
ĐIỀU LỆ HỆ PHONG TRÀO 

1. Tuổi tham dự 

- Cự ly 10km: VĐV sinh từ năm 2014 trở lại đây không được tham dự. Riêng VĐV 

dưới 16 tuổi phải có người giám hộ được xác nhận bởi bản cam kết miễn trừ trách 

nhiệm do BTC phát hành. 

- Cự ly bán marathon và marathon: các VĐV phải từ 16 tuổi trở lên (sinh từ năm 

2004 trở về trước) mới được tham dự. 

2. Đối tượng tham gia 

Mọi cá nhân trong và ngoài nước đều được tham gia giải khi đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và tuân thủ luật lệ của giải. Riêng những VĐV thuộc 

một trong những quy định dưới đây sẽ không được tham gia hệ phong trào: 

- Các VĐV là thành viên thuộc các đội tuyển tỉnh, thành, ngành, đã từng thi đấu cho 

đội tuyển các tỉnh, thành ngành năm 2019 trong các giải đấu chính thức nằm trong 

hệ thống thi đấu quốc gia bao gồm các giải sau: giải vô địch leo núi Bà Rá, giải vô 

địch các lứa tuổi trẻ quốc gia, giải vô địch trẻ quốc gia, giải vô địch quốc gia, giải 

quốc tế TPHCM open. 

- Các VĐV là thành viên thuộc các đội tuyển tỉnh, thành, ngành đã được phong kiện 

tướng, cấp I trong vòng 3 năm trở lại đây (2017, 2018 và 2019).  

- Các VĐV là thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia trong vòng 3 năm trở lại đây 

(2018, 2019 và 2020). 

3. Tính chất 

 3.1  Tính chất thi đấu: thi đấu tranh giải cá nhân ở 6 nội dung dành cho nam và nữ: 10km, bán marathon 

và marathon.  

3.2  Phân loại theo lứa tuổi:  nội dung bán marathon và marathon thi đấu theo 3 lứa tuổi (phương pháp 

xác định tuổi thi đấu căn cứ theo năm sinh): 

 + Từ 16 đến 34 tuổi; 

 + Từ 35 đến 44 tuổi; 

 + Từ 45 tuổi trở lên. 

Lưu ý:  

- Thời gian giới hạn đối với nội dung marathon là 6 tiếng (thời gian được tính từ 

thời điểm xuất phát nội dung marathon, VĐV nào quá giới hạn quy định sẽ không 



được công nhận thành tích, BTC không chịu trách nhiệm về VĐV sau thời gian 

giới hạn theo quy định). Thời gian đóng đường chạy marathon cũng là giới hạn 

đối với các cự ly khác. Các điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế và các dịch vụ trên đường 

chạy sẽ đóng khi giới hạn thời gian kết thúc. 

4. Giải thưởng, quà tặng 

4.1 Báo Tiền Phong trao: 

- Kỷ niệm chương hoàn thành (finisher medal) cho những VĐV hoàn thành cự 

ly thi đấu trong thời gian quy định; 

- Kỷ niệm chương cho VĐV đạt thứ hạng nhất, nhì, ba các cự ly bán marathon 

và marathon theo lứa tuổi quy định. 

- Tiền thưởng cho VĐV đạt thứ hạng nhất, nhì, ba các cự ly, nhóm tuổi, vật 

phẩm của BTC và nhà tài trợ (nếu có). 

- Phần thưởng cho VĐV nam, nữ cao tuổi nhất hoàn thành cự ly marathon 

4.2  Liên đoàn Điền kinh Việt Nam:  

- Huy chương cho các VĐV đạt thứ hạng nhất, nhì, ba các nội dung, nhóm tuổi. 

-    Phong đẳng cấp Kiện tướng và cấp I cho các VĐV bán marathon, marathon đạt 

tiêu chuẩn theo quy định tại bảng tiêu chuẩn đẳng cấp môn điền kinh, ban hành ngày 

17 tháng 5 năm 2012 của Tổng cục Thể dục thể thao (đối với các cự ly đủ tiêu chuẩn). 

5. Đăng ký tham gia 

- VĐV có thể thực hiện đăng ký thi đấu cá nhân hoặc nhóm trên trang 

https://tienphongmarathon.vn. 

- Hoàn tất bản cam kết miễn trừ trách nhiệm và nộp cho BTC vào ngày thứ Bảy 

21/3/2020. 

- Nộp đầy đủ lệ phí theo quy định, đúng hạn. Lệ phí không được hoàn trả với bất kỳ 

lý do nào.  

- Thời hạn đăng ký cuối cùng trước 24h00 ngày 15/02/2020. Ban tổ chức chấp nhận 

việc thay đổi thông tin đăng ký với thời hạn cuối cùng cho việc thay đổi là 24h00 

ngày 25/02/2020. Phí thay đổi là 100.000đ/VĐV, chưa bao gồm chêch lệch giá tại 

thời điểm thay đổi nếu nâng cự ly; không hoàn tiền nếu hạ cự ly. Tên VĐV được 

thay đổi có thể không xuất hiện trên BIB. 

6. Thủ tục nhận BIB 

- Thời gian phát BIB: Từ 9h00 đến 18h00 ngày thứ Bảy 21/3/2020. 

https://tienphongmarathon.vn/


- Địa điểm phát BIB: Hang Câu, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Thủ tục nhận BIB: VĐV xuất trình CMND hoặc hộ chiếu, xác nhận đăng ký và 

bản cam kết miễn trừ trách nhiệm gốc (có đầy đủ chữ ký theo quy định) để nhận BIB 

và những vật phẩm, hỗ trợ khác. Trường hợp nhận hộ BIB, người nhận hộ phải có 

bản photo CMND hoặc hộ chiếu, xác nhận đăng ký, giấy ủy quyền và bản cam kết 

miễn trừ trách nhiệm gốc của người đăng ký. 
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