MÙA GIẢI THỨ BA

RACE 12/06/2021

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GIẢI CHẠY
VIETNAM TRAIL MARATHON 2021!
Thân gửi các bạn vận động viên VTM,
Chào mừng các bạn đến với cuộc đua VTM tại mảnh đất Mộc Châu xinh đẹp.
Mặc dù cuộc đua đã không thể diễn ra vào tháng Một như kế hoạch, chúng tôi
thực sự biết ơn chính quyền tỉnh ủy Sơn La và Mộc Châu đã tạo điều kiện để
mùa giải 2021 có thể diễn ra vào thời điểm này, đúng vào mùa thu hoạch đào,
mận... của Mộc Châu.
Trong số các vận động viên tham gia năm nay, chúng ta có hơn 100 vận động
viên đến từ chính quyền tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu. Điều này thể hiện sự
nhiệt tình của chính quyền địa phương dành cho VTM. Chúng tôi rất biết ơn sự
hỗ trợ và ủng hộ mạnh mẽ từ họ.
Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đối tác và nhà tài trợ quý báu của
cuộc đua năm nay. Decathlon quay trở lại cuộc đua với những chiếc áo chạy
tuyệt vời cho vận động viên chúng ta. Mercedes đem đến những chiếc áo hoàn
thành cho vận động viên 42k và 70k, trong khi đó 7 Bridges sẽ tiếp tục đem
đến cho các bạn món bia phục hồi MIỀN PHÍ ngay tại vạch đích. Hammer vẫn sẽ
hỗ trợ vận động viên với nước dinh dưỡng và điện giải bên cạnh sự đồng hành
của Garmin và Salomon tại sự kiện. Đội ngũ bệnh viện Hồng Ngọc - “Đội ngũ
y tế làm việc chăm chỉ nhất tại các sự kiện thể thao” - sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn
trên cung đường chạy và tại vạch đích, trong khi đó Teekiu Fitness sẽ giúp các
bạn sẵn sàng tại vạch xuất phát.
Cuộc đua năm nay cũng sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các đối tác từ thiện
gồm Newborns Vietnam, Operation Smile và Blue Dragon - Gian hàng của
họ cũng sẽ có mặt tại buổi hội chợ, vì vậy hãy ghé thăm gian hàng của họ để
tìm hiểu thêm về những công việc tuyệt vời họ đang làm. Blue Dragon có câu
lạc bộ chạy dành cho trẻ Blue Dragon và rất nhiều em sẽ chạy VTM. Nếu bạn
muốn quyên góp đồ dùng chạy bộ cho trẻ Blue Dragon (mới hoặc còn sử dụng
tốt), vui lòng mang chúng tới gian hàng của họ.
Cuối cùng, một lần nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã tham gia
mùa giải VTM 2021, đặc biệt là sau những tình huống khó khăn mà tất cả chúng
ta phải đối mặt trong năm nay. Chúc các bạn may mắn và có một ngày đua
thật tuyệt vời trên những cung đường mòn. Hẹn gặp các bạn tại vạch đích VTM!
Chúc các bạn một cuộc đua thật vui và an toàn!

David Lloyd

Giám đốc Thể thao

OPEN NOW!
16/10/2021

PART OF VIETNAM TRAIL SERIES
VTM | VJM | VMM

www.vietnamjunglemarathon.com

VTM 2021

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

CÁC NHÀ TÀI TRỢ
VÀ ĐỐI TÁC
CỦA SỰ KIỆN!

RACE 27-29/8/2021

PART OF VIETNAM TRAIL SERIES
VTM | VJM | VMM

www.vietnammountainmarathon.com

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ VTM
THỨ 6 23/04/2021
Tham gia Buổi phát gói số chạy và hội chợ VTM cùng chúng tôi tại Khách sạn Mường Thanh, Mộc
Châu. Ghé thăm các gian hàng đặc sản địa phương cũng như các gian hàng đến từ Decathlon,
Mercedes-Benz, 7 Bridges, Hammer, Garmin, Teekiu Fitness và Activ Store và các gian hàng từ
các đối tác từ thiện của VTM: Newborns Vietnam, Operation Smile và Blue Dragon.
 9h00: Hội chợ Mở cửa
 19h00 - 21h00:
- Lễ khai mạc
			
- Biểu diễn âm nhạc
			
- Tóm tắt thông tin cuộc đua
 21h00: Đóng cửa quầy phát gói số chạy và kết thúc chương trình Hội chợ VTM.

QUAN TRỌNG
Cự ly 42k, 21k và 10k sẽ được chia thành các đợt xuất phát
Nếu muốn chạy nhanh, hãy chắc chắn bạn xuất phát trong đợt đầu tiên

KHAI BÁO Y TẾ

Vui lòng hoàn thành tờ khai y tế
trực tuyến (online) tại https://
tokhaiyte.vn trước khi tham gia
cuộc đua. Bạn chỉ mất khoảng
2 phút để hoàn thành tờ khai.

ĐEO KHẨU TRANG

Vui lòng đeo khẩu trang
khi ngồi trên xe buýt và
tại khu vực đông người.

RỬA TAY KHÁNG KHUẨN

Vui lòng sử dụng nước rửa tay
kháng khuẩn chúng tôi cung cấp
tại buổi phát gói số chạy, các trạm
tiếp sức và khu vực đích.

BLUEZONE Vui lòng cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại
 Số chạy phải luôn có thể nhìn rõ, đeo phía trước
và bên ngoài quần áo của bạn. Nếu không có bib,
bạn sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Ngoài ra, phần mềm đọc
số bib mới của chúng tôi sẽ chỉ có thể tìm ảnh cuộc
đua MIỄN PHÍ của bạn nếu số bib của bạn có thể nhìn
thấy rõ ở PHÍA TRƯỚC.
 Đồ dùng bắt buộc phải được mang theo trong
suốt cuộc đua. Chúng tôi có thể sẽ bất chợt kiểm tra
đồ dùng của bạn trong suốt cuộc đua và tại vạch đích.
 Gửi đồ Tại khu vực xuất phát. Hãy dùng thẻ hành
lý của bạn.
 Đánh dấu đường Chúng tôi sẽ dùng băng trắngđỏ cho đánh dấu vào ban ngày. Các que phản quang
sẽ được sử dụng cho việc đánh dấu vào ban đêm.
Không có khoảng cách nhất định giữa các điểm đánh
dấu vì điều đó phụ thuộc vào từng đoạn đường chạy.
 Nếu bạn lạc đường Đừng chạy quá lâu nếu không
nhìn thấy một điểm đánh dấu nào. Chạy/đi bộ lại
điểm đánh dấu gần nhất mà bạn thấy trước đó. Nếu
không thể tìm được đánh dấu đường, hãy gọi số điện
thoại khẩn cấp in phía sau số chạy của bạn. Thổi còi
để thu hút sự chú ý nếu cần thiết.
 Ngừng thi đấu giữa chừng Bạn PHẢI THÔNG BÁO

CHO CHÚNG TÔI nếu muốn rút khỏi cuộc đua. Hãy
chạy/đi bộ tới trạm tiếp sức gần nhất. Bạn có thể sẽ
phải chờ một lúc trước khi có xe đón. Nếu bạn không
thông báo cho nhân viên chúng tôi trên đường chạy,
vui lòng GỌI CHO CHÚNG TÔI theo số điện thoại cung
cấp ở mặt sau của bib chạy và thông báo cho chúng
tôi bạn đã ngừng thi đấu.
 Trường hợp khẩn cấp Hãy gọi số điện thoại in
phía sau số chạy của bạn. Nhờ một người bản địa
giúp nếu có thể. Nếu chỉ đơn giản cảm thấy mệt, hãy
nghỉ một chút, uống thêm nước và ăn thêm đồ rồi đi
tiếp tới trạm tiếp sức gần nhất.
 Điều chỉnh đường chạy Giám Đốc Giải và Nhóm
trưởng phụ trách đường đua có thể điều chỉnh đường
chạy trước hoặc trong cuộc đua nếu cần thiết - hãy
chạy theo dấu chỉ đường.
 Không tự ý hái mận - Hãy mua chúng! VTM năm
nay sẽ diễn ra vào đúng mùa thu hoạch mận, vì thế
các bạn có lẽ sẽ bị cám dỗ muốn hái một hoặc hai trái
mận dọc đường - vui lòng ĐỪNG LÀM THẾ! Nếu ai cũng
hái một vài trái mận thì ngày hôm đó sẽ trở thành
một ngày rất tồi tệ với những người nông dân nơi
đây. Thay vào đó, vui lòng cầm theo một ít tiền lẻ để
mua trái cây dọc đường và thưởng thức chúng.
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QUAN TRỌNG
TÁI CHẾ RÁC NHỰA
Chúng tôi hiện đang làm việc với PLASTIC PEOPLE để thu gom và tái chế rác nhựa từ cuộc đua. Tại các
trạm tiếp sức và tại điểm đích, vui lòng cho rác thải nhựa của bạn vào thùng rác dán nhãn tái chế. Hãy
chắc chắn rằng vỏ nhựa đã rỗng ruột.

XẢ RÁC
 Tất cả chúng ta đều yêu thiên nhiên và rừng núi - đó là lý do chúng ta có mặt
tại đây. Chúng tôi biết ơn tất cả các bạn, những vận động viên chạy bộ đường
núi, những người sẽ không xả rác và phá hỏng mảnh đất Mộc Châu.
 Tuy nhiên, nếu bạn xả rác, BẠN SẼ BỊ LOẠI và BIB chạy của bạn sẽ bị LOẠI BỎ.
 Hãy đặc biệt lưu ý với vỏ gel và ĐẦU vỏ gel (không nhổ hoặc làm rơi chúng

trên đường chạy).

 Chúng tôi cần giữ sạch và nguyên sơ 70km đường mòn - Hãy giúp chúng tôi

giữ những cung đường mòn thật sạch sẽ và tôn trọng môi trường!

NHỮNG MỐI NGUY HIỂM CÓ THỂ GẶP PHẢI
 Mất nước: Hãy đảm bảo bạn uống nhiều nước và sử dụng hỗn hợp điện giải! Dừng chạy và mua một chai nước
ngọt tại các bản làng rải rác trên đường chạy nếu bạn thấy đuối sức. Nhớ mang theo tiền lẻ (10k/20k) để dùng.
 Các đoạn dốc: Chúng tôi sẽ có thông báo trước mỗi đoạn dốc gắt, nhưng bạn cũng phải tự coi chừng các mối
hiểm nguy. Chạy chậm lại và hãy cẩn trọng.
 Mặt trời: Hãy tự bảo vệ mình dưới ánh nắng chói chang. Bôi kem chống nắng, đội mũ và mang kính râm.
 Bỏ ăn: Khi chạy đường dài, bạn dễ quên và bỏ ăn lúc mệt. Hãy nhớ ăn liên tục - đừng để bản thân kiệt sức!
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TRẠM TIẾP SỨC (CP)
VTM sẽ hoàn toàn không sử dụng đồ nhựa một lần tại các trạm tiếp sức - bạn phải lấy nước
và nước điện giải Hammer HEED vào chai đựng sử dụng nhiều lần của mình.
Chúng tôi cũng thu gom rác thải nhựa tại các trạm tiếp sức và Plastic People sẽ tái chế
chúng. Vui lòng cho rác thải nhựa của bạn (đã sử dụng, vỏ gel rỗng ruột) vào thùng rác
dán nhãn tái chế.
CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

CP7

CP Nà Ka
(21k, 10k)

NƯỚC

NƯỚC

NƯỚC

NƯỚC

NƯỚC

NƯỚC

NƯỚC

NƯỚC

TRÁI CÂY

TRÁI CÂY

TRÁI CÂY

TRÁI CÂY

TRÁI CÂY

TRÁI CÂY

TRÁI CÂY

TRÁI CÂY

CP1

Chỉ dành cho cự
ly 21km

70k THỨC ĂN

KÝ TÊN
VẬN ĐỘNG VIÊN 70K KÝ TÊN TẠI TRẠM TIẾP SỨC SỐ 3 (CP 3)
Vận động viên 70k phải ký tên tại CP 3 - Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn.

THỜI GIAN GIỚI HẠN (CUT OFF)
Tính theo thời điểm bạn DỜI KHỎI trạm kiểm
soát (CP), không tính theo thời gian bạn đến
trạm. Thời gian giới hạn là thời gian cuối
cùng bạn có thể DỜI KHỎI trạm tiếp sức và
tiếp tục cuộc đua.
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).

TRẠM TIẾP SỨC

THỜI GIAN GIỚI HẠN

CP4

12:30

CP5

15:00

CP6

17:30

CP7

19:30

Vạch đích

23:00

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

KHU VỰC ĐÍCH
ĐỒI CHÈ TRÁI TIM
 Nhận đồ Vui lòng dùng bib để nhận lại
hành lý.
 Bia phục hồi 7 Bridges miễn phí cho
tất cả vận động viên.
 Bữa trưa Miễn phí cho tất cả các vận
động viên - bạn phải dùng bib của mình để
lấy đồ ăn. Chúc bạn ngon miệng!
 Đồ uống Chúng tôi cung cấp nước uống
miễn phí cho VĐV - hãy sử dụng chai nước
riêng của mình như trên đường chạy. Đồ
uống khác có thể mua tại quầy hàng của
người dân địa phương.
 Xe buýt Xe chở VĐV trở lại khách sạn
Mường Thanh sẽ hoạt động từ chiều tới
đêm. Vui lòng kiên nhẫn và nhớ rằng
chúng tôi cần đưa hàng ngàn VĐV dời khỏi
khu vực đích về!

 Ảnh Vui lòng không quay lại vạch đích
để chụp hình. Khu vực này chỉ dành cho
các vận động viên đang về đích. Về đích
là khoảnh khắc đặc biệt và sẽ là thiếu tôn
trọng khi quay trở lại vạch đích phá hỏng
khoảnh khắc đặc biệt của VĐV khác khi
đứng trước họ. Vui lòng tôn trọng các bạn
chạy khác!
 Y tế Đội ngũ y tế Hồng Ngọc sẽ hỗ trợ y
tế cho tất cả các giải chạy VTS. Một lần nữa
xin chân thành cảm ơn Hồng Ngọc.

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!

Chân thành cảm ơn 7 Bridges đã tài trợ bia phục hồi Radler cho tất cả các VĐV tại
vạch đích! Bạn cũng có thể chọn mua phiên bản bia VTM Runner’s Ale
với số lượng có hạn tại Hội chợ và Vạch đích VTM.

VTM 2021 - CHƯƠNG TRÌNH CỦA
VĐV TỰ TÚC
Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện
THỨ SÁU, 23/04/2021

THỨ BẢY, 24/04/2021
3:00 Xe buýt từ Rừng thông Bản Áng 70km
- tới địa điểm xuất phát cự ly 70km
4:00 - XUẤT PHÁT cự ly 70km
*Địa điểm xuất phát: khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu
6:00 Xe buýt từ Rừng thông Bản Áng 42km
- tới địa điểm xuất phát cự ly 42km
7:00 - XUẤT PHÁT cự ly 42km
*Địa điểm xuất phát: khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu
7:00 Xe buýt từ Rừng thông Bản Áng 21km
- tới địa điểm xuất phát cự ly 21km
8:00 - XUẤT PHÁT cự ly 21km
*Địa điểm xuất phát: khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu
8:15 Xe buýt từ khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu 5km
- tới địa điểm xuất phát cự ly 5km
9:00 Xe buýt từ khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu 10km
- tới địa điểm xuất phát cự ly 10km

9:00 - 21:00 PHÁT GÓI SỐ CHẠY
VÀ EXPO
Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh
Holiday Mộc Châu (Đường Hoàng
Quốc Việt, Phiêng Luông, Mộc
Châu, Sơn La)

9:30 - XUẤT PHÁT cự ly 5km
*Địa điểm xuất phát: thung lũng mận Nà Ka
10:30 - XUẤT PHÁT cự ly 10km
*Địa điểm xuất phát: bản Phiêng Cành
11:00 - tối: Ăn nhẹ tại đích
12:00 - 23:00
Xe chở VĐV từ khu vực đích về lại khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc
Châu. Tần suất: 1,5 giờ/chuyến
12:00 Lễ Trao giải - 5km, 10km và 21km
13:00 Lễ Trao giải - 42km và NAM 70km và Bế mạc sự kiện

19:00 - 21:00
- Phát biểu chào mừng, giới thiệu
cuộc đua
- Lễ Khai mạc

16:00 Lễ Trao giải - NỮ 70km

VTM 2021 - CHƯƠNG TRÌNH GÓI 3 NGÀY
Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện.
Khách sạn: Mường Thanh Holiday Mộc Châu (Đường Hoàng Quốc Việt, Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La)

THỨ SÁU, 23/04/2021

THỨ BẢY, 24/04/2021
4:00 - XUẤT PHÁT cự ly 70km
*Địa điểm xuất phát: khách sạn Mường Thanh
Holiday Mộc Châu.
**Hộp đồ ăn sáng đã được đặt vào phòng từ
đêm hôm trước.
6:00 - 9:00 Bữa sáng buffet tại khách sạn

CHỦ NHẬT, 25/04/2021

6:00 - 9:00
Bữa sáng buffet tại
khách sạn

7:00 - XUẤT PHÁT cự ly 42km
*Địa điểm xuất phát: khách sạn Mường Thanh
Holiday Mộc Châu
8:30 - 11:30 Nhận gói số chạy và thông tin
số phòng khách sạn, đăng ký giờ xe buýt đi
Mộc Châu
Địa điểm: Turtle Lake Brewing Company
(105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội)

09:30-12:00 Lên xe tại cùng địa điểm nhận
gói số chạy để đi Mộc Châu
(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

8:00 - XUẤT PHÁT cự ly 21km
*Địa điểm xuất phát: khách sạn Mường Thanh
Holiday Mộc Châu
8:15 Xe buýt từ khách sạn Mường Thanh
Holiday Mộc Châu 5km
- tới địa điểm xuất phát cự ly 5km
9:00 Xe buýt từ khách sạn Mường Thanh
Holiday Mộc Châu 10km
- tới địa điểm xuất phát cự ly 10km
9:30 - XUẤT PHÁT cự ly 5km
*Địa điểm xuất phát: thung lũng mận Nà Ka"
10:30 - XUẤT PHÁT cự ly 10km
*Địa điểm xuất phát: bản Phiêng Cành
11:00 - tối: Ăn nhẹ tại đích

12:00: Xe cuối cùng xuất phát đi Mộc Châu

8:00 - 10:00
Xe xuất phát về Hà Nội
(1) Xe xuất phát khi đủ
người
(2) Xe sẽ dừng nghỉ 1
lần trong thời gian
20-30 phút

12:00 - 23:00
Xe chở VĐV từ khu vực đích về lại khách sạn
Mường Thanh Holiday Mộc Châu. Tần suất: 1,5
giờ/chuyến

10:00 Xe cuối cùng
xuất phát về Hà Nội

12:00 Lễ Trao giải - 5km, 10km và 21km
14:30 - 19:00 NHẬN PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN
13:00 Lễ Trao giải - 42km và NAM 70km và Bế
Mường Thanh Holiday Mộc Châu
mạc sự kiện
(1) Vui lòng chuẩn bị 1 bản photo CMND/Hộ
chiếu (trang có ảnh) để nhận phòng nhanh hơn
(2) Hội chợ VTM (EXPO) và buổi phát gói số chạy 16:00 Lễ Trao giải - NỮ 70km
cho VĐV tự túc cũng sẽ được tổ chức ngay tại
khách sạn trong thời gian 9:00 - 21:00.
18:00 - 20:00 Tiệc tối buffet tại nhà hàng Mộc
Hương của khách sạn
19:00 - 21:00
- Phát biểu chào mừng, giới thiệu cuộc đua
- Lễ Khai mạc

18:00 - 22:30
Bữa tối buffet tại nhà hàng Mộc Hương của
khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu
*Chuyến xe cuối về lại khách sạn lúc 23:00

13:30 - 15:30
Xe về tới Hà Nội
Điểm dừng 1: gần Big C
Thăng Long
Điểm dừng cuối: Nhà
hát Lớn Hà Nội
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