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Ông
CHỬ XUÂN DŨNG

Phó Chủ tịch
Mr. Chu Xuan Dung

Vice Chairman

lời ngỏ
WELCOME NOTES

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
HA NOI PEOPLE’S COMMITTEE

Thủ đô Hà Nội là trung tâm Chính trị, Kinh tế và Văn hóa của cả 
nước, và là địa điểm được lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện 
giải trí và thể thao quốc tế. Hà Nội đã và đang tiến bước trên 
hành trình phát triển trở thành trung tâm kết nối và hội tụ văn 
hóa xứng tầm nghìn năm văn hiến.

Giải Hà Nội Marathon Techcombank Lần đầu tiên được tổ chức 
vào ngày 25/9/2022. Đây là một sự kiện có quy mô và tầm vóc 
quốc tế, là cơ hội để giới thiệu đến hàng ngàn vận động viên 
trong và ngoài nước một Hà Nội "văn minh  - hiện đại”.

Sự hưởng ứng nhiệt liệt của cộng đồng yêu thể thao Việt Nam, 
những người vượt qua trở ngại địa lý và khó khăn của bản thân, 
là nhân tố sức mạnh quan trọng thúc đẩy phát triển của du lịch 
và thể thao. Sự kiện này không chỉ quảng bá Thành phố Hà Nội 
mà còn mang hình ảnh của đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc 
tế. Mỗi một thành phố trên thế giới đều là nơi tuyệt vời để tổ 
chức các giải chạy Marathon, đó là nguồn động lực để chúng tôi 
tổ chức nên cuộc đua Marathon tiêu biểu cho Thành phố Hà Nội 
và quốc tế trong những năm tới.
 
Xin được chào đón tất cả các Vận động viên và toàn thể quý 
khách  tham dự Giải Hà Nội Marathon Techcombank Lần đầu 
tiên. Chúc các bạn thật nhiều năng lượng, may mắn và thành 
công trên đường đua năm nay. Cuối cùng, tôi chúc cho Giải Hà 
Nội Marathon Techcombank Lần đầu tiên thành công tốt đẹp!

Ha Noi is the political, economic, and cultural hub of this country, 
and is home to many important entertainment and sports events. 
Ha Noi has been on a journey of development to become an 
international center of cultural convergence and crystallization 
worthy of thousands of years of civilization.

The inaugural Ha Noi Marathon Techombank will be held for 
the first time on September 25th, 2022. This is an event of 
international scale and stature, an opportunity to introduce 
thousands of domestic and international athletes to a "civilized 
- modern" Ha Noi.

The enthusiastic response of the Vietnamese sports-loving 
community - who overcome both geographic and personal 
challenges - provides an important source of energy to promote 
tourism and growth. Adding this event to the city’s lineup helps 
spread the image of Ha Noi, as well as Vietnam in general, to 
international audiences. Every great city of the world deserves 
a Marathon, and we look forward to developing an exceptional 
Marathon for Ha Noi and the international community in the years 
to come.
 
We would like to welcome all participants to Ha Noi for The Inaugural 
Techcombank Ha Noi Marathon. Wishing you a lot of energy, luck, 
and success on this year’s track. Finally, I wish the inaugural Ha Noi 
Marathon Techcombank a great success!
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Thay mặt Tổng cục Thể dục thể thao, tôi xin gửi lời chào mừng 
đến các vận động viên tham gia giải chạy Hà Nội Marathon 
Techcombank Lần đầu tiên.

Chúng tôi rất vui mừng khi thấy phong trào chạy bộ đang phát 
triển mạnh mẽ vì những ảnh hưởng tích cực của nó trong việc 
nâng cao sức khỏe, văn hóa và cộng đồng. Chúng tôi rất vui được 
đồng hành với Ban tổ chức Giải Hà Nội Marathon Techcombank 
Lần đầu tiên để đảm bảo tất cả các Vận động viên sẽ có một trải 
nghiệm an toàn và đáng nhớ khi họ bắt đầu cuộc đua tại Hà Nội. 
Đối với các Vận động viên chạy 42km, đây sẽ là lần đầu tiên các 
Vận động viên có cơ hội chinh phục cầu Nhật Tân, cây cầu dây 
văng lớn nhất Việt Nam. Cự ly Marathon có cung đường chạy 
độc nhất với điểm xuất phát và về đích tại hai vị trí khác biệt 
trải dài 5 quận huyện và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, 
các vận động viên sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ cổ điển đến 
hiện đại của Thủ đô.

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 General Department of Sports and Physical 
Training, I would like to welcome the athletes participating in The 
inaugural Ha Noi Marathon Techcombank .

We are delighted to see this growing movement become a key 
lifestyle sport because of its positive effects on health, culture, 
and communities. We are pleased to have worked closely with 
the organizers of the inaugural Ha Noi Marathon Techcombank 
to ensure that all participants will have a safe and memorable 
experience as they embark on their running journey through Ha Noi. 
For the 42km runners, this will be a unique opportunity to conquer 
Nhat Tan Bridge, the longest cable-stayed bridge in Vietnam, for 
the first time in an organized running event. The Marathon distance 
will also be unique as a point-to-point route, passing through five 
districts and many famous city landmarks as the athletes journey 
from old to new parts of our great Capital. 

Wishing all the athletes a great race and personal bests in this 
inaugural Marathon event.    

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
GENERAL DEPARTMENT OF SPORTS AND PHYSICAL TRAINING

Ông
TRẦN ĐỨC PHẤN

Phó Tổng Cục trưởng
Mr. Tran Duc Phan

Deputy General Director
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SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
DEPARTMENT OF CULTURE AND SPORTS OF HA NOI CITY

Ông
PHẠM XUÂN TÀI

Phó Giám đốc
Mr. Pham Xuan Tai

Deputy Director

Thay mặt Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, tôi xin hân 
hạnh chào mừng gần 7000 vận động viên đến với sự kiện thể 
thao vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ. Tầm nhìn của Giải Hà Nội 
Marathon Techcombank là trở thành một trong những giải thi 
đấu uy tín trong khu vực về danh tiếng và quy mô. Với Thủ đô 
Hà Nội, chúng tôi tin rằng đây là mục tiêu có thể đạt được.
 
Vượt qua các thử thách của đại dịch trong những năm vừa qua, 
chúng tôi hiểu rằng không có gì quan trọng hơn sức khoẻ và 
cộng đồng. 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). Đó là lý do Ban tổ 
chức đã không ngừng làm việc sát sao để tạo nên một sân chơi 
lành mạnh để thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe cho 
người dân Hà Nội nói riêng cũng như cả nước nói chung.
 
Ngoài ra, Giải Hà Nội Marathon Techcombank Lần đầu tiên còn 
là dịp để mỗi công dân và du khách cùng chiêm ngưỡng những 
giá trị lịch sử, du lịch và văn hóa của Hà Nội, từ đó càng thêm 
yêu quý và gắn kết với thành phố này. 

Đây là cơ hội tuyệt vời không chỉ để quảng bá hình ảnh thủ đô 
Hà Nội cổ kính như một điểm đến tiềm năng về du lịch thể thao, 
mà còn khuyến khích người dân địa phương cùng nhau chạy 
bộ vì một lối sống năng động. 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 Ha Noi Department of Culture and Sports, I am 
pleased to welcome nearly 7,000 athletes to this meaningful and 
memorable sporting event. The vision for the Ha Noi Marathon 
Techcombank is to become one of the great Marathons in the 
region in terms of size, scale and reputation. As the capital of 
Vietnam, we believe this is a fitting vision and one we are proud to 
support. 
  
Having struggled and overcome the challenges of the pandemic 
over the past few years, we understand that nothing is more 
important than health and community. Every healthy citizen 
means contributing to a healthy country (excerpt from Uncle Ho's 
article "Exercise and health" calling for all citizens to exercise). That 
is why the Organizing Committee has been working hard to create 
a healthy playground to promote the active lifestyle movement for 
both Ha Noians and the rest of Vietnam. 
  
In addition, the inaugural Ha Noi Marathon Techcombank is an 
opportunity to admire the historical, cultural, and touristic values 
of Ha Noi so that citizens and visitors alike can foster a deeper 
connection with this great city.  
 
Not only does this event promote the image of a dynamic and 
developing Ha Noi as an attractive destination for sports and 
tourism, but it also encourages the community to come together to 
engage in a healthy lifestyle. Wishing all athletes an unforgettable 
experience participating in this event and looking forward to 
seeing you at the the finish line!

6 GIẢI HÀ NỘI MARATHON TECHCOMBANK LẦN ĐẦU TIÊN   |   www.marathonhn.com



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 chạy 
Hà Nội Marathon Techcombank lần đầu tiên 2022. Với tầm 
nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, 
Techcombank luôn cam kết không chỉ hướng đến sự vượt trội 
về sản phẩm, dịch vụ mà còn qua các trải nghiệm cộng đồng, 
xây dựng nền tảng sức khỏe của người dân Việt Nam. Vì vậy 
giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank là thể hiện sự đồng 
hành của ngân hàng cùng cộng đồng lan tỏa rộng rãi lối sống 
tích cực. Techcombank tin rằng sự hưởng ứng nhiệt tình của 
các vận động viên đến từ mọi miền chính là động lực và là bước 
khởi đầu cho tinh thần “Vượt trội hơn mỗi ngày” của người dân 
Việt Nam nhằm hiện thực hóa khát vọng của mình thông qua 
thiết lập những dấu ấn vượt trội tại thủ đô Hà Nội, tiếp nối với 
những thành tựu mai sau.

Tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn tại vạch xuất phát ngày 
25/09/2022 tới, để cùng nhau lan tỏa tinh thần luôn vượt trội, 
cùng vượt qua chặng đường thử thách và trải nghiệm cung 
đường độc đáo chưa từng có  tại thủ đô.
 
Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời, thể hiện bản lĩnh 
vượt trội và về đích an toàn.

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

We warmly welcome athletes to the inaugural Techcombank Ha Noi 
Marathon in 2022. With the vision "Change banking, change lives", 
Techcombank has always committed to not only greater financial 
products and services, but also creating community experiences, 
building health foundation of Vietnamese people. Therefore, the 
Ha Noi Marathon Techcombank is a manifestation of the bank's 
companionship with the community to spread a positive lifestyle. 
Techcombank believes that the enthusiastic responses of athletes 
from all over the country is the motivation and the first step of "Be 
Greater" spirit of Vietnamese people to realize their aspirations 
through establishing outstanding milestones at Ha Noi, continuing 
with future achievements.

I hope to see you at the Start line on September 25th 2022. 
Together, we will spread the spirit of "Be Greater", overcome 
challenges and experience a unique race course in Ha Noi. 

I wish you best experiences, show your inner greatness and reach 
the The finish line safely.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM TECHCOMBANK
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT- STOCK BANK

Bà
THÁI MINH DIỄM TÚ

Giám đốc khối tiếp thị
Ms. Thai Minh Diem Tu

Chief Maraketing Officer
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Các vận động viên thân mến,

Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng các vận động viên tham gia giải 
chạy Marathon Techcombank lần đầu tiên được tổ chức tại Hà 
Nội.

Masterise Homes tự hào hai năm liền là Nhà tài trợ Vàng của Giải 
Hà Nội Marathon Techcombank, nhằm thúc đẩy cộng đồng rèn 
luyện nâng cao sức khỏe thể chất và vượt qua thử thách. Sau 
nhiều lần trì hoãn, chúng tôi rất phấn khởi khi được tham gia 
cùng hàng nghìn Vận động viên từ khắp mọi miền đất nước để 
thưởng thức văn hóa và lịch sử phong phú của thành phố Hà Nội. 
Các Vận động viên sẽ được chiêm ngưỡng các danh lam thắng 
cảnh nổi tiếng của Hà Nội trong suốt chặng đua dưới tiết trời 
mùa thu mát mẻ.

Với tinh thần thể thao được đặt lên cao nhất cùng sự cẩn trọng 
từ ban tổ chức, giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank sẽ diễn 
ra thành công tốt đẹp, tạo nên kỉ niệm đáng nhớ cho các vận 
động viên tham gia, thúc đẩy du lịch Hà Nội, và trở thành giải 
chạy được mong đợi nhất trong năm 2022.

Masterise Homes là nhà tài trợ lâu dài của giải Marathon 
Techcombank. Đồng hành cùng chương trình " Kiến tạo tương 
lai”, chúng tôi cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người 
dân Việt Nam và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững,

Là Marathoner từng chinh phục các cự ly 42km tại London 
Marathon, 21km tại HongKong Marathon, tôi muốn gửi đôi lời 
nhắn nhủ tới các vận động viên:

“Hãy tin tưởng vào bản thân vì bạn đã tập luyện rất nhiều cho 
giải chạy lần này. Chính sự háo hức và cuồng nhiệt ấy sẽ kích 
hoạt mọi dây thần kinh bên trong bạn và đưa bạn về đích!”

Hẹn gặp các bạn trên vạch xuất phát ngày 25/9/202. Hãy sẵn 
sàng chinh phục các thử thách!

Chúng tôi chúc Ban Tổ Chức và các vận động viên bước vào giải 
Hà Nội Marathon Techcombank với nhiều thành công vượt mong 
đợi.

Thân ái,

Dear Runners, 
  
We warmly welcome all of the runners to the inaugural Ha Noi 
Marathon Techcombank.
    
For two years Masterise Homes has been a proud Gold Sponsor of 
the Ha Noi Marathon Techcombank, encouraging the community 
to improve physical health and overcome challenges. After many 
delays, we are glad to join with thousands of runners from across 
the country to enjoy Ha Noi’s rich culture and history. Runners will 
pass many famous and scenic spots throughout the Marathon 
while enjoying the cool Autumn weather of Ha Noi.   
 
With the highest sportsmanship and utmost care from the 
organizers, the Ha Noi Marathon Techcombank will be a great 
success and create memorable moments for all participants — 
boosting Ha Noi's tourism and becoming the most anticipated 
running event in 2022. 
   
Masterise Homes has been a long-term companion of the 
Techcombank Marathon. In line with our  "Build a Better Future” 
program, we have a commitment to improve the quality of life 
of Vietnamese people and build a communities for sustainable 
development

As a keen Marathon runner myself, finishing the London Marathon 
and the Half Marathon in Hong Kong many times as well, I want to 
send a small note to all runners:

“Be confident in yourself, as you have done so much training to 
prepare for this moment, and let the excitement and adrenaline 
kick in and take you to the finish.”   
 
I’ll see you at the start line on September 25th, 2022. Be ready for 
the run and to conquer all challenges!

Finally, to the organizers and participants of the Ha Noi Marathon 
Techcombank, Masterise Homes wishes you every success.
     
Sincerely yours, 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
MASTERISE GROUP CORPORATION

Ông
JULIAN WYATT
Tổng Giám đốc

Masterise Property 
Management

Mr. Julian Wyatt
CEO of Masterise Property 

Management
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Hân hạnh được chào đón mọi người đến tham dự giải  Hà Nội 
Marathon Techcombank Lần đầu tiên.

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 UBND TP. Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên 
đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Giao 
thông Vận tải Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội cùng 
lãnh đạo UBND 05 quận huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên, 
Tây Hồ, Đông Anh, 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.

Kế thừa và phát huy từ Giải Marathon Quốc Tế Thành phố Hồ Chí 
Minh Techcombank trong suốt 5 năm qua, Giải Hà Nội Marathon 
Techcombank Lần đầu tiên hân hạnh chào đón gần 7000 vận 
động viên.

Kể từ sự kiện đầu tiên được tổ chức cách đây 58 tháng vào tháng 
11/2017, người dân Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng chạy 
bộ quốc tế đã hiểu rõ hơn về lý tưởng của cuộc thi Marathon và 
phong cách sống lành mạnh mà nó có thể tạo ra.

Cùng với Techcombank và nhiều đối tác khác, chúng tôi vô cùng 
tự hào và phấn khởi để có thể tổ chức giải Marathon này thường 
niên. 

Sự kiện này là kết quả của nhiều tháng lên kế hoạch làm việc với 
các đối tác, chính quyền và nhà tài trợ, cùng sự nỗ lực làm việc 
không ngơi nghỉ của cả một tập thể hướng đến mục tiêu tổ chức 
giải chạy Marathon tầm cỡ quốc tế, nhằm quảng bá hình ảnh 
năng động của thành phố và người dân Hà Nội.

Tôi mong muốn được gặp tất cả các bạn ở Làng Marathon nhằm 
trong khu vực Vincom Long Biên, Thành Phố Hà Nội và xuyên 
suốt cuộc đua vào Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022.

Cảm ơn Thành phố Hà Nội và chúc tất cả vận động viên may mắn!

It is my privilege to extend a very warm welcome to everyone 
attending the inaugural Techcombank Ha Noi 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 People’s Committee of Ha Noi 
City, General Department of Sports and Physical Training - Ha 
Noi City, Athletics Federation of Viet Nam, Department of Culture 
& Sport - Ha Noi City, Department of Transportation - Ha Noi City, 
Health Department of Ha Noi City, Youth Union of Ha Noi City, as  
well as the leaders of the People's Committees of Hoan Kiem,  
Ba Dinh, Long Bien, Tay Ho, and Dong Anh, the inaugural 
Techcombank  Ha Noi Marathon  has  positioned itself to become 
a part of this incredible city’s iconography, and will establish itself 
as one of Vietnam’s leading road-running events.

Inheriting and promoting from Techcombank Ho Chi Minh City 
International Marathon over the past 5 years, the inaugural 
Techcombank Ha Noi Marathon welcomes nearly 7,000 runners.

Since our inaugural Marathon event 58 months ago in November 
2017, the people of Ho Chi Minh City and the international 
community of runners have gotten behind the ideals of Marathons  
and the positive lifestyles they can create.

In conjunction with our naming partner Techcombank, and our 
many valued stakeholders, we are proud and excited to share in 
bringing the positive lifestyle of on an international Marathon to 
the capital city of Ha Noi.

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 as a 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 Vincom Long Bien, Ha Noi City and throughout 
the course on race day, Sunday, September 25 ,2022

Thank you Ha Noi City and good luck to all athletes!

CÔNG TY SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM
SUNRISE EVENTS VIETNAM

Ông
ONSLO CARRINGTON 

Tổng giám đốc công ty
Mr. Onslo Carrington

General Director 
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CÔNG TY SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM
SUNRISE EVENTS VIETNAM
Các vận động viên thân mến,
 
Chào mừng bạn đến với sự kiện Hà Nội Marathon Techcombank 
lần đầu tiên, một sự kiện mà chúng tôi hy vọng sẽ mang 
lại tác động và giá trị tích cực cho cộng đồng tại Hà Nội. 
 
Hành trình chuẩn bị và tổ chức sự kiện này được chuyên gia 
đo lường đường đua nổi tiếng quốc tế Dave Cundy tóm tắt một 
cách đầy đủ nhất khi anh ấy ở Hà Nội để đánh giá đường đua: 
“Đây là một trong những chặng đường thử thách nhất cho cả 
người chạy và người tổ chức. Người tổ chức đã phải mất ba năm 
để vượt qua nhiều thử thách và một ý chí tuyệt vời để tổ chức 
cuộc đua này. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực đó là hoàn toàn 
xứng đáng vì người chạy sẽ được trải nghiệm một trong những 
đường chạy tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời được tận 
mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội - khi đang chạy. ” 
 
Tập thể team Sunrise Event, cùng với sự hỗ trợ của hàng 
nghìn tình nguyện viên, nhà tài trợ, đối tác sản xuất và nhiều 
cơ quan chính phủ khác nhau; đã làm việc không mệt mỏi 
để biến giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank đầu tiên 
này thành hiện thực. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến một 
hành trình đáng nhớ và an toàn cho tất cả các vận động viên. 
 
Chúc toàn thể vận động viên có những trải nghiệm tuyệt vời và 
về đích an toàn!

Dear athletes,
 
Welcome to the inaugural Techombank Ha Noi Marathon, an 
event we hope will bring significant positive impact and value to 
the Ha Noi community.
 
In terms of our journey to race day and what is in store for the 
runners,  internationally renowned course measurer Dave 
Cundy summed it up best when he was in Hanoi to measure 
the course: “This is one of the most challenging routes for both 
runners and the organizer. It took three years for the organizer to 
overcome many challenges and an amazing will to believe and 
organize this race. However, all of that effort is completely worth 
it as runners will be able to experience one of the best running 
routes at the international standards, while admiring the ancient 
beauty of Ha Noi with their own eyes - while running.” 
 
Our team, together with the support of thousands of volunteers, 
sponsors, production partners and many different government 
departments have worked tirelessly to bring this first edition 
to life and are committed to providing a memorable and safe 
journey to all of our athletes.   
 
 
Best wishes with your final preparations and we forward to 
celebrating with you at the finish line.

Bà
LÊ VIỆT PHƯƠNG

Giám đốc Đường Đua
Ms. Le Viet Phuong

Race Director
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THÔNG ĐIỆP
DẤU ẤN VƯỢT TRỘI
THE GREATER FOOTPRINT MESSAGE

Kế thừa và phát huy tinh thần thể thao và giá trị vượt trội trên 
nền tảng vốn có từ Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí 
Minh Techcombank cùng mục tiêu trở thành giải chạy biểu 
tượng của Hà Nội, Giải Hà Nội Marathon Techcombank Lần đầu 
tiên đã vượt qua vô số thử thách và trở ngại trong suốt 3 năm 
qua để chính thức tiến hành tổ chức tại Thủ đô nghìn năm lịch 
sử. 

Với thông điệp “Dấu ấn vượt trội”, Giải Hà Nội Marathon 
Techcombank Lần đầu tiên mong muốn truyền tải tinh thần 
đoàn kết, cùng nhau vượt qua thách thức để chinh phục mọi 
giới hạn, vì một Việt Nam vượt trội hơn mỗi ngày. Đặc biệt hơn 
bao giờ hết, các Vận động viên tham gia cự ly Marathon sẽ có 
cơ hội ghi những dấu ấn đầu tiên tại Cầu Nhật Tân, cây cầu dây 
văng lớn nhất Việt Nam cùng Cầu Long Biên, biểu tượng văn 
hóa, lịch sử đậm nét Thủ đô. 

Inheriting and promoting the outstanding 
sportsmanship and values from the Techcombank Ho 
Chi Minh City International Marathon, in addition to 
the goal of becoming an iconic Ha Noi Marathon, The 
Inaugural Techcombank Ha Noi Marathon overcame 
countless challenges and obstacles during the past 
three years in order to officially hold the event at the 
1000 year old capital.

With the message of "Greater Footprint", the Ha Noi 
Marathon Techcombank wishes to convey a spirit of 
solidarity, to overcome challenges and to conquer 
all limits, and “Be Greater every day”. Athletes 
competing at the full Marathon distance will have 
the opportunity to create their very own footprints 
on Nhat Tan Bridge, the largest cable-stayed bridge 
in Vietnam, and Long Bien Bridge, the symbol of the 
capital’s civilization. 
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thông tin
cần thiết cho 
vận động viên

TOP 6 ESSENTIAL TIPS FOR ATHLETES 

Thông tin Chung / General information 
• 5KM & 10KM: Bắt đầu và Kết thúc ở Vincom Long Biên
 Start and Finish at Vincom Long Bien
• Half Marathon & Full Marathon: Bắt đầu ở Hồ Hoàn Kiếm và 
Kết thúc ở Vincom Long Biên
Start at Hoan Kiem Lake & Finish at Vincom Long Bien

Đọc và Tuân thủ toàn bộ Hướng dẫn về 
Quy định và thể lệ Giải TẠI ĐÂY 
Read and Follow all Race Rules & Regulations 
via THIS LINK

6
Nắm rõ lịch trình, địa điểm và hiểu rõ thời gian Quy định để đảm 
bảo đến đúng giờ và hoàn thành đúng thời hạn cho mỗi cự ly
Be familiar with with race agenda and location, and thoroughly 
understand the cutoff time ensuring that you start and finish on 
time

Tuân thủ vào Hướng dẫn của Trọng tài, Cảnh sát Giao thông và Ban tổ chức (BTC) trên đường chạy để đảm bảo an toàn và 
kết quả được tính chính xác nhất. 
Follow all race marshal's, polices and organizer’s instructions to ensure safety and correct timing calculation. All results will be 
finalized by the organizer.

Điều khoản Miễn trừ trách nhiệm 
Bằng việc gửi thông tin đăng ký thông qua các hình 
thức: 
• Đăng ký trực tiếp trên website
• Gửi email đăng ký cá nhân
• Đăng ký theo nhóm

Tất cả các VĐV trên tinh thần tự nguyện với vai trò là 
người tham gia cuộc thi đã hiểu, đồng ý, cam kết và đảm 
bảo BTC được miễn trừ mọi trách nhiệm được quy định 
cụ thể trong Quy định và Điều lệ TẠI ĐÂY.

Waiver Terms
By submitting registration information through the following 
forms:
• Register directly on the website
• Send a personal registration email
• Register as a group

All athletes voluntarily as participants in the competition 
understand, agree, commit and ensure that the Organizer is 
exempt from all responsibilities specified in the Rules and 
Regulations HERE.

CỰ LY
DISTANCE

THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH 

QUY ĐỊNH
CUT OFF TIME

Marathon 7 giờ 30 phút 7 hours 30 minutes

Bán/Half Marathon 4 giờ 4 hours

10KM 2 giờ 2 hours

5KM 1 giờ 1 hour

1

3

4

5

2
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6. THỜI GIAN GIỚI HẠN CHO CÁC ĐIỂM TRÊN ĐƯỜNG ĐUA / CUT-OFF POINT

STT
VỊ TRÍ

Position

Cự ly / Distance
Thời gian dự kiến

Estimated time

Marathon
Bán Marathon
Half Marathon

Marathon
Bán Marathon
Half Marathon

1
Giao lộ Cửa Đông và Lý Nam Đế
Junction of Cua Dong and Ly Nam De

4 4 05:00 AM 05:30 AM

2
Bắt đầu vào Hồ Tây (Đường Yên Hoa)
 Start of West Lake (Yen Hoa street)

6.9 05:30 AM

3

Giao lộ Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công 
(kết thúc Tây Hồ, chuẩn bị vào cầu Nhật Tân)
Junction of Nguyen Hoang Ton and Vo Chi Cong
(End of West Lake, heading to Nhat Tan Bridge)

16 07:00 AM

4
Cuối cầu Nhật Tân
End of Nhat Tan Bridge

22 08:00 AM

5
Điểm giữa Đê Tả Sông Hồng
Middle of Start of Song Hong Dike

27.5 09:00 AM

6
Kết thúc Đê Tả Sông Hồng (bắt đầu cầu Đông Trù)
End of Song Hong Dike (Start of Dong Tru Bridge)

31 09:45 AM

7
Kết thúc cầu Đông Trù
End of Dong Tru Bridge

33.3 10:00 AM

8
Điểm quay đầu Marathon - Đường Nam Đuống
Marathon U-turn - Nam Duong street

37.5 10:50 AM

9
Bắt đầu cầu Long Biên
Start of Long Bien Bridge

7.8 06:10 AM

10
Kết thúc cầu Long Biên
End of Long Bien Bridge

9.6 06:30 AM

11
Điểm quay đầu Bán Marathon - Đường Nam Đuống
Half Marathon U-turn - Nam Duong street

17 08:00 AM
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lịch trình
sự kiện

EVENT SCHEDULE



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

lịch trình sự kiện
EVENT SCHEDULE

THỨ SÁU  FRIDAY  \  23.09.2022

FROM TO HOẠT ĐỘNG ACTIVITY ĐỊA ĐIỂM  /  LOCATION

9:00 20:00

Làng Marathon mở cửa Marathon Village Hours of Operation
Làng Marathon

Marathon Village

Vận động viên đăng ký
(Nhận bộ vật phẩm đường đua)

Athlete Check-in Open
(Race Kit Pick up)

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

Hoạt động hashtag nhận quà Hashtag for gifts Làng Marathon
Marathon VillageHoạt động vẽ tranh cổ động Course Cheering Signs Painting Activity 

10:00 10:30 Rút thăm may mắn cho 100 VĐV Lucky Draw for first 100 athletes

Sân khấu
Stage

10:30 11:00 Tóm tắt đường chạy Race Briefing Rolling Video 

11:00 11:30 Rút thăm may mắn cho 100 VĐV Lucky Draw for first 100 athletes

12:00 14:00 Tóm tắt đường chạy Race Briefing Rolling Video

14:00 15:00
Xây dựng chương trình tập luyện chạy 
bộ cùng HT Fitness

Build your training program with HT
Fitness

15:00 16:30 Biểu diễn giải trí Entertainment Performance

16:30 17:00
Dinh dưỡng trước - trong - sau khi thi 
đấu từ HT Fitness

Nutrition pre - during - after race with HT 
Fitness

17:30 18:30 Biểu diễn âm nhạc Band Performance

18:30 20:00 Sân khấu nghỉ Off Stage

20:00 Làng Marathon đóng cửa Marathon Village Closes
Làng Marathon

Marathon Village
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8:00 19:00

Làng Marathon mở cửa Marathon Village Hours of Operation
Làng Marathon

Marathon Village

Vận động viên đăng ký
(Nhận bộ vật phẩm đường đua)

Athlete Check-In Open 
(Race Kit Pick Up)

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

Hoạt động vẽ tranh cổ động
Course Cheering Signs Painting 
Activity 

Làng Marathon
Marathon Village

9:00 10:00 Biểu diễn âm nhạc Band Performance

Sân khấu 
Stage

10:30 11:00 Chống nắng dưỡng da cùng Anessa Workshop from Anessa

11:00 12:00

3T Talkshow | Tips - Talks - Tech
Gặp gỡ KOL, VĐV chuyên nghiệp Việt 
Nam, Team vận hành đường đua Sunrise 
Events Vietnam, Đại diện đội ngũ dẫn 
tốc, Đại diện Ngân hàng Techcombank

3T Talkshow | Tips - Talks - Tech
KOL, Vietnam Elite, Sunrise Events 
Vietnam course team, Pacer, Tech-
combank representative

12:00 13:30 Tóm tắt đường chạy Race Briefing Rolling Video

13:30 15:30
Hoạt động vui chơi cho thiếu nhi từ HT 
Fitness

Kid's Activities with HT Fitness
Khu vực gian hàng của HT 

Fitness
HT Fitness Booth

14:00 15:00
Thử thách Rèn luyện sức khỏe cùng 
California Fitness

Fitness Challenge with California 
Fitness Sân khấu

 Stage
15:00 15:40 Tóm tắt đường chạy thiếu nhi

KIDS RUN Rolling Race Briefing 
Video

15:30 15:50 Trẻ em di chuyển đến vạch xuất phát KIDS Move to Start line

Vạch xuất phát KIDS RUN 
Start line of KIDS RUN

15:50 16:00 Khởi động nhóm 1,5km cùng HT Fitness
KIDS RUN 1.5km Warm up with HT 
Fitness

16:00 Nhóm 1,5km bắt đầu chạy KIDS RUN 1.5km Start

16:00 17:00 Workshop từ Nike Workshop from Nike
Sân khấu

 Stage

16:35 16:45 Khởi động nhóm 3km cùng HT Fitness
KIDS RUN 3km Warm up with HT Fit-
ness Vạch xuất phát KIDS RUN 

Start line of KIDS RUN
16:45 Nhóm 3km bắt đầu chạy KIDS RUN 3km Start

16:30 18:30 Trải nghiệm trò chơi dân gian cho trẻ em Traditional Kids Games
Làng Marathon 

Marathon Village

17:00 18:00 Hoạt động từ Thành Đoàn Hà Nội Activity from Ha Noi Youth Union Sân khấu 
Stage18:00 18:30 Tóm tắt đường chạy Race Briefing Rolling Video

19:00 Làng Marathon đóng cửa Marathon Village Closes
Làng Marathon 

Marathon Village

THỨ BẢY  SATURDAY  \  24.09.2022

FROM TO HOẠT ĐỘNG ACTIVITY ĐỊA ĐIỂM  /  LOCATION
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4:00 Marathon xuất phát Marathon Starts Vạch xuất phát, quảng trường Đông 
Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Start line, Dong Kinh Nghia Thuc 
Square, Hoan Kiem, Ha Noi

4:30 Bán Marathon xuất phát Half Marathon Starts

5:40 Cự ly 10KM xuất phát 10KM Starts Vạch Xuất Phát, khu đô thị Vinhomes 
Riverside Long Biên, Long Biên, Hà 
Nội 
Start line, Vinhomes Riverside Long 
Bien, Long Bien, Ha Noi

5:45 Cự ly 5KM xuất phát 5KM Starts

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 hour
Thời gian chậm nhất để VĐV xuất phát là 15 phút kể từ thời gian xuất phát quy định.  Những VĐV xuất phát sau 15 phút sẽ trỏ thành DQ - Disqualified 
(không đạt yêu cầu) trong bảng kết quả chính thức.
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.

Hard cut off time for Start line is 15 minutes from Start Time. Athletes who fail to start within 15 minutes after Start Time will register a DQ (Disqualified).
Athletes who fail to finish the race distance within the time frames 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 Cung thiếu 
nhi Hà Nội

Shuttle Buses Commence Operation 
to Ha Noi Children's Palace

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 hoạt động Recovery Area Opens
Khu vực Phục Hồi

Recovery Area

6:00 11:00 Dịch vụ Memories Box Memories Box Service
Làng Marathon

Marathon Village

7:00 9:00 Những khoảnh khắc đáng nhớ Live Feed on screen Sân khấu 
Stage9:00 12:00 Lễ trao giải Awarding

13:30
 Vạch Đích và Làng Marathon đóng 
cửa

Close The finish line & Marathon 
Village 

Làng Marathon
Marathon Village

CHỦ NHẬT  SUNDAY  \  25.09.2022

FROM TO HOẠT ĐỘNG ACTIVITY ĐỊA ĐIỂM  /  LOCATION

3:00
Bãi giữ xe  Cung thiếu nhi Hà Nội 
mở cửa

Ha Noi Children's Palace Parking Lot 
Opens

Cung Thiếu nhi Hà Nội, 36 đường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm
Ha Noi Children's Palace, 36, Lý Thái Tổ 
street, Hoàn Kiếm District

3:00 3:45 Gửi đồ cho cự ly Marathon Bag Drop Opens for Marathon
Vạch xuất phát 
Start line3:00 4:15 Gửi đồ cho cự ly Bán Marathon

Bag Drop Opens for Half Marathon 
Athletes

4:00 Bãi giữ xe đường Hội Xá mở cửa Hoi Xa Parking Lot Opens
Giao lộ Hội Xá và Chu Huy Mân 
Junction of Hoi Xa & Chu Huy Man 
streets 

4:00 5:25 Gửi đồ cho cự ly 5KM & 10KM
Bag Drop open for 10km & 5km 
Athletes

Khu vực gửi đồ tại Vạch Xuất Phát 
Bag Drop Area at start line

GIỜ XUẤT PHÁT / START TIMES
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athlete journey

NHẬN VẬT PHẨM ĐUA
RACE KIT PICK UP XUẤT PHÁT | START

MARATHON : 4:00 AM
HALF-MARATHON : 4:30 AM
10km: 5:40 AM
5km: 5:45 AM

VỀ ĐÍCH
FINISH

23/9/2022  9:00 » 20:00
24/9/2022  8:00 » 19:00

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

VẠCH XUẤT PHÁT
START LINE

VẠCH XUẤT PHÁT
START LINE

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

VẠCH ĐÍCH
FINISH LINE

RACE DAY
NGÀY THI ĐẤU

25.9.2022

NHẬN HUY CHƯƠNG
VÀ ÁO HOÀN THÀNH 42KM

RECEIVE MEDAL AND 42KM FINISHER SHIRT

KHU PHỤC HỒI 
RECOVERY AREA

TRẠM XE TRUNG CHUYỂN
SHUTTLE BUS

BÃI GIỮ XE
PARKING LOT

GỬI ĐỒ
BAG DROP OFF

CHIẾC HỘP LƯU NIỆM
MEMORIES BOX

LẤY ĐỒ
BAG PICK UP
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NHẬN VẬT PHẨM ĐUA
RACE KIT PICK UP XUẤT PHÁT | START

MARATHON : 4:00 AM
HALF-MARATHON : 4:30 AM
10km: 5:40 AM
5km: 5:45 AM

VỀ ĐÍCH
FINISH

23/9/2022  9:00 » 20:00
24/9/2022  8:00 » 19:00

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

VẠCH XUẤT PHÁT
START LINE

VẠCH XUẤT PHÁT
START LINE

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE

VẠCH ĐÍCH
FINISH LINE

RACE DAY
NGÀY THI ĐẤU

25.9.2022

NHẬN HUY CHƯƠNG
VÀ ÁO HOÀN THÀNH 42KM

RECEIVE MEDAL AND 42KM FINISHER SHIRT

KHU PHỤC HỒI 
RECOVERY AREA

TRẠM XE TRUNG CHUYỂN
SHUTTLE BUS

BÃI GIỮ XE
PARKING LOT

GỬI ĐỒ
BAG DROP OFF

CHIẾC HỘP LƯU NIỆM
MEMORIES BOX

LẤY ĐỒ
BAG PICK UP

19The Inaugural Techcombank Ha Noi Marathon   |   www.marathonhn.com



GIẢI CHẠY THIẾU NHI  |   KIDS RUN

20 GIẢI HÀ NỘI MARATHON TECHCOMBANK LẦN ĐẦU TIÊN   |   www.marathonhn.com

CẨM NANG CHƯƠNG TRÌNH   |   PROGRAM BOOKLET 

VẬT PHẨM VẬN ĐỘNG VIÊN   |   PARTICIPANT’S ENTITLEMENT 

Lưu ý: Nội dung và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
Note: Content and design subject to change without any prior notice

KIDS RUN là giải chạy chỉ dành riêng cho các vận động viên nhí từ 5 – 14 tuổi. Đây là sân 
chơi bổ ích cơ hội để các trẻ cải thiện thể chất, luyện tập ý chí và nêu cao tinh thần thi 
đấu lành mạnh.

Giải chạy gồm 02 cự ly*:
• 1,5km:  Nhóm tuổi từ 05 – 10 tuổi / Age group from 5 – 10 years old
• 3km:  Nhóm tuổi từ 7 – 14 tuổi / Age group from 7 – 14 years old

*Lưu ý: 
Bố mẹ hay người bảo hộ sẽ không được tham gia vào đường chạy cùng các bé ở tất cả các độ tuổi của cả 2 cự ly.
It should be noted that no parent or guardian is allowed for children of all ages participating in either distance.

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 5 - 10 years old

1,5 km

24.09.2022
VINCOM LONG BIÊN
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VẬT PHẨM VẬN ĐỘNG VIÊN   |   PARTICIPANT’S ENTITLEMENT 

Lưu ý: Nội dung và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
Note: Content and design subject to change without any prior notice

KIDS RUN là giải chạy chỉ dành riêng cho các vận động viên nhí từ 5 – 14 tuổi. Đây là sân 
chơi bổ ích cơ hội để các trẻ cải thiện thể chất, luyện tập ý chí và nêu cao tinh thần thi 
đấu lành mạnh.

Giải chạy gồm 02 cự ly*:
• 1,5km:  Nhóm tuổi từ 05 – 10 tuổi / Age group from 5 – 10 years old
• 3km:  Nhóm tuổi từ 7 – 14 tuổi / Age group from 7 – 14 years old

*Lưu ý: 
Bố mẹ hay người bảo hộ sẽ không được tham gia vào đường chạy cùng các bé ở tất cả các độ tuổi của cả 2 cự ly.
It should be noted that no parent or guardian is allowed for children of all ages participating in either distance.

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 5 - 10 years old

1,5 km

24.09.2022
VINCOM LONG BIÊN



các mốc thời gian
quan trọng
TIMELINE HIGHLIGHTS

Xem toàn bộ thông tin chi tiết Lịch trình sự kiện tại trang 15, 16, 17
See full details of event schedule at page number 15, 16, 17

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)

THỨ SÁU  FRIDAY  \  23.09.2022

FROM TO HOẠT ĐỘNG ACTIVITY ĐỊA ĐIỂM  /  LOCATION

9:00 20:00

Làng Marathon mở cửa Marathon Village Hours of Operation
Làng Marathon

Marathon Village

Vận động viên đăng ký
(Nhận bộ vật phẩm đường đua)

Athlete Check-in Open
(Race Kit Pick up)

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

8:00 19:00

Làng Marathon mở cửa Marathon Village Hours of Operation
Làng Marathon

Marathon Village

Vận động viên đăng ký
(Nhận bộ vật phẩm đường đua)

Athlete Check-In Open 
(Race Kit Pick Up)

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

15:00 15:40 Tóm tắt đường chạy thiếu nhi
KIDS RUN Rolling Race Briefing 
Video

Sân khấu
Stage

15:50 16:00 Khởi động nhóm 1,5km cùng HT Fitness
KIDS RUN 1.5km Warm up with HT 
Fitness Vạch xuất phát của KIDS RUN, 

Khu đô thị Vinhomes Riverside 
Long Biên, Long Biên, Hà Nội 

Start line of KIDS RUN, Vinhomes 
Riverside Long Bien, Long Bien, 

Ha Noi

16:00 Nhóm 1,5km bắt đầu chạy KIDS RUN 1.5km Starts

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

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

16:30 18:30 Trải nghiệm trò chơi dân gian cho trẻ em Traditional Kids Games
Làng Marathon 

Marathon Village

THỨ BẢY  SATURDAY  \  24.09.2022

FROM TO HOẠT ĐỘNG ACTIVITY ĐỊA ĐIỂM  /  LOCATION

GIẢI CHẠY THIẾU NHI  |   KIDS RUN
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làng
Marathon

MARATHON VILLAGE



CHÚ THÍCH / LEGEND

MEDICAL AREA

WAY TO THE PARKING

WAY TO THE PARKING IN RACE DAY

25The Inaugural Techcombank Ha Noi Marathon   |   www.marathonhn.com

LÀNG MARATHON | MARATHON VILLAGE

đường đến làng Marathon
& vạch đích

PHỐ CHU HUY MÂN

MARATHON VILLAGE MAP & THE FINISH LINE ACCESS MAP

Lưu ý: Nội dung và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 
Note: Content and design are subject to change without any prior notice.
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CHÚ THÍCH / LEGEND

MEDIA TENT

VOLUNTEER TENT

1

2

TECHCOMBANK OFFICE

WARE HOUSE

3

4

S.E.V OFFICE5

6

BÃI GIỮ XE
PARKING

sơ đồ làng Marathon 

MARATHON VILLAGE MAP

THỜI GIAN  |  TIME
BẮT 
ĐẦU

OPEN

KẾT 
THÚC
CLOSE

Thứ Sáu, 23.09.2022  
Friday, 23 Sep 2022 9:00 20:00

Thứ Bảy, 24.09.2022    
Saturday, 24 Sep 2022 8:00 19:00

Chủ Nhật, 25.09.2022   
Sunday, 25 Sep 2022 3:00 13:30

REGISTRATION AND RACE KIT PICK-UP
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LÀNG MARATHON | MARATHON VILLAGE

EXPO AREA

TECHCOMBANK TENT

7

8

FINISHER TENT

MEDICAL AREA

9 WC

Lưu ý: Nội dung và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 
Note: Content and design are subject to change without any prior notice.
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bản đồ
đường đua

COURSE MAPS
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MARATHON
25.9.2022
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HALF
MARATHON
25.9.2022
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10KM
25.9.2022
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5KM
25.9.2022
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một số địa điểm
nổi bật trên
đường đua 
OUTSTANDING LANDMARKS ON THE RACE

• Hay còn gọi là Hồ Gươm, “Trái tim” 
của Thủ đô Hà Nội
• Lịch sử: từ khoảng thế kỷ thứ 6
• Địa điểm: Kết nối giữa Khu phố cổ 
các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu 
Gỗ.. với khu phố Tây do người Pháp 
quy hoạch cách đây hơn một thế kỷ. 

• Known as Sword Lake, the “Heart” of 
Ha Noi capital
• History: from 6th century 
• Location: Connecting between the Old 
Quarter of Hang Ngang, Hang Dao, Cau 
Go with the Western Quarter established 
by the French more than a century ago.

• Hay còn gọi: cầu Doumer, “chứng nhân lịch 
sử” của nước ta, là cây cầu thép đầu tiên bắc 
ngang sông Hồng bằng chính vẻ đẹp của nó.
• Lịch sử: ngày 28 tháng 2 năm 1902
• Địa điểm: cầu nằm bắc ngang qua sông Hồng, 
nối hai quận Long Biên và Hoàn Kiếm của thành 
phố Hà Nội do người Pháp thiết kế và xây dựng.

• Known as: Doumer Bridge, the "witness of 
history" of our country, is the first steel arterial 
bridge connecting the two banks of the Red River 
with its classic beauty.
• History: February 28, 1902
• Location: The bridge is located across the Red 
River, connecting the two districts of Long Bien 
and Hoan Kiem of Ha Noi city, designed and built 
by the French.

Hồ Hoàn Kiếm / Hoan Kiem Lake

Cầu Long Biên / Long Bien Bridge
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• Được biết đến là quảng trường lớn nhất Việt Nam, 
niềm tự hào của nhân dân Thủ đô và cả nước, minh 
chứng lịch sử cho một mốc son chói lọi của dân tộc 
Việt Nam, là không gian thiêng liêng và là “trái tim” 
của Hà Nội
• Lịch sử: Đầu thế kỷ 20, người Pháp xây dựng và đặt 
tên là vườn hoa Pugininer (Quảng trường Tròn). Sau sự 
thành công của Cách mạng Tháng Tám (8/1945), nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Quảng trường Tròn 
được đổi tên là Vườn hoa Ba Đình hay gọi là Quảng 
trường Ba Đình
• Đặc điểm: nằm trên con đường Hùng Vương, thuộc 
khu vực phía Tây thành phố; khu vực cửa tây của cổ 
thành Thăng Long.

• Known as: the largest square in Vietnam, the pride of 
the people of the capital and country, historical proof for 
a brilliant milestone of the Vietnamese nation, the sacred 
space and "heart" of Ha Noi
•  History: In the early 20th century, the French built the 
square and named it Pugininer flower garden (Round 
Square). After the August Revolution (August 1945) was 
successful, the Democratic Republic of Vietnam was 
born, and Round Square was renamed Ba Dinh Flower 
Garden or Ba Dinh Square. 
• Location: located on Hung Vuong street, in the western 
area of the city; the western gate area of Thang Long 
citadel.

• Được biết đến là khu vực đô thị ở trung tâm Hà Nội, Hà Nội 
36 phố phường
• Lịch sử: hình thành từ thế kỷ 11, thời Lý - Trần
• Địa điểm:  phía Đông của Hoàng thành Thăng Long, kéo dài 
đến bờ sông Hồng – nay là trung tâm quận Hoàn Kiếm, gần 
ngay hồ Hoàn Kiếm.

• Known as: The 36 guild streets, an urban area in the center of 
Ha Noi.
• History: Formed in the 11th century during the Ly - Tran 
dynasties.
• Location: East of Thang Long Imperial Citadel, extending to the 
banks of the Red River - now the center of Hoan Kiem District 
near Hoan Kiem Lake.

Quảng trường Ba Đình - Lăng Bác
Ba Dinh Square - Uncle Ho's Mausoleum

Khu phố cổ/ Ha Noi Old Quarter
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• Hay còn gọi: Cầu hữu nghị Việt - Nhật, 
một trong 7 cây cầu huyết mạch của Thủ 
đô Hà Nội, cầu dây văng dài nhất bắc qua 
sông Hồng, cây cầu thép dây văng lớn 
nhất Việt Nam, biểu tượng mới của thủ đô 
với 5 nhịp tháp tượng trưng cho 5 cửa ô 
của Hà Nội, điểm nhấn nổi bật của Thủ đô, 
niềm tự hào của người dân Hà Nội.
• Lịch sử: được đưa vào hoạt động vào 
năm 2015 và trở thành tuyến giao thông 
quan trọng của Hà Nội.
• Đặc điểm: nối huyện Đông Anh và quận 
Tây Hồ, có điểm đầu từ phường Phú 
Thượng quận Tây Hồ đến xã Vĩnh Ngọc 
huyện Đông Anh được thi công bởi các 
chủ thầu uy tín đến từ Nhật Bản.

• Known as: Vietnam - Japan Friendship 
Bridge, one of the 7 arterial bridges of Ha 
Noi Capital, the longest cable-stayed bridge 
across the Red River, the largest cable-
stayed steel bridge in Vietnam, the new 
symbol of the capital with 5 spans of the 
tower representing the 5 gates of Ha Noi, 
the highlight of the capital, the pride of the 
people of Ha Noi.
• History: official put into operation in 2015 
and became an important traffic route of Ha 
Noi.
• Location: connecting Dong Anh district 
and Tay Ho district, with the starting point 
from Phu Thuong ward, Tay Ho district to 
Vinh Ngoc commune, Dong Anh district, 
constructed by contractors from Japan.

• Hay còn gọi: Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài 
Hồ, hồ tự nhiên lớn nhất thành phố Hà Nội, thắng cảnh nổi tiếng nhất 
ở thủ đô Hà Nội, góc lãng mạn nhất trong bức tranh Hà Nội đa màu,  
trái tim của một Hà Nội mới
• Lịch sử: tồn tại từ thời đại vua Hùng Vương
• Đặc điểm: thuộc quận Tây Hồ, nằm ở phía Tây Bắc Hà Nội, rộng đến 
500ha với chu vi vòng ngoài khoảng 14,8 km, riêng chiều dài đường 
ven hồ khoảng 17 km.

• Known as: Sac Cao Lagoon, Kim Nguu Lake, Lang Bac, Dam Dam, Doai 
Ho, the largest natural lake in Ha Noi city, the most famous scenic spot in 
Ha Noi capital, the most romantic corner in the picture of Ha Noi colorful 
interior, the heart of a new Ha Noi
• History: existed since the reign of King Hung Vuong
• Location: in Tay Ho district, northwest of Ha Noi, up to 500ha wide with 
an outer circumference of about 14.8 km, the length of the lakeside road 
is about 17 km.

Cầu Nhật Tân / Nhat Tan Bridge

Hồ Tây / West LakeHồ Tây / West Lake
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• Được biết đến là một trong những điểm đến vui chơi giải trí hàng 
đầu Hà Nội, thiên đường mua sắm mới của Thủ đô, biểu tượng của sự 
hiện đại và đẳng cấp
• Lịch sử: khai trương ngày 24/12/2011 do Vingroup làm chủ đầu tư
• Đặc điểm: tọa lạc tại khu đô thị sinh thái đẳng cấp bậc nhất Việt 
Nam, Vinhomes Riverside, được thiết kế đặc biệt sang trọng, thông 
minh, tạo thuận lợi cho khách hàng trong di chuyển và thư giãn.

• Known as: one of the leading entertainment destinations in Ha Noi, 
the new shopping
paradise of the capital, a symbol of modernity and class.
• History: opened on December 24, 2011 by Vingroup as an investor
• Location: located in the most luxurious ecological urban area in 
Vietnam - Vinhomes Riverside, specially designed luxuriously and 
intelligently, facilitating customers in moving and relaxing.

• Được biết đến là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO 
công nhận, nhân chứng lịch sử của dân tộc Việt Nam, dấu 
ấn vàng son của dân tộc Việt Nam, “Tam trùng thành quách”
• Lịch sử: từ thời tiền Thăng Long, vào khoảng thế kỷ VII
• Đặc điểm: trung tâm chính trị Ba Đình – Hà Nội, thuộc địa 
bàn của phường Điện Biên và phường Quán Thánh, quận Ba 
Đình, Hà Nội.

• Known as: World Cultural Heritage recognized by UNESCO, 
historical witness of the Vietnamese nation, golden imprint of 
the Vietnamese nation
• History:from the pre-Thang Long period, around the 7th century
• Location: Ba Dinh - Ha Noi political center, located in Dien Bien 
and Quan Thanh wards, Ba Dinh district, Ha Noi.

Hoàng thành Thăng Long
Imperial Citadel of Thang Long

Vincom Long Biên/Vincom Long Bien
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COURSE MAP DESCRIPTIONS

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 tại một số trạm tiếp sức khác nhau trong ngày đua. 

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 our priority. 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 throughout several stations on race 
day.

Giải Hà Nội Marathon Techcombank có tổng cộng 31 trạm tiếp 
sức bao gồm: hai trạm cho khu vực xuất phát (một cho cự ly 
5-10KM và một cho Marathon và Bán Marathon), 28 trạm trên 
đường đua và một trạm cho khu vực về đích.

Tất cả trạm tiếp sức đều có một  trạm nước, một số trạm tiếp 
sức sẽ có thêm trạm y tế.

Những địa điểm này như sau (Đây là địa điểm dự kiến và có thể 
thay đổi mà không báo trước).

The inaugural Techcombank Ha Noi Marathon has a total of 31 aid 
stations including two stations at the start line  (one for the 5-10KM 
distance and one for the half Marathon), 28 stations throughout 
the course, and one station for finish-line.

All aid stations have a hydration station with some having an 
additional medical station.

These locations are as follows (These are expected locations that 
are subject to change). 

Việc đóng đường được thực hiện trong suốt thời gian để giảm 
thiểu lưu lượng giao thông trên đường chạy và bảo vệ các vận 
động viên. 

Road closures are in place for the duration of the race to minimize 
the traffic flow on  route  and to protect the athletes.

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 The 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, please  advise volunteers at the nearest Aid Station. 

Please note delays in Sag Wagon transport are to be 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 the 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.

TRẠM TIẾP SỨC

TRẠM Y TẾ

ĐƯỜNG ĐUA VÀ ĐƯỜNG GIAO THÔNG

SAG WAGON

AID STATIONS

MEDICAL STATIONS

ROAD AND PATHWAY TRAFFIC
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LƯU Ý KHI CHẠY ĐẾN TRẠM TIẾP NƯỚC
HYDRATION STATIONS 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 nói với tình nguyện viên nếu bạn cần gì một cách lịch sự hoặc tiến đến bàn để tự phục vụ theo nhu cầu của mình.

Slow down when entering Hydration Stations. If you do not require any products from a Hydration Station please avoid running too 
close 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. Tell the 
volunteer if you need any thing in a polite way. Feel free to move through the tables at your leisure and help yourself. 

Mỗi trạm tiếp sức sẽ có 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/biddon bidons, 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.

TRẠM TIẾP NƯỚC

TRẠM THU GOM RÁC

HYDRATION STATIONS

DISCARD/DROP ZONES

Các trạm tiếp nước sẽ cung cấp: 
• Nước                                        
• Bọt biển 
• Thức uống bổ sung ion    
 • Nước đá
• Chuối và Dưa hấu 
• Nhà vệ sinh 
• Gel năng lượng (cự ly Marathon) 
Trên đường đua có hai mươi tám (28) trạm tiếp nước phục vụ cho bốn cự ly, 
trung bình các trạm tiếp nước nằm cách nhau khoảng 1.8 km; ngoài ra có 
hai trạm cho khu vực xuất phát (một cho cự ly 5KM, 10KM và một cho Bán 
Marathon, Marathon) và một trạm cho khu vực về đích. 

The Hydration Stations will offer:
• Water 
• Sponges 
• Ion Supply Drink
• Ice 
• Banana & Water melon 
• Toilets 
• Energy Gel (Marathon) 
The race course has twenty-eight (28) hydration stations for all distances  
located approximately 1.8 km apart excluding 02 Start lines and 01 The finish 
lines (one for 5-10KM and one for Half Marathon-Marathon).
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TRẠM TIẾP SỨC
AID STATIONS

TRẠM TIẾP 
NƯỚC

HYDRATION 
STATIONS 

TRẠM Y TẾ
MEDICAL 
STATIONS 

CỰ LY
DISTANCE

ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

Trạm tiếp sức xuất 
phát
Start line Aid Station

Xuất phát / 
Start line

Xuất phát / 
Start line

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Dong Kinh Nghia Thuc Square, Hoan Kiem District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 1
Aid Station 1

Số/No. 1

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

5-5D Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
5-5D Quang Trung, Hoan Kiem District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 2
Aid Station 2

Số/No. 2 Số/No. 1

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

Café Highland, đối diện Công viên Lenin, Điện Biên Phủ, Quận Ba 
Đình, Hà Nội
Café Highland, opposite Lenin Park, Dien Bien Phu, Ba Dinh District, 
Ha Noi

Trạm tiếp sức số 3
Aid Station 3

Số/No. 3 Marathon
Café Bánh mì Paris Baguette, 14 Yên Hoa, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Café Banh Mi Paris Baguette, 14 Yen Hoa, Tay Ho District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 4 
Aid Station 4

Số/No. 4 Số/No. 2 Marathon
Cây xanh số 26 Phố Từ Hoa, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Tree No. 26 Tu Hoa Street, Tay Ho District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 5
Aid Station 5

Số/No. 5 Marathon
Grand City Lotus Harbor, P. Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội
Grand City Lotus Harbor, Quang Ba Ward, Tay Ho, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 6
Aid Station 6

Số/No. 6 Số/No. 3 Marathon
Cột đèn số 15 Phố Nhật Chiêu, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Lamppost No. 15 Nhat Chieu Street, Tay Ho District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 7
Aid Station 7

Số/No. 7 Marathon

Trụ đèn VCC1 12B, ngã ba Vũ Chí Công - D5 Vườn Đào, Quận Tây Hồ, 
Hà Nội
VCC1 12B light pole, Vu Chi Cong junction - D5 Vuon Dao, Tay Ho 
District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 8
Aid Station 8

Số/No. 8 Số/No. 4 Marathon
Trụ số 4 cầu Nhật Tân, Quận Đông Anh, Hà Nội
No. 4 Nhat Tan Bridge, Dong Anh District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 9
Aid Station 9

Số/No. 9 Số/No. 5 Marathon
Đối diện số 68 Võ Nguyên Giáp, Quận Đông Anh, Hà Nội
Opposite No. 68 Vo Nguyen Giap, Dong Anh District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 10
Aid Station 10

Số/No. 10 Số/No. 6 Marathon
Đối diện điểm canh đê Số 10 - Tả Hồng, Quận Đông Anh, Hà Nội
Opposite the dike watch point No. 10 - Ta Hong, Dong Anh District, Ha 
Noi

Trạm tiếp sức số 11
Aid Station 11

Số/No. 11 Số/No. 7 Marathon

Bảng cơ khí Mạnh Đoàn( Xuân Canh- Văn Tinh), Quận Đông Anh, 
Hà Nội
Manh Doan mechanical board (Xuan Canh - Van Tinh), Dong Anh 
District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 12
Aid Station 12

Số/No. 12 Số/No. 8 Marathon
Đường Cũ ( song song đường đê), Quận Đông Anh, Hà Nội
Old Street (parallel to the dyke road), Dong Anh District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 13
Aid Station 13

Số/No. 13 Số/No. 9 Marathon

Đối diện Xóm mới, Nhà văn hóa thôn Đông Trù, Quận Đông Anh, 
Hà Nội
Opposite New Village, Dong Tru Village Cultural House, Dong Anh 
District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 14
Aid Station 14

Số/No. 14 Marathon
Chân cầu Đông Trù, Quận Đông Anh, Hà Nội
The start of Dong Tru Bridge, Dong Anh District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 15
Aid Station 15

Số/No. 15 Marathon
Trên cầu Đông Trù, , Quận Đông Anh, Hà Nội
On Dong Tru Bridge, , Dong Anh District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 16
Aid Station 16

Số/No. 16 Số/No. 10

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

Đối diện Bốt nước Hàng Đậu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Opposite Hang Dau Water Booth, Hoan Kiem District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 17
Aid Station 17

Số/No. 17 Số/No. 11

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

Trạm xe Bus vườn hoa Bắc Long Biên, Quận Long Biên, Hà Hội
Bus station of Bac Long Bien flower garden, Long Bien District, Ha Noi
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Trạm tiếp sức số 18
Aid Station 18

Số/No. 18 Số/No. 12

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

Đối diện 503 Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Hội
Opposite 503 Ngoc Thuy, Long Bien District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 19
Aid Station 19

Số/No. 19 Số/No. 13

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

Số 50 Nam Đuống, Quận Long Biên, Hà Hội
No. 50 Nam Duong, Long Bien District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 20
Aid Station 20

Số/No. 20

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

Cạnh trường THCS Thanh Am, Quận Long Biên, Hà Hội
Next to Thanh Am Secondary School, Long Bien District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 21
Aid Station 21

Số/No. 21 Số/No. 14

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

Số 190 Nam Đuống, Quận Long Biên, Hà Hội
No. 190 Nam Duong, Long Bien District, Ha Hoi

Trạm tiếp sức số 22
Aid Station 22

Số/No. 22

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

Ngã tư Thanh Am và Nam Đuống, Quận Long Biên, Hà Nội
Crossroads of Thanh Am and Nam Duong, Long Bien District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 23
Aid Station 23

Số/No. 23 Số/No. 15

Bán Marathon 
& Marathon
Half Marathon & 
Marathon

Cây xanh số 24, Nguyễn Cao Luyện (đối diện CC CT9K), Quận Long 
Biên, Hà Hội
Tree No. 24, Nguyen Cao Luyen (opposite CC CT9K), Long Bien District, 
Ha Hoi

Trạm tiếp sức số 24
Aid Station 24 *

Số/No. 24 Số/No. 16 5KM & 10KM

Vinhomes Long Bien, giao lộ Chu Huy Mân và Hoa Phượng, Quận 
Long Biên, Hà Nội
Vinhomes Long Bien, intersection of Chu Huy Man and Hoa Phuong, 
Long Bien District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 25
Aid Station 25

Số/No. 25 Số/No. 17 10KM

Vỉa hè đường Hội Xá, đối diện cây xăng Phúc Lợi, Quận Long Biên, 
Hà Nội
Sidewalk of Hoi Xa Street, opposite Phuc Loi Gas Station, Long Bien 
District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 26
Aid Station 26

Số/No. 26 Số/No. 18 10KM

Trần Danh Tuyên, cách bùng binh Huỳnh Văn Nghệ, Đinh Đức 
Thiện, Trần Danh Tuyên, Quận Long Biên, Hà Nội
Tran Danh Tuyen, way roundabout Huynh Van Nghe, Dinh Duc Thien, 
Tran Danh Tuyen, Long Bien District, Ha Noi

 Trạm tiếp sức số 27
Aid Station 27

Số/No. 27 5KM & 10KM

Đoàn Khuê, ngay ngã tư Đoàn Khuê và Nguyễn Cao Luyện, Quận 
Long Biên, Hà Nội
Doan Khue, at the intersection of Doan Khue and Nguyen Cao Luyen, 
Long Bien District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 28
Aid Station 28

Số/No. 28 Số/No. 19
Toàn Cự Ly
All Distances

Đối diện Tiệm mì Mỹ Hạnh, Tòa P3 Nguyễn Cao Luyện, Quận Long 
Biên, Hà Nội
Opposite My Hanh Noodle Shop, Building 3 Nguyen Cao Luyen, Long 
Bien District, Ha Noi

Trạm tiếp sức số 29
Aid Station 29

Số/No. 29
Toàn Cự Ly
All Distances

Cột đèn N11B L3-6 Mai Chí Thọ, Quận Long Biên, Hà Nội
Lamppost N11B L3-6 Mai Chi Tho, Long Bien District, Ha Noi

Trạm tiếp sức
về đích
Finish-line Aid 
Station*

Về đích / 
Finish-line

Về đích / 
Finish-line

Toàn Cự Ly
All Distances

Vinhomes Long Bien, đường Hội Xá, Quận Long Biên, Hà Nội
Vinhomes Long Bien, Hoi Xa Street, Long Bien District, Ha Noi

Lưu ý: Thông tin  & Địa điểm các trạm có thể thay đổi mà không cần báo trước
Note: All stations’ information & location are subject to change without prior notice. 

*XUẤT PHÁT CỦA 5KM & 10KM / START-LINE OF 5KM & 10KM
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 Medical Stations
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cẩm nang
thông tin
vận động viên
ATHLETE INFORMATION G U I D E



hướng dẫn nhận
bộ vật phẩm đường đua 

GUIDE FOR RACE KIT PICK-UP

thông tin 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 

THE FINISH LINE

những câu hỏi 
thường gặp 

FAQS
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hướng dẫn nhận bộ vật phẩm đua
GUIDE FOR RACE KIT PICK UP

số báo danh
(RACE BIB)
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VẬN ĐỘNG VIÊN CẦN CHUẨN BỊ  /  WHAT TO BRING

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/CMND
/ PHOTO ID

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

Hoặc/or +

Lưu ý chung
• Vận động viên dưới 18 tuổi sẽ phải đem theo Giấy đồng ý tham gia  đã được ký tên của Bố Mẹ hoặc Người Giám Hộ.
• 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 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 bring a signed Parent Consent Form.
• For corporate or group race kit pick ups, the organizer will send detailed directions to corporate or group representatives. 
• We’ve arranged an exchange area in case your size is not suitable.

KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN,
KÝ GIẤY MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐIỆN TỬ
CHECK YOUR PERSONAL INFORMATION,

SIGN ON E-WAIVER OF LIABILITY

• Bắt buộc phải có căn cước công dân (hoặc Hộ 
chiếu) 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.

NHẬN SỐ BÁO DANH (BIB) VÀ BỘ VẬT PHẨM ĐƯỜNG ĐUA
RECEIVE YOUR BIB AND RACE-KIT

• Di chuyển đến cự ly được ghi trên phiếu thông tin, xếp 
hàng theo từng cự ly/nhóm. 

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

• Move to the distance indicated on the information card 
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.

XXL

A12345
MARATHON

NAME HERE FEMALE
EVENT SINGLET

FINISHER SHIRT

XXL

NHẬN ÁO SỰ KIỆN
RECEIVE THE EVENT SINGLET

Nhận áo và kiểm tra size như đã đăng ký. 

Receive and check a event singlet size.



Áo sự kiện
EVENT SINGLET

nón lưỡi trai
VISOR

số báo danh
& chip tính giờ

(RACE BIB & TIMING CHIP)

số báo danh
(RACE BIB)

áo sự kiện
(EVENT T-SHIRT)

SẢN PHẨM TỪ
CÁC NHÀ TÀI TRỢ

(SPONSOR GOODIES)

bộ vật phẩm đường đua
RUNNER RACE KIT’S BREAKDOWN

Chỉ dành cho cự ly Marathon 
For Marathon Distance only
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ĐƯỜNG ĐẾN VẠCH XUẤT PHÁT
Marathon, bán Marathon

ĐƯỜNG ĐẾN VẠCH XUẤT PHÁT 5KM, 10KM

VẠCH XUẤT PHÁT/ START LINE
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HOW TO GET TO THE START LINE OF MARATHON & HALF MARATHON

HOW TO GET TO THE START LINE OF 5KM, 10KM
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Do vạch xuất phát và vạch đích Giải Hà Nội Marathon Techcombank Lần đầu tiên 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 the finish line of the inaugural Techcombank Ha Noi Marathon are different locations, athletes will drop their 
bags off at the start line area and receive them back at the 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.

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

ATHLETES RECEIVE THE BRACELET 
FROM VOLUNTEERS

VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẾN KHU VỰC
XUẤT PHÁT

ATHLETES GO TO THE START LINE AREA

THỜI GIAN MỞ QUẦY GIỮ ĐỒ
OPENING TIME FOR BAG DROP
MARATHON : 3:00 – 3:45
HALF MARATHON : 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, 10KM, 5KM:
6:00 – 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 10/10/2022

BAGS WILL ONLY BE KEPT AT SUNRISE 
EVENTS VIETNAM TIL OCTOBER 10, 2022

THE ORGANIZER ONLY ACCEPTS 
EVENT LOOT BAGS WITHOUT 

VALUABLE OR DANGEROUS ITEMS
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gửi đồ tại vạch xuất phát

lấy đồ gửi tại vạch đích
BAG DROP AT THE FINISH LINE

• Để gửi đồ tại Bag Drop của chúng tôi, vận động viên vui lòng 
sử dụng túi của sự kiện đã được cung cấp trong Bộ vật phẩm 
đường đua (Race kit) vào ngày Đăng ký (Check-in).
• 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.
• Chúng tôi KHÔNG NHẬN giữ bất kỳ túi riêng nào khác của vận 
động viên cùng những vật phẩm có giá trị và có tính chất nguy 
hiểm.
• Bất kì túi đồ hay vật dụng không có người nhận sẽ được bàn 
giao cho quầy ‘Thông tin' sau 01:30 chiều ngày 25/09/2022 
được giữ lại trong văn phòng Sunrise Events Vietnam và đến 
ngày 10/10/2022.
Vui lòng liên hệ qua email: Marathontcbhn@sunriseevents.
com.vn để nhận lại đồ thất lạc. Sau ngày 10/10/2022, BTC có 
toàn quyền quyết định về việc giải quyết các vật dụng này.
• Vì số lượng vận động viên và Người tham dự trong tuần lễ 
sự kiện rất lớn, chúng tôi KHUYẾN NGHỊ bạn nên chú ý giữ gìn 
tài sản cá nhân thật cẩn thận khi tham gia các hoạt động trải 
nghiệm tại Làng Marathon và ngày thi đấu, hạn chế tối đa các 
trường hợp MÓC TÚI/RẠCH TÚI không mong muốn có thể xảy ra.

 • Please note to use the Loot Bag included in the Race Kit that you 
would get on Check-in Day to use at the Bag Drop Area.
 • Present yourself and your numbered wristband to collect your 
Race Kit’s Loot Bag.
 • We DON’T accept any other athlete’s personal backpacks, 
especially valuable or dangerous items.
 • Any unclaimed bags or items will be handed over to the 
“Information booth” area after 1:30 pm on September 25th, 2022 
and kept in the Sunrise Events Vietnam office until October 10th, 
2022.
• Please contact email: Marathontcbhn@sunriseevents.com.vn to 
receive lost items. After October 10th, 2022, the organizer has full 
discretion on the resolution of the items.
 • Due to the large number of Athletes and Participants during the 
event week, we RECOMMEND you to take care of your personal 
property carefully when running on Race day and experiencing 
activities at Marathon Village so that you can avoid unexpected bag 
hook/slit cases.

3:00 – 4:15
Dành cho VĐV Marathon và VĐV Bán Marathon tại khu vực xuất phát phố Đinh Tiên Hoàng 
Marathon and Half Marathon Runners at Start line area at Dinh Tien Hoang Street.

4:00 - 5:30
Dành cho VĐV 10KM và 5KM tại Marathon Village 
10KM and 5KM Runners at Marathon Village

6:00 -13:00

Khu vực Lấy túi nằm ở gần Vạch Đích tại làng Marathon trong khuôn viên Vincom Long Biên 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 The finish line at Marathon Village, Vincom Long Bien and will be open for bag col-
lection

BAG DROP AT START LINE

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 re-
sults without wearing a BIB.
• The different BIB colors and the respective distance categories 
that they represent

ý nghĩa màu sắc của bib

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

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

Bán
Marathon

Màu đỏ là màu của máu, của lửa và 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 Black symbolizes mystery and power.

Half Marathon
Red is the color of blood, of fire, and 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 convey-
ing a feeling of peace.

giới thiếu số báo danh (bib)
và hướng dẫn đeo bib đúng cách
BIB INTRODUCTION AND HOW TO WEAR YOUR BIB.

BIB'S COLOR MEANING
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To help avoid confusion, the BIBs for each distance will be 
colored differently:

Marathon Black symbolizes mystery and power.

Half Marathon
Red is the color of blood, of fire, and 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 convey-
ing a feeling of peace.

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 contacts are 
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 fold, remove, or 
damage the time chip in any way. 

3. Số điện thoại khẩn cấp (chỉ hoạt động trong ngày đua 
25/09/2022).
An Emergency Hotline number will be included on the reverse side 
of your official Race BIB. This number will only availabe to use on 
Sep 25, 2022. 

Chú thích cho
mặt trước & sau bib
DETAILS ABOUT THE FRONTSIDE & BACKSIDE OF THE BIB
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BIB là “tấm vé thông hành” để Ban Tổ chức có thể định danh, kiểm soát và đảm bảo an toàn cho vận động viên khi bạn tham gia Giải 
Hà Nội Marathon Techcombank Lần đầu tiên. Cùng chúng tôi cách đeo BIB đúng cách để có thể tham gia cuộc đua của bạn!

*Cách đeo BIB:
1. 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.
2. 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.
3. Không thay đổi, chỉnh sửa, gấp hoặc vò BIB.
4. Không tháo chip tính giờ.

The “BIB is a passport” so the Organizer can identify, control and ensure the safety of athletes when you participate in the Inaugural 
Techcombank Ha Noi Marathon. Let’s with us on how to wear your BIB to be able to join your race!
How to wear BIB:
1. Pin down or use a race belt with toggles at all four corners of your BIB and wear it on your chest or belly so the system can identify you, 
making sure no information is obscured.
2. 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.
3. Do not alter, modify, fold or crumple your BIB.
4. Do not remove the timing chip tag.

* Với đai đeo Bib  |  With race belt

1 2

43

ĐEO BIB ĐÚNG CÁCH
HOW TO WEAR YOUR BIB
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Vận động viên tham gia các cự ly Marathon, Bán 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 organizer 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 HALF MARATHON 10KM 5KM

A
Dưới 2 giờ 30 phút
Under 2 hrs 30 mins

Dưới 1 giờ 15 phút
Under 1 hr 15 mins

Dưới 39 phút
Under 39 mins

B
Dưới 3 giờ 30 phút
Under 3 hrs 30 mins

Từ 1 giờ 16 phút đến 1 giờ 30 phút
From 1:16 - 1:30 hours

Từ 40 phút đến 54 phút
40 mins to 54 mins

C
Từ 3 giờ 31 phút đến 4 giờ
3 hrs 31 mins to 4 hrs

Từ 1 giờ 31 phút đến 2 giờ
1 hr 31 mins to 2 hrs

Từ 55 phút đến 01 giờ 09 phút
55 mins to 1 hr 09 mins

D
Từ 4 giờ 01 phút đến 5 giờ
4 hrs 01 mins to 5 hrs

Từ 2 giờ 01 phút đến 2 giờ 30 phút
2 hrs 01 mins to 2 hrs 30 mins

Từ 01 giờ 10 phút đến 01 giờ 25 phút
1 hr 10 mins to 1 hr 25 mins

E
Trên 5 giờ
Above 5 hrs

Trên 2 giờ 30 phút
Above 2 hrs 30 mins

Trên 1 giờ 25 phút
Above 1 hr 25 mins

Không Áp dụng
Not applied

PEN BREAKDOWN
lượt xuất phát
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1. Vận động viên có thể chạy, đi bộ hoặc bò;

2. 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);

3. 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); 

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7.  Có mặt ít nhất 30 phút trước giờ xuất phát;

8. Chạy qua tất cả các thảm tính giờ. Nếu không, kết quả chạy là Không đạt yêu cầu (DQ-disqualified);

9. 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;

10. Bắt đầu chạy trong vòng 15 phút kể từ khi có hiệu lệnh xuất phát. Nếu không, bạn sẽ bị truất quyền thi đấu (DQ);

RULES & REGULATIONS

các quy định
và luật lệ

CÁC QUY TẮC & QUY ĐỊNH KHI CHẠY

58 GIẢI HÀ NỘI MARATHON TECHCOMBANK LẦN ĐẦU TIÊN   |   www.marathonhn.com



GIỜ XUẤT PHÁT  /  START TIME

CỰ LY / DISTANCE 25.09.2022

Marathon 4g00 sáng 4:00 AM

Bán/ Half Marathon 4g30 sáng 4:30 AM

10KM 5g40 sáng 5:40 AM

5KM 5g45 sáng 5:45 AM

1. Athletes may run, walk, or crawl; 

2. 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); 

3. 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 Sunrise Events Vietnamerity 
of the violation)

4. 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; 

5. 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. 

6. 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.

7. Arrive at least 30 minutes before your start time 

8. Run across all timing mats. Failure to do so will result in DID NOT FINISH (DNF) or DISQUALIFIED (DQ). 

9. Do not finish in cut off time or do not run across the timing mat at the finish line, the result will be in DID NOT FINISH (DNF). Queue in the 
race pen according to your estimated finish time.

10. Start running within 15 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 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 off 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 7 giờ 30 phút 7 hours 30 minutes

Bán/Half Marathon 4 giờ 4 hours

10KM 2 giờ 2 hours

5KM 1 giờ 1 hour

thời gian
hoàn thành quy định 
CUT OFF TIME
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vạch đích
THE FINISH LINE

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

NƯỚC UỐNG
MÁT LẠNH
Hydration Stations

TRÁI CÂY
Fruits

XE TRUNG CHUYỂN,
KHU VỰC ĐÓN TAXI
Shuttle Busses, Taxi Areas

ÁO HOÀN THÀNH CỰ LY (*)
Finisher Shirt (*)
*Chỉ dành cho cự ly Marathon
  For Marathon distance only

HUY CHƯƠNG
VỀ ĐÍCH
Finisher medal
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“Kế thừa, Chuyển mình, Phát triển, Vượt trội” - tất cả được gói gọn trong 
thiết kế và tạo nên giá trị độc đáo cho chiếc Huy chương của mùa giải đầu 
tiên. Từng chi tiết nhỏ được khắc họa trên Huy chương thể hiện rõ mối tương 
quan giữa truyền thống, hiện đại và tương lai. Đó là sự lưu giữ bản sắc dân 
tộc thông qua hình ảnh các di sản nổi tiếng: Trống đồng Đông Sơn, Hồ Gươm, 
cầu Nhật Tân,... Là sự kết nối cổ điển và hiện đại, là sự chuyển mình trỗi dậy 
đầy mạnh mẽ qua hình ảnh dải lụa uốn quanh như những cung đường đua trải 
dài khắp thành phố. Là hy vọng hướng đến một ngày mai tốt đẹp hơn với màu 
vàng đồng - màu của tương lai, màu của nguồn năng lượng tươi mới.

Tất cả cùng với ý chí quyết tâm của Ban tổ chức để tạo ra những “DẤU ẤN 
VƯỢT TRỘI” chỉ có trên cung đường đua độc nhất của Hà Nội Marathon 
Techcombank 2022. Đây là điểm đặc biệt để khi bạn nhìn lại, những nỗ lực, 
khoảnh khắc về đích, những trải nghiệm có “1-0-2” trên cung đường đua đều 
sẽ được tái hiện qua chiếc Huy chương này.

"Inherit, Transform, Develop, Excel" - all were encapsulated in the design and 
creation of the medal with a very special meaning of the first season.
Every little detail depicted on the Medal clearly shows the relationship between 
tradition, modernity and the future. It is the preservation of the national identity 
through the image of famous heritages: Dong Son Drum, Hoan Kiem Lake, Nhat 
Tan Bridge,... It is the connection of the past and the present, the transformation to 
rise strong through the image of a silk ribbon winding like a racetrack stretching 
across the city. The hope towards a better tomorrow with copper yellow - the color 
of the future, the color of fresh energy.

Above all with our determination we will create a "GREATER FOOTPRINT" through 
the unique track of the inaugural Techcombank Ha Noi Marathon 2022. This is 
a special point so that when you look back, the efforts, finishing moments, the 
incredible experiences on the track will all be reproduced through this Medal.

HUY CHƯƠNG

VỀ ĐÍCH

FINISHER MEDAL



Áo Finisher - Sở hữu thiết kế họa tiết mũi tên mạnh mẽ như hàng 
ngàn đôi chân bền bỉ không ngừng chạy về đích kết hợp các tông 
màu đỏ đặc trưng của giải, của lòng nhiệt huyết và nguồn đam mê 
cháy bỏng, chiếc áo Finisher như tiếp thêm nguồn năng lượng cổ vũ 
bạn hoàn thành cuộc đua. Mặt trước áo còn gây ấn tượng với họa tiết 
trống đồng, nét chấm phá cổ điển hòa hợp trong hơi thở hiện đại, hứa 
hẹn về những trải nghiệm độc đáo với vẻ đẹp của sự giao thoa trên 
cung đường mà bạn chạy qua. Ấn tượng hơn, chiếc áo còn muốn gửi 
gắm một thông điệp xanh đến tất cả những người yêu chạy bộ khi 
được làm từ vải tái chế. Chúng ta cùng nhau chạy vì sức khỏe, chạy 
để tạo nên “Dấu ấn vượt trội” cho chính mình và chạy vì một hành 
tinh xanh hơn thông qua việc sử dụng những sản phẩm thân thiện 
với môi trường. 

Finisher Shirt - Possessing a strong arrow pattern design like thousands 
of persistent legs running to the the finish line, combining the typical red 
tones of this Marathon, enthusiasm and burning passion, the Finisher 
shirt like giving you more energy to cheer you on to finish the race. The 
front of the shirt also impresses with the bronze drum pattern, the classic 
break in harmony with the modern breath, promising a unique experience 
with the beauty of the interference on the road you run through. More 
impressively, the shirt also wants to send a green message to all running 
lovers when it is made from recycled fabric. Together, we run for health, 
run to make a "The Greater Footprint" for ourselves and run for a greener 
planet through the use of environmentally friendly products.

Là giải chạy bố trí Vạch Xuất phát và Vạch Đích tại hai địa điểm 
khác nhau, chúng tôi đã trang bị xe trung chuyển - được tài trợ 
bởi Masterise Homes để đưa các vận động viên từ làng Marathon 
(Vạch Đích) về Cung Thiếu Nhi (gần với Vạch Xuất phát) sau khi kết 
thúc thi đấu, trong suốt thời gian từ 7h sáng đến 13h chiều ngày 
25/09/2022. Đội ngũ xe trung chuyển của chúng tôi rất hân hạnh 
mang đến trải nghiệm đua độc đáo củng cố hành trình 2022 tuyệt 
vời của bạn.  

As one of the Marathon competitions in Vietnam with start line and the 
finish line located in two different places, we have prepared shuttle 
busses are sponsored by Masterise Homes to transport athletes from 
Marathon Village (The finish line) to the Ha Noi Children’s Palace 
(close to the start line) after finishing the race, from 7:00 to 13:00, 
September 25th, 2022. A great journey should have great partners, 
and our shuttle bus drivers are honored to glorify your amazing 2022.

ÁO HOÀN THÀNH 

CỰ LYMARATHON 

THE MARATHON 

FINISHER SHIRT

XE TRUNG CHUYỂN

SHUTTLE BUSSES



CẨM NANG CHƯƠNG TRÌNH   |   PROGRAM BOOKLET 

kết quả
YOUR RESULTS

Kết quả tạm tính và chính thứ sẽ được cập nhật  tại:
https://Marathonhn.com/vi/ket-qua-giai-nam-2022/

Immediately after the race we will publish unofficial results at:
https://Marathonhn.com/2022-results/

sau sự kiện
POST RACE
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1. WHAT IF I HAVE A QUESTION ON THE DAY OF THE EVENT?
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 may have.

2. WHAT IF I LOSE SOMETHING DURING THE EVENT?
We arrange the Lost & Found counter within the Race kit pick up 
tent. Any Lost & Found items will be kept for picking up at the 
Sunrise Events Vietnam office within 7  working days.
Please contact us at: Marathontcbhn@sunriseevents.com.vn

3. IS THERE A BAG DROP AT THE EVENT?
Yes, we arrange storage for the athletes and will move your items 
to the finish line. Please note that the number of slots for check-
in bags is limited, therefore this service is a first come, first serve 
service  and we only accept the race kit bags of the event, so please 
keep your items in the race kit bag and please do not put valuables 
in the bag.

4. WHERE DO I PARK BEFORE AND DURING RACE DAY?
Please refer to the access map on page 26-27 for parking on 
September 23rd, 24th, 2022 to pick up race kit.

5. 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 seek for our volunteers/marshal for 
assistance and to connect with the closest Medical station. We also 
provide medical personnel to patrol the course.

6. 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

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

8. 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://Marathonhn.com/race-kit-pick-up/

1. NẾU TÔI CÓ CÂU HỎI TRONG NGÀY DIỄN RA SỰ KIỆN? 
Bạn vui lòng tìm các bạn tình nguyện viên mặc áo HỒNG để 
nhận hỗ trợ. Chúng tôi cũng có quầy Thông tin tại khu vực Triển 
lãm để giải đáp các thắc mắc của bạn.

2. NẾU TÔI BỊ MẤT ĐỒ TRONG SỰ KIỆN? 
Chúng tôi bố trí quầy thất lạc tại khu vực lều nhận bộ vật phẩm 
đua. Những vật dụng thất lạc sẽ được giữ lại trong văn phòng 
Sunrise Events Vietnam trong vòng 7 ngày làm việc. Vui lòng 
liên hệ qua email: Marathontcbhn@sunriseevents.com.vn 

3. 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 túi race kit của 
chương trình, vì thế các bạn vui lòng để đồ trong túi vật phẩm 
đường đua. Xin vui lòng không để các vật dụng có giá trị vào túi.

4. TÔI SẼ GIỮ XE Ở ĐÂU TẠI SỰ KIỆN? 
Vui lòng xem Bản đồ lối vào tại trang 26-27 dành cho ngày 23-
24/09/2022 khi đi nhận bộ vật phẩm đua. 

5. NẾU TÔI CẢM THẤY KHÔNG KHỎE 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 liên hệ 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. 

6. 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. 

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

8. TÔI CẦN ĐEM THEO GÌ ĐỂ NHẬN BỘ VẬT PHẨM ĐƯỜNG 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://Marathonhn.com/vi/quy-trinh-nhan-race-kit/

những câu hỏi 
thường gặp
FAQs
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cộng đồng
COMMUNITY



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 cải thiện thành tích, vì 
vậy chúng tôi khuyên bạn nên dùng 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.

half Marathon Marathon

người dẫn tốc
PACERS

01:45

02:00
21km

21km

21km

02:15
42km 42km

42km

42km 42km

03:30

03:45 04:00

04:15 04:30
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thông tin về 
84race
ABOUT 84RACE



84RACE hân hạnh được đồng hành cùng với giải chạy Techcombank Hà Nội Marathon Lần đầu tiên với tư cách 
là đối tác cung cấp đội hình người dẫn tốc (pacer) trong sự kiện.

84RACE được sáng lập bởi anh Nguyễn Quang Chiến và anh Đinh Hữu Toàn, 2 runner kỳ cựu của giới chạy 
bộ phong trào ở Hà Nội với mục tiêu góp phần lan tỏa và phát triển phong trào chạy bộ ở Việt Nam. Với kinh 
nghiệm 5 năm trong ngành, 84RACE đã đồng hành cùng hàng chục giải chạy và mang tới cộng đồng những 
dịch vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giải chạy bộ như: dịch vụ tư vấn và thiết kế đường chạy, đội 
dẫn tốc, trọng tài/COT, v..v.. 

Phát triển cùng thời đại Internet phủ sóng toàn cầu, 84RACE cung cấp thêm nền tảng miễn phí và có phí trên 
app/web dành cho các CLB/đội nhóm/Công ty tổ chức chạy bộ / 3 môn phối hợp trực tuyến. Tính đến thời điểm 
hiện tại, trang trực tuyến 84race.com đã có hơn hàng trăm giải chạy bộ cùng hàng nghìn runner tham gia trên 
nền tảng mỗi tháng, đây chính là một tín hiệu vui cho thấy rằng 84RACE đã và đang chung tay góp sức vào việc 
xây dựng và phát triển thói quen chạy bộ mỗi ngày cho nhiều người trên cả nước.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, tư vấn nhằm mang tới những giá trị ngày một hữu ích cho cộng đồng chạy 
bộ tại Việt Nam. 

84RACE is extremely excited to associate with the inaugural Techcombank Ha Noi Marathon as the race pacer 
provider partner.

84RACE was established by Mr. Nguyen Quang Chien and Mr. Dinh Huu Toan, two veteran runners running community 
in Ha Noi with the goal of contributing to spreading and developing the running community in Vietnam. With 5 years 
of experience, 84RACE has accompanied dozens of running races and brought to the community professional 
services to improve the quality of running events such as track design and consulting services, pacers, referee/COT, 
etc.

Evolving in the era of the Internet with global coverage, 84RACE provides both free and  paid platforms on the app/web 
for clubs/teams/companies to organize running/triathlons online tournaments. Up to now, the online site 84race.
com has more than hundreds of running tournaments and thousands of runners participating on the platform every 
month, which is a good sign that 84RACE has been contributing to developing the habit of running every day for 
many people  across the country.

We are always ready to listen and advise in order to bring more and more useful values   to the running community 
in Vietnam.

Anh Nguyễn Quang ChiếnAnh Đinh Hữu Toàn



thử thách
doanh nghiệp
TRUYỀN CẢM HỨNG NƠI CÔNG SỞ - CHẤP NHẬN THỬ THÁCH

Thử thách doanh nghiệp – Giải Hà Nội Marathon Techcombank Lần đầu tiên sẽ gắn kết các nhân viên với nhau bằng lối sống lành 
mạnh, phát huy tinh thần đồng đội và đoàn kết. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu lối sống lành mạnh & tinh thần đoàn kết của các 
doanh nghiệp Thủ đô đến cả nước nói riêng & Việt am đến thế giới nói chung.

The inaugural Ha Noi Marathon Techcombank – Corporate Challenge brings employees together through a healthy lifestyle and sporting 
achievement. This challenge is an opportunity for employees to work and compete together, foster competition with other companies, 
and to help introduce Ha Noi City to the world.

GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN
THỜI GIAN TRUNG BÌNH VÀ TỔNG CỰ LY THAM GIA

CÁC THỬ THÁCH & PHẦN THƯỞNG

Bằng việc tham gia Giải Hà Nội Marathon Techcombank lần đầu tiên, các doanh nghiệp cùng Nhóm sẽ thi đấu với nhau để chiến 
thắng hai thử thách:
• Thử thách quãng đường.
• Thử thách thời gian.
Các doanh nghiệp sẽ được phân loại theo nhóm dựa trên số lượng đăng ký. Càng nhiều đăng ký, càng nhiều lợi ích và càng 
nhiều cơ hội để giành được phần thưởng Thử thách doanh nghiệp

CORPORATE CATEGORY & AWARDS

By joining the inaugural Techcombank Ha Noi Marathon, companies from the same division will compete against each other to win to 
challenges:
• The Distance Challenge
•  The Time Challenge
Your Corporate Challenge team will be grouped based on the number of registered runners. The more people who attend, the more 
benefits and more opportunities to win Corporate Challenge awards. 

NHÓM I
DIVISION I

NHÓM II
DIVISION II

NHÓM III
DIVISION III

NHÓM IV
DIVISION IV

SỐ LƯỢNG VĐV (bao gồm vé Giải chạy Thiếu nhi)
NUMBER OF PARTICIPANTS (including KIDS RUN) 100+ 55 - 99 20 - 49 10 - 19

Bên cạnh Cúp Thử thách Doanh nghiệp, Doanh nghiệp chiến thắng của từng nhóm sẽ nhận được vé tặng cho Giải Hà Nội Mara-
thon Techcombank mùa tiếp theo như sau
In addition to the Corporate Challenge Trophy, the winning team of each division will receive a certain number of complimentary tick-
ets (listed below) for the 2023 edition.

VÉ CHẠY GIẢI HÀ NỘI Marathon TECOMBANK  MÙA TIẾP THEO
COMPLIMENTARY TICKETS FOR  THE NEXT TECHCOMBANK HA NOI 
Marathon

10 5 3 2

CÚP THỬ THÁCH DOANH NGHIỆP
CORPORATE CHALLENGE TROPHY
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INSPIRE YOUR TEAM – ACCEPT THE CHALLENGE



chấp nhận thử thách - quảng bá thương hiệu

Logo của doanh nghiệp khi tham dự Thử thách Doanh nghiệp – Giải Hà Nội Marathon Techcombank lần đầu tiên sẽ xuất hiện
• Trên website chính thức của sự kiện.
•  Trên trang Facebook của sự kiện.
NGOÀI RA
•  Logo công ty trên số báo danh (BIB) của tất cả các Vận động viên doanh nghiệp*
•  Logo công ty trên cẩm nang chương trình*
•  Công bố đội thắng giải trên các phương tiện truyền thông trong cả năm*
* Phụ thuộc vào thời gian đăng ký và thời gian sản xuất các ấn phẩm

By participating in the Corporate Challenge, you will get:
• Your company’s logo on the official website of the event
• Your company’s race photo in the Corporate Challenge’s photo album on the event’s facebook page
PLUS
• Company’s logo on BIB*
• Company’s logo in the race guide*
• Announcement of the winning company in the event’s facebook and website for a whole year.*
*Subject to production timeline

ACCEPT CHALLENGES – GET EXPOSURE FOR YOUR BRAND
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DIVISION 1

DIVISION 4

DIVISION 3

DIVISION 2

thử thách
doanh nghiệp

CORPORATE CHALLENGE
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THỬ THÁCH
CâU LẠC BỘ CHẠy
RUN CLUB 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 Giải Hà Nội Marathon Techcombank Lần đầu tiên sẽ được ghi điểm 
như danh sách ở bảng bên dưới.

This challenge is for running 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 who participates and finishes the inaugural Techcombank Ha Noi Marathon will score different amounts 
of points as listed in the table below:

Câu lạc bộ chiến thắng trong Thử Thách Câu lạc bộ chạy là câu lạc bộ có điểm tích lũy cao nhất từ tất cả thành 
viên. Câu lạc bộ chạy Vô Địch sẽ nhận được: Sự công nhận của bạn bè quốc tế thông qua trang website, trang 
fanpage Facebook, trang Instagram của Ban tổ chức.

LƯU Ý: Nếu bạn đã đăng ký Thử thách Doanh nghiệp cùng tập thể công ty mình, thành tích của bạn sẽ chỉ được tính 
tại Thử thách Doanh nghiệp.

The winner of the Run Club Challenge will be the one with the highest accumulated points from all its members. The Run 
Club Champion will walk away with: Recognition of  international friends through the website, Facebook Fan Page, 
Instagram page of the Organizing Committee

NOTE: If you register for the Corporate Challenge, you will compete in the Corporate Division field.

Marathon Half Marathon 10KM NAM
MALE

NỮ
FEMALE

Dưới 3 giờ 30 phút
Sub 3hrs 30mins

Dưới 1 giờ 45 phút
Sub 1hr 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 1hr

20 40

Dưới 7 giờ 
Sub 7hrs 

Dưới 2 giờ 45 phút 
Sub 2hrs 45mins

Dưới 1 giờ 10 phút
Sub 1hr 10mins

10 20

Trên 7 giờ 
Above 7hrs 

Trên 2 giờ 45 phút
Above 2hrs 45mins

Trên 1 giờ 10 phút
Above 1hr 10mins

5 10
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ĐỘ TUỔI TRUNG BÌNH | AVERAGE AGE

33TUỔI 1 THÁNG
YEARS 1 MONTH OLD

GIỚI TÍNH | GENDER  

VẬN ĐỘNG VIÊN NỮ
35%65%

VẬN ĐỘNG VIÊN NAM
MALE ATHLETE FEMALE ATHLETE

50% VĐV | ATHLETE
MARATHON & 
BÁN/HALF MARATHON

60+
LÀ NHÓM TUỔI VĐV CAO NHẤT
OLDEST AGE GROUP

45%
VĐV | ATHLETE
5KM & 10KM

18,000L
NƯỚC ĐIỆN GIẢI
ELECTROLYZED DRINKS

40,000L
NƯỚC | WATER

SỐ LƯỢNG NƯỚC VÀ 
THỨC UỐNG BỔ SUNG ION
AMOUNT OF WATER AND
IONIC DRINKS

LẦN ĐẦU TIÊN
CHINH PHỤC CẦU NHẬT TÂN
CÂY CẦU DÂY VĂNG LỚN NHẤT VIỆT NAM
CONQUER NHAT TAN BRIDGE
THE LARGEST CABLE-STAYED BRIDGE
IN VIETNAM FOR THE FIRST TIME

CỰ LY MARATHON TRẢI DÀI

QUẬN/HUYỆN DANH LAM THẮNG CẢNH

5 39
DISTRICTS LANDSCAPES

MARATHON DISTANCE STRETCHES

TRẠM TIẾP SỨC
TRÊN TỔNG 4 CỰ LY CỦA GIẢI
STATIONS IN TOTAL 4 DISTANCES
OF THE MARATHON EVENTCUNG ĐƯỜNG THI ĐẤU CÓ 

VẠCH XUẤT PHÁT VÀ 
VẠCH ĐÍCH KHÁC BIỆT 

23
DOANH NGHIỆP

BUSSINESSES

CÂU LẠC BỘ
CLUBS

12

VẬN ĐỘNG VIÊN
ATHLETES

44+
THÀNH PHỐ

VÀ QUẬN HUYỆN VIỆT NAM
CITIES AND DISTRICTS

4,000+
1. NHẬT BẢN
2. TRUNG QUỐC 
3. ANH QUỐC
4. ĐÀI LOAN
5. HÀN QUỐC

JPN
CHN
UK

TWN
KOR

5 NGOẠI QUỐC
CÓ SỐ LƯỢNG

ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT
TOP 5 FOREIGN NATIONS REP

~ 7,000
VẬN ĐỘNG VIÊN | ATHLETES

TOTAL CASH PRIZE VALUE

TỔNG GIÁ TRỊ
GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT

712,980,000 VND
VẬN ĐỘNG VIÊN
LỚN TUỔI NHẤT
CỰ LY 10KM

78
VẬN ĐỘNG VIÊN
NHỎ TUỔI NHẤT

5YEARS OLD
TUỔI

YEARS OLD
TUỔI

THE OLDEST ATHLETE
RUNS 10KM DISTANCE

THE YOUNGEST ATHLETE

HIGHLIGHTS OF THE FIRST EDITION

THE RUNNING ROUTE HAS A UNIQUE
STARTING AND FINISH LINE
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QUẬN/HUYỆN DANH LAM THẮNG CẢNH
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OF THE MARATHON EVENTCUNG ĐƯỜNG THI ĐẤU CÓ 

VẠCH XUẤT PHÁT VÀ 
VẠCH ĐÍCH KHÁC BIỆT 
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VẬN ĐỘNG VIÊN
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THÀNH PHỐ

VÀ QUẬN HUYỆN VIỆT NAM
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1. NHẬT BẢN
2. TRUNG QUỐC 
3. ANH QUỐC
4. ĐÀI LOAN
5. HÀN QUỐC

JPN
CHN
UK

TWN
KOR

5 NGOẠI QUỐC
CÓ SỐ LƯỢNG

ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT
TOP 5 FOREIGN NATIONS REP

~ 7,000
VẬN ĐỘNG VIÊN | ATHLETES

TOTAL CASH PRIZE VALUE

TỔNG GIÁ TRỊ
GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT

712,980,000 VND
VẬN ĐỘNG VIÊN
LỚN TUỔI NHẤT
CỰ LY 10KM

78
VẬN ĐỘNG VIÊN
NHỎ TUỔI NHẤT

5YEARS OLD
TUỔI

YEARS OLD
TUỔI

THE OLDEST ATHLETE
RUNS 10KM DISTANCE

THE YOUNGEST ATHLETE

HIGHLIGHTS OF THE FIRST EDITION

THE RUNNING ROUTE HAS A UNIQUE
STARTING AND FINISH LINE
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cơ cấu
giải thưởng

ALL AWARDS



Cơ cấu giải thưởng của cự ly Marathon được chia làm hai hạng mục giải thưởng riêng biệt gồm tiền mặt, cúp, 
hoa và quà tặng từ nhà tài trợ trao cho top 5 vận động viên Nam/Nữ: Giải chung cuộc cự ly Marathon và Giải 
Việt Nam mở rộng cự ly Marathon. Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt của cả hai hạng mục lên đến 30.600 USD 
(tương đương 712.980.000 đồng) hiện đang xếp hạng cao nhất Việt Nam. Giải Nhất, Nhì, Ba theo từng nhóm 
tuổi cự ly Marathon sẽ nhận cúp, hoa và quà tặng từ nhà tài trợ.

The prize structure of Marathon is divided into two categories including cash, trophies, bouquets and gifts from 
sponsors distributed to Male / Female runners who finished in the top five of the Marathon distance: Marathon 
Age Group Overall and Marathon Vietnamese Open. The total prize purse is raised up to USD30,600 (equivalent to 
VND712,980,000) which is currently ranked the highest prize purse in Vietnam. The First, Second, and Third Prizes 
of respective Age Group of the Marathon distance will receive trophies, bouquets and gifts from sponsors.

GIẢI CHUNG CUỘC NHÓM TUỔI CỰ LY MARATHON
MARATHON AGE GROUP OVERALL

GIẢI MARATHON VIỆT NAM MỞ RỘNG
MARATHON VIETNAMESE OPEN

GIẢI NHẤT – NAM / NỮ
1st PLACE – MALE/FEMALE GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRỊ GIÁ 5.000 USD (KHOẢNG 116.500.000 VNĐ)

CASH PRIZE VALUES USD5,000 (AROUND VND116,500,000)

GIẢI NHÌ – NAM / NỮ
2nd PLACE – MALE/FEMALE GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRỊ GIÁ 2.500 USD (KHOẢNG 58.250.000 VNĐ)

CASH PRIZE VALUES USD2,500 (AROUND VND58,250,000)

GIẢI BA – NAM / NỮ
3rd PLACE – MALE/FEMALE GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRỊ GIÁ 1.800 USD (KHOẢNG 41.940.000 VNĐ)

CASH PRIZE VALUES USD1,800 (AROUND VND41,940,000)

GIẢI TƯ – NAM / NỮ
4th PLACE – MALE/FEMALE GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRỊ GIÁ 1.500 USD (KHOẢNG 34.950.000 VNĐ)

CASH PRIZE VALUES USD1,500 (AROUND VND34,950,000)

GIẢI NĂM – NAM / NỮ
5th PLACE – MALE/FEMALE GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRỊ GIÁ 1.100 USD (KHOẢNG 25.630.000 VNĐ)

CASH PRIZE VALUES USD1,100 (AROUND VND25,630,000)

GIẢI NHẤT – NAM / NỮ
1st PLACE – MALE/FEMALE GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRỊ GIÁ 1.000 USD (KHOẢNG 23.300.000 VNĐ)

CASH PRIZE VALUES USD1,000  (AROUND VND23,300,000)

GIẢI NHÌ – NAM / NỮ
2nd PLACE – MALE/FEMALE GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRỊ GIÁ 850 USD (KHOẢNG 19.805.000 VNĐ)

CASH PRIZE VALUES USD850 (AROUND VND19,805,000)

GIẢI BA – NAM / NỮ
3rd PLACE – MALE/FEMALE GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRỊ GIÁ 750 USD (KHOẢNG 17.475.000 VNĐ)

CASH PRIZE VALUES USD750  (AROUND VND17,475,000)

GIẢI TƯ – NAM / NỮ
4th PLACE – MALE/FEMALE GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRỊ GIÁ 500 USD (KHOẢNG 11.650.000 VNĐ)

CASH PRIZE VALUES USD500 (AROUND VND11,650,000)

GIẢI NĂM – NAM / NỮ
5th PLACE – MALE/FEMALE GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRỊ GIÁ 300 USD (KHOẢNG 6.990.000 VNĐ)

CASH PRIZE VALUES USD300 (AROUND VND6,990,000)
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Các hạng mục giải thưởng của cự ly Marathon và Bán Marathon
(Thứ hạng Việt Nam mở rộng chỉ áp dụng ở cự ly Marathon)

Các hạng mục giải thưởng của Thử thách Doanh nghiệp

Các hạng mục giải thưởng của cự ly 10KM, 5KM

Thứ hạng Việt Nam Mở rộng
Age Group Overall

Hạng 1 đến Hạng 5 Nam/Nữ
From 1st place to 5th place Male/Female

Thứ hạng chung cuộc nhóm tuổi
Age Group Overall

Hạng 1 đến Hạng 5 Nam/Nữ
From 1st place to 5th place Male/Female

Thứ hạng Độ tuổi 60+
Age Group 60+

Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Thứ hạng Độ tuổi 50 - 59
Age Group 50 - 59

Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Thứ hạng Độ tuổi 40 -49
Age Group 40 – 49

Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Thứ hạng Độ tuổi 18-29 
Age Group 18-29

Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Thứ hạng Độ tuổi 30 - 39 
Age Group 30 - 39

Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Chung cuộc Thử thách Tổng cự ly
Distance Challenge

Time Challenge

Đội về đích từ 1 đến 4
Champion Division 1 - 4

Champion Division 1 - 4
Chung cuộc Thử thách Thời gian Đội về đích từ 1 đến 4

Awards by Distances 10KM, 5KM

Award by Corporate Challenge

Xếp hạng chung cuộc Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Thứ hạng Việt Nam Mở rộng
Age Group Overall

Hạng 1 đến Hạng 5 Nam/Nữ
From 1st place to 5th place Male/Female

Thứ hạng chung cuộc nhóm tuổi
Age Group Overall

Hạng 1 đến Hạng 5 Nam/Nữ
From 1st place to 5th place Male/Female

Thứ hạng Độ tuổi 60+
Age Group 60+

Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Thứ hạng Độ tuổi 50 - 59
Age Group 50 - 59

Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Thứ hạng Độ tuổi 40 -49
Age Group 40 – 49

Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Thứ hạng Độ tuổi 18-29 
Age Group 18-29

Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Thứ hạng Độ tuổi 30 - 39 
Age Group 30 - 39

Hạng 1 đến Hạng 3 Nam/Nữ
From 1st place to 3rd place Male/Female

Chung cuộc Thử thách Tổng cự ly
Distance Challenge

Time Challenge

Đội về đích từ 1 đến 4
Champion Division 1 - 4

Champion Division 1 - 4
Chung cuộc Thử thách Thời gian Đội về đích từ 1 đến 4

(*)  Lưu ý:
• Mỗi người chỉ nhận một giải thưởng. Vận động viên đã nhận 
giải chung cuộc sẽ không nhận giải theo nhóm tuổi của cự ly 
tham gia thi đấu. 
• Vận động viên Việt Nam nhận giải chung cuộc cự ly Marathon 
sẽ không nhận giải Việt Nam mở rộng cự ly Marathon. 
• Giải thưởng bằng tiền mặt chưa bao gồm thuế thu nhập cá 
nhân (PIT)

(*)Note:
• Only one prize per person.
• Vietnamese athletes who receive the Marathon Age Group 
Overall prize money will not receive the Marathon Vietnamese 
Open Category.
• The prize money is exclusive of PIT
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Công ty Sunrise Events Việt Nam (Sunrise Events Vietnam) được thành lập vào năm 2015 và là 
đơn vị độc quyền của Tập đoàn IRONMAN tại Việt Nam được tổ chức các giải thi đấu ba môn phối 
hợp gồm IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS. Đồng thời, Sunrise Events Vietnam 
cũng là đơn vị dẫn đầu trong các sự kiện thể thao đòi hỏi sức bền khác như Giải Marathon Quốc 
tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank -  giải chạy quốc tế lớn nhất cả nước. Tầm nhìn của Sun-
rise Events Vietnam là truyền cảm hứng đến từng cá nhân nhằm phát huy hết tiềm năng của họ 
thông qua sức mạnh của thể thao và lối sống lành mạnh. Đặt nền móng tại Việt nam, sứ mệnh 
của công ty là tạo ra đáng mong đợi với sự tham gia đông đảo Vận động viên và mở rộng hệ sinh 
thái sống khỏe và thân thiện với môi trường, đồng thời mang lại tác động biến đổi và bền vững 
cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Sunrise Events Vietnam (Sunrise Events Vietnam) was established in 2015 and is the exclusive licens-
ee of the IRONMAN GROUP for IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series and IRONKIDS events in Vietnam. 
Sunrise Events Vietnam also organizes other leading endurance sports events including the Tech-
combank Ho Chi Minh City International Marathon, the largest international running event in the coun-
try. Sunrise Events Vietnam’s vision is inspiring individuals to embrace their full potential through the 
power of sports and healthy habits. Starting with Vietnam, the company’s mission is to create the 
most sought-after mass participatory events, expand the health and wellness ecosystem and deliver 
transformative and sustainable impact to individuals, businesses and communities we serve.



PRODUCT SPONSORS - NHÀ TÀI TRỢ SẢN PHẨM

MEDIA PARTNER
ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

HUMAN RESOURCES SPONSORS
NHÀ TÀI TRỢ NGUỒN NHÂN LỰC

PACER PARTNER
ĐỐI TÁC CHUYÊN MÔN

CO-ORGANIZER
ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

MEDICAL PARTNER
ĐỐI TÁC Y TẾ

TIMING PARTNER
ĐỐI TÁC ĐO THÀNH TÍCH

ORGANIZER
BAN TỔ CHỨC

TITLE SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ CHIẾN LƯỢC

GOLD SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

OFFICAL WATER SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC CHÍNH THỨC

CLEAN ENERGY SPONSOR
NHÀ TÀI TRỢ NĂNG LƯỢNG SẠCH

STEERING COMMITTEE
BAN CHỈ ĐẠO
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EXCELLENT HEALTH IS THE BEST PRESENT FOR OUR KIDS

10
DEC
2022

www.marathonhcmc.com

/Techcombank.HoChiMinhCity.International.Marathon

marathontcbhcm@sunriseevents.com.vn

Cho trẻ tuổi từ 11 đến 14

Age Group 11 - 14 yrs old

3 km

Cho trẻ tuổi từ 5 đến 10

Age Group 05 - 10 yrs old

1,5 km Cho trẻ tuổi từ 11 đến 14

Age Group 11 - 14 yrs old

3 km

Cho trẻ tuổi từ 5 đến 10

Age Group 05 - 10 yrs old

1,5 km

ĐĂNG KÝ TẠI | REGISTER ON



85Inaugural Techcombank Ha Noi Marathon

EXCELLENT HEALTH IS THE BEST PRESENT FOR OUR KIDS

10
DEC
2022

www.marathonhcmc.com

/Techcombank.HoChiMinhCity.International.Marathon

marathontcbhcm@sunriseevents.com.vn

Cho trẻ tuổi từ 11 đến 14

Age Group 11 - 14 yrs old

3 km

Cho trẻ tuổi từ 5 đến 10

Age Group 05 - 10 yrs old

1,5 km Cho trẻ tuổi từ 11 đến 14

Age Group 11 - 14 yrs old

3 km

Cho trẻ tuổi từ 5 đến 10

Age Group 05 - 10 yrs old

1,5 km

ĐĂNG KÝ TẠI | REGISTER ON



86 GIẢI HÀ NỘI MARATHON TECHCOMBANK LẦN ĐẦU TIÊN   |   www.Marathonhn.com

CẨM NANG CHƯƠNG TRÌNH   |   PROGRAM BOOKLET 



87

SỰ KIỆN KHÁC CỦA CHÚNG TÔI | OUR OTHER EVENTS



88 GIẢI HÀ NỘI MARATHON TECHCOMBANK LẦN ĐẦU TIÊN   |   www.marathonhn.com

CẨM NANG CHƯƠNG TRÌNH   |   PROGRAM BOOKLET 


