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Thân gửi các bạn vận động viên VTM,

Sau hơn một năm không có giải chạy của Topas, toàn thể thành viên 
Ban tổ chức (BTC) chúng tôi vô cùng vui mừng sẽ được chào đón các 
bạn trở lại mảnh đất Mộc Châu xinh đẹp cho mùa giải tháng Năm đặc 
biệt của VTM.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền tỉnh ủy Sơn 
La và Mộc Châu, họ đã dành cho sự kiện sự hỗ trợ tuyệt vời nhất và sự 
chào đón nồng nhiệt tới thành viên BTC cũng như toàn thể các vận 
động viên (VĐV).

Chúng tôi rất tự hào được chào đón sự trở lại của ba đối tác từ thiện đã 
gắn bó từ lâu: Newborns Vietnam, Operation Smile và Blue Dragon 
Children’s Foundation. Tháng sau, Newborns sẽ kí kết Biên bản ghi 
nhớ về việc tập huấn cứu sinh cho 3 bệnh viện trong khu vực. Đây là 
thành quả trực tiếp từ sự tài trợ của VTM và các VĐV.

Một điển hình khác trong công tác từ thiện của VTM chính là nhóm 70 
trẻ em của Blue Dragon Children’s Foundation sẽ được tài trợ toàn 
bộ chi phí tham dự sự kiện. Đó là những em nhỏ từng là trẻ em đường 
phố hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nếu bạn có đồ dùng chạy 
bộ (đồ mới hoặc còn tốt) muốn tặng cho các em, vui lòng mang theo 
tới quầy hàng của tổ chức đặt tại hội chợ.

Thay mặt toàn thể thành viên Topas, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các bạn 
đã lựa chọn tham dự sự kiện cùng chúng tôi. Tôi rất mong được thấy 
những gương mặt rạng rỡ nụ cười của các bạn tại vạch xuất phát... và 
có lẽ là cả những gương mặt mệt nhoài tại vạch đích nữa!

Cuối cùng, các bạn hãy nhớ uống nhiều nước và lấy đủ nước/điện giải 
tại Trạm kiểm soát/ Trạm nước để tránh mất nước dưới trời nắng nhé.

Chúc các bạn có một cuộc đua tuyệt vời!

David Lloyd
Giám đốc Giải chạy

VIETNAM TRAIL MARATHON BỞI

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI GIẢI CHẠY 
VIETNAM TRAIL MARATHON 2022!
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THỨ 6 20/5/2022
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, 
Hammer, IM Sports, We Sports, Toc Sport, Dazzle, Newborns Vietnam, Operation Smile và 
Blue Dragon. Bạn cũng có thể ghé thăm gian hàng VTM Shop để lựa cho mình những món đồ 
mang thương hiệu sự kiện.
� 9h00: Mở cửa Hội chợ
� 19h00 - 21h00: - Lễ khai mạc
   - Biểu diễn âm nhạc
   - Tóm tắt thông tin cuộc đua
� 21h00: Đóng phát gói số chạy và gian hàng

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ VTM





 Số chạy phải luôn có thể nhìn rõ, đeo 
phía trước và bên ngoài quần áo của 
bạn. Nếu không có số chạy, bạn sẽ bị loại 
khỏi đường đua. Thêm nữa, phần mềm đọc 
số chạy mới của chúng tôi sẽ chỉ có thể tìm 
ảnh cuộc đua MIỄN PHÍ của bạn nếu số chạy 
của bạn có thể nhìn thấy rõ ở PHÍA TRƯỚC.

 Đồ dùng bắt buộc phải được mang 
theo trong suốt cuộc đua. Chúng tôi sẽ 
bất chợt kiểm tra đồ dùng của bạn trong 
suốt cuộc đua và tại vạch đích.

 Thảm tính giờ  VĐV của tất cả các cự 
ly cần chạy qua thảm ở vạch xuất phát và 
tất cả thảm đặt trên đường chạy để được 
ghi nhận thành tích.

 Gửi đồ Tại khu vực xuất phát. Hãy dùng 
thẻ hành lý của bạn.

 Đánh dấu đường Chúng tôi sẽ dùng 
băng trắng-đỏ cho việc 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 nó, 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.

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

XUẤT PHÁT Nếu muốn chạy nhanh, bạn nên đứng gần vạch xuất phát nhất có thể 
để tránh bị kẹt lại phía sau các bạn chạy chậm hơn.

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.

 Ngừng thi đấu giữa chừng Bạn PHẢI THÔNG BÁO CHO 
CHÚNG TÔI nếu muốn rút lui 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 hoặc Nhóm trưởng phụ 
trách đường chạy có thể điều chỉnh đường chạy trước hoặc trong 
cuộc đua nếu điều đó là cần thiết - hãy chạy theo dấu chỉ đường.

 Không Tự Ý Hái Mận... Hãy mua chúng! VTM năm nay được 
tổ chức giữa mùa mận chín. Vui lòng không tự ý hái mận trên 
cây - nếu nhiều bạn hái mận, những người nông dân sẽ buồn 
lắm. Bạn có thể mua mận tại rất nhiều điểm trên đường chạy để 
hỗ trợ cho những người dân địa phương.

QUAN TRỌNG



www.vietnammountainmarathon.com

PART OF VIETNAM TRAIL SERIES
VTM | VJM | VMM

RACE 9-11/9/2022



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 bạn sẽ BỊ TỊCH THU SÔ CHẠY.
 
 Hãy đặc biệt lưu ý với vỏ gel và ĐẦU vỏ gel (không vứt chúng bừa bãi trên 
mặt đất).
 
 Chúng tôi cần giữ cho 70km đường mòn sạch sẽ và nguyên sơ - hãy cùng chúng 
tôi giữ cho những cung đường mòn luôn thật sạch và bảo vệ môi trường.

TÁI CHẾ RÁC NHỰA
Chúng tôi hiện đang thu gom rác nhựa từ cuộc đua để đưa đi tái chế. Tại các trạm tiếp sức và tại điểm 
đích, vui lòng cho rác thải nhựa vào thùng rác dán nhãn tái chế. Vui lòng sử dụng hết đồ bên trong 
trước khi vứt bỏ chúng.

NHỮNG MỐI NGUY HIỂM CÓ THỂ GẶP PHẢI
 Mất nước: Hãy đảm bảo bạn uống nhiều nước và sử dụng hỗn hợp điện giải!
 Mang theo thật nhiều nước: Bạn hãy tận dụng tối đa các trạm tiếp sức của chúng tôi. Bạn sẽ không tìm thấy 
nhiều cửa hàng tạp hóa trên đường chạy.
- Cung đường 70km: Từ vạch xuất phát tới CP5, không có tiệm tạp hóa. Từ CP5 tới CP7, tiệm tạp hóa rất thưa thớt.
- Cung đường 42km: Từ xuất phát tới CP2, không có tiệm tạp hóa. Từ CP5 tới đích, tiệm tạp hóa rất thưa thớt.
- Cung đường 21km: Từ xuất phát tới CP1, không có tiệm tạp hóa.
 Các đoạn dốc: Bạn cần tự coi chừng các mối hiểm nguy. Chạy chậm lại và hãy cẩn trọng.
 Mặt trời: Hãy chắc chắn bạn được bảo vệ dưới ánh nắng. Chúng tôi KHUYẾN NGHỊ bạn bôi kem chống nắng, 
đội mũ và mang kính râm. Mũ che đầu có thể bảo vệ bạn khỏi bị nắng chiếu và giúp bạn có thêm sức để chạy.
 Bỏ ăn: Khi chạy đường dài, bạn dễ quên và bỏ ăn lúc mệt. Hãy nhớ ăn liên tục - đừng làm bản thân kiệt sức!

QUAN TRỌNG





ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC
Top 3 VĐV sẽ được kiểm tra đồ dùng và BTC cũng có thể bất chợt kiểm tra đồ dùng  

của bất kỳ VĐV nào. Việc thiếu đồ dùng bao gồm KHẢ NĂNG MANG ĐƯỢC  
LƯỢNG NƯỚC QUY ĐỊNH sẽ dẫn tới việc bị hủy kết quả thi đấu.  

CỰ LY 5KM VÀ 10KM
ĐỒ DÙNG NÊN CÓ
 Túi/bình đủ khả năng mang tổi thiểu 0.5 lít 
nước (KHUYẾN NGHỊ: hãy mang tối thiếu 1 lít nước 
nếu có thể; chúng tôi cũng sẽ cung cấp cốc vi sinh 
ở trạm tiếp sức)
 Đồ ăn cho suốt quá trình chạy
 Còi
 Điện thoại di động
 Bộ sơ cứu y tế cơ bản
 Mũ (KHUYẾN NGHỊ)
 Kem chống nắng
 Kính râm
 Đồng hồ GPS đã cập nhật file GPX của cự ly chạy
 Gậy
 Tiền mặt để mua đồ ăn/ uống trên đường

CỰ LY 21KM
ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC
 Túi đồ đủ khả năng mang đủ tất cả đồ dùng 
bắt buộc
 Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước (KHUYẾN 
NGHỊ: hãy mang tối thiểu 1 lít nước nếu có thể)
 Đồ ăn cho suốt quá trình chạy
 Điện thoại di động
 CHẠY SAU 17:00: bạn phải có đèn đeo đầu (bạn 
không thể chạy khi trời tối nếu không có đèn)

ĐỒ DÙNG NÊN CÓ
 Bộ sơ cứu y tế cơ bản
 Mũ (KHUYẾN NGHỊ)
 Kem chống nắng
 Kính râm
 Đồng hồ GPS đã cập nhật file GPX của cự ly chạy
 Gậy
 Áo khoác chống thấm
 Tiền mặt để mua đồ ăn/ uống trên đường

CỰ LY 42KM
ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC
 Túi đồ đủ khả năng mang đủ tất cả đồ dùng 
bắt buộc
 Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước  
(KHUYẾN NGHỊ: hãy mang thêm ít nhất 2 lít nước 
nếu có thể)
 Đồ ăn cho suốt quá trình chạy
 Còi
 Điện thoại di động
 CHẠY SAU 17:00: Bạn phải có đèn đeo đầu (bạn 
không thể chạy khi trời tối nếu không có đèn)

ĐỒ DÙNG NÊN CÓ
 Bộ sơ cứu y tế cơ bản
 Mũ (KHUYẾN NGHỊ)
 Kem chống nắng
 Kính râm
 Đồng hồ GPS đã cập nhật file GPX của cự ly chạy
 Gậy
 Áo khoác chống thấm
 Tiền mặt để mua đồ ăn/ uống trên đường

CỰ LY 70KM
ĐỒ DÙNG BẮT BUỘC
 Túi đồ đủ khả năng mang đủ tất cả đồ dùng 
bắt buộc
 Túi/bình đủ khả năng mang 1 lít nước  
(KHUYẾN NGHỊ: hãy mang thêm ít nhất 2 lít nước 
nếu có thể)
 Đồ ăn cho suốt quá trình chạy
 Đèn đầu đủ sáng
 Còi
 Điện thoại di động

ĐỒ DÙNG NÊN CÓ
 Bộ sơ cứu y tế cơ bản
 Mũ (KHUYẾN NGHỊ)
 Kem chống nắng
 Kính râm
 Đồng hồ GPS đã cập nhật file GPX của cự ly chạy
 Gậy
 Áo khoác chống thấm
 Tiền mặt để mua đồ ăn/ uống trên đường



TOPAS RIVERSIDE LODGE

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

w w w . t o p a s r i v e r s i d e l o d g e . c o m



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 (tại một số trạm) vào chai đựng sử dụng nhiều lần của mình.
Chúng tôi cũng thu gom rác thải nhựa tại các trạm tiếp sức để mang đi tái chế.
Vui lòng cho rác thải nhựa của bạn (đã sử dụng, vỏ gel rỗng ruột) vào thùng rác dán nhãn tái chế.

KÝ TÊN
VẬN ĐỘNG VIÊN 70K KÝ TÊN TẠI TRẠM TIẾP SỨC SỐ 3 (CP3)
Vận động viên 70k phải ký tên tại CP3 - Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn

TRẠM TIẾP SỨC (CP)

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP Nà Ka 
(10k, 21k) CP Nà Ka 2

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 FOOD

TRẠM TIẾP SỨC THỜI GIAN GIỚI HẠN

CP4 11:30

CP5 14:00

CP6 17:00

CP7 19:30

Vạch đích 23:00

THỜI GIAN GIỚI HẠN (COT) 
Quy định về COT:
Tính theo thời điểm bạn RỜI 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 RỜI KHỎI trạm tiếp sức và tiếp tục cuộc đua.
Nếu bạn không RỜI KHỎI Trạm kiểm soát trước 
thời gian giới hạn, bạn sẽ bị đưa vào danh sách 
Không hoàn thành cuộc đua (DNF).

Trái cây tại VTM 2022 sẽ có chuối, dưa hấu, mận và táo. Táo được  tài trợ.
Thêm nhiều Trạm nước Tại VTM 2022, chúng tôi sẽ thêm nhiều Trạm nước giữa các CP. Tại các trạm này sẽ 
chỉ có nước uống, không có y tế, đồ ăn hay nhân viên BTC.
*Vui lòng không sử dụng nước uống tại Trạm nước để tắm. Hãy tiết kiệm nước cho những người đến sau.



Take a quick tour here
COME AND STAY AT OUR BEAUTIFUL 
HILLTOP SAPA RESORT!

TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP NGHỈ DƯỠNG  
TRÊN NÚI TẠI SAPA!



 Nhận đồ Vui lòng xuất trình số chạy của 
bạn để nhận lại gói đồ gửi.

 Bia phục hồi 7 Bridges miễn phí cho 
tất cả vận động viên (cho tới khi hết hàng).

 Đồ ăn  Miễn phí cho tất cả các vận động 
viên - bạn phải dùng bib của mình để lấy 
đồ ăn. Chúc bạn ngon miệng!

 Nước 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 Chúng tôi có quầy bán 
các loại đồ uống khác tại khu vực đích. 
Toàn bộ lợi nhuận sẽ được quyên góp cho 
CLB Chạy của Blue Dragon.

 Xe buýt Xe chở VĐV trở lại khách sạn 
Mường Thanh sẽ hoạt động từ sáng tới 
đêm. Vui lòng kiên nhẫn và nhớ rằng 

chúng tôi cần phải đưa hàng ngàn VĐV về 
từ khu vực đích.

 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, sẽ thật thiếu tôn 
trọng và khiếm nhã khi quay trở lại vạch 
đích và phá hỏng khoảnh khắc đặc biệt của 
VĐV khác khi đứng chắn họ. Vui lòng tôn 
trọng các bạn chạy khác!

 Y tế Như tại tất cả các giải chạy VTS, Đội 
ngũ y tế Hồng Ngọc sẽ hỗ trợ y tế cho cuộc 
đua. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn 
Hồng Ngọc.

KHU VỰC ĐÍCH - ĐỒI CHÈ TRÁI TIM 



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 giới hạn Bia VTM tại Vạch đích.



VTM 2022 - CHƯƠNG TRÌNH CHO VĐV TỰ TÚC
Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện

THỨ SÁU, 20/05/2022 THỨ BẢY, 21/05/2022

09:00 - 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)

03:00 - XUẤT PHÁT cự ly 70km
*Địa điểm xuất phát: Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu

05:30 - XUẤT PHÁT cự ly 42km VÀ 21km
*Địa điểm xuất phát: khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu

05:45 - Xe đưa VĐV 10km Xe buýt từ khách sạn Mường Thanh 
Holiday Mộc Châu - tới địa điểm xuất phát

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

06:00 - Xe đưa VĐV 5km Xe buýt từ khách sạn Mường Thanh 
Holiday Mộc Châu - tới địa điểm xuất phát

07:15 - XUẤT PHÁT cự ly 10km
*Địa điểm xuất phát: Gần Đồi chè Mộc Sương

07:15 - XUẤT PHÁT cự ly 5km
*Địa điểm xuất phát: thung lũng mận Nà Ka

08:00 - 23:00
Xe chở VĐV từ khu vực đích về lại khách sạn Mường Thanh 
Holiday Mộc Châu

09:00 - Tối: Bữa ăn nhẹ tại đích
10:00: Lễ Trao giải - 5km, 10km và 21km
12:30: Lễ Trao giải - 42km và NAM 70km và Bế mạc sự kiện
16:00: Lễ Trao giải - NỮ 70km



VTM 2022 - CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY TRỌN GÓI  
(KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH)

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, 20/05/2022 THỨ BẢY, 21/05/2022 CHỦ NHẬT, 22/05/2022

08:30 - 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
Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội

03:00 - 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 tối 
hôm trước

06:00 - 09:00
Bữa sáng buffet tại khách sạn

05:00 - 09:00
Bữa sáng buffet tại khách sạn

08:00 - 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

05:30 - XUẤT PHÁT cự ly 42km VÀ 21km
*Địa điểm xuất phát: khách sạn Mường Thanh 
Holiday Mộc Châu

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

05:45 - Xe đưa VĐV 10km Xe buýt từ khách sạn 
Mường Thanh Holiday Mộc Châu - tới địa điểm 
xuất phát

06:00 - Xe đưa VĐV 5km Xe buýt từ khách sạn 
Mường Thanh Holiday Mộc Châu - tới địa điểm 
xuất phát

10:00 Xe cuối cùng xuất phát 
về Hà Nội

07:15 - XUẤT PHÁT cự ly 10km
*Địa điểm xuất phát: Gần Đồi chè Mộc Sương

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

07:15 - XUẤT PHÁT cự ly 5km
*Địa điểm xuất phát: thung lũng mận Nà Ka

12:00 Xe cuối cùng xuất phát đi Mộc Châu 08:00 - Xe buýt đón NGƯỜI THÂN từ Khách sạn 
Mường Thanh Holiday tới khu vực đích (Đồi Chè 
Trái Tim)

14:30 - 19:00: NHẬN PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN 
Mường Thanh Holiday Mộc Châu
(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 
cho VĐV tự túc cũng sẽ được tổ chức ngay tại 
khách sạn trong thời gian 9:00 - 21:00

08:00 - 23:00 Xe chở VĐV từ khu vực đích về lại 
khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu

09:00 - Tối: Bữa ăn nhẹ tại đích

10:00: Lễ Trao giải - 5km, 10km và 21km

18:00 - 20:00 Tiệc tối buffet tại nhà hàng Mộc 
Hương của khách sạn

12:30: Lễ Trao giải - 42km và NAM 70km và 
Bế mạc sự kiện

16:00: Lễ Trao giải - NỮ 70km

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 Mộc Châu
*Chuyến xe cuối về lại khách sạn lúc 23:00

*Vui lòng đeo vòng tay để sử dụng xe buýt và bữa tối.



VTM 2022 - CHƯƠNG TRÌNH GÓI 3 NGÀY CƠ BẢN 
 (THẢO NGUYÊN RESORT)

Trong trường hợp bất khả kháng, lịch trình có thể thay đổi trước ngày sự kiện.
Khách sạn: Thảo Nguyên Resort (Địa chỉ: Phiêng Luông - Mộc Châu - Sơn La)

THỨ SÁU, 20/05/2022 THỨ BẢY, 21/05/2022 CHỦ NHẬT, 22/05/2022

08:30 - 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
Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội

02:00 Hộp đồ ăn sáng của TẤT CẢ CÁC CỰ LY sẽ 
được đặt tại lễ tân từ lúc 02:00, bạn có thể qua 
nhận để mang lên phòng hoặc mang theo
*Vào ngày chạy, VĐV/người thân của gói này cần 
tự sắp xếp phương tiện di chuyển tới khách sạn 
Mường Thanh Holiday Mộc Châu

06:30 - 09:00
Bữa sáng buffet tại khách sạn

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

03:00 - XUẤT PHÁT cự ly 70km
*Địa điểm xuất phát: khách sạn Mường Thanh 
Holiday Mộc Châu

09:00 Xe xuất phát về Hà Nội
*08:00 sẽ có xe từ khách sạn 
Mường Thanh Holiday Mộc 
Châu về Hà Nội, bạn có thể di 
chuyển sang Mường Thanh và 
đi xe này nếu muốn
** Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần 
trong thời gian 20-30 phút

05:30 - XUẤT PHÁT cự ly 42km VÀ 21km
*Địa điểm xuất phát: khách sạn Mường Thanh 
Holiday Mộc Châu

2:00 Xe cuối cùng xuất phát đi Mộc Châu 05:45 - Xe đưa VĐV 10km Xe buýt từ khách sạn 
Mường Thanh Holiday Mộc Châu - tới địa điểm 
xuất phát

14:30 - 19:00: NHẬN PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN
(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 
cho VĐV tự túc sẽ được tổ chức ngay tại khách 
sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu (cách đó 
1,7km) trong thời gian 9:00 - 21:00

06:00 - Xe đưa VĐV 5km Xe buýt từ khách sạn 
Mường Thanh Holiday Mộc Châu - tới địa điểm 
xuất phát

14:30 Xe về tới Hà Nội
Điểm dừng 1: Big C Thăng 
Long
Điểm dừng cuối: Nhà hát 
Lớn Hà Nội

07:15 - XUẤT PHÁT cự ly 10km
*Địa điểm xuất phát: Gần Đồi chè Mộc Sương

*Bữa tối: Khi check-in, bạn có thể đặt ăn trực 
tiếp với lễ tân để dùng bữa tại nhà hàng của 
khách sạn. Nhân viên lễ tân cũng có thể cung 
cấp thông tin về các nhà hàng tin cậy ở gần 
resort để bạn khám phá ẩm thực địa phương

07:15 - XUẤT PHÁT cự ly 5km
*Địa điểm xuất phát: thung lũng mận Nà Ka

08:00 - Xe buýt đón NGƯỜI THÂN từ Khách sạn 
Mường Thanh Holiday tới khu vực đích (Đồi Chè 
Trái Tim)

19:00 - 21:00 tại khách sạn Mường Thanh 
Holiday Mộc Châu
- Phát biểu chào mừng, giới thiệu cuộc đua
- Lễ Khai mạc

08:00 - 23:00 Xe chở VĐV từ khu vực đích về lại 
khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu

09:00 - Tối: Bữa ăn nhẹ tại đích

10:00: Lễ Trao giải - 5km, 10km và 21km 

12:30: Lễ Trao giải - 42km và NAM 70km và 
Bế mạc sự kiện

16:00: Lễ Trao giải - NỮ 70km
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