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LỜI CHÀO MỪNG
WELCOME NOTES

Chào mừng các bạn đến với Việt dã toàn 
quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 
60 năm 2019, được tổ chức tại thành phố biển 
xinh đẹp Vũng Tàu ngày 24/3/2019. Sự kiện năm 
nay đánh dấu lần thứ 60 giải được tổ chức với rất 
nhiều sự đổi mới, trong nỗ lực cùng chủ nhà Bà 
Rịa Vũng Tàu tạo dựng một ngày hội thực sự với 
những người yêu chạy bộ. 

Đối với các vận động viên thuộc các đội 
tuyển, đây là dịp các bạn trui rèn để vươn tới 
những thành tích cao hơn trong sự nghiệp, đồng 
thời cũng trải nghiệm không khí vui hội cùng những vận động viên nghiệp dư.

Đối với các vận động viên nghiệp dư và người yêu chạy, việc cùng sánh vai 
trên cùng một đường đua với những vận động viên đỉnh cao hàng đầu quốc gia, 
như slogan của giải, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm khó quên khi bạn hòa 
mình vào không khí đường đua của giải đấu lâu đời nhất của thể thao Việt Nam. 
Cho dù bạn là người chinh phục cự ly marathon hay vui vẻ với cự ly 5km fun run, 
bạn sẽ luôn tận hưởng niềm vui trên từng bước chạy, tiến bước tới một lối sống 
lành mạnh, khỏe khoắn và năng động hơn. 

Thay mặt Ban tổ chức, báo Tiền Phong, tôi xin chúc các vận động viên thi đấu 
thành công, nhận lại thành quả xứng đáng sau những buổi tập mệt nhoài và tận 
hưởng những ngày chạy bộ, vui chơi và khám phá thành phố du lịch Vũng Tàu. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các đơn vị phối hợp tổ chức, tới các 
khách hành trung thành, giới truyền thông, các bạn tình nguyện viên đã cùng 
chung tay góp sức để mang lại thành công cho sự kiện này.

Hẹn gặp tất cả các bạn ở vạch xuất phát và vạch đích ngày 24/3 tới.
Thân mến,
Lê Xuân Sơn
Tổng biên tập báo Tiền Phong /Trưởng Ban tổ chức giải

Welcome to the 60th Tien Phong Marathon 2019, held at the beautiful coastal 
city of Vung Tau on March 24th 2019. This year marks the 60th anniversary of the 
event with many innovations in organizing concept, in order to bring a running 
festival at Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau province to runners who come from 
homeland and abroad.

For athletes who are competing professionally, this event serves as a opportu-
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nity for you to clash against fellow top athletes, building experience in order to 
achieve higher results as well as having fun alongside amateur athletes.

For amateur atheletes and runners, running side by side on the same race route 
with top national elites in the atmosphere of the oldest sport event of Vietnam, 
as the event slogan “Run with elites”, will bring unforgettable experiences to 
you. No matter if you want to conquer the full marathon or just want to have fun 
with the 5km run, you will always enjoy each step you take, going forwards to a 
healthier and more active lifestyle.

On behalf of Tien Phong newspaper and Organizing Committee, I would like 
to wish you good luck in achieving results deserving of all your hard work and 
training. And don’t forget to enjoy all the mesmerizing sights and delicacies the 
beautiful city of Vung Tau has to offer during your stay.

We also would like to offer our sincere thanks to all loyal participants, media, 
volunteers, partners whose efforts made this event successful.

I hope to see you all at the start and finish line on March 24th as well.

Sincerely,

Le Xuan Son

Head of Editors – Tien Phong Newspaper

Head of Organizing Committee
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THỜI GIAN BIỂU 
SCHEDULE

LỊCH TRÌNH TIỀN PHONG MARATHON 2019
TIỀN PHONG MARATHON 2019 SCHEDULE

Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
Place: Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

Thứ Bảy, 23/3/2019 Saturday

Thời gian/
Time Lịch trình/Schedule Địa điểm/Place

9.00-17.00 Trả racekit - Đăng ký tại chỗ 
Racekit pickup/On-site registration Quảng trường-

Back Beach 
Square17.00-18.00 Tổng duyệt khai mạc 

Opening ceremony overview

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC & THI ĐẤU 
OPENING CEREMONY & RACE SCHEDULE

Chủ nhật 24/03/2019 Sunday

Thời gian 
Time Lịch trình/Schedule Địa điểm/Place

3.00 Mở cửa khu gửi đồ VĐV 
Bag drop for participants Quảng trường 

Bach Beach Squ.
4.15 Khởi động Marathon 

Marathon warm up

4.30 Xuất phát: Marathon Nam - Nữ 
Marathon start

Cổng XP/Đ 
Start/Finish line

5.30 Khởi động Bán marathon 
Half marathon warm up

Quảng trường 
Bach Beach Squ.

5.45 Xuất phát: Bán marathon Nam - Nữ 
Half marathon start

Cổng XP/Đ 
Start/Finish line
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5.45 - 6.00

Các đoàn tập kết 
Preparation for opening ceremony Quảng trường 

Bach Beach Squ.Chương trình ca nhạc chào mừng 
Music Performance

Khai mạc/Opening Ceremony

6.00 - 6.20

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
VIP introduction

Quảng trường 
Bach Beach Squ.

Phát biểu khai mạc 
Opening speech of Organizer
Phát biểu chào mừng của UBND Tỉnh 
Welcome speech of BRVT
Phát biểu nhà tài trợ 
Speech of Gold sponsor

BTC tặng cờ, hoa lưu niệm các đoàn CN

Xuất phát sau khai mạc/Start for 10km & 5km

6.20 Xuất phát lực lượng chạy hưởng ứng 
1km fun run 1 km

6.35 Tặng KNC cho đơn vị tài trợ 
Honor medal

Quảng trường 
Bach Beach Squ.

6.40 Xuất phát: Cự ly 10 km Nam tuyển 
10km male elites start

Cổng XP/Đ 
Start/Finish line

6.42 Xuất phát: Cự ly 10 km Nam trẻ  
10km male young talents start

6.45 Xuất phát: Cự ly 10 km phong trào 
10k amateur runners start

7.40 Xuất phát: Cự ly 5 km Nữ tuyển 
5km female elites start

7.42 Xuất phát: Cự ly 5 km Nữ trẻ  
5km female young talents start

7.45 Xuất phát: Cự ly 5 km phong trào Nam-Nữ 
5km amateur runners start
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Trao giải (dự kiến)/Awarding (updating)

7.30 Trao HC các nội dung Bán marathon tuyển 
HM elites awarding 

Quảng trường 
Bach Beach Squ.

7.40
Trao HC các nội dung Bán marathon PT 
theo lứa tuổi 
HM age groups awarding

7.45 Trao HC 10km Nam tuyển 
10km elites awarding

7.50 Trao HC 10km Nam trẻ 
10km young talents awarding

7.55 Trao HC 10km Nam, Nữ hệ phong trào 
10km amateur runners awarding

8.00 Trao HC các nội dung Marathon nâng cao 
Elites FM awarding

8.05 Trao HC 5km Nữ tuyển 
5km elites awarding

8.10 Trao HC 5km Nữ trẻ 
5km young talents awarding

8.15 Trao HC 5km Nam, Nữ hệ phong trào 
5km amateur awarding

8.25 Trao HC các nội dung Marathon PT theo 
lứa tuổi/FM age groups awarding

Kết thúc/Closing

11.30 Đóng cửa khu gửi đồ VĐV 
Bag deposit booth close

Quảng trường 
Bach Beach Squ.

* Cập nhật vào ngày 15/3/2019 (Có thể thay đổi vào phút chót mà  
không thông báo trước

* As of March 15th 2019 (subject to change without prior notice)
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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CỰ LY 42,195KM
Marathon (42.195 km) – 2 laps
Bai Sau Square (starting point)-
Thuy Van Road-Nguyen An Ninh 
road-Nguyen An Ninh/Feb 3th cross 
road (first turning point) –Nguyen 
An Ninh road-Thuy Van road-Ha 
Long road-Quang Trung road-Tran 
Phu road (second turning point at 
Ganh Hao Restaurant)-Tran Phu 
road-Quang Trung road-Ha Long 
road-Thuy Van road-Bai Sau Square
(first lap)

Finish after 2 laps
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10km discovery run: Bai Sau Square (starting 
point) - Thuy Van Road-Nguyen An Ninh road - 
Nguyen An Ninh/Feb 3th cross road (first turning 

point) – Nguyen An Ninh road - Thuy Van road-Ha Long road (second turning point 
near Tao Phung Park) - Ha Long road - Thuy Van road - Bai Sau Square (Finish)

CỰ LY 10KM
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5km fun run: Bai Sau Square (starting point) - Thuy Van 
Road - Thuy Van/Thi Sach cross (first turning point) – 
Thuy Van road (second turning point near Ocean Star 
hotel) - Thuy Van road-Bai Sau Square (Finish)

CỰ LY 5KM
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HƯỚNG DẪN ĐEO SỐ BIB ĐÚNG CÁCH
– Số BIB của bạn PHẢI được gắn với bốn 
(4) ghim vào PHÍA TRƯỚC áo. 
- Số BIB phải được đeo trước áo và được 
thấy rõ trong suốt thời gian chạy.
– Đeo BIB không đúng cách có thể ảnh 
hưởng đến kết quả chạy.
– Không được (cắt, gấp hoặc che khuất) số 
BIB.
- KHÔNG được chuyển số BIB của bạn cho 
bạn bè, người thân nếu bạn không thể tham 
gia giải, việc đó được xem là phạm quy.

WEARING YOUR BIB #
- It is IMPORTANT to wear it in the FRONT of your shirt with all four corners are 
pinned
- Race bib is clearly visible on the front of the torso
- Race bib is unaltered and unmodified (Do not fold or wrinkle)
- Race bib is not covered (jackets, runner belts, water bottles, etc.)
- Do NOT give your Bib Number to your friend or family member if you are un-
able to run the race, it is considered Fraud.

GIỮ ĐỒ/BAG DEPOSIT

Tiền Phong Marathon lần thứ 60 – Vũng Tàu 2019 cung cấp nơi giữ tài sản cá 
nhân cho vận động viên. Tất cả tài sản cá nhân phải được để trong túi và được 
gửi tại khu vực giữ đồ do Ban tổ chức bố trí tại khu vực xuất phát/đích. 
Vui lòng lưu ý các chỉ dẫn sau đây
Giữ đồ
1. Thời gian nhận đồ: Từ 3h00 đến 11h30 ngày 24/3/2019 
2. Địa điểm khu giữ đồ: Quảng trường Bãi Sau (chi tiết mời xem sơ đồ trang….)
3. KHÔNG cất những đồ có giá trị trong Túi Sự Kiện (smartphones, đồ trang 
sức, vân vân)
4. Sử dụng túi đồ cho các vật dụng bạn cần sau cuộc đua (quần áo thay, dép, 
khăn tắm nhỏ, vân vân 
5. Chỉ giữ đồ cho những vận động viên tham gia chạy
6. Ban tổ chức được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm nếu có mất mát 
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Quy trình nhận giữ đồ 
1. Quầy gửi đồ của mỗi cự ly sẽ đóng cửa 10 phút trước giờ xuất phát cự ly đó.
2. Khi bạn gửi đồ, nhân viên sẽ ghi lại số BIB của bạn và dán lên túi. Bạn phải 
đưa số BIB của mình để nhận lại túi sau cuộc chạy 
Quy trình nhận lại đồ
1. Sau khi hoản thành nội dung thi đấu, hãy đến khu vực gửi đồ để nhận lại túi đồ 
2. Đưa nhân viên giữ đồ xem số BIB của bạn để nhận lại túi.
3. Hãy nhận lại túi của bạn trước giờ đóng cửa quầy gửi đồ

BAG DEPOSIT
The 60th Tien Phong Marathon – Vung Tau City 2019 provides storage for the 
participants’ personal property. All personal property must be placed in a bag and 
deposit at the deposit area designated by the OC nearby the Start/Finish Line.
Please take note of the following guidelines
Bag deposit
1. Bag deposit time: From 3am to 11.30am March 24th 2019 
2. Bag deposit area: Back Beach Square (see page…for more details)
3. DO NOT store valuable items in your bag (smartphones, jewelry etc)
4. Use bag for items you need after the race (change of clothes, sandal, small 
towels, etc)
5. Bag deposit service is for partincipants only 
6. The organizers are completely exempt from liability of losses if any
Bag deposit process
1. Bag deposit booth for each distance will closed 10 minutes prior start time of 
that distance.
2. When you deposit your bag, event 
officials will note your BIB number and 
stick on your bag. You will need to 
show your BIB number to officials to 
collect your bag after your run.
Bag collection process
1. On finishing your run, go to bag de-
posit area for collecting your bag
2. Show your BIB number to officials in 
order to have your bag returned
3. Be kindly collect your bag no later 
than 11.30am same day.
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MẪU ÁO SỰ KIỆN VÀ ÁO FM+HM  FINISHER
EVENT T-SHIRT & FINISHER T-SHIRT SAMPLE

KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO VĐV VỀ NHẤT CỰ LY 
HM&FM
HONOR MEDAL FOR HM&FM FIRST PLACE RUNNER

vải Cool span chống nóng, chống nắng, thoáng ẩm, bề mặt vải mịn, co giãn tốt

MEDAL CHO VĐV HOÀN 
THÀNH CỰ LY 
FINISHER MEDAL
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GIẢI CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP 
Personal prize money for pro. athletes

Cự ly 
Distance

Thứ hạng 
Position

Giải BTC 
OC’s Prize

Giải tỉnh BRVT 
BRVT’s prize

42,195 km
Nhất nam/nữ 
First male/female 10,000,000 5,000,000

Nhì nam/nữ 
Second male/female 7,000,000

3,000,000

Ba nam/nữ 
Third male/female 5,000,000

2,000,000

21,1 km

Nhất nam/nữ 
First male/female 7,000,000 5,000,000

Nhì nam/nữ 
Second male/female 5,000,000

3,000,000

Ba nam/nữ 
Third male/female 3,000,000

2,000,000

10km

Nam 
tuyển 
Male 
elite

Nhất 
First 5,000,000 5,000,000

Nhì 
Second 3,000,000 3,000,000

Ba 
Third 2,000,000 2,000,000

Nam trẻ 
Male 

young 
talent

Nhất 
First 4,000,000 2,500,000

Nhì 
Second 3,000,000 1,500,000

Ba 
Third 2,000,000 1,000,000

HỆ THỐNG GIẢI THƯỞNG
PRIZE MONEY
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5km

Nữ 
tuyển 

Female 
elite

Nhất 
First 5,000,000 5,000,000

Nhì 
Second 3,000,000 3,000,000

Ba 
Third 2,000,000 2,000,000

Nữ trẻ 
Female 
young 
talent

Nhất 
First 4,000,000 2,500,000

Nhì 
Second 3,000,000 1,500,000

Ba 
Third 2,000,000 1,000,000

Tài năng trẻ nam/nữ 
Most male/female young talent 1,000,000  

GIẢI CÁ NHÂN PHONG TRÀO 
Prize money for Amateur runners

Cự ly 
Dis-

tance

Độ tuổi 
Age ranges

Thứ hạng 
Position

Giải BTC 
OC’s Prize

Giải tỉnh BRVT 
BRVT’s prize

42 km

Từ 16-29 
tuổi 
Fr 16-29  
Từ 30-39 
tuổi 
Fr 30-39 
Trên 40 tuổi 
Over 40

Nhất nam/nữ 
First male/female 5,000,000 2,500,000

Nhì nam/nữ 
Second male/
female

4,000,000 1,500,000

Ba nam/nữ 
Third male/fe-
male

3,000,000 1,000,000
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42 km

Nam cao tuổi nhất 
Oldest male 500,000  

Nữ cao tuổi nhất 
Oldest female 500,000  

21 km

Từ 16-29 
tuổi 
Fr 16-29  
Từ 30-39 
tuổi 
Fr 30-39 
Trên 40 tuổi 
Over 40

Nhất nam/nữ 
First male/female 3,000,000 2,500,000

Nhì nam/nữ 
Second male/
female

2,000,000 1,500,000

Ba nam/nữ 
Third male/fe-
male

1,000,000 1,000,000

10km

 Nhất nam/nữ 
First male/female 2,000,000 2,500,000

 
Nhì nam/nữ 
Second male/
female

1,500,000 1,500,000

 
Ba nam/nữ 
Third male/fe-
male

1,000,000 1,000,000

5km

 Nhất nam/nữ 
First male/female 2,000,000 2,500,000

 
Nhì nam/nữ 
Second male/
female

1,500,000 1,500,000

 
Ba nam/nữ 
Third male/fe-
male

1,000,000 1,000,000
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 GIẢI TẬP THỂ CHUYÊN NGHIỆP 
Prize for Elite Team

Stt
Cự ly 
Dis-

tance

Đội 
Team

Thứ hạng 
Position

Giải BTC 
OC’s Prize

Giải tỉnh BRVT 
BRVT’s prize

1

10km

Đồng đội 
 nam tuyển 
Male elite 

team

Nhất 
First      3,000,000        7,500,000 

2 Nhì 
Second

                        
2,500,000        4,500,000 

3 Ba 
Third

                        
2,000,000        3,000,000 

4 Đồng đội 
 nam trẻ 

Male 
young tal-
ent team

Nhất 
First

                        
3,000,000        3,750,000 

5 Nhì 
Second

                        
2,500,000        2,250,000 

6 Ba 
Third

                        
2,000,000        1,500,000 

7

5km

Đồng đội 
 nữ tuyển 
Female 

elite team

Nhất 
First

                        
3,000,000        7,500,000 

8 Nhì 
Second

                        
2,500,000        4,500,000 

9 Ba 
Third

                        
2,000,000        3,000,000 

10 Đồng đội 
 nữ trẻ 
Female 

young tal-
ent team

Nhất 
First

                        
3,000,000        3,750,000 

11 Nhì 
Second

                        
2,500,000        2,250,000 

12 Ba 
Third      2,000,000        1,500,000 



24 www.facebook.com/tienphongmarathon

13 Toàn đoàn 
Delegation

Nhất 
First

                        
2,000,000  

14 Nhì 
Second         1,500,000

15 Ba 
Third           1,000,000

16 Huấn luyện viên đoàn đạt giải nhất 
The champion team’s coach 1,000,000  

 Lưu ý: Ba vận động viên về đầu các nội dung thi đấu sẽ tham gia lễ trao 
thưởng. Hãy sẵn sàng theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Note: The top three finishers shall take part in the award ceremony. Be ready 
for instruction from officials.

Xem kết quả thi đấu:
Vận động viên đăng nhập vào website chính thức của Tiền Phong Marathon 
(www.tienphongmarathon.vn) để xem và in kết quả 48h giờ sau cuộc đua.

Result Enquiry:
The runners enter the official website of Tien Phong Marathon (www.tien-
phongmarathon.vn) to inquire and print results 48 hours after the race.

 

QUY ĐỊNH KHÁC
Nếu một trong các vi phạm sau xảy ra, trọng tài, giám sát có quyền loại vận 
động viên vi phạm khỏi cuộc đua, và vận động viên đó phải giao lại BIB, rời khỏi 
đường đua ngay lập tức. Sau giải, Ban tổ chức có thể, tùy thuộc vào mức độ vi 
phạm, đưa ra các hình thức xử lý như hủy kết quả thi đấu, hoặc cấm vận động 
viên vi phạm quy định tham dự giải trong hai năm hoặc suốt đời. Ban tổ chức 
có thể báo cáo những trường hợp vi phạm tới Liên đoàn Điền kinh Việt Nam để 
có những hình thức xử lý tiếp theo:

1. Đăng ký tham dự không đúng độ tuổi hoặc CMND;

2. Trang phục không phù hợp và số đeo không đúng như yêu cầu;

3. Thi đấu với hai hoặc nhiều hơn hai timing chip;
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4. Không xuất phát đúng với địa điểm xuất phát được Ban tổ chức quy định;

5. Huấn luyện viên của vận động viên đó vào đường chạy bằng bất cứ phương 
tiện gì;

6. Không chạy theo lộ trình. Chạy tắt hoặc sử dụng các phương tiện công cộng, 
phương tiện khác;

7. Chạy với BIB giả, BIB không chính chủ; chạy luân phiên với người khác;

8. Chen lấn, xô đẩy, níu kéo và những hành vi phạm lỗi khác trong khi chạy;

9. Băng qua vạch đích và nhận tặng phẩm mà không thực sự hoàn thành cuộc 
đua

10. Không tuân theo hiệu lệnh của nhân viên Ban tổ chức;

11. Mang theo pháo nổ, vũ khí gây sát thương không, đồ vật gây nguy hiểm; 
mang theo biểu ngữ, ký hiệu hoặc slogan mang tính phản cảm, kích động;

RULES
If any of the following violations occurs, technical officials has the right to disqual-
ify such runners, and such runner shall hand in their bibs and leave the course 
immediately. After the race, the Organizing Committee may, depending on the 
seriousness of the circumstances, give punishment by cancelling race results, or 
barred the runner who violate regulations for participating the race for two years 
or for lifetime. The Organizing Committee may report certain violations to Viet-
namese Athletic Federation for additional penalties:

1. Registration with false age or false identity;

2. Failing to wear match clothing and number cloth as required

3. Racing with two or more than two timing chips;

4. Failing to start at the starting point as designated by this regulation;

5. Athletes’ coaches entering the race track by any vehicle;

6. Not racing along the course. Shortcut or taking public transportation;

7. Racing with fake bibs; running alternately with others;

8. Racing with pushing, collision, tripping and other fouling behavior;
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9. Crossing the finish line and claim after-racing goods without finishing the race.

10. Not following the command of the OC staff;

11. Illegally carrying or storing firearms, ammunition or other acts in violation of 
gun control regulations, carrying daggers, triangles, spring knives or other con-
trolled knives; fabricating or distorting facts. Intentionally spreading rumors or 
inciting public order to be disturbed by other means; carrying reactionary slogans, 
signs or banners;

 

BẢO HIỂM
Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2019 bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ vận động 
viên, thành viên Ban tổ chức và tình nguyện viên 

INSURANCE
The organizer of this competition insured all participants and staff against person-
al accident insurance.

BẢN QUYỀN
Mọi hình ảnh, video và các tài liệu khác liên quan tới Tiền Phong marathon thuộc 
về Ban tổ chức giải. BTC có toàn quyền sử dụng cho mục đích quảng bá và 
thương mại.

COPYRIGHT
The images, videos and other Tien Phong marathon-related materials are belong 
to Organizing Committee. The OC has full rights to use for promotional and com-
mercial purposes.
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Thông tin liên hệ

1. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam
36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tel 024 3747 2561
Email: vie@mf.iaaf.org

2. Báo Tiền Phong
15 Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội Việt Nam
Hotline: (84)903226806
Email: info@tienphongmarathon.vn 

Contact information

1. Vietnam Athletics Federation
36 Tran Phu St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel 024 3747 2561
Email: vie@mf.iaaf.org

2. Tien Phong Newspapers
15 Ho Xuan Hương St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam
Hotline (84)903226806
Email: info@tienphongmarathon.vn 



28 www.facebook.com/tienphongmarathon


