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ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU



ĐỐI TƯỢNG

Hệ chuyên nghiệp

• Chỉ các VĐV thuộc các đội tuyển Tỉnh, Thành, Ngành
hoặc là thành viên của đội tuyển điền kinh quốc gia
mới được tham gia thi đấu ở hệ chuyên nghiệp.

• Tuyển nam, nữ: Từ 16 tuổi trở lên (sinh từ 2003 trở 
về trước)

• - Trẻ nam, nữ: Dưới 20 tuổi (sinh từ 2000 trở về sau) 

Hệ phong trào

• Tất cả các cá nhân trong và ngoài nước không thuộc
diện ở một trong các phần dưới đây, đều được
tham gia thi đấu tranh giải khi đáp ứng đầy đủ các
điều kiện về sức khỏe và tuân thủ luật lệ của giải.

+ Là thành viên thuộc các đội tuyển tỉnh,

thành, ngành, đã từng thi đấu cho đội tuyển các tỉnh,
thành ngành năm 2018, 2019.

+ Đã được phong Kiện tướng, Cấp I trong
vòng 3 năm trở lại đây (2016, 2017 và 2018).

+ Là thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia
trong vòng 3 năm trở lại đây (2017, 2018 và 2019).

• Các VĐV phải từ 16 tuổi trở lên (sinh từ năm 2003
trở về trước) mới được tham dự cự ly Bán
marathon và Marathon.



NỘI DUNG THI ĐẤU

Hệ chuyên nghiệp

• Thi đấu cá nhân, đồng đội và toàn đoàn ở 4 nội
dung:

+ 10 km nam tuyển

+ 5 km nữ tuyển

+ 10 km nam trẻ

+ 5 km nữ trẻ

• Thi đấu tranh giải cá nhân ở 4 nội dung:

+ Bán marathon nam, nữ

+ Marathon nam, nữ

Hệ phong trào

• Thi đấu tranh giải cá nhân ở 8 nội dung:

+ 5km nam, nữ

+ 10km nam, nữ

+ Bán marathon nam nữ

+ Marathon nam, nữ.

• Nội dung bán marathon và marathon thi đấu
tranh huy chương ở 3 nhóm tuổi cho nam, nữ, tính
theo năm sinh:

+ Từ 16 đến 29 tuổi;

+ Từ 30 đến 39 tuổi;

+ Từ 40 tuổi trở lên.

Cut off time marathon: Nam- 5h45p; Nữ- 6h00, tính

từ start time. Thời gian đóng đường marathon

cũng là giới hạn với các cự ly khác.


