLENGE & PRIZES

Các doanh nghiệp cùng Nhóm sẽ thi đấu với nhau. Chúng tôi có 2 thử thách:

1. THỬ THÁCH CỰ  LY: tổng km hoàn thành theo thời gian quy định của tất cả các nhân viên tham dự. Doanh nghiệp 
với tổng km cao nhất sẽ thắng giải. 

2. THỬ THÁCH TỐC ĐỘ: tốc độ trung bình của tất cả các nhân viên hoàn thành đường đua theo quy định. Doanh 
nghiệp với tốc độ trung bình nhanh nhất sẽ thắng giải.

Corporate competitors in the same division will compete against each other. There are 2 Challenges for corporate 
teams to compete for: 

1. DISTANCE CHALLENGE: total km finished by all employees in the corporate team. 

2. TIME CHALLENGE: average pace of all corporate team members who finish their event. The corporate team with 
the fastest average pace will win.

GIẢI THƯỞNG 
PRIZES

NHÓM 1 
DIVION I

NHÓM 2
DIVION 2

NHÓM 3
DIVION 3

NHÓM 4
DIVION 4

Suất thi đấu tại Giải Marathon 
Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 
Techcombank Mùa thứ 5 
Complimentary Slots for the 5th 
edition of Techcombank Ho Chi 
Minh City International Marathon

10 5 3 2

CÚP 
TROPHY

Sẽ có Cúp cho mỗi thử thách (Distance & Time) và cho mỗi Nhóm đấu – 
các Nhà vô địch sẽ được giữ Cúp trong cả năm tại công ty của mình và 
sẽ trao lại cho Nhà vô địch của năm tiếp theo.

There will be a Distance and Time Trophy for each division which the 
champions will keep for the entire year.
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thử thách doanh nghiệp
corporate challenge

LOGO PVFCCo UPDATE  12-08-2009

C100; M30; K6

M100; Y100

DIVISION 1

DIVISION 3
DIVISION 4

DIVISION 2



CỘNG ĐỒNG   |   COMMUNITY

89The 4th edition of the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon   |   #TCB_HCMCM88 GIẢI MARATHON QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÙA THỨ 4   |   www.marathonhcmc.com

CẨM NANG CHƯƠNG TRÌNH   |   PROGRAM BOOKLET 

thử thách câu lạc bộ chạy
CORPORATE CHALLENGE

Đây là thử thách cho các câu lạc bộ chạy ở Việt Nam và khu vực nhằm tạo ra sự cạnh tranh thân thiện và hấp dẫn 
giữa các câu lạc bộ. Các thành viên của các câu lạc bộ chạy chỉ cần xác định câu lạc bộ của họ trong mẫu đăng ký 
online từ Ban tổ chức, thử thách sẽ được dựa trên kết quả của cuộc thi.

Mỗi thành viên tham gia và hoàn thành giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 4 sẽ 
được ghi điểm như danh sách ở bảng bên dưới.

This challenge is for run clubs in Vietnam and the region to create friendly and thrilling rivalry. Run club members 
register together and challenge points are calculated based on the results of the race.

Each member of the Run Club  that finishes their registered distance at the 4th edition of the Techcombank Ho Chi 
Minh International Marathon will score points (as listed in the table below) toward their Run Club total:

Câu lạc bộ chiến thắng trong Thử Thách Câu lạc bộ chạy là nhóm có điểm tích lũy cao nhất từ tất cả thành viên. Câu 
lạc bộ chạy Vô Địch sẽ nhận được:
• 10 vé tham dự Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank 2021 (mùa thứ 5)
• Được công nhận thành tích ở trang web chính thức của chúng tôi, fanpage Facebook, Instagram và email gửi 

đến các vận động viên khác.

LƯU Ý: Mỗi vận động viên đăng ký cá nhân chỉ có thể tranh tài ở 1 trong 2 Thử thách câu lạc bộ chạy hoặc Thử thách 
danh nghiệp. Nếu bạn đã đăng ký có Thử thách doanh nghiệp, bạn sẽ được tính thành tích ở thử thách đó.

The winner of the Run Club Challenge will be the Run Club with the highest accumulated points from all qualifying 
team members. The Run Club Champion will walk away with:
• 10 Complimentary entries for the 5th edition of Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon.
• Worldwide recognition on our website, Facebook fan page, Instagram, and mass emails.

NOTE: Only athletes who register as individuals are allowed to compete in the Run Club Challenge. If you are 
registered as part of a Corporate Challenge team, you will compete in the Corporate Challenge only.

MARATHON HALF-MARATHON 10KM NAM
MALE

NỮ
FEMALE

Dưới 3 giờ 30 phút
Sub 3hrs 30mins

Dưới 1 giờ 45 phút
Sub 1hrs 45mins

Dưới 45 phút
Sub 45mins

100 150

Dưới 4 giờ 
Sub 4hrs 

Dưới 2 giờ 
Sub 2hrs

Dưới 50 phút
Sub 50mins

80 100

Dưới 5 giờ 
Sub 5hrs 

Dưới 2 giờ 15 phút 
Sub 2hrs 15mins

Dưới 55 phút
Sub 55mins

40 80

Dưới 6 giờ 
Sub 6hrs 

Dưới 2 giờ 30 phút 
Sub 2hrs 30mins

Dưới 1 giờ
Sub 1hrs

20 40

Dưới 7 giờ 
Sub 7hrs 

Dưới 2 giờ 45 phút 
Sub 2hrs 45mins

Dưới 1 giờ 10 phút
Sub 1hrs 10mins

10 20

Trên 7 giờ 
Above 7hrs 

Trên 2 giờ 45 phút
Above 2hrs 45mins

Trên 1 giờ 10 phút
Above 1hrs 10mins

5 10

*Thành viên không xác định câu lạc bộ chạy của mình trong mẫu đăng kí online từ Ban tổ chức sẽ không được tính điểm cho câu lạc bộ!
*Member who does not identify his/her run club in the online registration form will not score any point for the club!

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG CỘNG ĐỒNG, VÌ MỘT VIỆT NAM VƯỢT TRỘI

Mang tinh thần bền bỉ, sự quyết tâm, kiên định và vượt trội, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 
Techcombank đã trở thành điểm hẹn cho những tinh thần thể thao, cho xu hướng sống khỏe vượt trội hơn mỗi ngày. 
Các vận động viên tham gia giải không chỉ cùng nhau lan tỏa lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe mà còn cùng 
nhau kiên định để vượt qua thử thách, những giới hạn của bản thân, cùng nhau đóng góp cho xã hội, cộng đồng.

Theo đó, để mỗi bước chạy của các vận động viên càng thêm ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, tạo 
điều kiện để giúp đỡ cho những ước mơ khác được chắp cánh, bay cao và xa hơn; Techcombank sẽ tiếp tục đóng góp 
2 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện Thành phố thông qua chương trình trao quỹ “Vì một Việt Nam vượt trội” trong khuôn 
khổ Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 4.

Thay mặt các nhà tài trợ và đối tác, Ban Tổ chức Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank chân 
thành cảm ơn sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các VĐV. Chúng tôi tin rằng một Việt Nam vượt trội vươn 
tầm Thế Giới ngày mai sẽ bắt đầu từ hành trình vượt trội của các thế hệ Việt Nam hôm nay.

PRACTICE OF SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT TOWARDS A SUPERIOR VIETNAM.

With a spirit of perseverance, determination, steadfastness, and superiority, the Techcombank Ho Chi Minh City 
International Marathon has become a meeting point for athletes who wish to live more healthily and improve 
themselves every day. Furthermore, athletes taking part in the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon 
2019 are not only embracing a healthy and active lifestyle through the physical challenge but are also making an 
impact on the lives of those less fortunate.

Accordingly, in order to make the run of each athlete even more meaningful, to spread good values through society, 
and to create the conditions to help others’ dreams fly higher and farther, Techcombank will continue to contribute 2 
billion VND to local charities. This will be carried out through the fund-giving program "For a Greater Viet Nam" within 
the framework of the 4th edition of The Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon.

On behalf of our fantastic sponsors and partners, the Organizing Committee of the Techcombank Ho Chi Minh City 
International Marathon would like to thank all athletes for their enthusiastic and much-valued participation. We 
believe a Greater Viet Nam that will excel in the world tomorrow starts first with the remarkable journeys taken by 
today's Vietnamese generations.

chương trình từ thiện
CHARITY PROGRAM
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mùa thứ 4CON SỐ  ẤN TƯỢNG!
BY THE NUMBERS!

N H Ữ N G

Thông số Độ tuổi  /  Age of Runners

Giới tính  /  Gender Split

Hỗ trợ  /  Support

Hỗ trợ  /  Support

ĐỘ TUỔI TRUNG BÌNH
AVERAGE

AGE33 TUỔI  | YEARS
1 THÁNG
1 MONTH

60

runners  / vận động viên

VẬN ĐỘNG VIÊN
LỚN TUỔI NHẤT

MOST
SENIOR RUNNER

TỪ VIỆT NAM
CỰ LY 10KM

FROM VIETNAM
10KM DISTANCES

87 TUỔI
YRS

10 THÁNG
MONTHS

VẬN ĐỘNG VIÊN
NHỎ TUỔI NHẤT
MOST
JUNIOR RUNNER

TỪ VIỆT NAM
CỰ LY 1.5KM

FROM VIETNAM
1.5KM DISTANCES

5TUỔI
YRS

02 THÁNG
MONTHS

DOANH NGHIỆP
CORPORATES

CÙNG / WITHIN

RUN CLUBS 
CÂU LẠC BỘ
11

VỚI / CONTRIBUTE

RUNNERS
VẬN ĐỘNG VIÊN

5,500

44+
TIẾP TỤC LÀ GIẢI CÓ VĐV 
CỰ LY MARATHON & 
BÁN MARATHON
ĐÔNG ĐẢO NHẤT VIỆT NAM

Created by Olena Panasovskafrom the Noun Project

CONTINUE TO HAVE 
THE LARGEST FIELD OF MARATHON
& HALF MARATHON RUNNERS
IN VIETNAM’S HISTORY

TỔNG CỰ LY HOÀN THÀNH DỰ TÍNH
TOTAL KILOMETRES REGISTERED FOR

DONATION:

217,806KM 

5,600+
VĐV

~300.4
TRIỆU BƯỚC CHÂN  / MIL STEPS

THÀNH PHỐ
VÀ QUẬN HUYỆN VIỆT NAM

1. ANH
2. HÀN QUỐC
3. PHÁP
4. NHẬT BẢN
5. HOA KỲ
6. ẤN ĐỘ
7. TRUNG QUỐC
8. SINGAPORE
9. BA LAN
10. NAM PHI

UK
KOR
FRA
JPN
USA
IND
CHN
SGA
POL
RSA

CITIES AND PROVINCES
OF VIETNAM

10 NGOẠI QUỐC CÓ SỐ LƯỢNG
ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

TOP 10 FOREIGN NATIONS REP

VẬN ĐỘNG VIÊN NỮ
FEMALE

31%69%
VẬN ĐỘNG VIÊN NAM

MALE

40
SỐ LƯỢNG NHÀ TÀI TRỢ
VÀ ĐỐI TÁC HỖ TRỢ SỰ KIỆN
OFFICIAL SPONSORS
AND MARATHON
PARTNERS

CÓ SỰ THAM GIA
CỦA BAN NGÀNH CHÍNH QUYỀN
GOVERNMENT
DEPARTMENTS

TÌNH NGUYỆN VIÊN  /  VOLUNTEERS
2.000+

28

17,000L
ION SUPPLY

DRINK

STAYING HYDRATED 

TOTAL DISTRICTS
/ CITIES RUN THROUGH

LITERS
OF WATER

56,000
LÍT NƯỚC

~13,150
HUY CHƯƠNG
HOÀN THÀNH CỰ LY
FINISHER MEDALS 

~1,075
TẤN KIM LOẠI

TON OF MEDALS

THAT IS ALMOST 135 TIMES RUNNING FROM THE SOUTH POLE (CA MAU PROVINCE) TO THE 
NORTH POLE (LUNG CU, HA GIANG PROVINCE) OF VIETNAM AND 5.5 – TIMES RUNNING 
AROUND OUR GLOBE.

GẦN 135 LẦN CHẠY TỪ CỰC NAM (TỈNH CÀ MAU)
ĐẾN CỰC BẮC (LŨNG CÚ HÀ GIANG) VIỆT NAM
VÀ GẤP 5.5 LẦN CHU VI TRÁI ĐẤT.

Thông số về Vận động viên  /  Number Of Runners

Thông số về Cự ly  /  Distance Signed Up For

13,11 7 MARATHON & 
BÁN MARATHON

BANANAS
16,547

6
2

2,000,000,000 VND

TỶ
ĐỒNG

CHO CÁC QUỸ TỪ THIỆN THÀNH PHỐ THÔNG 
QUA CHƯƠNG TRÌNH TRAO QUỸ “VÌ MỘT VIỆT 

NAM VƯỢT TRỘI”
TO LOCAL CHARITIES THROUGH THE FUND-GIVING 

PROGRAM "FOR A GREATER VIET NAM"

TỔNG SỐ QUẬN/ 
THÀNH PHỐ

CHẠY QUA

SỐ LƯỢNG NƯỚC
VÀ THỨC UỐNG BỔ SUNG ION
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Bên cạnh trải nghiệm đẳng cấp tại giải chạy tầm cỡ quốc tế, các VĐV còn tranh tài cho những 
giải thưởng tiền mặt hấp dẫn tại cự ly Marathon. 
 
Với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên đến $11,200 trong đó $2,000 dành cho hạng Nhất Nam và 
hạng Nhất Nữ chung cuộc cự ly Marathon, giải tạo nên sự cạnh tranh sôi động giữa các VĐV cùng 
chung đam mê chạy bộ, thúc đẩy tạo kỷ lục mới. Ngoài ra, tất cả các VĐV tham gia và hoàn thành 
cự ly đăng ký trong thời gian quy định sẽ nhận được huy chương hoàn thành cuộc đua từ BTC.

In addition to the world-class experience in our running event, athletes compete for attractive 
prizes at the Marathon Distance.
 
With a total cash prize of up to $ 11,200, in which $ 2,000 goes to Marathon First Place Male Winner 
and Marathon First Place Female Winner, the competition is fierce among athletes who share the 
same passion for running, together to break the new records. Besides, all runners who participate 
and complete the registered distance within the cut-off time will receive a honor medal from the 
Organizing Committee.

GI
Ả

I M
A

RA
TH

ON
 V

IỆ
T 

N
A

M
 M

Ở 
RỘ

N
G

M
AR

AT
H

ON
 V

IE
TN

AM
ES

E 
CA

TE
GO

RY

MARATHON PRIZE MONEY 
(USD)

NAM
MALE

1st place Giải nhất 2,000

2nd place Giải nhì 1,000

3rd place Giải ba 750

4th place Giải tư 500

5th place Giải năm 250

NỮ
FEMALE

1st place Giải nhất 2,000

2nd place Giải nhì 1,000

3rd place Giải ba 750

4th place Giải tư 500

5th place Giải năm 250
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MARATHON PRIZE MONEY

NAM
MALE

1st place Giải nhất 500

2nd place Giải nhì 350

3rd place Giải ba 250

NỮ
FEMALE

1st place Giải nhất Nữ 500

2nd place Giải nhì Nữ 350

3rd place Giải ba Nữ 250

NOTE:
• Money prizes are including personal income tax!
• Age group overall: for International citizen & Vietnamese citizen

ALL AWARDS

CƠ CẤU
GIẢI THƯỞNG
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MARATHON 18-29

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

MARATHON 30-39

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba
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MARATHON 40-49

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

MARATHON 50-59

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

MARATHON 50-59

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

MARATHON 50-59

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

MARATHON 60+

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba
NOTE:
• Money prizes are including personal income tax!
• Age group overall: for International citizen & Vietnamese citizen
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HALF-MARATHON 18-29

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

HALF-MARATHON 30-39

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba
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HALF-MARATHON 40-49

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

HALF-MARATHON 50-59

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

HALF-MARATHON 50-59

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

HALF-MARATHON 50-59

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

HALF-MARATHON 60+

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba
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5KM

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

10KM

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

21KM

MALE 
NAM

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

FEMALE 
NỮ

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

CO
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CH
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LE

GE

TOTAL MILEAGUE

Champion Division 1 Vô địch Nhóm 1

Champion Division 2 Vô địch Nhóm 2

Champion Division 3 Vô địch Nhóm 3

Champion Division 4 Vô địch Nhóm 4

AVERAGE PACE

Champion Division 1 Vô địch Nhóm 1

Champion Division 2 Vô địch Nhóm 2

Champion Division 3 Vô địch Nhóm 3

Champion Division 4 Vô địch Nhóm 4

AVERAGE PACE

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba
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NAM / MALE

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

4th place Giải tư

5th place Giải năm

NỮ / FEMALE

1st place Giải nhất

2nd place Giải nhì

3rd place Giải ba

4th place Giải tư

5th place Giải năm

NOTE:
• Money prizes are including personal income tax!
• Age group overall: for International citizen & Vietnamese citizen

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 với tầm nhìn mang 
đến các giải đua thể thao sức bền đẳng cấp thế giới và các sự kiện thể thao thu 
hút đông đảo người tham gia, nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh và năng động 
trong cộng đồng trong và ngoài nước. Song song đó là đưa Việt Nam trở thành 
điểm du lịch thể thao hàng đầu trong khu vực.

SEV là đơn vị tổ chức các sự kiện thể thao sức bền đẳng cấp tại Việt Nam, bao 
gồm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank, Giải Hà Nội 
Marathon Techcombank và Sunrise SPRINT Việt Nam.  SEV cũng là đơn vị độc 
quyền tổ chức Giải IRONMAN 70.3 và IRONKIDS hàng năm tại Việt Nam, đồng thời 
cũng đã tổ chức các sự kiện khác như Vinpearl Luxury Landmark 81: Cuộc đua lên 
Đỉnh cao và chương trình Tiếp Sức “Lên Cùng Việt Nam”.

Sunrise Events Viet Nam (SEV) was established in 2015. SEV's vision is to stage world-
class endurance races and mass participatory sporting events, in order to promote a 
healthy and active lifestyle for individuals - both Vietnamese & foreign - while establishing 
the country as a top destination for sport tourism. 

SEV organizes leading endurance sporting events in Viet Nam, including the 
Techcombank Ho Chi Minh City International, KIDS RUN, Techcombank Ha Noi 
Marathon, and Sunrise SPRINT Viet Nam. SEV is the exclusive licensee for the annual 
IRONMAN 70.3 and IRONKIDS events in Viet Nam, and has also organized the Vinpearl 
Luxury Landmark 81: Race to the Summit and The Relay “Rise with Viet Nam" races.
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SỞ DU LỊCH TP.HCM SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM LIÊN ĐOÀN ĐIỀN KINH TP.HCM

TITLE SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ CHIẾN LƯỢC

GOLD SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

SILVER SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ BẠC

EXCLUSIVE FRUIT SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ TRÁI CÂY ĐỘC QUYỀN

EXCLUSIVE ION SUPPLY DRINK SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ THỨC UỐNG BỔ SUNG ION ĐỘC QUYỀN

VENUE SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ ĐỊA ĐIỂM

TIMING SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HỒ GPS

EXCLUSIVE WATER SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC ĐỘC QUYỀN

PRODUCT SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ SẢN PHẨM

MEDIA PARTNERS
ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

HUMAN RESOURCES SPONSORS
NHÀ TÀI TRỢ NGUỒN NHÂN LỰC

PACER PARTNER
ĐỐI TÁC CHUYÊN MÔN



SỰ KIỆN KHÁC CỦA CHÚNG TÔI   |   OUR OTHER EVENTS

101100 GIẢI MARATHON QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÙA THỨ 4   |   www.marathonhcmc.com

CẨM NANG CHƯƠNG TRÌNH   |   PROGRAM BOOKLET 

The 4th edition of the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon   |   #TCB_HCMCM

Mùa giải thứ 6 này sẽ một lần nữa được tổ chức tại thành phố 
biển Đà Nẵng tuyệt đẹp, một trong số các thành phố hành 
chính và năng động bậc nhất tại Việt Nam vào ngày 9 tháng 

5 năm 2021. Với vô số điểm tham quan du lịch xung quanh thành 
phố như những bãi biển thơ mộng, sự đa dạng về văn hóa ẩm thực 
đặc biệt là ba Di sản Thế giới được UNESCO công nhận là: Quần 
thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, Đà Nẵng 
giữ vững vị trí là một trong các điểm đến đáng nhớ cho cả du lịch 
nội địa và quốc tế. Tờ New York Times từng xướng tên Đà Nẵng 
trong danh sách 52 điểm đáng đến nhất năm 2019 và “Miami của 
Việt Nam” cũng là một trong hai mươi thành phố sạch đẹp nhất 
thế giới và đáng sống nhất tại Việt Nam. Giải VNG IRONMAN 70.3 
Việt Nam hằng năm đã trở thành bệ phóng thúc đẩy nền kinh tế 
của khu vực miền trung. Sự kiện năm 2021 cũng không ngoại lệ, 
BTC vô cùng hào hứng để được đẩy mạnh giao thương của khu vực 
và quảng bá vẻ đẹp ngỡ ngàng của Việt Nam như một điểm đến 
Thể thao - Văn hoá - Du lịch tuyệt vời. 

Tham gia Giải VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam 2021, các vận động 
viên có thể đăng ký theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tiếp sức 
từ hai đến ba thành viên. Ngoài ra, các doanh nghiệp và nhóm 
đồng nghiệp còn có thể tham gia theo hình thức Thử thách Doanh 
nghiệp - “Corporate Challenge” để lan tỏa và xây dựng phong trào 
thể thao trong tổ chức của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, VNG 
IRONMAN 70.3 Việt Nam 2021 đã có trên 1,500 cá nhân, những vận 
động viên đã được tự động dời lịch thi đấu từ mùa giải 2020, đăng 
ký với cả hai hình thức cá nhân lẫn đồng đội. Sự kiện năm nay còn 
có 40 suất tham dự thi đấu tại Giải Vô địch Thế giới IRONMAN 70.3 
2021 sẽ được tổ chức tại Thành phố St. George, Bang Utah, Hoa Kỳ 
vào ngày 17-18/09/2021.

Từ một sự kiện đơn lẻ vào năm 2015, Giải IRONMAN 70.3 Việt Nam 
mở rộng thành một lễ hội thể thao đa môn phối hợp, truyền cảm 
hứng và kết nối những người yêu thể thao sức bền mọi lứa tuổi đến 
từ khắp các châu lục. Mùa giải 2015, số lượng vận động viên Việt 
Nam giới hạn ở 50 người. Đến 2019, số lượng này đã tăng đến hơn 
1,000 người. Năm 2019 cũng đã đón chào trên 2,200 vận động viên 
đến từ hơn 60 quốc gia bao gồm cả Giải IRONKIDS Việt Nam, Giải 
Sunrise SPRINT Việt Nam và Giải chạy từ thiện Newborns Vietnam.

The 6th edition of the VNG IRONMAN 70.3 Viet Nam event 
will once again be hosted in the stunning city of Da Nang, 
which has emerged as one of the most dynamic and 

progressive cities in Viet Nam on 9 May 2021. With numerous 
tourist attractions in and surrounding the city (including three 
nearby UNESCO World Heritage Sites which are Hoi An Ancient 
Town, Complex of Hue Monuments, My Son Sanctuary), pristine 
beaches, and diverse culinary culture, Da Nang remains a top 
destination for both international and domestic tourism. The 
New York Times has named Da Nang as one of the best 52 
places to visit in 2019 and the “Miami of Viet Nam” is also one of 
the twenty cleanest cities in the world and the most livable city 
in Vietnam. The VNG IRONMAN 70.3 Viet Nam race weekend 
provides a major economic boost to the central region each 
year. The 2021 event will be no different, as the Organizing 
Committee looks forward to promoting the local economy as well 
as highlighting Viet Nam as a premier sports tourism destination.

Athletes can enter 2021 VNG IRONMAN 70.3 Viet Nam 
individually or as a relay team of two to three individuals. 
There is also an exciting opportunity to take part in the event 
with your colleagues through the Corporate Challenge. To 
date, the event already has over 1,500 participants registered 
between individuals and relay teams, who were automatically 
deferred from the 2020 edition. This year’s event also offers 40 
participants the opportunity to go on to compete in the 2021 
IRONMAN 70.3 World Championship which will be held in St. 
George, Utah, USA, 17-18 September 2021.

From a single event in 2015, the IRONMAN 70.3 Viet Nam race has 
expanded into a multi-day, multi-sport festival, bringing together 
athletes of all ages from around the world. The number of local 
competitors has grown from nearly 50 Vietnamese athletes in 
the inaugural 70.3 events in 2015 to over 1,000 in the 2019 edition 
and over 2,200 total participants from over 60 countries when 
including IRONKIDS Viet Nam, Sunrise SPRINT Viet Nam and the 
Newborns Vietnam Run.



Phiên bản thứ 3 của giải Sunrise SPRINT Việt Nam sẽ diễn ra vào 
ngày 8 tháng 5 năm 2021 và là một phần của ngày hội thể thao 
đầy thú vị tại Đà Nẵng, được tổ chức vào cuối tuần cùng với giải 
VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam và giải IRONKIDS Việt Nam.

Cuộc đua bao gồm chặng bơi 750m trên biển, chặng đạp xe 
20km trên cung đường phẳng và thông thoáng, và kết thúc tại 
bãi biển với đường chạy dài 5km. Đây là sự kiện tuyệt vời dành 
cho những người chơi dày dạn kinh nghiệm mong muốn chuẩn 
bị thật tốt cho các giải đua lớn sắp tới, và cũng là một cuộc 
đua hoàn hảo cho những người mới tham gia môn thể thao này. 
Thông qua đường đua được rút ngắn so với giải VNG IRONMAN 
70.3 Việt Nam, người tham gia có thể đo lường được sức chịu 
đựng và tinh thần quyết tâm của mình. Các đấu thủ sẽ được 
tham gia một giải đua ba môn phối hợp hoàn chỉnh nhưng được 
điều chỉnh để có thể tiếp cận với nhiều nhóm người hơn.

Người tham gia có thể đăng ký với tư cách cá nhân và tự mình 
hoàn thành từng chặng của ba môn phối hợp (bơi-đạp-chạy) 
hoặc với tư cách một đội tiếp sức. Một đội chạy tiếp sức có thể 
bao gồm hai hoặc ba người cùng nhau góp sức hoàn thành toàn 
bộ đường đua.

Dù là đăng ký theo hạng mục cá nhân hay tiếp sức, người tham 
gia cũng sẽ được trải nghiệm cung đường đua bằng phẳng, thông 
thoáng và kết thúc ngay tại bờ biển cát trắng tuyệt đẹp nằm bên 
làn nước biển trong xanh. Khung cảnh tuyệt vời này đã giúp Đà 
Nẵng khẳng định danh vị thế của một trong những điểm du lịch 
đến hàng đầu, thu hút đông đảo lượt khách du lịch trong và ngoài 
nước. Thời báo New York đã xếp Đà Nẵng là một trong 52 địa danh 
tuyệt nhất để ghé thăm vào năm 2019 và là “Miami của Việt Nam”.

The 3rd edition of the Sunrise SPRINT Viet Nam is set to take 
place on 8 May 2021 and is part of an exciting sport festival 
weekend in Da Nang along with the VNG IRONMAN 70.3 Vietnam 
and the IRONKIDS Viet Nam.

The competition is comprised of a 750m beach swim, 20km 
fast and flat bike course, and finishes on the beach with a 
5km run. This event is great for seasoned veteran who are 
competing to stay fit for other upcoming events as well as a 
perfect race for newcomers to the sport of triathlon. Through a 
shortened course, one can measure their endurance and resolve. 
Competitors will get a taste for triathlon but are designed to be 
accessible to a much wider group of people. 

Participants will have the opportunity to enter as an individual and 
complete each leg of the triathlon (swim - bike - run) themselves 
or as a relay team. Relay teams can be composed of two or three 
people, dividing the legs between the team members. 

Whatever division participants choose to enter (individual or 
relay), they are in for a treat. The racecourse is flat and fast and 
finishes right on the beautiful white sandy beach and next to the 
vibrant blue ocean water. This amazing setting has helped Da 
Nang cement its name as a top destination for both international 
and domestic tourism. The New York Times named the city as one 
of the best 52 places to visit in 2019 and the “Miami of Viet Nam.”
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Giải IRONKIDS Việt Nam lần thứ 5, dành cho các vận động viên 
nhí từ 5-14 tuổi, sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5 năm 2021 và là 
một phần của ngày hội thể thao đầy thú vị tại Đà Nẵng, được tổ 
chức vào cuối tuần cùng với giải VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam và 
Sunrise SPRINT Việt Nam.

Sunrise Events Việt Nam, đơn vị tổ chức giải IRONKIDS Việt 
Nam, tự hào khi góp phần thúc đẩy  việc tập thể dục và duy 
trì các thói quen tốt cho sức khỏe của giới trẻ ngày nay. Giải 
IRONKIDS Việt Nam là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất 
dành cho trẻ em trên cả nước và là một trong những sự kiện thể 
thao đa môn phối hợp duy nhất dành cho thanh thiếu niên tại 
Việt Nam.

Mục tiêu chính của sự kiện là phát phát triển lối sống khỏe mạnh 
cho trẻ em và mang lại cảm giác thành tựu, từ đó làm gia tăng 
sự tự tin của các em. Bởi thế, giải IRONKIDS Viêt Nam không xếp 
hạng thời gian đua mà thay vào đó, chúng tôi cho rằng bản thân 
việc hoàn thành chặng đua đã là một thành tích thực thụ.

Các vận động viên nhí tham gia IRONKIDS Việt Nam có thể chọn 
tham gia hình thức aquathlon (hai môn phối hợp: bơi - chạy) 
hoặc triathlon (ba môn phối hợp: bơi - đạp - chạy). Đối với cả hai 
hình thức, khoảng cách, độ sâu của nước và thời gian bắt đầu sẽ 
dựa trên độ tuổi của người tham gia, điều này cho phép trẻ hoàn 
thành đường đua đã chọn một cách an toàn.

Đối với hình thức hai môn phối hợp, các em sẽ tham gia một lộ 
trình bơi dài 75m hoặc 150m, sau đó là chạy 1km hoặc 2km. Hình 
thức ba môn phối hợp sẽ bao gồm bơi 75m hoặc 150m, tiếp theo 
là chạy xe đạp 3km hoặc 6km và kết thúc với đường chạy 1km 
hoặc 2km.

Năm nay, Sunrise Events Việt Nam cũng vui mừng mở hạng 
mục đăng ký theo nhóm cho IRONKIDS Việt Nam. Điều này sẽ 
cho phép các em đại diện cho trường học, câu lạc bộ thể thao 
hoặc các hội nhóm khác mà các em tham gia. Qua đó, sự kiện 
IRONKIDS Việt Nam cũng sẽ mang đến nhiều niềm vui và giá trị 
xã hội hơn đối với với các em, giúp củng cố những cảm xúc tích 
cực mà thể thao mang lại trong tâm trí trẻ. 

Qua thời gian, Đà Nẵng vẫn luôn là điểm đến hàng đầu, thu hút 
đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, và chắc chắn là nơi 
lý tưởng cho một kì nghỉ kết hợp thi đấu của cả gia đình. Thời báo 
New York đã xếp Đà Nẵng là một trong 52 địa danh tuyệt nhất để 
ghé thăm vào năm 2019 và là “Miami của Việt Nam”. Đà Nẵng được 
biết đến với những bãi biển hoang sơ và làn nước trong xanh, rực 
rỡ mà vạch đích của IRONKIDS Việt Nam được đặt ngay bên cạnh.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn hội tụ nhiều điểm du lịch hấp dẫn như 
Cầu Rồng và Cầu Vàng, và thành phố này cũng nằm gần ba di sản 
thế giới được UNESCO công nhận, bao gồm Phố cổ Hội An, thánh 
địa Mỹ Sơn và quần thể di tích Cố đô Huế.

Địa điểm tuyệt đẹp kết hợp với lễ hội thể thao chắc chắn sẽ tạo 
nên một kì nghỉ gia đình đầy tuyệt vời. Sunrise Events Việt Nam 
rất mong được chào đón cả gia đình bạn!

The 5th edition of the IRONKIDS Viet Nam, for young athletes age 
5-14 years old, is set to take place on 8 May 2021 and is part of an 
exciting sport festival weekend in Da Nang along with the VNG 
IRONMAN 70.3 Viet Nam and the Sunrise SPRINT Viet Nam. 

Sunrise Events Viet Nam, the organizer of the IRONKIDS Viet 
Nam, is proud to promote exercise and good habits to today’s 
youth. The IRONKIDS Viet Nam event is one of the largest 
sporting events for children in the country and one of the only 
multi-sport events for youth in Viet Nam. 

The main goal of the event is to provide a healthy outlet to 
children and allow them to feel a sense of accomplishment to 
gain confidence. For this reason, the event is not timed and 
focuses, instead, on highlighting completion of the event as the 
real achievement.

Young athletes participating in IRONKIDS Viet Nam can choose to 
join the aquathlon (swim-run) or triathlon (swim-bike-run) format. 
For both formats, the distances, depth of water, and start time 
will be based on the participants age category, which allows the 
children to safely complete their chosen event.
For the aquathlon, there is an open water swim section that is 
between 75m-150m followed by a run of 1km-2km. The triathlon 
will feature an open water swim of 75m-150m, followed by a 3km-
6km bike ride, and finishes with a 1km-2km run. 
This year Sunrise Events Viet Nam is also pleased to announce 
group registration for the IRONKIDS Viet Nam. This will allow 
children to represent their school, sport club, or other group 
that they take part in. It will also increase the social aspect and 
fun level of the event for the children, which will cement positive 
feelings related to exercise in the children’s minds.
Da Nang remains a top destination for both international and 
domestic tourism and provides a great venue for the family 
“racecation”. The New York Times named the city as one of the 
best 52 places to visit in 2019 and the “Miami of Viet Nam.” Da 
Nang is known for its pristine beaches and vibrant blue water, 
which the IRONKIDS Viet Nam finishes right next to. 

There are also several tourist attractions in Da Nang, such as the 
Dragon Bridge and the Golden Bridge, and is near three UNESCO 
World Heritage sites. These sites are the ancient town of Hoi An, 
the My Son Cham ruins, and the complex of Hue Citadels. 

The location and sport festival certainly make for a great family 
getaway. Sunrise Events Viet Nam looks forward to welcoming 
the entire family!
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