MÙA GIẢI THỨ TÁM

THƯ CHÀO MỪNG
Thân gửi các bạn vận động viên VMM,
Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Cảm
ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi để cuộc đua VMM
2020 powered by Garmin có thể diễn ra vào ngày mới này một ngày mà chắc chắn sẽ khiến cuộc đua trở nên khó hơn và
“lầy lội” hơn, nhưng cũng là ngày mà chắc chắn sẽ khiến cuộc
đua VMM trở nên độc đáo hơn. Sự kiện cũng sẽ tạo ra cú hích
cuối mùa cần thiết cho ngành du lịch Sapa trong năm nay.
Sát cánh cùng các bạn, Garmin cũng đã tăng cường sự hỗ
trợ của họ cho cuộc đua 2020. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng
việc theo dõi các hoạt động tập luyện và nhìn thấy sự tiến bộ
trong sức bền, tốc độ và thể chất luôn đem đến một động lực
vô cùng mạnh mẽ. Vì thế, chúng tôi rất tự hào được hợp tác
cùng Garmin, một doanh nghiệp đang giúp mọi người trở nên
khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn và yêu thích các hoạt động ngoài
trời nhiều hơn.
Tiếp tục đồng hành cùng VMM năm nay là Bệnh viện Đa
khoa Hồng Ngọc (đội ngũ y tế làm việc chăm chỉ nhất tại các
cuộc đua thể thao), Decathlon, Hammer Nutrition, Salomon,
7 Bridges, ACC và nhiều đối tác quan trọng khác. Chúng tôi
cũng nồng nhiệt chào đón Volvo đến với cuộc đua VMM, họ sẽ
mang đến những chiếc áo hoàn thành tuyệt vời cho các vận
động viên ultra chúng ta.
Như thường lệ, những cuộc phiêu lưu trên núi của chúng tôi sẽ
không thể nào thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ từ chính
quyền tỉnh Lào Cai và Thị xã Sapa. Cùng với chúng tôi, họ đã
đi tiên phong trong việc tạo ra các cuộc đua trên núi tại Việt
Nam và tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho những hoạt động này.
Vui lòng chắc chắn rằng bạn đã đọc danh sách các đồ dùng
bắt buộc cho cuộc đua và chuẩn bị kỹ lưỡng cho tất cả những
tình huống có thể xảy ra trên núi.
Chúc may mắn đến tất cả các bạn. Chúc các bạn có một cuộc
đua thật tuyệt vời trên những ngọn núi.
David Lloyd
Giám đốc Thể thao

30/1/2021

ĐẶT NGAY!

Thân gửi vận động viên VMM,
Cùng tốc độ phát triển nhanh chóng của cộng đồng chạy bộ tại
Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, Garmin Vietnam
vui mừng khi được gắn kết, hỗ trợ những người yêu thích thể
thao thông qua việc hợp tác cùng các giải chạy uy tín hàng
đầu ở trong và ngoài nước với hy vọng giúp tất cả vận động
viên có được trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Garmin là đơn vị đi tiên phong trong ngành công nghiệp hàng
không với những sản phẩm điều hướng GPS vượt trội và cũng
là tập đoàn nổi tiếng hàng đầu ở thị trường hàng không, hàng
hải, ôtô, các hoạt động ngoài trời và luyện tập thể thao với
sứ mệnh đem đến một phong cách sống khỏe mạnh và năng
động hơn cho cộng đồng. Do đó, chúng tôi tự hào được đồng
hành cùng Topas, một đơn vị tiên phong trong việc tạo ra các
giải chạy đường mòn tại Việt Nam, để cùng tạo nên cuộc đua
VMM2020 powered by Garmin.
Thay mặt cho Garmin Vietnam, chúc tất cả vận động viên có
một mùa giải chạy thật thành công trên những ngọn núi!
Lâm Túc Ngân
Quản Lý Phát Triển Thị Trường Việt Nam,
Garmin Vietnam

VMM 2020

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

CÁC NHÀ TÀI TRỢ
VÀ ĐỐI TÁC
CỦA SỰ KIỆN!

30/01/2021

CUỘC ĐUA NẰM TRONG HỆ THỐNG VIETNAM TRAIL SERIES
VTM | VJM | VMM

www.vietnamtrailmarathon.com

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ SAPA
THỨ SÁU 20/11/2020
Tham gia Hội chợ VMM cùng chúng tôi tại Sân Quần Sapa trong một ngày ngập tràn âm nhạc, các
màn biểu diễn nghệ thuật dân tộc, buổi giao lưu và chia sẻ từ các gương mặt đại diện của Garmin,
gặp gỡ các vận động viên, và ghé thăm các gian hàng hội chợ từ Garmin, VTS Shop, Decathlon,
Hammer, 7 Bridges, ACC, Newborns Vietnam, Operation Smile, Activ Store, Toc Sport, Wesport,...
10:00 Biểu diễn nghệ thuật dân tộc
15:30 Biểu diễn nghệ thuật dân tộc
16:00 Ban nhạc Hanoing Jazz
16:30 Garmin Faces of Trail. Buổi chia sẻ kinh nghiệm và Hỏi - Đáp cùng các Đại sứ Garmin: Hùng Hải,
Quang Trần, Quang Nguyễn, Đỗ Trọng Nhơn
17:00 VĐV 100km Giao lưu và Chụp ảnh
17:05 Tóm tắt thông tin cuộc đua
17:30 Ban nhạc Hanoing Jazz
19:00 Cổ vũ vận động viên 100km lên đường + Chụp ảnh trên sân khấu

CHỦ NHẬT 22/11/2020
10:30 Trao giải và Bế mạc

TOPAS RIVERSIDE LODGE
B R E AT H E , S T R E T C H , R E L A X

Trade city life for the tranquil peace of Sapa’s remote Nam Cang region…

www.topasriversidelodge.com

QUAN TRỌNG
SỐ CHẠY

Phải luôn có thể nhìn rõ, đeo PHÍA TRƯỚC. Không
được tham dự nếu không có số chạy.

GỬI ĐỒ

Bạn bắt buộc phải cài thẻ hành lý vào túi đồ của
mình. Không cho các vật dụng có giá trị vào túi đồ,
BTC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát
hay thiệt hại nào.
l ĐIỂM NHẬN - GỬI ĐỒ CỦA CỰ LY 70KM &
100KM: MỚI CHO NĂM 2020
 TÚI ĐỒ GỬI VỀ ĐÍCH/ CP103: Gửi tại khu vực xuất
phát. VĐV 100km có thể đổi đồ trong túi này tại
CP103 (cũng chính là điểm xuất phát).
 TÚI ĐỒ GỬI TỚI CP4: Gửi tại khu vực xuất phát.
Bạn có thể đổi đồ trong túi này tại CP4. Túi sẽ được
chuyển về đích vào khoảng 15:30. Nếu bạn không
thể nhận túi tại đích, túi sẽ được trả tại Sân Quần
Sapa vào sáng Chủ Nhật.
l CỰ LY 42KM VÀ 21KM (THỨ BẢY): Gửi đồ tại Sân
Quần Sapa trước khi lên xe tới khu vực xuất phát.
l 10KM, 15KM, 21KM CHỦ NHẬT: Gửi đồ tại Sân
Quần Sapa trước khi xuất phát

ĐÁNH DẤU ĐƯỜNG CHẠY

Chúng tôi sử dụng dải băng trắng - đỏ cho đánh
dấu vào ban ngày. Dấu cho ban đêm là các que
phản quang. Khoảng cách giữa các điểm đánh dấu
là không cố định vì điều này phụ thuộc vào từng
đoạn đường, độ khó và tầm nhìn. 		

NẾU BẠN LẠC ĐƯỜNG

Đừng cố chạy tiếp quá lâu nếu bạn không nhìn thấy
một điểm đánh dấu nào. Nếu bạn bị lạc, hãy chạy/
đi bộ trở lại điểm đánh dấu gần nhất bạn thấy lúc
trước. Nếu không thể tìm thấy điểm đó, hãy gọi
ngay tới số điện thoại khẩn cấp được in ở mặt sau
số chạy của bạn.

TỰ NGUYỆN RÚT KHỎI CUỘC ĐUA

Nếu bạn muốn rút khỏi cuộc đua, hãy chạy/đi bộ tới trạm tiếp
sức gần nhất. Từ đây bạn có thể gọi số của xe cứu hộ ở mặt
sau số chạy hoặc nói với các nhân viên VMM của trạm rằng
bạn rút khỏi cuộc đua và cần xe đưa về. Có thể bạn sẽ phải
chờ một chút.
Bạn phải thông báo với chúng tôi nếu muốn rút khỏi
cuộc đua - nếu không, chúng tôi sẽ phải cho người vào
rừng để tìm bạn.

TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Trong tình huống khẩn cấp, hãy gọi số điện thoại ở mặt sau
số chạy của bạn và cho chúng tôi biết về vấn đề bạn đang gặp
phải cũng như vị trí của bạn. Hãy nhờ sự giúp đỡ từ người dân
địa phương nếu có thể. Chúng tôi sẽ hành động ngay sau khi
nhận được thông tin. Nếu bạn chỉ đơn giản cảm thấy mệt, hãy
ngồi nghỉ dưới một bóng râm, uống thêm nước, bổ sung đồ
ăn và đi tiếp tới trạm tiếp sức gần nhất.

ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG CHẠY

Giám đốc Giải có thể điều chỉnh đường chạy trước và trong
cuộc đua nếu cần thiết - hãy theo sát các dấu chỉ đường.

CÁC NGUY HIỂM CÓ THỂ XẢY RA

l Mất nước: Hãy đảm bảo bạn uống nhiều nước và sử dụng
hỗn hợp điện giải! Dừng chạy để mua đồ uống có đường ở các
cửa hàng nhỏ trên đường chạy nếu đuối sức. Nhớ mang theo
một ít tiền lẻ (mệnh giá 10k/20k).
l Lạnh và ẩm ướt: Hãy chắc chắn bạn chuẩn bị đầy đủ đồ
cho thời tiết lạnh giá của vùng núi và đọc kỹ những yêu cầu
về danh sách đồ dùng bắt buộc cho cuộc đua.
l Các đoạn dốc: Hãy tự nhận thức và coi chừng các mối nguy
hiểm. Chạy chậm lại và hãy cẩn trọng.
l Mặt trời: Hãy tự bảo vệ mình dưới ánh nắng mặt trời nếu
ngày đua nắng nóng. Bôi kem chống nắng, đội mũ và đeo
kính râm.
l Bỏ ăn: Khi chạy đường dài, bạn dễ quên và bỏ ăn vì mệt.
Đừng làm vậy. Hãy nhớ ăn liên tục.

DO WHAT
YOU LOVE
LONGER
GARMIN SOLAR

INSTINCT SOLAR

FENIX 6 SOLAR

INSTINCT SOLAR

A GREAT LEAP FORWARD IN SOLAR POWER
EMPOWERED BY TECHNOLOGY

ULTIMATE MULTISORT GPS WATCH

CÁC TRẠM TIẾP SỨC (CP)
ĐIỂM DANH TẠI CÁC TRẠM TIẾP SỨC

100km và 70km: Bạn phải ký tên tại CP101 và CP2: nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn.
42km, 21km, 15km, 10km: Không phải ký tên.
Chúng tôi có đặt thảm tính giờ tại nhiều điểm khác nhau trên đường chạy. VĐV phải chạy qua tất cả các điểm tính
giờ trong cự ly của mình để được công nhận thành tích.

TRẠM TIẾP SỨC (CP) & DINH DƯỠNG

VMM là một giải chạy hoàn toàn không sử dụng đồ nhựa một lần tại các trạm tiếp sức - bạn phải tự lấy nước
vào chai đựng tái sử dụng của mình.
HAMMER sẽ cung cấp đồ uống năng lượng và nước điện giải HEED tại một số trạm tiếp sức. Thức uống này không quá
ngọt như đồ uống có ga, giúp cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể bạn.
Cảm ơn HAMMER đã chung tay cùng chúng tôi giữ cho đường chạy hoàn toàn không có chai nhựa.

CÁC TRẠM TIẾP SỨC NGÀY THỨ BẢY (21/11/2020)
CP101

CP102

CP103

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

CP7

Nước/Trái cây Nước/Trái cây Nước/Trái cây Nước/Trái cây Nước/Trái cây Nước/Trái cây Nước/Trái cây Nước/Trái cây Nước/Trái cây Nước/Trái cây
70k/100k

100k Đồ ăn

70k/100k

Đồ ăn

Đồ ăn

CP TIẾP THEO CP TIẾP THEO CP TIẾP THEO CP TIẾP THEO CP TIẾP THEO CP TIẾP THEO CP TIẾP THEO CP TIẾP THEO CP TIẾP THEO
17.2k
4.5k
12.7k
9.9k
6.8k
9.0k
8.2k
7.3k
5.8k

ĐÍCH
8k

CÁC TRẠM TIẾP SỨC NGÀY CHỦ NHẬT (22/11/2020)
CP1

CP2

CP3

Nước/Trái cây

Nước/Trái cây

Nước/Trái cây

THỜI GIAN GIỚI HẠN (COT)
Thời gian giới hạn (COT): Tính theo thời điểm bạn DỜI KHỎI trạm kiểm soát (CP), không tính theo thời gian bạn
đến trạm. Nếu bạn không DỜI KHỎI trạm kiểm soát trước thời gian giới hạn, bạn sẽ bị đưa vào danh sách Không
hoàn thành cuộc đua (DNF).
Thứ Bảy

CP103

CP3

CP4

CP5

CP6

CP7

ĐÍCH

Chủ Nhật

CP3

ĐÍCH

Thời gian

4:00

10:00

13:30

15:30

17:30

19:30

23:30

Thời gian

12:00

13:00
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KHU VỰC VỀ ĐÍCH TẠI TOPAS ECOLODGE
Chúng tôi hi vọng bạn sẽ yêu thích và tận
hưởng bầu không khí của bữa tiệc chạy bộ
tại khu nghỉ dưỡng của chúng tôi với âm
nhạc và những người bạn chạy bộ mới - cũ
của mình.

TẮM

Chúng tôi có chỗ tắm ngoài trời cho bạn. Vui
lòng chuẩn bị sẵn khăn mặt trong túi đồ gửi.

Y TẾ

Đội ngũ y tế từ Bệnh viện Hồng Ngọc luôn
sẵn sàng ngay tại khu vực đích. Nếu bạn
cần gặp đội ngũ y tế, bạn có thể liên hệ một
trong những thành viên của Topas. Đội ngũ
y tế làm việc rất vất vả tại VMM, hãy nhớ cảm
ơn nếu các bạn gặp họ!

ĐỒ ĂN

Chúng tôi phục vụ đồ ăn cho tất cả các VĐV hoàn thành tại
vạch đích.

ĐỒ UỐNG

Đối tác bia 7 BRIDGES của chúng tôi sẽ cung cấp bia Radler
phục hồi MIỄN PHÍ cho tất cả các vận động viên.
Nước uống được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Đồ uống khác
có thể mua tại quầy.

LỐI RA

Khi rời khỏi Topas Ecolodge xin hãy đi theo con đường nhỏ
băng qua ruộng lúa - bạn không thể đi trở ra qua vạch đích.

QUAY LẠI SAPA
PHỤC HỒI

ACC sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ mát-xa/trị
liệu tại khu vực đích. Bạn có thể sẽ phải xếp
hàng chờ!

ĐỖ XE

Topas Ecolodge nằm tại khu vực khá xa xôi
với đường vào rất nhỏ. Sẽ không có chỗ đỗ
xe cho xe máy hay ô tô. Chúng tôi cần ưu tiên
cho các xe trung chuyển VĐV. Vui lòng không
cố tìm cách đỗ xe riêng và cản trở lối đi.

Xe buýt chạy hàng giờ từ 12:00 - 23:00. Điểm đón nằm tại lối
vào Topas Ecolodge. Ưu tiên số một của chúng tôi chính là các
VĐV còn đang rất mệt sau khi hoàn thành cự ly của mình; sẽ
có rất đông người tại Topas Ecolodge, nên xe chỉ dành cho vận
động viên. Chúng tôi không thể chở thêm cả các cổ động viên.

BỂ BƠI

Nếu trời ấm, chúng tôi hi vọng bạn sẽ được thư giãn tại bể
bơi! (chúng tôi hiện có hai bể bơi và một bể Jacuzzi). Để
xuống nước, vui lòng:
1. Tắm tráng
2. Mặc đồ bơi chứ không phải đồ chạy.

Take a quick tour here

Celebrate the upcoming festive season
wrapped up among clouds at Topas Ecolodge!
Chào đón mùa lễ hội lớn nhất trong năm tại
thiên đường mây Topas Ecolodge!

VMM20 - CHƯƠNG TRÌNH
CHO
VĐV
VMM20
- CHƯƠNG
TRÌNHTỰ
CHO TÚC
VĐV TỰ TÚC
(RUN-ONLY / KHÔNG PACKAGE)

Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện
Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện
Thời gian
biể u

Thứ Sáu, 20/11/2020

Thứ Bảy, 21/11/2020

Chủ nhật, 22/11/2020

1:30: Xe đưa VĐV 70km tới vạch xuất phát,
đón tại Nhà thờ Đá

1:00

3:00: XUẤT PHÁT siêu marathon 70km

3:00

6:00: Xe đưa VĐV 42km tới vạch xuất phát,
đón tại Nhà thờ Đá

6:00

6:00: XUẤT PHÁT 21km tại Sân Quần, Thị xã
Sa Pa

7:00: XUẤT PHÁT marathon 42km

7:00
08:30-21:00: Tham dự Hội chợ VMM tại Sân
Quần, Thị xã Sa Pa
8:00

- Nhận gó i số chạy
- Mua sắ m
- Trò chuyện với cá c VĐV tiêu biể u
- Biể u diễn âm nhạc nghệ thuật

9:00

*Lưu ý: bạn có thể phải xếp hàng dài nếu
nhận bib trong một vài giờ đầu tiên.

10:00

8:30: Xe đưa VĐV 21km tới vạch xuất phát,
đón tại Nhà thờ Đá

8:00: Lễ khai mạc
8:15: XUẤT PHÁT 15km tại Sân Quần, Thị xã
Sa Pa

9:30: XUẤT PHÁT 21km

9:00: XUẤT PHÁT 10km tại Sân Quần, Thị xã
Sa Pa

10:00-20:00: NHẬN GÓI SỐ CHẠY
*Chı̉ dà nh cho cá c VĐV chạy Chủ nhật

10:30: Lễ trao giải và Bế mạc

Điạ điể m: Sân Quần, Thị xã Sa Pa
Từ 11:00: Bữa trưa nhẹ: súp rau và bánh mì
tại khu vự c đı́ch - Topas Ecolodge

11:00

12:00-23:00: Xe buýt hàng giờ trở lại Thị xã Sa
Pa

12:00
17:00: Giao lưu và Chụp ảnh với VĐV 100km
17:00
19:00: Cổ vũ các VĐV 100km lên đường và
Chụp ảnh trên sân khấu
19:00

21:00

19:30: Xe đưa VĐV 100km tới vạch xuất phát,
đón tại Nhà thờ Đá
21:00: XUẤT PHÁT siêu marathon 100km

**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

VMM20 - CHƯƠNG TRÌNH
GÓI
4 NGÀY TOPAS ECOLODGE
VMM20 - CHƯƠNG TRÌNH GÓI 4 NGÀY TOPAS ECOLODGE

Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện

Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện
Thời gian
biể u

Thứ Năm, 19/11/2020

Thứ Sáu, 20/11/2020

Thứ Bảy, 21/11/2020
Từ 2:00: Bữ a sá ng buffet tại nhà hà ng
Topas Ecolodge

2:00

Chủ nhật, 22/11/2020
Vui lò ng trả phò ng và mang hà nh lý
theo. Xe sẽ xuấ t phá t từ Thị xã Sa
Pa về thẳng Hà Nội.

3:00: XUẤT PHÁT siêu marathon 70km tại
cổ ng và o Topas

3:00

4:30: Xe đưa VĐV 21km + người
thân tới khu vự c xuất phát

4:00
5:00: Xe đưa VĐV 42km tới vạch xuất
phát

5:00

6:00: XUẤT PHÁT 21km tại Sân
Quần, Thị xã Sa Pa
6:00-9:00: Bữa sáng buffet tại nhà
hàng Topas Ecolodge

6:00

6:45: Xe đưa VĐV 10/15km + người
thân tới khu vự c xuất phát
7:00: XUẤT PHÁT marathon 42km
7:00

8:00

7:00-10:00: Bữ a sá ng tại Topas
Ecolodge

7:30: Xe đưa VĐV 21km tới vạch xuất
phát
8:00: Lễ khai mạc

8.30-11:30: Nhận gói số chạy
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company
(Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà
Nội)

8:15: XUẤT PHÁT 15km tại Sân
Quần, Thị xã Sa Pa
9:00: XUẤT PHÁT 10km tại Sân
Quần, Thị xã Sa Pa

9:00

10:00

11:00

12:00

9:30: XUẤT PHÁT 21km
10:00-12:00: Lên xe đi Sapa tại cùng địa
điểm nhận gói số chạy

15:00

18:00
20:00

Từ 11:00: Bữa trưa nhẹ: súp rau và bánh
mì tại khu vự c đı́ch - Topas Ecolodge

12:00-13:30: Ăn trưa tại Topas
Ecolodge

12:00-13:00: Xe buýt xuất phát từ
Sân Quần về Hà Nội
(1) Xe xuất phát khi đủ người
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời
gian 20-30 phút

13:30: Hoạt động tù y chọn:
(1) Xe buý t đưa bạn lên Sân Quần,
Thị xã Sa Pa tham dự Hội chợ VMM.
Xe khởi hà nh về lại Topas Ecolodge
lú c 16:30.

13:00

17:00

10:30: Lễ trao giải và Bế mạc

(1) Xe xuất phát khi đủ người
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời gian
20-30 phút để bạn có thể dùng bữa trưa
(3) Tùy chọn với phụ phí $15/người: xe
đón tại sân bay Nội Bài lúc 13:00 và đi
thẳng Sapa

12:00: Xe cuối cùng xuất phát đi Sapa

15:30-17:00: Nhận phò ng tại Topas
Ecolodge
18:00-20:00: Ăn tố i buffet tại Topas
Ecolodge

21:00
*Vui lòng đeo vòng tay để sử dụng xe buýt và bữa tối.
**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

9:00: TẤT CẢ VĐV và người thân
được đón lên Thị xã Sa Pa

(2) Hướng dẫn viên đưa bạn đi bộ
thăm bả n người Dao Đỏ gầ n khu nghı̉
dưỡ ng.
17:30: Xe về tới Hà Nội
18:00-20:00: Ăn tố i buffet tại Topas
Ecolodge
21:00: XUẤT PHÁT siêu marathon
100km từ cổ ng và o Topas

18:00-21:00: ĂN TỐI TẠI TOPAS
ECOLODGE (Tầng 2 của Nhà hàng)

Điểm dừng 1: Cổng Khu đô thị
Ciputra
Điểm dừng cuối: Nhà hát Lớn Hà
Nội

*Vui lòng đeo vòng tay để sử dụng xe buýt và bữa tối.
**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

VMM20 - CHƯƠNG TRÌNH
GÓI
NGÀY
VMM203
- CHƯƠNG
TRÌNTOPAS
H GÓI 3 NGÀYECOLODGE
TOPAS ECOLODGE

Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện

Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện
Thời gian
biể u

Thứ Sáu, 20/11/2020

Thứ Bảy, 21/11/2020
Từ 2:00: Bữ a sá ng buffet tại nhà hà ng Topas
Ecolodge

2:00

Chủ nhật, 22/11/2020
Vui lò ng trả phò ng và mang hà nh lý theo. Xe
sẽ xuấ t phá t từ Thị xã Sa Pa về thẳng Hà
Nội.

3:00: XUẤT PHÁT siêu marathon 70km tại cổ ng
và o Topas

3:00

4:30: Xe đưa VĐV 21km + người thân tới
khu vự c xuất phát

4:00
5:00: Xe đưa VĐV 42km tới vạch xuất phát

5:00

6:00: XUẤT PHÁT 21km tại Sân Quần, Thị
xã Sa Pa
6:00-9:00: Bữa sáng buffet tại nhà hàng
Topas Ecolodge

6:00

6:45: Xe đưa VĐV 10/15km + người thân tới
khu vự c xuất phát
7:00: XUẤT PHÁT marathon 42km
7:00

8:00

7:30: Xe đưa VĐV 21km tới vạch xuất phát
8.30-11:30: Nhận gói số chạy
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company (Địa chỉ:
105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội)

8:00: Lễ khai mạc
8:15: XUẤT PHÁT 15km tại Sân Quần, Thị
xã Sa Pa
9:00: XUẤT PHÁT 10km tại Sân Quần, Thị
xã Sa Pa

9:00

10:00

11:00

12:00

9:30: XUẤT PHÁT 21km
10:00-12:00: Lên xe đi Sapa tại cùng địa điểm
nhận gói số chạy

9:00: TẤT CẢ VĐV và người thân được đón
lên Thị xã Sa Pa
10:30: Lễ trao giải và Bế mạc

Từ 11:00: Bữa trưa nhẹ: súp rau và bánh mì tại
(1) Xe xuất phát khi đủ người
khu vự c đı́ch - Topas Ecolodge
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời gian 20-30
phút để bạn có thể dùng bữa trưa
(3) Tùy chọn với phụ phí $15/người: xe đón tại sân
bay Nội Bài lúc 13:00 và đi thẳng Sapa
12:00: Xe cuối cùng xuất phát đi Sapa

12:00-13:00: Xe buýt xuất phát từ Sân Quần
về Hà Nội
(1) Xe xuất phát khi đủ người
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời gian 2030 phút

13:00

15:00

15:30-17:00: Nhận phò ng tại Topas Ecolodge
17:30: Xe về tới Hà Nội

17:00
18:00

18:00-20:00: Ăn tố i buffet tại Topas Ecolodge

20:00
21:00

18:00-21:00: ĂN TỐI TẠI TOPAS ECOLODGE
(Tầng 2 của Nhà hàng)

Điểm dừng 1: Cổng Khu đô thị Ciputra
Điểm dừng cuối: Nhà hát Lớn Hà Nội

21:00: XUẤT PHÁT siêu marathon 100km từ cổ ng
và o Topas

*Vui lòng đeo vòng tay để sử dụng xe buýt và bữa tối.
**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

*Vui lòng đeo vòng tay để sử dụng xe buýt và bữa tối.
**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

VMM20 - CHƯƠNG TRÌNH 4 NGÀY TRỌN GÓI SAPA
KHU NGHỈ DƯỠNG CAO NGUYÊN
VMM20 - CHƯƠNG TRÌNH 4 NGÀY TRỌN GÓI SAPA

Trong trường hợp bấtKHU
khả kháng,
lịch trìnhCAO
có thể
thay đổi trước ngày sự kiện.
NGHỈ DƯỠNG
NGUYÊN
*Khách sạn: Sapa Highland Resort (Khu nghỉ dưỡng Cao Nguyên, số 07 Thác Bạc)
Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện.
*Khách sạn: Sapa Highland Resort (Khu nghỉ dưỡng Cao Nguyên, số 07 Thá c Bạc)
Thời gian
biểu

Thứ Năm, 19/11/2020

Thứ Sáu, 20/11/2020

Thứ Bảy, 21/11/2020

Chủ nhật, 22/11/2020

*VĐV 70km + 42km: Hộp đồ ăn sáng sẽ
được đặt vào phòng bạn từ tố i hôm trước.
1:30: Xe đưa VĐV 70km tới vạch xuất phát

1:00

3:00: XUẤT PHÁT siêu marathon 70km

3:00

6:00

6:30-9:00: Bữa sáng tại Sapa
Highland Resort

6:00: XUẤT PHÁT 21km tại Sân Quần,
Thị xã Sa Pa

6:30-9:00: Bữa sáng tại Sapa Highland
Resort

6:30-9:00: Bữa sáng tại Sapa Highland
Resort

7:00: XUẤT PHÁT marathon 42km

7:00

8:00

6:00: Xe đưa VĐV 42km tới vạch xuất phát

8.30-11:30: Nhận gói số chạy
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company
(Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà
Nội)

8:30: Xe đưa VĐV 21km tới vạch xuất phát

8:00: Lễ khai mạc

8:15: XUẤT PHÁT 15km tại Sân Quần,
Thị xã Sa Pa
9:00: Xe đưa người nhà và VĐV chạy Chủ
nhật tới khu vực đích - Topas Ecolodge

9:00: XUẤT PHÁT 10km tại Sân Quần,
Thị xã Sa Pa

9:00
9:30: XUẤT PHÁT 21km
10:00

11:00

12:00

15:00

10:00-12:00: Lên xe đi Sapa tại cùng địa 10:00-21:00: Tham dự Hội chợ
điểm nhận gói số chạy
VMM tại Sân Quần, Thị xã Sa Pa
- Mua sắ m
(1) Xe xuất phát khi đủ người
- Trò chuyện với cá c VĐV tiêu biể u
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời gian - Biể u diễn âm nhạc nghệ thuật
20-30 phút để bạn có thể dùng bữa trưa
(3) Tùy chọn với phụ phí $15/người: xe
đón tại sân bay Nội Bài lúc 13:00 và đi
thẳng Sapa

12:00: Xe cuối cùng xuất phát đi Sapa

10:30: Lễ trao giải và Bế mạc
Từ 11:00: Bữa trưa nhẹ: súp rau và bánh mì
tại khu vự c đı́ch - Topas Ecolodge

12:00-23:00: Xe buýt hàng giờ trở lại Sapa

15:30-17:00: Nhận phòng tại Sapa
Highland Resort

12:00-13:00: Xe buýt xuất phát từ Sapa
Highland Resort về Hà Nội
(1) Xe xuất phát khi đủ người
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời
gian 20-30 phút
17:30: Xe về tới Hà Nội

17:00
18:00

18:00-20:00: Ăn tối tại Sapa
Highland Resort

19:00

19:30: Xe đưa VĐV 100km tới vạch
xuất phát

21:00

21:00: XUẤT PHÁT siêu marathon
100km

18:00-21:00: ĂN TỐI TẠI TOPAS
ECOLODGE (Tầng 2 của Nhà hàng)

Điểm dừng 1: Cổng Khu đô thị Ciputra
Điểm dừng cuối: Nhà hát Lớn Hà Nội

*Vui lòng đeo vòng tay để sử dụng xe buýt và bữa tối.
**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

*Vui lòng đeo vòng tay để sử dụng xe buýt và bữa tối.
**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

VMM20 - CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY TRỌN GÓI SAPA
KHU NGHỈ DƯỠNG CAO NGUYÊN
VMM20 - CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY TRỌN GÓI SAPA

Trong trường hợpKHU
bất khả
kháng,
lịch trìnhCAO
có thểNGUYÊN
thay đổi trước ngày sự kiện.
NGHỈ
DƯỠNG
*Khách sạn: Sapa Highland Resort (Khu nghỉ dưỡng Cao Nguyên, số 07 Thác Bạc)
Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện
*Khách sạn: Sapa Highland Resort (Khu nghỉ dưỡng Cao Nguyên, số 07 Thá c Bạc)
Thời gian
biểu

Thứ Sáu, 20/11/2020

Thứ Bảy, 21/11/2020

Chủ nhật, 22/11/2020

*VĐV 70km + 42km: Hộp đồ ăn sáng sẽ được đặt
vào phòng bạn từ tố i hôm trước.
1:30: Xe đưa VĐV 70km tới vạch xuất phát

1:00

3:00: XUẤT PHÁT siêu marathon 70km

3:00

6:00

6:00: Xe đưa VĐV 42km tới vạch xuất phát

6:00: XUẤT PHÁT 21km tại Sân Quần, Thị xã
Sa Pa

6:30-9:00: Bữa sáng tại Sapa Highland Resort

6:30-9:00: Bữa sáng tại Sapa Highland Resort

7:00: XUẤT PHÁT marathon 42km

7:00
8.30-11:30: Nhận gói số chạy
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company (Địa
chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội)

8:30: Xe đưa VĐV 21km tới vạch xuất phát

8:00: Lễ khai mạc
8:15: XUẤT PHÁT 15km tại Sân Quần, Thị xã
Sa Pa

9:00: Xe đưa người nhà và VĐV chạy Chủ nhật tới
khu vực đích - Topas Ecolodge

9:00: XUẤT PHÁT 10km tại Sân Quần, Thị xã
Sa Pa

9:00
9:30: XUẤT PHÁT 21km

10:00

10:00-12:00: Lên xe đi Sapa tại cùng địa điểm
nhận gói số chạy
Từ 11:00: Bữa trưa nhẹ: súp rau và bánh mì tại khu
vự c đı́ch - Topas Ecolodge

11:00

(1) Xe xuất phát khi đủ người
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời gian 20-30
phút để bạn có thể dùng bữa trưa
(3) Tùy chọn với phụ phí $15/người: xe đón tại
sân bay Nội Bài lúc 13:00 và đi thẳng Sapa
12:00: Xe cuối cùng xuất phát đi Sapa

12:00-23:00: Xe buýt hàng giờ trở lại Sapa

12:00
15:00

10:30: Lễ trao giải và Bế mạc

15:30-17:00: Nhận phòng tại Sapa Highland
Resort

17:30: Xe về tới Hà Nội

17:00
18:00
19:00
21:00

12:00-13:00: Xe buýt xuất phát từ Sapa
Highland Resort về Hà Nội
(1) Xe xuất phát khi đủ người
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời gian 20-30
phút

18:00-20:00: Ăn tối tại Sapa Highland Resort

18:00-21:00: ĂN TỐI TẠI TOPAS ECOLODGE
(Tầng 2 của Nhà hàng)

Điểm dừng 1: Cổng Khu đô thị Ciputra
Điểm dừng cuối: Nhà hát Lớn Hà Nội

19:30: Xe đưa VĐV 100km tới vạch xuất phát
21:00: XUẤT PHÁT siêu marathon 100km

*Vui lòng đeo vòng tay để sử dụng xe buýt và bữa tối.
**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

*Vui lòng đeo vòng tay để sử dụng xe buýt và bữa tối.
**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

VMM20 - CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY CHỈ XE VÀ KHÁCH SẠN
- MƯỜNG
VMM20 - CHƯƠNG
TRÌNH 3THANH
NGÀY CHỈ SAPA
XE VÀ KHÁCH SẠN
- KHÁCH
SẠN MƯỜNG
Trong trường hợp
bất khả kháng,
lịch trình cóTHANH
thể thay SAPA
đổi trước ngày sự kiện
*Khách sạn: Mường Thanh Sapa, số 44 Ngũ Chỉ Sơn

Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện
*Khách sạn: Mường Thanh Sapa, số 44 Ngũ Chỉ Sơn
Thời gian
biểu

Thứ Sáu, 20/11/2020

Thứ Bảy, 21/11/2020

Chủ nhật, 22/11/2020

*VĐV 70km + 42km: Hộp đồ ăn sáng sẽ được đặt vào phòng
bạn từ tố i hôm trước.
1:30: Xe đưa VĐV 70km tới vạch xuất phát, đón tại Nhà thờ
Đá

1:00

3:00: XUẤT PHÁT siêu marathon 70km

3:00

6:00

6:00: XUẤT PHÁT 21km tại Sân Quần, Thị xã Sa
Pa

6:30-9:00: Bữa sáng tại Mường Thanh Sapa

6:30-9:00: Bữa sáng tại Mường Thanh Sapa

7:00: XUẤT PHÁT marathon 42km

7:00

8:00

6:00: Xe đưa VĐV 42km tới vạch xuất phát, đón tại Nhà thờ
Đá

8.30-11:30: Nhận gói số chạy
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company
(Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà
Nội)

8:30: Xe đưa VĐV 21km tới vạch xuất phát, đón tại Nhà thờ
Đá

8:00: Lễ khai mạc

8:15: XUẤT PHÁT 15km tại Sân Quần, Thị xã Sa
Pa
9:00: Xe đó n người nhà và VĐV chạy Chủ nhật từ khá ch sạn 9:00: XUẤT PHÁT 10km tại Sân Quần, Thị xã Sa
tới khu vực đích - Topas Ecolodge
Pa

9:00

9:30: XUẤT PHÁT 21km
10:00-12:00: Lên xe đi Sapa tại cùng địa
điểm nhận gói số chạy

10:00

11:00

12:00
15:00

(1) Xe xuất phát khi đủ người
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời gian
20-30 phút để bạn có thể dùng bữa trưa
(3) Tùy chọn với phụ phí $15/người: xe
đón tại sân bay Nội Bài lúc 13:00 và đi
thẳng Sapa

Từ 11:00: Bữa trưa nhẹ: súp rau và bánh mì tại khu vự c đı́ch
- Topas Ecolodge

12:00: Xe cuối cùng xuất phát đi Sapa

12:00-23:00: Xe buýt hàng giờ trở lại Sapa

15:30-17:00: Nhận phòng tại Mường
Thanh Sapa

21:00

12:00-13:00: Xe buýt xuất phát từ khách sạn
Mường Thanh về Hà Nội
(1) Xe xuất phát khi đủ người
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời gian 20-30
phút
17:30: Xe về tới Hà Nội

17:00

19:00

10:30: Lễ trao giải và Bế mạc

19:30: Xe đưa VĐV 100km tới vạch xuất
phát, đón tại Nhà thờ Đá

Điểm dừng 1: Cổng Khu đô thị Ciputra
Điểm dừng cuối: Nhà hát Lớn Hà Nội

21:00: XUẤT PHÁT siêu marathon 100km

**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

**Xe khởi hành đúng giờ và không chờ người tới muộn.

VOUCHER 600,000
VMM2020

Terms and conditions applied.
Please scan QR code for details
Điều kiện & điều khoản áp dụng.
Quét mã QR để xem chi tiết

TP. Hồ Chí Minh:
99 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1
T: +84 28 3939 3930

TP. Hồ Chí Minh:
133 Nguyễn Trãi, P.2, Q.5
T: +84 28 3838 3900

TREATMENT FOR SPORT INJURIES
WITHOUT DRUGS OR SURGERIES
ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THỂ THAO
KHÔNG DÙNG THUỐC KHÔNG PHẪU THUẬT
We specialize in treating:
• Sport injuries
• Disc syndrome
• Scoliosis
• Knee pain
• Sciatica
• Neck, shoulder, and back pain
• Foot problems
• Spine degeneration

VALID TILL / Có giá trị đến:
Hà Nội
44 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng
T: +84 24 3265 6888

Chúng tôi chuyên trị:
• Chấn thương thể thao
• Thoát vị đĩa đệm
• Vẹo cột sống
• Đau đầu gối
• Đau thần kinh tọa
• Đau cổ, vai, lưng
• Các tật về bàn chân
• Thoái hóa cột sống

30/11/2020
Đà Nẵng
112 - 116 Đ. 2 Tháng 9, Q. Hải Châu
T: +84 236 387 8880

I RUN TRAILS

KHOẢNG CÁCH (KM)
80.0

FINISH
COT 23:30

COT 19:30

CP 7

93.6 KM

COT 17:30

CP 6

87.8 KM

COT 15:30

60.0

80.5 KM
CP 5

COT 13:30

63.3 KM
CP 4

COT 10:00

40.0

63.3 KM
CP 3

56.5 KM
CP 2

20.0

46.6 KM
CP 1

COT 04:00

33.9 KM
CP 103

29.4 KM
CP 102

12.2 KM
CP 101

START 21:00

ĐỘ CAO (M)

PROFILE 100 KM

2281 --2200 ---

2000 ---

1800 ---

1600 ---

1400 ---

1200 ---

1000 ---

800 ---

600 ---

410 --100.0

KHOẢNG CÁCH (KM)
FINISH
COT 23:30

COT 7:30 PM

50.0

59.3 KM
CP 7

COT 17:30

40.0

53.5 KM
CP 6

COT 15:30

30.0

46.2 KM
CP 5

COT 13:30

63.3 KM
CP 4

COT 10:00

20.0

29.0 KM
CP 3

10.0

22.2 KM
CP 2

CP 1

START 3:00

ĐỘ CAO (M)

PROFILE 70 KM

2281 ---

2200 ---

2000 ---

1800 ---

1600 ---

1400 ---

1200 ---

1000 ---

912 --60.0

PROFILE 42 KM
2281 --2200 ---

1800 ---

1600 ---

1400 ---

1200 ---

1000 --942 ---

KHOẢNG CÁCH (KM)

COT19:30

FINISH
COT 23:30

40.0

33.9 KM
CP 7

COT 17:30

28.1 KM
CP 6

COT 15:30

COT 13:30

30.0

20.8 KM
CP 5

20.0

63.3 KM
CP 4

10.0

START 7:00

ĐỘ CAO (M)

2000 ---

PROFILE 21 KM (THỨ BẢY)
1763 --1700 ---

1500 --1400 --1300 --1200 --1100 --1000 --942 --COT 19:30

KHOẢNG CÁCH (KM)

20.0

FINISH
COT 23:30

15.0

12.9 KM
CP 7

10.0

7.1 KM
CP 6

5.0

START 9:30

ĐỘ CAO (M)

1600 ---

PROFILE 21 KM (CHỦ NHẬT)

1400 ---

1300 ---

1200 ---

1100 ---

KHOẢNG CÁCH (KM)

CP 3

FINISH
COT 13:00

20.0

COT 12:00

15.0

CP 2

10.0

WATER
STATION

CP 1

5.0

START 06:00

ĐỘ CAO (M)

1500 ---

PROFILE 15 KM

1400 ---

1300 ---

1200 ---

1100 ---

KHOẢNG CÁCH (KM)

CP 3

FINISH
COT 13:00

20.0

COT 12:00

15.0

CP 2

10.0

WATER
STATION

CP 1

5.0

START 06:00

ĐỘ CAO (M)

1500 ---

---

1.300 m

---

1.200 m

---

1.100 m

---

1.000 m

---

900 m

---

800 m

---

700 m

---

4.0

6.0

CP 1

2.0

8.0

KHOẢNG CÁCH (KM)

FINISH
COT 13:00

1.400 m

CP 3

---

COT 12:00

1.500 m

START 09:00

ĐỘ CAO (M)

PROFILE 10 KM

www.topasriversiderun.com

Chân thành cảm ơn 7 Bridges đã tài trợ bia Radler
cho tất cả các VĐV tại vạch đích!

