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Bà Lê Việt Phương
Giám đốc Đường đua

LỜI CHÀO MỪNG

Các vận động viên thân mến,

Chào mừng đến với giải BIM GROUP 5150 Triathlon PHÚ QUỐC!

Sau thời gian đến đảo Hawaii dự giải IRONMAN World Champions, chúng tôi hân hạnh được chào đón tất cả 
các bạn đến với Phú Quốc. Sunrise Events Vietnam nỗ lực mang đến đường đua để các vận động viên được 
hòa mình vào thiên nhiên, với đường bơi dài 1,5km trong Làn nước trong vắt của Phú Quốc, đường chạy trải dài 
10 km bờ biển không bị cản trở, và đường chạy xe đạp dài 40KM vòng ra từ Quảng trường Con sò nổi tiếng của 
Phú Quốc Marina đến các dãy núi trải dài suốt chiều dài của đảo. Chúng tôi cảm ơn  tất cả các nhà tài trợ, đặc 
biệt là nhà tài trợ chính của chúng tôi, BIM Group, đã góp phần mang đến những nhà vô địch trong tương lai 
từ một sự kiện IRONMAN đẳng cấp thế giới như Olympic cự ly 5i50 series.

Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Sở Du lịch Kiên Giang; rất vinh 
dự được mang sự kiện 5150 triathlon series đến với đảo Phú Quốc. Với sự kiện tầm cỡ quốc tế này, chúng tôi hy 
vọng sẽ tạo ra một trải nghiệm chia sẻ sẽ kích thích và đóng góp cho cộng đồng trên đảo ngọc.

Điều này sẽ không thể thành hiện thực nếu không có sự làm việc chăm chỉ và cống hiến của các thành viên 
trong nhóm Sunrise Events Việt Nam, nhân viên hỗ trợ sự kiện, tình nguyện viên và các Anh/Chị/Em làm việc 
ở hậu trường trong suốt một năm qua. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các vận động viên tham gia chạy bộ 5km gây quỹ thừ thiện ngày 
thứ Bảy của NewBorn Vietnam vì đã mang đến sức khỏe cho thế hệ tương lai. Trẻ em là Tương lai của chúng 
ta và những đóng góp của bạn cũng như nhà tài trợ chính của chúng tôi, giúp tạo thêm cơ hội để thắp sáng 
tương lai đó. 

Cuối cùng, gửi đến người dân Phú Quốc, cảm ơn bạn đã tham gia vào sự kiện tuyệt vời này và chia sẻ hòn đảo 
xinh đẹp của bạn với thế giới. Hòn đảo ấm áp  và tràn ngập nụ cười trên suốt chặng đường về đích của bạn, và 
hãy tận hưởng ngày cuối tuần ở Phú Quốc!
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LỜI CHÀO MỪNG

PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao
tỉnh Kiên Giang

Trước hết, tôi xin nồng nhiệt chào mừng tất cả các bạn vận động viên cùng gia đình, bạn bè và khách mời đã 
tới tham dự cuộc thi ba môn phối hợp mang tên BIM Group 5150 Phú Quốc năm 2022 tại đảo Ngọc Phú Quốc 
thân yêu của chúng tôi. 

Năm 2022 là lần đầu tiên sự kiện thi đấu ba môn phối hợp cự ly Olympic BIM Group 5150 Phú Quốc được tổ 
chức tại Việt Nam. Đây là sự kiện đạt tiêu chuẩn quốc tế và được vận hành tổ chức bởi đơn vị tổ chức thể thao 
uy tín Công ty TNHH MTV Sự kiện Sunrise Việt Nam (SEV). Là địa phương đăng cai tổ chức, chúng tôi đã và 
đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức SEV gấp rút chuẩn bị tốt về mọi mặt như: an ninh trật tự, y tế, cơ sở 
vật chất,... sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ và đảm bảo an toàn tối đa cho Vận động viên trong nước 
và nước ngoài, từ nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là cơ hội để Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói 
chung chứng minh rằng đây là một điểm đến năng động, không chỉ phù hợp để nghỉ dưỡng mà còn có đủ 
năng lực để tổ chức các sự kiện lớn mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các đơn vị tổ chức các sự kiện chất lượng như Giải Ba môn phối 
hợp BIM Group 5150 Phú Quốc. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng sự kiện này sẽ tiếp tục được tổ chức hàng năm 
để mọi người có thêm nhiều trải nghiệm về sự kiện thể thao thú vị và Phú Quốc trở thành một trong những 
lựa chọn đầu tiên khi tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế về Du lịch, Văn hóa, Thể thao.

Một lần nữa, xin cảm ơn và chúc quý vị khách quý, các vận động viên cùng bạn bè và gia đình thật nhiều niềm 
vui hạnh phúc trong thời gian lưu lại tại Đảo Ngọc, và có ngày thi đấu thành công khi tham gia sự kiện BIM 
Group 5150 Phú Quốc. Chúc cuộc thi của chúng ta thành công tốt đẹp!

Ông Nguyễn Văn Sáu
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Chúng tôi vẫn sử dụng Thể lệ của 2022 phù hợp với Quy tắc IRONMAN 
đặc biệt và đây là Sự kiện KHÔNG chấp nhận núp gió.
Để giảm thiểu tối đa các khả năng có thể vi phạm và tránh việc quy phạm 
luật lệ phải vào lều Trọng tài, vận động viên vui lòng tuân thủ những quy 
định sau:
• Đi bên phải làn đường dành cho xe đạp
• Giữ khoảng cách 10 mét giữa bạn và người đi xe đạp ở phía trước – khoảng 
cách được tính từ hai bánh trước.
• Vượt người đi xe đạp phía trước ở phía bên trái (không được phép vượt 
bên phải)
• Bạn cần phải vượt qua người đi xe đạp ở phía trước trong vòng 20 giây
• Sau khi bạn bị vượt qua, bạn cần lùi lại ngay lập tức ở khoảng cách là 10 
mét và phải đảm bảo rằng bạn đã lùi lại đủ 10 mét trước khi muốn vượt tiếp
• Có thể vệ sinh cá nhân tại các nhà vệ sinh được bố trí dọc đường đua
• Cư xử lịch sự với các vận động viên, tình nguyện viên và nhân viên khác và 
cần cân nhắc những hành động không thích hợp có thể xem là hành vi phi 
thể thao và có thể dẫn đến việc bị loại khỏi cuộc đua.

Ba môn phối hợp là một cuộc đua mang tính cá nhân, bạn có trách nhiệm 
phải hiểu đầy đủ các quy tắc của cuộc đua và tránh vi phạm những quy tắc 
này. Quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng trong các trường 
hợp vi phạm như Núp gió, Chặn và Vượt bất hợp lệ (Lệnh gọi Phán quyết) và 
quyết định này sẽ không được phản đối hoặc kháng cáo. Sau đây là những 
vi phạm quy tắc phổ biến nhất:
• Chặn – Đạp xe bên trái của một vận động viên mà không vượt qua hoặc 
đạp xe ở bên trái của làn đường dành cho xe đạp khi không có các vận động 
viên khác
• Núp gió – Theo sau người dẫn đầu trong khoảng cách gần hơn 10 mét và 
không thể vượt qua trong vòng 20 giây HOẶC sau khi bị vượt, không lùi lại 
khoảng cách 10 mét trước khi tiếp tục vượt
• Vượt bất hợp pháp - Vượt bên phải
• Vứt rác - Vứt bỏ các vật dụng (ví dụ: lốp xe, bình nước, các gói gel, v.v.) ở 
bất kỳ phần nào của đường đua ngoại trừ trong tầm nhìn của • Trạm cứu hộ
• Mũ bảo hiểm - Bạn phải buộc chặt mũ bảo hiểm trước khi tháo xe đạp ra 
khỏi giá và mũ phải được buộc chặt cho đến khi bạn lắp xong giá đỡ xe đạp
Trọng tài sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ hình phạt nào (và thời gian) bằng 
cách gọi số của bạn, thông báo cho bạn về bản chất của hành vi vi phạm và 
cho bạn biết mức độ vi phạm thông qua thẻ Vàng, Xanh hoặc Đỏ. Sau đó, 
bạn sẽ có trách nhiệm thực hiện hình phạt theo thời gian tại Ô Phạt tiếp 
theo. Xin lưu ý rằng nếu bạn vi phạm 3 thẻ xanh bất kỳ trên đường đua suốt 
sự kiện thì kết quả của bạn sẽ bị loại.
 
Những vi phạm quy tắc khác bao gồm

• Hành vi cạnh tranh không công bằng  và phi thể thao
• Sử dụng nhà vệ sinh công cộng
• Sự hỗ trợ từ phía bên ngoài
• Việc sử dụng các thiết bị điện tử là vi phạm những quy tắc cuộc thi, đây là 
một trong những hành động có thể dẫn đến việc bị loại
Chúng tôi hy vọng bạn có một cuộc đua tuyệt vời, tận hưởng trải nghiệm và 
đạt được mục tiêu của mình.

THÔNG ĐIỆP TỪ TRỌNG TÀI CUỘC ĐUA

<TỔ TRỌNG TÀI> 
BIM GROUP 5150 Triathlon PHÚ QUỐC - Trọng tài cuộc đua
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• Trên đường chạy, bạn phải đảm bảo cơ thể của mình được che 
phủ (không để ngực trần hoặc áo hở). Áo lót thể thao được tính 
là hợp lệ
• Bạn không được xả rác hoặc vứt bỏ bất kỳ vật dụng nào trên 
sân ngoài khu vực được thả đồ ở hai bên của các trạm Hỗ trợ = 5 
phút phạt đền
• Bạn không được phép nhận sự trợ giúp từ bên ngoài dưới bất kỳ 
hình thức nào - thợ sửa xe đạp sẽ có mặt trên đường chạy nhưng 
bạn phải tự sửa chữa.
• Cấm sử dụng thiết bị điện tử bao gồm (nhưng không giới hạn) 
máy nghe nhạc iPod / MP3 và điện thoại di động trong cuộc đua
Không được phép đi tiểu / đại tiện nơi công cộng. Sử dụng nhà 
vệ sinh được cung cấp trên đường đua Trọng tài sẽ thông báo 
cho bạn về bất kỳ hình phạt nào (và thời gian) bằng cách gọi số 
của bạn, thông báo cho bạn về bản chất của hành vi vi phạm và 
cho bạn biết mức độ vi phạm thông qua thẻ Vàng, Xanh hoặc 
Đỏ. Sau đó, bạn sẽ có trách nhiệm thực hiện hình phạt theo thời 
gian tại Ô Phạt tiếp theo. Xin lưu ý rằng nếu bạn vi phạm 3 thẻ 
xanh bất kỳ trên đường đua suốt sự kiện thì kết quả của bạn sẽ 
bị loại. Dưới đây là hướng dẫn về các màu thẻ và các hình phạt 
liên quan:

Hình phạt dành cho một điều gì đó không phải là 
thẻ XANH (30 giây phạt, được thực hiện ở ô phạt tiếp theo).

Hình phạt dành cho việc núp gió, xả rác hoặc vượt 
qua bên phải (5 phút phạt, được thực hiện ở ô phạt tiếp theo).

Nếu bạn đã vi phạm mà hình phạt là truất quyền thi 
đấu (DSQ). 

DANH MỤC KIỂM TRA CHO VẬN ĐỘNG VIÊN

Dù đây có phải là lần đầu bạn tham gia với 2022 BIM GROUP 5150 
PHÚ QUỐC Việt Nam hay không, chúng tôi xin cung cấp danh 
sách dưới đây để thuận tiện cho việc chuẩn bị nhằm đảm bảo 
cho một sự kiện tuyệt vời dành cho bạn.
• Đọc toàn bộ Hướng dẫn Thông tin cho Vận động viên
• Tập làm quen với lịch trình sự kiện, biết địa điểm và thời gian 
diễn ra tóm tắt cuộc đua để sắp xếp thời gian tham gia một cách 
hợp lý
• Đảm bảo bạn đến đúng giờ làm thủ tục đăng ký cho Vận động 
viên (xem lịch trình bên dưới). Bạn chỉ cần làm thủ tục Đăng ký 
một lần • Kiểm tra danh sách vận động viên trực tuyến tại https://
www.ironman.com/5150- phu-quoc-athletes, và đảm bảo tên, 
quốc gia và thông tin chi tiết của bạn là chính xác (nếu không 
chính xác, vui lòng liên hệ PhuQuoc5150@ theironmangroup.
com).
• Kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trong email xác nhận của bạn 
có chính xác hay không, in ra và mang theo email này khi bạn 
đến Đăng ký vận động viên 
• Đảm bảo bạn có giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp (giấy 
phép lái xe, hộ chiếu, v.v.) và mang theo khi làm thủ tục đăng ký 
vận động viên. Bạn sẽ không thể thực hiện đăng ký vận động 
viên nếu không có bản sao của giấy tờ tùy thân của mình.
• Xác nhận Người liên hệ khẩn cấp của bạn sẽ có thể liên lạc được 
vào ngày đua và đảm bảo cung cấp đầy đủ số bao gồm mã khu 
vực / quốc gia
• Xác nhận chi tiết tình trạng sức khoẻ của bạn hiện tại
• Kiểm tra dự báo thời tiết để đảm bảo bạn mang theo quần áo 
và các thiết bị liên quan
• Làm quen với đường đua – bạn phải có trách nhiệm về việc này 
vào ngày đua. 

Để đọc toàn bộ thể lệ, bạn hãy truy cập liên kết bên dưới.

ĐIỀU LỆ IRONMAN

https://www.ironman.com/competition-rules
Để giảm thiểu tối đa các khả năng có thể vi phạm và tránh việc 
quy phạm luật lệ phải vào lều Trọng tài, vận động viên vui lòng 
tuân thủ những quy định sau:
• Đây là sự kiện không chấp nhận núp gió
• Đi bên phải làn đường dành cho xe đạp
• Giữ khoảng cách 10 mét giữa bạn và người đi xe đạp ở phía 
trước – khoảng cách được tính từ hai bánh trước.
• Vượt người đi xe đạp phía trước ở phía bên trái (không được 
phép vượt bên phải)
• Bạn cần phải vượt qua người đi xe đạp ở phía trước trong vòng 
20 giây
• Sau khi bạn bị vượt qua, bạn cần lùi lại ngay lập tức ở khoảng 
cách là 10 mét và phải đảm bảo rằng bạn đã lùi lại đủ 10 mét 
trước khi muốn vượt tiếp
• Có thể vệ sinh cá nhân tại các nhà vệ sinh được bố trí dọc đường 
đua
• Cư xử lịch sự với các vận động viên, tình nguyện viên và nhân 
viên khác và cần cân nhắc những hành động không thích hợp 
có thể xem là Hành vi Phi thể thao và có thể dẫn đến việc bị loại 
khỏi cuộc đua

Ba môn phối hợp là một cuộc đua mang tính cá nhân, bạn có 
trách nhiệm phải hiểu đầy đủ các quy tắc của cuộc đua và tránh 
vi phạm những quy tắc này. Quyết định của Ban Tổ Chức là 
quyết định cuối cùng trong các trường hợp vi phạm như Núp 
gió, Chặn và Vượt bất hợp lệ (Lệnh gọi Phán quyết) và quyết định 
này sẽ không được phản đối hoặc kháng cáo. 

SAU Đ Y LÀ NHỮNG VI PHẠM QUY TẮC PHỔ BIẾN NHẤT

• Chặn – Đạp xe bên trái của một vận động viên mà không vượt 
qua hoặc đạp xe ở bên trái của làn đường dành cho xe đạp khi 
không có các vận động viên khác
• Núp gió – Theo sau người dẫn đầu trong khoảng cách gần hơn 
10 mét và không thể vượt qua trong vòng 20 giây HOẶC sau khi 
bị vượt, không lùi lại khoảng cách 10 mét trước khi tiếp tục vượt 
• Vượt bất hợp pháp - Vượt bên phải
• Vứt rác - Vứt bỏ các vật dụng (ví dụ: lốp xe, bình nước, các gói 
gel, v.v.) ở bất kỳ phần nào của đường đua ngoại trừ trong tầm 
nhìn của Trạm cứu hộ
• Mũ bảo hiểm - Bạn phải buộc chặt mũ bảo hiểm trước khi tháo 
xe đạp ra khỏi giá và mũ phải được buộc chặt cho đến khi bạn 
lắp xong giá đỡ xe đạp.

CÁC QUY TẮC CHÍNH KHÁC CẦN LƯU Ý

• Bạn phải gài chặt mũ bảo hiểm trước khi tháo xe đạp ra khỏi giá 
xe đạp và mũ bảo hiểm phải được buộc chặt cho đến khi bạn lắp 
xong xe đạp của mình.
• Bạn không được đi xe đạp trong trạm chuyển tiếp - khi bắt đầu 
vào đường đua; đẩy xe đạp của bạn ra khỏi dây treo trước khi tiến 
hành lắp xe đạp của bạn. Rời khỏi đường chạy xe đạp để quay lại 
trạm chuyển tiếp; xuống xe trước khi đến vạch và đi bộ trở lại vị 
trí đã định.
• Khi xếp lại xe đạp sau khi hoàn thành phần đua, nếu bạn đặt xe 
đạp bằng yên xe thì bánh trước phải hướng ra ngoài.

VÀNG

XANH

ĐỎ

https://www.ironman.com/competition-rules 
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LỊCH SỰ KIỆN

• Lịch trình sự kiện dưới đây được cập nhật từ tháng 4 năm 2022. Xin lưu ý rằng lịch trình có thể thay đổi. Các vận động viên được 
khuyến khích thường xuyên kiểm tra lịch trình trên trang web để đảm bảo bạn đã quen với bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra.
• Hãy lưu ý rằng bạn yêu cầu phải mang theo khẩu trang tại các địa điểm diễn ra sự kiện

TRƯỚC SỰ KIỆN

THỨ SÁU 18/11/2022

ĐỊA ĐIỂMHOẠT ĐỘNGBẮT ĐẦU KẾT THÚC

ĐỊA ĐIỂMHOẠT ĐỘNGBẮT ĐẦU KẾT THÚC

08:00 19:00

08:00 18:00

09:00 09:30

09:30 11:00

09:30 18:00

13:00

14:00

15:00

14:00

15:00

19:00

Khu vực gửi xe đạp bắt đầu hoạt động (dành cho VĐV)

Dịch vụ kiểm tra xe đạp

Khu vực giữ xe bắt đầu hoạt động

Giải BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC và Làng IRONMAN 
Lễ Khai mạc

Video tóm tắt về luật thi đấu cự ly
BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC (lặp lại mỗi 15 phút)

Mở quầy Check-in cho VĐV tham gia IRONKIDS Việt Nam

Quầy thông tin hoạt động

Khu vực triển lãm và đăng ký, cửa hàng IRONMAN mở cửa

Video tóm tắt về luật thi đấu cự ly
BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC (lặp lại mỗi 15 phút)

Video tóm tắt về luật thi đấu IRONKIDS Việt Nam 
(lặp lại mỗi 15 phút)

Check-in xe đạp dành cho VĐV thi IRONKIDS Việt Nam
(bắt buộc)

Sân khấu

Sân khấu

Khu vực chuyển tiếp

Khu vực triển lãm
và đăng ký

Khu vực giữ xe đạp

Khu vực giữ xe đạp

Khu vực giữ xe

THỨ BẢY 19/11/2022

07:00

07:00

19:00

07:30 11:00

18:00

Khu vực giữ xe bắt đầu hoạt động

Khu vực gửi xe đạp bắt đầu hoạt động (dành cho VĐV)

Vạch Xuất Phát

Khu vực giữ xe

Khu vực giữ xe đạp

Mở quầy Check-in cho VĐV tham gia
Giải BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC

Mở quầy Check-in cho VĐV tham gia
Giải SUNRISE SPRINT

Dịch vụ kiểm tra xe đạp

Khu vực giữ túi cho VĐV IRONKIDS hoạt động
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LỊCH SỰ KIỆN

08:15 08:20
IRONKIDS Viet Nam - TRIATHLON
nhóm 5 6 7 tuổi xuất phát

Vạch Xuất Phát

08:20 08:25
IRONKIDS Viet Nam - TRIATHLON
nhóm 8 9 10 tuổi xuất phát

08:25 08:30
IRONKIDS Viet Nam - AQUATHLON
nhóm 5 6 7 tuổi xuất phát

08:30 08:35
IRONKIDS Viet Nam - AQUATHLON
nhóm 8 9 10 tuổi xuất phát

08:35 08:39
IRONKIDS Viet Nam - TRIATHLON
nhóm 11 12 tuổi xuất phát

08:39 08:43
IRONKIDS Viet Nam - TRIATHLON
nhóm 13 14 tuổi xuất phát

08:43 08:46
IRONKIDS Viet Nam - AQUATHLON
nhóm 11 12 tuổi xuất phát

08:46 08:50
IRONKIDS Viet Nam - AQUATHLON
nhóm 13 14 tuổi xuất phát

09:00 18:00

09:00 17:00

Mở quầy Check-in cho VĐV tham gia
Giải BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC

Mở quầy Check-in cho VĐV tham gia
Giải SUNRISE SPRINT

Khu vực triển lãm
và đăng ký

Làng IRONMAN & IRONMAN Store mở cửa

09:00 10:00

13:00 17:30 Check-in xe đạp dành cho VĐV thi
BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC (bắt buộc)

Stage

13:00 15:30 Check-in xe đạp dành cho VĐV thi SUNRISE SPRINT
(bắt buộc)

Khu vực chuyển tiếp
13:00 13:15

11:00 12:00

Hướng dẫn tại khu vực chuyển tiếp Đợt 1

13:30 13:45 Hướng dẫn tại khu vực chuyển tiếp Đợt 2

14:00 14:20 Tóm tắt luật thi đấu BIM GROUP 5150 PHU QUOC
dành cho các nhóm thi tiếp sức (bắt buộc)

Sân khấu

Khu vực chuyển tiếp

Sân khấu

Sailing Beach Club
Phú Quốc

Sailing Beach Club
Phú Quốc

14:20 14:40 Tóm tắt luật thi đấu BIM GROUP 5150 PHU QUOC
dành cho VĐV thi cá nhân (tiếng Anh) (bắt buộc)

14:40 15:00 Tóm tắt luật thi đấu BIM GROUP 5150 PHU QUOC
dành cho VĐV thi cá nhân (tiếng Việt) (bắt buộc)

16:00 17:30 Giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Run Out Quảng trường Con Sò 

15:00 15:45 3T Workshop: TIPS, TALK, TECH

17:30 19:30 Tiệc tối chào mừng VĐV

Quầy thông tin hoạt động

Video tóm tắt về luật thi đấu cự ly
BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC (lặp lại mỗi 15 phút)

Video tóm tắt về luật thi đấu cự ly SUNRISE SPRINT 
(lặp lại mỗi 15 phút)

10:00 11:00 Workshop: Cách bảo dưỡng xe đạp

07:30 Khu vực chuyển tiếp cho IRONKIDS mở cửa Khu vực chuyển tiếp

09:30 10:30 Các bé IRONKIDS Việt Nam nhận lại xe đạp
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LỊCH SỰ KIỆN

CHỦ NHẬT 20/11/2022 

04:00 05:15

04:00 16:00

04:00 19:00

Khu vực chuyển tiếp mở cửa

Khu vực giữ túi cho VĐV BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC
hoạt động

Khu vực giữ xe hoạt động Khu vực giữ xe

Khu vực chuyển tiếp

Khu vực chuyển tiếp

Vạch Xuất Phát

Khu vực chuyển tiếp

06:00 06:45

06:00 12:00

06:55

11:25

09:35

09:25

18:00

08:00 18:00

07:15

07:50

08:45

10:30 14:00

10:30 14:00

11:00 12:00

BIM GROUP 5150 PHU QUOC - Thời gian giới hạn phần bơi Đường đua

Khu vực triển lãm và đăng kỹ, cửa hàng IRONMAN mở cửa Khu vực triển lãm
và đăng ký

10:00 18:00 Khu vực gửi xe đạp bắt đầu hoạt động (dành cho VĐV) Khu vực gửi xe đạp

Giải thi đấu SUNRISE SPRINT bắt đầu

SUNRISE SPRINT - Thời gian giới hạn phần bơi

SUNRISE SPRINT - Thời gian giới hạn phần đạp xe

VĐV thi đấu cự ly SUNRISE SPRINT nhận lại xe đạp

VĐV cá nhân và các nhóm tiếp sức nhận lại xe đạp

Lễ Trao Giải BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC Sân khấu

BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC Đóng đường đua

Đường đua

Đường đua

Đường đua

Đường đua

Làng IRONMAN đóng cửa

SUNRISE SPRINT Khu vực chuyển tiếp mở cửa

Khu vực giữ túi cho VĐV SUNRISE SPRINT hoạt động

Quầy thông tin hoạt động

BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC
Thời gian giới hạn phần xe đạp

SUNRISE SPRINT Đóng đường đua

Sailing Beach Club
Phú Quốc

05:45 Vạch Xuất Phát

Vạch Xuất Phát

Vạch Đích

Vạch Xuất Phát

BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC
VĐV theo nhóm tuổi xuất phát

09:30 13:00 Bữa ăn nhẹ sau thi đấu dành cho VĐV

ĐỊA ĐIỂMHOẠT ĐỘNGBẮT ĐẦU KẾT THÚC

NGÀY ĐUA

Cập nhật vào ngày 14/11/2022. Lịch trình có thể thay đổi.
Vui lòng thường xuyên kiểm tra website để cập nhật thông tin lịch trình
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LỊCH SỰ KIỆN

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN THI ĐẤU 

5150 TRIATHLON SERIES PHÚ QUỐC 2022

Bơi
Mỗi VĐV có 60 phút để hoàn thành phần thi bơi 
1.5km sau thời gian xuất phát cá nhân

Đạp

Đường đua xe đạp sẽ đóng sau 3 tiếng 30 phút 
từ lúc vận động viên cuối cùng xuất phát tại đợt 
xuất phát cuối cùng.
Mỗi VĐV sẽ có 3 tiếng 30 phút từ đợt xuất phát 
cá nhân để hoàn thành đường đua hoặc sẽ 
được xem là không hoàn thành.

Chạy

Đường chạy sẽ đóng sau 5 tiếng 30 phút từ 
lúc vận động viên cuối cùng xuất phát tại đợt 
xuất phát bơi. Mỗi VĐV sẽ có 5 tiếng 30 phút từ 
đợt xuất phát cá nhân để hoàn thành toàn bộ 
đường đua.

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN THI ĐẤU
SUNRISE SPRINT

Bơi
Mỗi VĐV có 30 phút để hoàn thành phần thi 
bơi 750m sau đợt bơi cuối cùng xuất phát

Đạp

Mỗi VĐV có 1 tiếng 25 phút để hoàn thành 
đường đạp xe, thời gian được tính từ đợt bơi 
cuối cùng xuất phát, hoặc theo
hiệu lệnh của Trọng tài chính

Chạy
Mỗi VĐV có 2 tiếng 15 phút để hoàn thành cả 
bơi đạp chạy, thời gian tính từ đợt bơi cuối 
cùng xuất phát.
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•

•

•
•

•
•
•
•

Đảm bảo rằng bạn chuẩn bị sẵn sàng tất cả các vật dụng cho cuộc đua của mình, 
bao gồm mũ bảo hiểm, chip thời gian và bộ đồ wetsuit / trisuit
Đưa xe đạp vào khu vực chuyển tiếp để kiểm tra lại những phút cuối, gửi đựng vật 
dụng thi đấu, bơm xe đạp lại khu vực trung chuyển(nếu có liên quan).
Gửi túi street gear bag  (nếu có liên quan).
Bắt đầu cuộc đua - có mặt ở vạch xuất phát ít nhất 15 phút trước thời gian bắt đầu 
của bạn.
Kết thúc cuộc đua.
Nhận huy chương và khăn kết thúc của bạn
Hồi phục.
Thu thập các vật dụng của bạn – túi đựng vật dụng thi đấu, máy bơm xe đạp, xe 
đạp

Khi bạn đến

Ngày đua

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Làm quen với địa điểm tổ chức sự 
kiện và các khu vực trọng điểm.
Khu vực check-in cho vận động viên
Khu vực chuyển tiếp
Khu vực triển lãm
Vạch xuất phát bơi
Vạch đích và khu vực phục hồi
Làm quen với khu vực đường bị 
đóng/chặn
Check-in và nhận bộ vật phẩm 
đường đua
Chân cố định xe đạp
Khu vực gửi túi
Bộ vật phẩm cho ngày đua.
Relay Team - Làm quen với điểm vào 
chuyển tiếp

Sau cuộc đua

•     Tải lên #medalmondayphoto của bạn lên kênh truyền thông xã hội của bạn

MỘT SỐ LƯU Ý
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LÀNG IRONMAN

2

4

5

3

1

CHÚ THÍCH

1 53

2 4

VẠCH XUẤT PHÁT KHU VỰC TRIỂN LÃM VÀ ĐĂNG KÝ

VẠCH ĐÍCH TIỆC TỐI CHÀO MỪNG & BỮA ĂN NHẸ 
SAU ĐUA DÀNH CHO VĐV

KHU VỰC CHUYỂN TIẾP
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ĐĂNG KÝ 
VẬN ĐỘNG VIÊN
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ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG VIÊN

Các thành viên trong đội tiếp sức phải có mặt cùng lúc tại địa 
điểm thực hiện đăng ký cho vận động viên. Các bạn sẽ không 
được làm thủ tục đăng ký nếu tất cả các thành viên không có 
mặt. Tất cả các đội tiếp sức phải đăng ký trong thời gian đã 
thông báo. – KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ NÀO ĐƯỢC 
CHẤP NHẬN.
Mỗi vận động viên tham gia Chạy tiếp sức sẽ nhận được áo và 
huy chương. Huy chương và áo sẽ được phát tại vạch đích sau 
khi hoàn thành chặng đua, người chạy sẽ thu thập tất cả các 
vật phẩm về đích của các thành viên trong đội.

09:30 – 18:00 Thứ Sáu, 18/11/2022

09:00 – 17:00 Thứ Bảy, 19/11/2022

THỜI GIAN

Khu vực đăng ký vận động viên sẽ không được mở vào ngày đua. 
Nếu bạn không check-in theo đúng thời gian đã được quy định, 
bạn sẽ không được phép tham gia cuộc đua.

TẤT CẢ CÁC BỘ VẬT PHẨM ĐƯỜNG ĐUA PHẢI ĐƯỢC NHẬN 
VÀO 17:00 NGÀY 19/11/2022

ĐỊA ĐIỂM

Quảng trường Con Sò

CẦN MANG THEO NHỮNG GÌ

CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu

ĐĂNG KÝ DÀNH CHO NHÓM TIẾP SỨC
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ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG VIÊN

HÌNH XĂM

Bạn sẽ nhận được bốn (04) hình xăm trong 
Bộ dụng cụ đường đua. Hình xăm số sẽ được 
dán ở phần cánh tay và bắp chân. Hình xăm 
chữ cái của bạn đại diện cho nhóm tuổi bạn 
tham gia và sẽ được dán ở bắp chân trái.

TÚI VẬT PHẨM ĐƯỜNG ĐUA

Túi vật phẩm đường đua (Túi đen) được 
sử dụng để đựng bất kỳ vật dụng nào bạn 
không sử dụng trong cuộc đua. Bạn sẽ để 
túi này tại khu vực được chỉ định trước khi 
xuất phát. Bạn sẽ chỉ có thể lấy lại túi sau khi 
đã hoàn thành cuộc đua.

1234

HÌNH DÁN TÚI VẬT PHẨM ĐƯỜNG ĐUA

Bạn sẽ nhận được một hình dán mang số 
báo danh của bạn để dán vào túi. Hình dán 
này được dùng để xác định túi của bạn khi 
gửi túi.

1234

HÌNH DÁN BƠM XE ĐẠP

Bạn sẽ nhận được một hình dán nhỏ mang 
số báo danh của bạn để dán vào bơm xe đạp. 
Bạn sẽ có quyền sử dụng xe đạp của mình 
vào buổi sáng cuộc đua trong khoảng thời 
gian từ 4:00 đến 5:15 sáng. Bơm xe đạp của 
bạn có thể được gửi tại nơi gửi túi vật dụng 
đường đua được chỉ định. Bơm xe đạp không 
được để lại trong trạm chuyển tiếp trong 
suốt cuộc đua..

THIẾT BỊ TÍNH GIỜ

Bạn sẽ nhận thiết bị tính giờ tại Khu vực 
chuyển tiếp sau khi đăng ký xe đạp. Chip 
này phải được đeo trên cổ chân TRÁI của 
bạn.

101210
12

VÒNG TAY NHẬN DẠNG

Vòng tay nhận dạng sẽ được đeo cố định vào 
cổ tay khi bạn thực hiện thủ tục đăng ký tại 
sự kiện. Đồng thời, đây cũng là vật duy nhất 
cho phép bạn ra vào các khu vực dành riêng 
cho Vận động viên (ví dụ: khu vực chuyển 
tiếp để gửi / nhận xe đạp, khu vực phục hồi, 
v.v.) và nhận Bộ vật phẩm đường đua. Vòng 
tay PHẢI luôn được đeo trong suốt quá trình 
tham gia sự kiện. Không có dây đeo tay = 
Không được vào khu vực sự kiện

LAST NAME
FIRST NAME

VIE
12

Finisher T-Shirt
 Size

SỐ BÁO DANH (BIB)

Số báo danh (BIB) phải được đeo trong suốt 
phần Chạy của sự kiện (bắt buộc). Chúng tôi 
khuyến khích bạn nên sử dụng đai chạy bộ 
để gắn số báo danh của mình.

FIRST NAME

1234
FIRST NAME

1234
PLACE THIS LABEL AROUND THE SEAT  POST

WITH THE NUMBER FACING BACKWARDS
SO AS TO BE READ FROM THE SIDE

MIẾNG DÁN XE ĐẠP

Miếng dán xe đạp phải được dán cố định 
dưới yên xe đạp. Bạn cần phải thực hiện 
việc này TRƯỚC KHI tiến hành Đăng ký xe 
đạp vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2022 
trong khoảng thời gian từ 13:00 đến 17:30.

1234

MIẾNG DÁN MŨ BẢO HIỂM

Miếng dán mũ bảo hiểm sẽ được dán cố 
định vào mặt trước của mũ bảo hiểm

MŨ BƠI

Bạn phải sử dụng mũ bơi được cung cấp 
khi làm thủ tục đăng ký cho vận động viên 
trong suốt quá trình bơi. Màu mũ bơi sẽ xác 
định khu vực xuất phát của bạn. Khu vực 
xuất phát của bạn dựa trên thời gian dự 
đoán kết thúc phần bơi mà bạn đã chọn 
trong quá trình đăng ký. Mũ bơi được làm 
từ cao su. Nếu bạn bị dị ứng với cao su, vui 
lòng thông báo với Ban Tổ Chức qua email: 
PhuQuoc5150@theironmangroup.com 

TRONG QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐĂNG KÝ, CÁC BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG VẬT PHẨM SAU

mailto:im703vietnam@sunriseevents.com.vn 
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ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG VIÊN

CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ DÁN HÌNH XĂM

Bạn có thể dễ dàng dán hình xăm bằng cách bóc lớp màng trong 
suốt ra, đặt mặtsố úp xuống vùng da cần dán, dùng khăn ẩm 
hoặc miếng bọt biển thấm ướt vào mặt giấy, giữ trong 60 giây và 
nhẹ nhàng bóc giấy ra.
Trong trường hợp hình xăm của bạn bị lỗi, vui lòng gặp nhân viên 
tại quầy thông tin, những người đó sẽ có thể hỗ trợ bạn bằng 
cách viết số / chữ cái của bạn bằng bút lông dầu.

CHIP THỜI GIAN

Xin lưu ý rằng CHIP thời gian không có trong bộ vật phẩm 
đường đua của vận động viên. Bạn phải thu nhận chip thời 
gian của mình tại Khu vực Chuyển tiếp trước khi rời khỏi Quảng 
trường Con Sò. Tại bàn nhận chip, bạn phải xác minh rằng tên 
của bạn khớp với số báo danh. Chip phải luôn được đeo trên 
mắt cá chân trái của bạn trong suốt cuộc đua. Nếu bạn muốn 
rút khỏi cuộc đua, bạn có trách nhiệm trả lại chip cho Nhân viên 
vạch đích hoặc thành viên nhóm tính thời gian. Nếu không làm 
như vậy có thể khiến bạn bị loại khỏi việc tham gia các sự kiện 
IRONMAN trong tương lai. Điều quan trọng là chúng tôi luôn cần 
biết bạn đang ở đâu trong suốt thời gian diễn ra sự kiện vì sự 
an toàn của bạn và sự an tâm của chúng tôi. Nếu bạn được chở 
đến trạm y tế nào thì nhân viên y tế đó sẽ chịu trách nhiệm về 
chip. Nếu bạn làm mất chip thời gian của mình trong sự kiện, 
bạn có trách nhiệm lấy thẻ thay thế tại một trong các địa điểm 
sau: vạch xuất phát bơi, lối ra khu vực bơi, đạp, chạy. Nếu bạn bị 
mất chip khi đang chạy, vui lòng thông báo cho Nhân viên Ban 
tổ chức ngay lập tức sau khi vượt qua vạch đích. Việc không đeo 
chip thời gian của bạn vào ngày đua, không trả lại chip của bạn 
sau sự kiện hoặc không trả chi phí bồi thường chip thời gian đã 
mất của bạn có thể khiến bạn bị loại khỏi các sự kiện IRONMAN 
trong tương lai. Chi phí cho chip thay thế sẽ được tính lại cho 
mỗi vận động viên là 150 USD. Sau cuộc đua, nếu bạn nhận ra 
mình vẫn còn chip, vui lòng gửi nó qua đường bưu điện trong 
vòng 5 ngày sau đó.

VÒNG TAY NHẬN DẠNG 

Vòng tay nhận dạng sẽ được đeo cố định vào cổ tay khi bạn thực 
hiện thủ tục đăng ký tại sự kiện. Đồng thời, đây cũng là vật duy 
nhất xác nhận bạn là vận động viên chính thức cho phép bạn ra 
vào các khu vực dành riêng cho Vận động viên (ví dụ: khu vực 
chuyển tiếp để gửi / nhận xe đạp, khu vực phục hồi, v.v.) và nhận 
Bộ vật phẩm đường đua. Vòng tay PHẢI luôn được đeo trong suốt 
quá trình tham gia sự kiện. Không có dây đeo tay = Không được 
vào khu vực sự kiện. Bất kỳ vòng tay nào của những sự kiện khác 
phải được tháo/gỡ bỏ trước khi check-in.

HÌNH XĂM

HÌNH XĂM SỐ 

Hình xăm số sẽ được dán ở phần cánh tay và bắp chân.

Hình xăm chữ cái của bạn đại diện cho nhóm tuổi bạn tham gia 
và sẽ được dán ở bắp chân trái.

HÌNH XĂM THEO HẠNG MỤC

Hình xăm chữ cái thể hiện hạng mục của bạn xác định bạn thuộc 
nhóm tuổi nào. Hình xăm này phải được hiển thị trên bắp chân 
trái của bạn

12
34 1234

Bạn sẽ nhận được bốn (4) hình xăm trong Bộ dụng cụ đường đua

Race Number Category Letter

Sunrise Events Việt Nam
Tháp A1, Chung cư Sarimi, 72-74 Nguyễn Cơ Thạch, Thành 
phố Thủ Đức, TP.HCM
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ĐĂNG KÝ XE ĐẠP

Đăng ký xe đạp CHỈ mở vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2022, 
từ 13:00 đến 17:30 tại Khu vực Chuyển tiếp. Bạn có thể mang 
theo vật dụng của mình vào khu vực chuyển tiếp vào buổi sáng 
ngày đua. Tất cả xe đạp, bao gồm cả vận động viên chuyên 
nghiệp, phải được đăng ký trước thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 và 
để qua đêm tại khu vực này. Trong quá trình để xe tại khu vực 
chuyển tiếp, các vận động viên sẽ chỉ được phép che yên xe và 
tay lái để tránh thời tiết khắc nghiệt. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP che 
toàn bộ xe đạp để đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên và các 
vận động viên khác. Toàn bộ các tấm che phủ xe đạp sẽ bị gỡ 
bỏ tại khu vực chuyển tiếp sau khi đăng ký thành công. Bạn sẽ 
được sử dụng xe đạp từ 5:00 sáng của ngày đua, nhưng bạn sẽ 
không được phép mang xe đạp ra khỏi khu vực chuyển tiếp cho 
đến khi bắt đầu phần đua xe đạp. 

TÓM TẮT LUẬT THI ĐẤU DÀNH CHO VẬN ĐỘNG VIÊN 

Các buổi giới thiệu về luật thi đấu bắt buộc dành cho vận động 
viên sẽ được tổ chức trong khung giờ mở cửa của IRONMAN 
VILLAGE. Vui lòng xem “LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN” ở trên để biết 
thời gian tổ chức các buổi giới thiệu này. Buổi giới thiệu này sẽ 
bao gồm các thông tin quan trọng liên quan đến chi tiết đường 
đua, luật lệ, thời gian đóng đường đua và quan trọng nhất là các 
thông báo về việc thay đổi nếu có dựa trên tình hình thời tiết.

THÔNG TIN TRƯỚC THI ĐẤU

THAM QUAN KHU VỰC CHUYỂN TIẾP

NGÀY Thứ Bảy, 19/11/2022

ĐỊA ĐIỂM Quảng trường Con Sò

THỜI GIAN
Tour #1 - 13:00 - 13:15
Tour #2- 13:30 - 13:45

Các buổi tham quan sẽ kéo dài khoảng 15 phút và bao gồm các 
hướng dẫn quá trình chuyển tiếp từ điểm xuất phát và điểm kết 
thúc của các phần bơi / đạp xe và chạy. Các buổi này cũng là cơ 
hội tốt để bạn hiểu rõ hơn quá trình chuyển tiếp.

DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE ĐẠP

The Official Bike Mechanics là đơn vị sửa xe đạp chính thức cho 
sự kiện chính thức sự kiện và sẽ có sẵn tại Làng IRONMAN sẽ 
chính thức hoạt động tại khu vực bãi giữ xe đạp phía trước Lô B1 
- Quảng trường Con Sò và đây là dịch vụ có trả phí.
Vào ngày đua, các kỹ thuật viên sẽ có mặt tại khu vực chuyển tiếp 
để hỗ trọ các vận động viên.
• Thứ Bảy 19/11/2022 , 09h00 - 18h00 
<DỊCH VỤ CÓ TÍNH PHÍ>
• Chủ Nhật 20/11/2022, 05h00 - 18h00 
<DỊCH VỤ CÓ TÍNH PHÍ>
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THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG KHU VỰC 
CHUYỂN TIẾP

Khu vực chuyển tiếp mở cửa từ 04:00 - 
05:15. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thời 
gian để hoàn thành các công việc chuẩn 
bị cho cuộc đua vì tất cả các vận động 
viên sẽ phải rời khỏi khu vực chuyển tiếp 
trước 05:15.

KHU VỰC GỬI TÚI

VỊ TRÍ: Vạch đích 
THỜI GIAN: 05:00 - 16:00
Hãy đảm bảo sử dụng ba lô đã được nhận 
trong Bộ vật phẩm đường đua. Ba lô của 
bạn sẽ chứa bất kỳ quần áo nào bạn yêu 
cầu sau cuộc đua. Bạn chỉ được sử dụng 
ba lô được cung cấp. Bất kỳ túi nào khác 
đã sử dụng sẽ không được chấp nhận vào 
buổi sáng cuộc đua.
Máy bơm xe đạp cũng sẽ được chấp nhận 
tại Khu vực Gửi túi vào buổi sáng cuộc 
đua. Hãy đảm bảo rằng nó được dán nhãn 
rõ ràng với Nhãn dán máy bơm xe đạp của 
bạn. Bạn cũng có thể giữ máy bơm xe đạp 
của mình trong khu vực chuyển tiếp cùng 
với thiết bị của bạn.
Sau thời gian đóng cửa, nếu bạn chưa 
nhận được túi, vui lòng đến quầy thông 
tin để thu thập. 

DỊCH VỤ NGÀY THI ĐẤU

THỜI GIAN GIỚI HẠN THI ĐẤU

Cuộc đua sẽ chính thức kết thúc sau 5 
giờ 30 phút kể từ khi vận động viên cuối 
cùng vượt qua thảm tính giờ tại vạch xuất 
phát bơi. Các trạm hỗ trợ, chuyển tiếp, v.v., 
sẽ được tính vào tổng thời gian thực hiện 
chặng đua của bạn. Thông tin của mỗi 
chặng đua sẽ được ghi lại. Giới hạn thời 
gian thi đấu của từng hạng mục như sau: 

THỜI GIAN GIỚI HẠN THI ĐẤU PHẦN BƠI 
Đường bơi sẽ được đóng lại sau 1 giờ  kể 
từ khi vận động viên cuối cùng vượt qua 
thảm tính giờ tại vạch xuất phát bơi. Mỗi 
vận động viên sẽ có 60 phút để hoàn 
thành đường bơi dài 1,5km. Các vận động 
viên hoàn thành đường đua lâu hơn 60 
phút sẽ được ghi nhận là Không hoàn 
thành (DNF). Ban tổ chức có quyền dừng 
phần thi đấu của các vận động viên vượt 
quá thời gian giới hạn.

THỜI GIAN GIỚI HẠN THI ĐẤU PHẦN 
ĐẠP XE
Tất cả các vận động viên phải bắt đầu 
đường đua xe đạp trước 07:05. Đường 
đua xe đạp sẽ kết thúc sau 3 giờ 30 phút 
kể từ khi vận động viên cuối cùng vượt 
qua thảm tính giờ tại vạch xuất phát bơi. 
Mỗi vận động viên hoặc đội tiếp sức sẽ có 
3 giờ 30 phút để hoàn thành đường bơi, 
Transition 1 và đường đua xe đạp cho dù 
vận động viên xuất phát bơi vào thời điểm 
nào. 
Có 4 mốc thời gian hoàn thành quy định:

•

•

•

•

•

Bike Start - tại Kilomet đầu tiên lúc 
07:05
Bike Aid Station 1 - tại Kilomet thứ 
27.2 lúc 08:34
Bike Aid Station 2 - tại Kilomet thứ 
37 lúc 09:19
Đường nội khu Marina - tại Kilomet 
thứ 40 lúc 09:30
Thời gian giới hạn cho phần đạp dựa 
trên thời gian của vận động viên 
cuối cùng vượt qua thảm tính giờ tại 
vạch xuất phát bơi.

Cuộc đua xe đạp sẽ kết thúc lúc 09:30. 
Bất kỳ vận động viên hoặc đội tiếp sức 
nào mất hơn 3 giờ 30 phút để hoàn thành 
đường bơi, Transition 1 và đường đua 
xe đạp sẽ được ghi nhận là Không hoàn 
thành (DNF) 

Nếu một thành viên trong đội tiếp sức 
thực hiện phần đua xe đạp tiếp sức không 
kết thúc đúng thời gian quy định, người 
chạy sẽ có thể tiếp tục đường chạy nhưng 
đội đó sẽ nhận được DNF trong kết quả. 
Nhóm chuyển tiếp sẽ thông báo cho 
thành viên thi  chạy khi nào có thể tiếp tục 
thi đấu.

THỜI GIAN GIỚI HẠN THI ĐẤU PHẦN 
CHẠY
Tất cả các vận động viên phải bắt đầu 
đường chạy trước 09:35. Đường chạy sẽ 
kết thúc 5 giờ 30 phút sau khi vận động 
viên cuối cùng vượt qua thảm tính giờ 
tại vạch xuất phát bơi. Mỗi vận động viên 
hoặc đội tiếp sức sẽ có 5 giờ 30 phút để 
hoàn thành toàn bộ đường đua. Bất kỳ 
vận động viên hoặc đội tiếp sức nào mất 
hơn 5 giờ 30 phút để hoàn thành toàn bộ 
đường đua sẽ được ghi nhận là Không 
hoàn thành (DNF) 
Có ba mốc thời gian giới hạn tại:
• Vạch xuất phát chạy - tại Kilomet đầu 
tiên lúc 09:35
• Vòng quay đầu chữ U - tại Kilomet thứ 
8.41  lúc 11:12
• Vạch đích tại Kilomet thứ 10 lúc 11:30

Đường chạy sẽ kết thúc lúc 11:30. Bất kỳ 
vận động viên hoặc đội tiếp sức nào mất 
hơn 5 giờ 30 phút để hoàn thành toàn bộ 
đường đua sẽ được ghi nhận là Không 
hoàn thành (DNF.) 

Ban tổ chức có quyền loại bất kỳ vận 
động viên nào khỏi cuộc đua và đánh dấu 
Không hoàn thành đối với vận động viên 
đó nếu nhân viên của cuộc đua xác định 
vận động viên đó không có khả năng hoàn 
thành cuộc đua (bơi, đạp, chạy) trước thời 
gian giới hạn dựa trên vị trí , thời gian và 
tốc độ trung bình của vận động viên tại 
thời điểm đó.

Dựa trên giấy phép đóng đường để phục 
vụ cho cuộc đua và sự an toàn của các 
vận động viên tham gia, thời gian giới hạn 
phải được tuân thủ trong suốt quá trình 
diễn ra sự kiện. 

THÔNG TIN NGÀY THI ĐẤU
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THÔNG TIN NGÀY ĐUA

TRẠM TIẾP NƯỚC

Các trạm hỗ trợ cách nhau khoảng 12km 
trên đường đua xe đạp và cách nhau 
khoảng 2km trên đường chạy. Các vận 
động viên khi đạp xe sẽ đi qua 2 trạm hỗ 
trợ riêng biệt 1 lần mỗi vòng. Các trạm hỗ 
trợ chung sẽ bao gồm:

B1 - 8.1KM/27.2KM
B2 - 17.8KM/37KM

XE ĐẠP: 
Đường chạy xe đạp có 2 trạm hỗ trợ
• Electrolyte 100Plus, Original Flavour
• Nước 
• Energy Gels GU
• Chuối 

QUY TRÌNH CỦA TRẠM HỖ TRỢ XE ĐẠP:
Giảm tốc độ khi vào Trạm hỗ trợ. Nếu bạn 
không cần bất kỳ sản phẩm nào từ Trạm 
hỗ trợ xe đạp, vui lòng di chuyển ở phía 
bên PHẢI để không cản trở các vận động 
viên khác đang nhận hỗ trợ ở phía bên 
TRÁI. Quan sát các bảng chỉ dẫn dọc theo 
Trạm hỗ trợ để nắm được thông tin về vật 
dụng được hỗ trợ. Tình nguyện viên cũng 
sẽ nói cho bạn biết họ đang giữ các vật 
dụng nào.

Ngoài ra, hãy giao tiếp lịch sự với các tình 
nguyện viên về các yêu cầu hỗ trợ. Vui 
lòng bỏ lại bất kỳ vật dụng không sử dụng 
nào trước và sau mỗi trạm, vị trí khu vực 
“Bỏ đồ” sẽ được đánh dấu rõ ràng. Bất cứ 
thứ gì bị vứt bỏ bên ngoài khu vực này có 
thể làm bạn nhận thẻ phạt Xanh.

CHẠY:
Đường chạy có hai (02) trạm hỗ trợ nằm 
cách nhau khoảng 2km.

• R1 - 0.5KM/5.69KM 
• R2 - 2.3KM/4.15KM/7.49KM/9.34KM 

Các Trạm hỗ trợ chạy sẽ cung cấp:
• Electrolyte 100Plus, Original Flavour
• Nước 
• Nước ngọt
• Energy Gels GU
• Chuối và Dưa hấu

QUY TRÌNH TẠI TRẠM Y TẾ CHẠY
Giảm tốc độ khi vào Trạm hỗ trợ. Nếu bạn 
không yêu cầu bất kỳ sản phẩm nào từ 
Trạm hỗ trợ chạy, vui lòng tránh chạy quá 
gần Trạm hỗ trợ, điều này có thể khiến 
các vận động viên khác không nhận được 
những gì họ cần.

Sẽ có bảng chỉ dẫn dọc theo Trạm hỗ 
trợ liệt kê những gì được cung cấp. Tình 
nguyện viên cũng sẽ nói cho bạn biết 
họ đang giữ các vật dụng nào. Hãy lịch 
sự trao đổi nhu cầu của bạn với các tình 
nguyện viên.

Vui lòng bỏ lại bất kỳ vật dụng không sử 
dụng nào trước và sau mỗi trạm, vị trí khu 
vực “Bỏ đồ” sẽ được đánh dấu rõ ràng. Bất 
cứ thứ gì bị vứt bỏ bên ngoài khu vực này 
có thể làm bạn nhận thẻ phạt Xanh 

ỨNG DỤNG ĐỊNH VỊ IRONMAN

Ứng dụng IRONMAN định vị cung cấp 
tính năng theo dõi vận động viên theo 
thời gian thực. Bạn có thể tải ứng dụng 
xuống điện thoại để theo dõi thời gian 
thi đấu của vận động viên, tìm vị trí của 
các vận động viên trên bản đồ, và chia sẻ 
những cập nhật của mình trong ngày đua 
lên mạng xã hội. 
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THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG KHU VỰC 
CHUYỂN TIẾP

Khu vực chuyển tiếp mở cửa từ 04:00 
- 05:15 sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 11 
năm 2022. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ 
thời gian để hoàn thành các công việc 
chuẩn bị cho cuộc đua vì tất cả các vận 
động viên sẽ phải rời khỏi khu vực chuyển 
tiếp trước 05:15.

QUY TRÌNH DÀNH CHO ĐỘI TIẾP SỨC 

Tất cả các thành viên trong đội Tiếp sức 
phải rời khỏi khu vực chuyển tiếp trước 
05:15.

Vận động viên bơi sẽ ra khỏi mặt nước, 
gặp vận động viên đạp xe tại Lều Tiếp sức 

KHU VỰC CHUYỂN TIẾP

và trao thiết bị tính giờ cho vận động viên 
đạp xe. Vận động viên đạp xe phải đợi cho 
đến khi nhận được thiết bị tính giờ trước 
khi di chuyển đến vị trí được đánh số xe 
đạp đã phân bổ. Thiết bị tính giờ hoạt 
động như là gậy tiếp sức và vận động viên 
bơi lội phải bắt đầu với dụng cụ tính thời 
gian và người chạy phải băng qua Vạch 
đích với thiết bị tính giờ đeo ở vị trí mắt 
cá chân trái.

Khi vận động viên đạp xe bắt đầu chặng 
đua, vận động viên chạy được phép vào 
khu vực Chuyển tiếp. Vui lòng làm theo 
hướng dẫn của tất cả các GIÁM SÁT và 
Tình nguyện viên của Cuộc đua. Khi vận 
động viên đạp xe hoàn thành phần đua 
đạp xe, họ cần di chuyển xe đạp trở lại vị 
trí được đánh số đã phân bổ và giao thiết 

bị tính giờ cho vận động viên chạy trong 
lều tiếp sức. Hãy chắc chắn bạn đã làm 
quen với quy trình Chuyển tiếp bao gồm 
khu vào / ra của Đội Tiếp sức và phục hồi 
của Đội Tiếp sức. 

LẤY XE ĐẠP 

Thời gian lấy xe đạp ra khỏi khu vực 
chuyển tiếp  từ 10:30 đến 14:00. Bạn được 
yêu cầu lấy lại xe đạp và thiết bị của mình 
sau cuộc đua. Bạn cần phải đeo vòng tay 
để nhận lại xe đạp và thiết bị của mình. 
Nếu xe và thiết bị của bạn không được 
nhận lại trong khoảng thời gian từ 10:30 
đến 14:00, BIM Group 5150 Phú Quốc, sẽ 
không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vật 
phẩm nào để lại qua đêm.
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BƠI

MÔ TẢ ĐƯỜNG BƠI

Đường bơi 1,5 km hình tam giác của BIM Group 5150 Phú Quốc 2022 sẽ xuất phát xoay quanh ba cây dừa theo 
chiều kim đồng hồ. Sau khi phần bơi kết thúc, Vận động viên quay trở lại bãi biển dẫn đến khu vực chuyển tiếp 
phía trước quảng trường Con Sò
• Giới hạn thời gian bơi - Mỗi người tham gia sẽ có 60 phút để hoàn thành cuộc đua. Phần thi bơi sẽ kết thúc 
sau 60 phút kể từ khi vận động viên bơi cuối cùng vượt qua thảm tính giờ tại vạch xuất phát. Bất kỳ người tham 
gia nào có thời gian bơi trên 60 phút sẽ được yêu cầu dừng cuộc đua tại các điểm sau đây:
» Lối ra đường bơi » Trạm chuyển tiếp
• Bất kỳ vận động viên nào vượt quá 60 phút bơi sẽ không được phép tiếp tục phần đua đạp xe và chạy, vận 
động viên sẽ nhận được kết quả DNF (không hoàn thành). Điều này áp dụng cho tất cả vận động viên và đội 
tiếp sức. Ban tổ chức có quyền loại các vận động viên ra khỏi đường bơi 60 phút sau khi vận động viên cuối 
cùng bắt đầu bơi. Điều này áp dụng cho cả đội tiếp sức và vận động viên thi đấu cá nhân. 
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BƠI

XUẤT PHÁT BƠI NHÓM TUỔI

BẮT ĐẦU LẦN LƯỢT - Phần thi Bơi sẽ bắt đầu lần lượt vào lúc 
05:45 sáng. Khu vực xuất phát được xác định bằng thời gian kết 
thúc bơi dự đoán của bạn đã chọn khi đăng ký. Bạn sẽ nhận được 
màu mũ bơi tương ứng với khu vực của mình khi Làm thủ tục 
đăng ký vận động viên. Các khu vực xuất phát sẽ được bố trí trên 
khu vực bãi biển trước vạch xuất phát. Vận động viên nhóm tuổi 
sẽ được xuất phát lần lượt liên tục, bắt đầu từ 05:50 sáng, dựa 
trên thời gian kết thúc dự đoán sau:

• 30 phút trở xuống (Khu A) - Mũ bơi màu xanh lá cây
• 31 - 35 phút (Khu B) - Mũ bơi màu xanh lam nhạt
• 36 - 40 phút (Khu C) - Mũ bơi màu đỏ
• Nếu bạn cần chú ý đặc biệt - Mũ bơi màu trắng
LƯU Ý: Điều cần thiết là người tham gia phải tự nhìn nhận khả 
năng bản thân một cách chính xác và trung thực. Tại thời điểm 
này, nếu bạn không tin rằng bạn có thể hoàn thành bơi trong 
thời gian bạn đã chọn khi đăng ký, bạn có thể thay đổi màu mũ 
bơi thích hợp hơn với khả năng của bản thân. Các vận động viên 
không được đổi sang mũ bơi dành cho khu vực có thời gian hoàn 
thành bơi nhanh hơn. 

MŨ BƠI TRẮNG (MŨ TRẮNG) 
Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn cảm thấy không thoải mái trong 
phần bơi của cuộc đua, bạn có thể yêu cầu Mũ bơi màu trắng  
(gọi là Mũ trắng). Việc đeo Mũ trắng sẽ giúp đội Hỗ trợ bơi chú ý 
đến bạn nhiều hơn. Mũ Trắng có thể nhận được khi Đăng ký Vận 
động viên hoặc tại Vạch Xuất phát vào Ngày Đua.  

Nhiệt độ nước trung bình dự đoán 
• Tối thiểu 81,1 ° F / 27,3 ° C
• Tối đa 86,5 ° F / 30,3 ° C
* có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết

HỖ TRỢ BƠI

Vận động viên Nhóm tuổi & Đội tiếp sức có thể khởi động ở phía 
bên hông của khu vực xuất phát. Không được phép bơi ngay 
trước Vạch xuất phát vì lý do an toàn. 

Một số lượng lớn nhân viên cứu hộ và trợ giúp luôn túc trực trước 
và trong khi phần thi bơi diễn ra để hỗ trợ bạn nếu có yêu cầu. Họ 
sẽ có một loạt các thuyền, ván trượt phản lực và IRB. Bất cứ lúc 
nào nếu bạn yêu cầu sự hỗ trợ, vui lòng bám vào dây bơi, giơ một 
cánh tay lên không trung để ra hiệu.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào mà một vận động viên quyết định 
dừng cuộc đua, họ sẽ được đưa đến một trong năm (5) điểm rời 
khỏi mặt nước. Tại đây, vận động viên sẽ được yêu cầu xác nhận 
mã số vận động viên và được kiểm tra bởi đội ngũ y tế. Sau đó, 
vận động viên có trách nhiệm đi bộ trở lại khu vực Chuyển tiếp 
và giao thiết bị tính cho nhân viên phụ trách tại Lều nhận / trả 
xe đạp.   

WETSUIT/NON-WETSUIT
ĐỒ BƠI GIỮ NHIỆT BỊ CẤM
Trên 83.8°F/ 28.8°C
Không vận động viên nhóm tuổi nào 
được mặc đồ bơi giữ nhiệt

TÙY CHỌN ĐỒ BƠI GIỮ NHIỆT
76°F/ 24.5°C - 83.8°F/ 28.8°C
Các vận động viên có thể mặc bộ đồ 
bơi nếu nhiệt độ nước trên 76,1°F / 
24,5°C, nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 
83,8°F / 28,8°C và tham gia vào đợt/ 
khu vực không tranh giải, nhưng 
sẽ không đủ điều kiện cho các giải 
thưởng theo nhóm tuổi, bao gồm cả 
xuất tham gia vào giải Vô địch Thế 
giới IRONMAN hoặc giải Vô địch Thế 
Giới IRONMAN 70.3

ĐỒ BƠI GIỮ NHIỆT HỢP LỆ
60.8°F/ 16°C - 76.1°F/ 24.5°C
Đồ bơi giữ nhiệt có thể được mặc ở 
nhiệt độ nước lên đến và bao gồm 
76,1°F / 24,5°C

WETSUIT MANATORY
Dưới 60.8°F/ 16°C
Đồ bơi giữ nhiệt là bắt buộc khi nhiệt 
độ nước dưới 60,8°F / 16°C

TRẠM CỨU HỘ

Trạm cứu hộ  ở lối vào khu vực bắt đầu bơi sẽ cung cấp nước và 
chất điện giải cho các vận động viên.

THỜI GIAN HOÀN THÀNH ĐƯỜNG BƠI

Đường bơi sẽ khép lại sau 60 phút kể từ khi vận động viên cuối 
cùng vượt qua thảm tính giờ tại vạch xuất phát bơi. Mỗi vận động 
viên sẽ có 60 phút để hoàn thành đường bơi 1,5km. Các vận động 
viên mất hơn 60 phút để hoàn thành đường bơi sẽ được ghi nhận 
là Không hoàn thành (DNF). Ban tổ chức có quyền yêu cầu các 
vận động viên vượt quá giới hạn thời gian này ra khỏi đường đua. 
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BƠI

SWIMSMART
T O P  1 0  C H E C K L I S T

Bơi biển dành cho vận động viên 3 môn phối hợp hoàn toàn 
khác với việc bơi trong hồ bơi. Để giảm căng thẳng, bạn nên 
giữ sức khỏe, thể trạng và chuẩn bị đầy đủ. Dưới đây là 10 mẹo 
dành cho bạn để bắt đầu bơi:

1. CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ TRƯỚC KHI BƠI
 
Ngày đua không nên là lần bơi đầu tiên. Đảm bảo một số cuộc 
tập luyện của bạn trước cuộc đua thực tế. Bao gồm nhiệt độ 
nước, khoảng cách giữa các vận động viên bơi, sự định hướng 
(Độ trong, độ sâu, nhận thức khoảng cách), trang bị trang phục 
bơi (wetsuit) nếu cần thiết.

2. TẬP LUYỆN CỰ LY NGẮN HƠN
 
• Tập luyện đúng cách là cách tốt nhất để giảm sự lo lắng. Đây 
cũng là một ý tưởng tốt để tham gia các sự kiện 3 môn phối hợp 
cự li ngắn hơn và sự kiện thể thao đơn lẻ (VD: sự kiện bơi lội ngoài 
trời). Cũng như tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ đề 
chuẩn bị cho bản thân cho điều kiện bơi ngoài trời.
• Để có thêm hướng dẫn, hãy nói chuyện với huấn luyện viên 
hoặc câu lạc bộ ba môn phối hợp tại địa phương của bạn.

3. TÌM HIỂU VỀ CHI TIẾT CUỘC ĐUA
 
• Điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị tinh thần cũng như thể 
chất trước ngày đua. Xem kĩ website cuộc đua, cẩm nang sự kiện 
và liên lạc trước cuộc đua để làm quen với quá trình đào tạo. 
• Hãy nhớ rằng mỗi vùng nước là khác nhau, tự trau dồi bản thân 
về các dòng nước và điều kiện song, nếu áp dụng. 
• Nghiên cứu lịch trình sự kiện để lập kế hoạch cho việc di chuyển 
và chuẩn bị tối ưu nhất.

4. ĐẢM BẢO SỨC KHỎE VỀ TIM MẠCH
 
• Là một vận động viên đang luyện tập, bạn nên thực hiện các 
bước thích hợp để bác sĩ tiếp cận được với sức khỏe của bạn.
• Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Hiệp hội Tim mạch Châu  Âu đưa 
ra đề xuất kiểm tra tim của vận động viên thi đấu. Chúng bao 
gồm khám sức khỏe cũng như đánh giá tiền sử gia đình, sức 
khỏe tim mạch cá nhân của bạn và có thể bao gồm đề xuất về 
các nghiên cứu chẩn đoán bổ sung. Dù bạn ở đâu, tôi khuyên 
bạn nên nói chuyện với bác sĩ của bạn trước cuộc đua.

5. CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO
 
Trong lúc tập luyện, nếu bạn cảm thấy đau ngực hoặc cảm giác 
khó chịu, khó thở, đau đầu (chóng mặt) hoặc mất ý thức, hoặc 
có vấn đề liên quan đến sức khỏe, liên lạc ngay lập tức với bác sĩ 
của bạn.

6. KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ MỚI VÀO NGÀY THI ĐẤU
 
• Tập trung vào việc kiểm soát nhiều yếu tố nhất có thể.
• Bạn không nên sử dụng thiết bị mới mà bạn chưa từng sử dụng 
trong tập luyện vào cuộc đua, đây không phải nơi để bạn thử 
nghiệm thiết bị mới.
• Chắn chắn trang phục bơi (wetsuit) vừa vặn, kính bơi, mũ bơi 
của bạn và các phụ kiện phù hợp.
• Chuẩn bị cho tình huống đột xuất bằng cách chuẩn bị phương 
án thay thế cho các thiết bị của bạn.

7. KHỞI ĐỘNG VÀO NGÀY ĐUA

• Có mặt sớm vào ngày đua để khởi động đầy đủ trước khi cuộc 
thi bắt đầu, tốt nhất là ở dưới nước.
• Nếu bạn không thể có khởi động dưới nước, hãy dành 5-10 phút 
thả lỏng cơ bằng cách vung tay và hoạt động nhẹ nhàng. Chạy 
bộ nhẹ hoặc đi bộ nhanh cũng giúp tăng cường lưu thông và 
chuẩn bị cho cơ thể của bạn trước cuộc đua.

8. CHECK OUT THE COURSE

• Cảm thấy thoải mái với cuộc đua bằng cách kiểm tra điều kiện 
nước, lối vào bơi và lối thoát cũng như màu phao quay đầu và vị 
trí.
• Tham gia vào chương trình tập luyện chính thức nếu được cung 
cấp. Có thể giúp bạn định hướng được đường bơi. 
• Xác định các mốc điều hướng chẳng hạn như các tòa nhà hoặc 
cảnh quan để chỉ ra hướng của bạn sẽ bơi.

9. BẮT ĐẦU DỄ DÀNG - THƯ GIÃN VÀ THỞ
 
• Làm theo hướng dẫn về cuộc đua liên quan đến định dạng xuất 
phát đua đã được cung cấp trong hướng dẫn vận động viên sự 
kiện.
• Khi xuất phát bơi, đừng đánh quá cao khả năng bản thân. Vui 
lòng đứng đúng vào vị trí đã được sắp xếp trong cẩm nang sự 
kiện
• Đừng nỗ lực hết tối đa khi xuất phát. Hãy cẩn trọng vào quá 
trình bơi.
• Thư giãn và tập trung vào nhịp thở của bạn đến khi bạn ổn định 
và duy trì nhịp độ. 

10. CẢNH BÁO VÀ YÊU CẦU GIÚP ĐỠ
 
• Cuộc đua sẽ dừng lại ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của vấn đề 
y tế.
• Luật thi đấu của IRONMAN cho phép người tham dự dừng và 
nghỉ bất kì lúc nào trong khi bơi. 
• Nếu bạn và đồng đội cần giúp đỡ, hãy giơ tay ra hiệu cho nhân 
viên cứu hộ và thuyền cứu nạn.
• Thoải mái bám vào các vật thể như bè phao,.. Miễn là bạn không 
sử dụng chúng di chuyển về phía trước, bạn sẽ không bị phạt. 
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TRANSITION

BIKE ROUTE LỘ TRÌNH
XE ĐẠP40 KM

CHÚ THÍCH | LEGENDS: BIKE LOOP 1

TURN AROUND 1
ĐIỂM QUAY ĐẦU 1

TURN AROUND 2
ĐIỂM QUAY ĐẦU 2A1

A1

A1

A2

A2

A2

TRẠM CHUYỂN TIẾP
TRANSITION

TRẠM Y TẾ
MEDICAL STATION

TRẠM TIẾP NƯỚC
AID STATIONT

T

VÒNG 1
BIKE LOOP 2

VÒNG 2

TRANSITIONTRANSITION

A1

A2

InterContinental Phu Quoc
Long Beach Resort

Dương Tơ

Núi Dương Tơ

Núi Vô Hương

A2 Me2

A1 Me1

T

MÔ TẢ ĐƯỜNG ĐẠP

Đường đua xe đạp dài 40KM bao gồm 2 vòng - mỗi vòng 20KM bắt đầu tại Quảng trường Con Sò nổi tiếng của 
Phú Quốc Marina, bên cạnh Khu nghỉ dưỡng InterContinental Phú Quốc. Các vận động viên sau khi rời khu vực 
chuyển tiếp, đi thẳng, sau đó rẽ phải tại ngã ba lớn để vào DT975 và đi về hướng Nam đến điểm quay đầu A1. 
Sau đó, họ di chuyển về phía Bắc, băng qua ngã ba của đường nội khu Phú Quốc Marina để đến điểm quay đầu 
A2 và hoàn thành vòng đầu tiên. Để vào vòng thứ hai, các vận động viên đạp xe theo làn đường bên trái và đi 
theo lộ trình tương tự như vòng đầu tiên. Sau khi rẽ ở điểm quay đầu A2, họ rẽ phải vào đường nội khu Marina 
Phú Quốc và quay trở lại Quảng trường Con Sò để hoàn thành chặng đua xe đạp 40KM.

ĐẠP
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ĐẠP

GIAO THÔNG

Các tuyến đường giao thông sẽ bị đóng và đôi khi sẽ có các loại 
phương tiện giao thông khác nhau lấn sang các làn đường khác 
trong khi chúng tôi triển khai việc chốt chặn các tuyến đường 
theo quy định. Vui lòng cảnh giác và thông cảm nếu gặp phải 
các tuyến đường đang thi hành, đặc biệt là ở tất cả các bùng 
binh và giao lộ. Các quy tắc đường thông thường được áp dụng.

TRẠM HỖ TRỢ 

Sẽ có tất cả 2 trạm hỗ trợ
• B1 – 8.1KM/27.2KM
• B2 – 17.8KM/37KM

Đường đua xe đạp dài 40KM bao gồm 2 vòng đi theo chiều kim 
đồng hồ bắt đầu tại Quảng trường Phú Quốc Marina bên cạnh 
InterContinental Phu Quoc Resort.

GIỚI HẠN THỜI GIAN ĐẠP XE

Đường đua xe đạp sẽ kết thúc sau 3 giờ 30 phút sau khi vận 
động viên cuối cùng vượt qua thảm thời gian tại vạch xuất phát 
bơi. Mỗi vận động viên hoặc đội tiếp sức sẽ có 3 giờ 30 phút để 
hoàn thành nội dung bơi, T1 và đạp xe đạp bất kể họ bắt đầu bơi 
khi nào.

NÚP GIÓ/XEM THÊM VỀ CÁC QUY TẮC

https://www.ironman.com/competition-rules 

2 min

15 sec

2 min

x

VI PHẠM NÚP GIÓ
THẺ XANH

Hình phạt thời gian hai phút 
được thực hiện trong Lều 

Phạt trên đường đua xe đạp

VI PHẠM XẢ RÁC
THẺ XANH

Hình phạt thời gian hai phút 
được thực hiện trong Lều 

Phạt trên đường đua xe đạp

VI PHẠM CHẶN ĐƯỜNG
THẺ VÀNG

Dừng 15 giây tại Lều phạt sau 
đó mới được tiếp tục đua

BỊ LOẠI
THẺ ĐỎ

2 thẻ xanh sẽ dẫn đến việc 
bạn bị loại

https://www.ironman.com/competition-rules
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ĐẠP

28

CYCLESMART
T O P  1 0  C H E C K L I S T

Hoàn thành một sự kiện ba môn phối hợp yêu cầu bạn phải tập luyện với xe đạp. Để 
có thể chuẩn bị đầy đủ, điều quan trọng là bạn cần phải giữ sức khỏe tốt, cân đối, và 
trang bị các vật dụng cần thiết vào ngày diễn ra sự kiện. Sự cân đối có thể được tập 
luyện trong nhà, nhưng khi thi đấu với một nhóm, bạn cần phải đạp xe một cách an 
toàn và thành thạo ngoài trời. Hãy đọc thêm để biết danh sách kiểm 
tra cần thiết để bạn sẵn sàng cho bất kỳ thử thách “hai bánh” nào

• Ghế và tay lái của bạn phải được điều chỉnh ở độ cao thích 
hợp với bạn. Làm việc với thợ sửa xe để có thể điều chỉnh xe 
đạp phù hợp nhất với bạn. 
• Đảm bảo tất cả các đinh vít được siết chặt đúng cách để 
tránh bị lỏng trong quá trình lái xe, đồng thời phanh và bánh 
răng của bạn hoạt động bình thường.
• Giữ xe đạp của bạn sạch sẽ và dây xích được bôi trơn.
• Sử dụng đèn chiếu sáng phía trước và phía sau khi đi xe trong 
điều kiện ánh sáng yếu - điều này có thể được yêu cầu bởi 
luật pháp trong khu vực.
• Lốp xe phải được bơm căng đến áp suất được khuyến nghị

• Tập luyện đạp trên bàn đạp của bạn, cũng như khởi động, 
dừng xe và phanh khẩn cấp. 
• Nếu bạn không quen với việc sang số, hãy thực hành việc này 
ở khu vực ít xe cộ qua lại. 
• Tập đi trên đường thẳng và vào cua (rẽ phải, trái, quay đầu xe).

• Luôn đội mũ bảo hiểm đã được phê duyệt khi tập luyện và đua 
xe. Mũ bảo hiểm phải vừa vặn mà không bị xê dịch trên đầu 
khi đi xe và luôn được buộc chặt trong suốt quá trình đi xe. 
• Mặc quần áo được thiết kế phù hợp với thời tiết mà bạn sẽ 
gặp phải khi đi xe và điều đó sẽ giúp duy trì nhiệt độ cơ thể 
của bạn khi đạp xe trong điều kiện lạnh hoặc ẩm ướt hơn, 
ngay cả trong cuộc đua. 
• Lựa chọn quần áo có thể nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng 
yếu

• Mang theo lượng nước và dinh dưỡng thích hợp, cùng với 
cách mua thêm đồ dùng nếu cần. 
• Biết cách sử dụng bộ dụng cụ sửa chữa lốp xe và các dụng cụ 
thích hợp, đồng thời nhớ mang theo bên mình.

 • Chọn một tuyến đường vắng các phương tiện khác. Nếu có 
thể, hãy tính đến thời gian trong ngày và ngày trong tuần. 
• Luôn tuân thủ tất cả các tín hiệu và biển báo giao thông. 
• Nếu có, hãy đi trên làn đường dành riêng cho xe đạp và 
những nơi xe đạp khác thường xuất hiện để đảm bảo các 
phương tiện có thể nhận biết bạn. Chọn quãng đường đi xe 
phù hợp với thể lực của bạn

 • Trong trường hợp xảy ra sự cố, ai đó phải biết bạn đang đạp 
xe ở đâu 
• Luôn mang theo giấy tờ tùy thân và thông tin liên lạc khẩn cấp. 
• Mang theo điện thoại di động trong trường hợp khẩn cấp.

• Đi càng xa bên đường một cách càng an toàn càng tốt. Một số 
tình huống yêu cầu bạn phải định vị an toàn trên đường để xe 
cộ không thể đi qua. Điều này có thể xảy ra khi rẽ hoặc khi nó 
không an toàn để các phương tiện khác có thể băng qua. 
• Nếu đi cùng người khác, hãy đảm bảo rằng bạn phải đạp xe 
đơn lẻ hoặc cho phép xe cộ đi qua từ phía sau bạn. 
• Khi đi xe theo nhóm, hãy tránh đi xe bằng phần tay nghỉ trừ 
khi bạn ở phía trước. Tay của bạn phải luôn có thể phanh một 
cách nhanh chóng. 
• Việc chấp nhận những rủi ro không cần thiết chỉ mất một vài 
giây khi đạp xe, nhưng có thể khiến bạn mất mạng. Hãy đi xe 
một cách thật thông minh

 • Sử dụng tín hiệu bằng lời nói và tay để người khác biết bạn 
muốn dừng hoặc rẽ. 
• Giao tiếp bằng mắt với người lái xe và những người đi xe 
đạp khác. 
• Trong khi lái xe, hãy cho các vận động viên khác biết bạn 
muốn băng qua bằng lời nói. Lưu ý các mối nguy hiểm trên 
đường bao gồm ổ gà, mảnh vỡ hoặc chai nước. Chỉ ra và 
thông báo bằng lời nói những mối nguy hiểm đó cho những 
người đang đạp xe cùng bạn. 
• Giao tiếp bằng mắt và bằng lời nói với tình nguyện viên cụ 
thể trong trạm cứu trợ mà bạn sẽ được hỗ trợ, cho họ biết 
bạn đang được nhận viện trợ trực tiếp từ họ

Luôn dừng lại ở các biển báo dừng và đèn nhớ, người đi xe đạp 
cũng có trách nhiệm như các phương tiện giao thông khác. 
• Biết luật giao thông khu vực của bạn, đặc biệt là những luật 
liên quan đến việc đi xe hai bánh hoặc đi một mình. 
• Biết những phương tiện đang ở xung quanh bạn và đề phòng 
rằng người lái xe có thể không nhìn thấy người đi xe đạp. 
• Khi vượt xe đang đỗ hoặc người đi xe đạp khác, hãy đảm bảo 
có đủ khoảng trống để tránh xảy ra va chạm

• Chỉ sử dụng các thiết bị điện tử như máy nghe nhạc, podcast 
khi tập luyện trong nhà. 
• Không sử dụng điện thoại khi đang chạy xe trên đường - hãy 
tấp vào lề nếu bạn cần gọi điện hoặc gửi tin nhắn. 
• Không chụp ảnh và selfie khi đang lái xe
• Hãy ngẩng cao đầu, đặc biệt là khi đi xe theo nhóm. Nhìn 
đường và những người đi xe xung quanh bạn, không phải 
máy tính trên xe đạp của bạn. 
• Có thể nhìn thấy và nghe được những gì đang diễn ra xung 
quanh bạn. Khi lái xe trên đường cao tốc, không được nhìn 
xuống đường, hãy nhìn về phía trước. 
• Khi đi xe theo nhóm, không được cố định trực tiếp vào người 
lái xe phía trước bạn. Nhìn “thấu đáo” để bạn có thể lường 
trước mọi vấn đề trước khi chúng xảy ra và có chiến lược 
thoát hiểm. 
• Dễ dàng phanh khi đi xe theo nhóm. Đi xe nhẹ nhàng, không 
chồng chéo bánh xe và luôn chạy dọc theo đường bên trong 
nhóm đạp xe cùng bạn.

TRƯỚC KHI ĐẠP

1. HÃY BẮT ĐẦU VỚI XE ĐẠP CỦA BẠN

2. TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN

3. TRANG BỊ PHÙ HỢP

4. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐẠP XE

5. LÊN KẾ HOẠCH TRƯỚC

6. THÔNG BÁO VỚI NGƯỜI KHÁC

10. AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT

9. GIAO TIẾP

8.HÃY TUÂN THỦ LUẬT

7. HÃY CẢNH GIÁC

TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH ĐẠP XE
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START/FINISH

RUN ROUTE LỘ TRÌNH
CHẠY BỘ10 KM

FINISH LINE
VẠCH ĐÍCH

CHÚ THÍCH | LEGENDS: RUN LOOP 1

TURN AROUND
ĐIỂM QUAY ĐẦU

TRẠM CHUYỂN TIẾP
TRANSITION

TRẠM Y TẾ
MEDICAL STATION

TRẠM TIẾP NƯỚC
AID STATIONT

T

VÒNG 1
RUN LOOP 2

VÒNG 2

InterContinental Phu Quoc
Long Beach Resort

TRANSITION TRANSITION 

FINISH LINEFINISH LINE

T

A2 Me2

A1 Me1

MÔ TẢ ĐƯỜNG CHẠY

Cuộc đua kết thúc với quãng đường chạy 10KM, 2 vòng (5KM mỗi vòng). Ở vòng đầu tiên, các vận động viên 
sẽ đi qua con đường có hàng cây chào đón phía trước khách sạn Intercontinental, vòng quanh Marina Square 
Phú Quốc và tiến về con đường ven biển tuyệt đẹp, nơi họ có thể hít thở biển với mỗi sải chân về phía trước. Các 
vận động viên tiếp tục chạy về phía nam để đạt được một vòng quay đầu tiên, sau đó chạy qua khu vực vạch 
đích và đi về phía khu vực chuyển tiếp để hoàn thành vòng đầu tiên của mình. Sau khi lặp lại lộ trình tương tự 
cho vòng thứ hai, Vận động viên rẽ trái vào khu vực vạch đích để hoàn thành chặng đua.

CHẠY
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CHẠY

ĐƯỜNG BỘ VÀ GIAO THÔNG

Việc đóng đường được thực hiện để giảm thiểu lưu 
lượng giao thông trên đường và để bảo vệ bạn và các 
vận động viên khác. Các luật tham gia giao thông 
thường được áp dụng mọi lúc. Cảnh sát, người kiểm 
soát giao thông và đội tổ chức sự kiện sẽ có mặt để 
tuần tra và chỉ đạo những người tham gia.

TRẠM HỖ TRỢ

Đường chạy có 2  trạm hỗ trợ nằm cách nhau khoảng 
3km.
• R1 - 0.5KM/5.6KM
• R2 - 2.3KM/4.15KM/7.49KM/9.34KM

GIỚI HẠN THỜI GIAN CHẠY

Đường chạy sẽ kết thúc 5 giờ 30 phút sau khi vận 
động viên cuối cùng vượt qua thảm tính giờ tại vạch 
xuất phát bơi. Mỗi vận động viên hoặc đội tiếp sức sẽ 
có 5 giờ 30 phút để hoàn thành toàn bộ đường đua. 
Bất kỳ vận động viên hoặc đội tiếp sức nào mất hơn 5 
giờ 30 phút để hoàn thành toàn bộ đường đua được 
ghi nhận là Không hoàn thành (DNF).

XEM THÊM VỀ CÁC QUY TẮC

https://www.ironman.com/competition-rules 

https://www.ironman.com/competition-rules
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ĐIỀU LỆ TẠI VẠCH ĐÍCH 

Bạn bè và thành viên gia đình, bao gồm cả trẻ em, không được phép vào lều kết thúc hoặc khu vực vạch đích. 
Chúng tôi yêu cầu tất cả các vận động viên tôn trọng khu vực vạch đích và đảm bảo rằng các hoạt động cổ vũ 
không ảnh hưởng đến việc thi đấu của các vận động viên khác khi về đích. Bất kỳ vận động viên nào đưa các 
thành viên gia đình hoặc trẻ em vào vạch đích sẽ bị loại.

VẠCH ĐÍCH

SPORTOGRAF 

Sportograf là đối tác chính thức của VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam. Đơn vị tự hào cung cấp cho bạn những bức 
ảnh tuyệt đẹp để hồi  tưởng lại trải nghiệm của sự kiện. Bạn sẽ nhận tất cả hình ảnh cá nhân của bạn từ một 
số địa điểm trên đường đua và vạch đích

Vậy bạn cần phải làm gì?

• Nhấp vào liên kết cuộc đua của bạn https://www.sportograf. com/en/event/8206 và đăng ký địa chỉ email của 
bạn để được thông báo ngay sau khi tất cả ảnh từ sự kiện của bạn trực tuyến 

• Hãy đảm bảo rằng số của bạn hiển thị trên TRƯỚC mũ bảo hiểm đi xe đạp của bạn để ảnh đi xe đạp của bạn 
có thể xác định.

• Mỉm cười và ăn mừng thành tích của bạn khi vượt qua vạch đích! Đừng lo lắng về việc chạm vào đồng hồ của 
bạn, Sportograf sẽ cung cấp các bản ghi chính xác.

• Truy cập www.sportograf.com để kiểm tra các hình ảnh của bạn từ sự kiện! 

https://www.sportograf. com/en/event/8206
http://www.sportograf.com
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KHU VỰC HỒI PHỤC 

Sau khi bạn vượt qua Vạch đích, các tình 
nguyện viên sẽ hướng dẫn bạn đến Khu 
vực hồi phục, đây là khu vực dành riêng 
cho các vận động viên.

Hãy lưu ý rằng, bạn sẽ không thể vào lại 
khu vực Hồi phục sau khi đã đi ra ngoài, vì 
vậy hãy đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải 
mái trong thời gian ở đây. Xin hãy nhớ các 
tình nguyện viên và đội ngũ y tế luôn sẵn 
sàng trợ giúp bạn bất cứ lúc nào nếu bạn 
yêu cầu.

Trạm hồi phục cung cấp:
• Nước 
• Nước điện giải
• Nước ngọt
• Trái cây

THÔNG TIN SAU SỰ KIỆN

MASSAGE

ReFIT sẽ có mặt để cung cấp liệu pháp 
mát-xa thể thao sau cuộc đua của bạn tại 
vạch đích. Đây sẽ là một dịch vụ miễn 
phí. Hỗ trợ y tế sẽ có sẵn nếu bạn cần chú 
ý thêm.

AWARDS

Lễ trao giải BIM GROUP 5150 PHÚ QUỐC 
Buổi lễ sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, 
ngày 20 tháng 11 năm 2022 từ 11:00 đến 
12:00 tại Sân khấu chính. Vào cửa miễn 
phí cho bạn bè, gia đình và vận động viên.
Giải thưởng sẽ được trao cho Top 3 ở mỗi 
Hạng mục Nhóm tuổi và 3 nhóm tiếp sức 
dẫn đầu ở mỗi Hạng mục Nhóm.

Nếu bạn là người đoạt giải nhưng không 
được nhận cúp, vui lòng liên hệ với ban tổ 
chức trong vòng 24 giờ sau sự kiện qua 
số điện thoại: +84 785 002 115 hoặc email: 
phuquoc5150@theironmangroup.com 
để ban tổ chức sắp xếp.
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F O T O
S P O R T O G R A F . C O M

F L A T

ALWAYS    REMEMBER    YOUR    RACE
get your personal pictures on SPORTOGRAF.COM
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Một đội tiếp sức bao gồm hai (2) hoặc ba (3) vận động viên thi đấu thành một “nhóm” để hoàn thành ba môn phối hợp. Thông 
thường, một vận động viên hoàn thành đường bơi, một vận động viên khác chạy xe đạp và người cuối cùng thực hiện đường chạy. 
Mỗi vận động viên sẽ chuyền thiết bị tính giờ từ người này sang người khác sau khi hoàn thành chặng đua tương ứng. Một đội hai 
người có thể hoàn thành cuộc đua với bất kỳ sự kết hợp nào giữa các thành viên. Các thành viên trong đội tiếp sức có thể bao gồm 
các giới tính và độ tuổi hỗn hợp. Tuy nhiên, tất cả vận động viên tham gia phải đủ 18 tuổi vào ngày đua.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Tất cả các thành viên tiếp sức phải có mặt 
cùng nhau khi thực hiện Đăng ký Vận 
động viên để nhận bộ vật phẩm đường 
đua. Các thành viên tiếp sức không thể 
nhận bộ vật phẩm đường đua giùm các 
thành viên khác của đội mình và sẽ không 
thể đăng ký nếu thiếu thành viên của 
nhóm tiếp sức. (Điều này là vì sự an toàn 
và trách nhiệm pháp lý của tất cả các vận 
động viên trong suốt sự kiện).
Các đội tiếp sức nên tìm bảng Đăng ký 
Tiếp sức khi đến Đăng ký Vận động viên. 
Tất cả các thành viên tiếp sức phải mang 
theo ảnh chứng minh.
Tại khu Đăng ký Vận động viên, các vận 
động viên sẽ được yêu cầu ký vào giấy 
miễn trừ trách nhiệm cho mỗi cá nhân.. 
Không giấy miễn trừ trách nhiệm = không 
thể tham gia cuộc đua. Một đội tiếp sức sẽ 
được chỉ định một số báo danh duy nhất.

MỖI ĐỘI SẼ NHẬN ĐƯỢC

•Một (1) mũ bơi
• Hình dán xe đạp
• Hình dán mũ bảo hiểm
• Một (1) số báo danh được đeo khi chạy 
(bắt buộc) 
• Ba (3) vòng đeo tay dành cho vận động 
viên

Thiết bị tính giờ sẽ được nhận tại khu vực 
đăng ký xe đạp. Mỗi đội sẽ chỉ nhận được 
một Thiết bị tính giờ. 

Hai (2) hoặc Ba (3) huy chương về đích và 
hai (2) hoặc ba (3) khăn của người về đích 
sẽ được trao cho người chạy sau khi hoàn 
thành cuộc đua. Thành viên thực hiện 
phần chạy sẽ có trách nhiệm trao huy 
chương và khăn cho các thành viên khác 
trong đội. 

HÌNH XĂM

Các đội tiếp sức sẽ nhận được 3 hình xăm 
số và 1 hình xăm chữ. Mỗi thành viên 
trong nhóm phải mang hình xăm số trên 
bắp tay phải. Người tham gia phải có hình 
xăm chữ trên bắp chân trái. 

ĐỘI TIẾP SỨC
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ĐỘI TIẾP SỨC

QUY TẮC CHUYỂN THIẾT BỊ TÍNH GIỜ 

Để đảm bảo thiết bị tính giờ hoạt động chính xác, vận động viên 
đội tiếp sức phải luôn giữ dây đeo thiết bị tính giờ trên mắt cá 
chân trái của họ. Các vận động viên phải thực hiện chuyển thiết 
bị tính giờ từ người này sang người khác tại khu vực tiếp sức quy 
định (lều tiếp sức) ở trạm chuyển tiếp. Vận động viên không được 
chạy với thiết bị tính giờ trên tay bất cứ lúc nào để đảm bảo thiết 
bị tính giờ được hoạt động chính xác. Thiết bị tính giờ hoạt động 
như một “chiếc gậy” và các vận động viên phải tháo dây đeo / 
thiết bị tính giờ để chuyển sang môn tiếp theo. Nếu không tuân  
thủ, bạn có thể bị ghi nhận là Không hoàn thành (DNF). Sau khi 
chuyển thiết bị tính giờ, thành viên đội tiếp sức vừa hoàn thành 
phải lấy thiết bị và rời khỏi khu vực chuyển tiếp ngay lập tức.

Nếu một thành viên của đội tiếp sức bỏ bất kỳ chặng nào hoặc 
không đáp ứng được thời gian đã quy định, đội tiếp sức vẫn có 
thể tiếp tục cuộc đua, nhưng đội đó sẽ nhận được kết quả không 
hoàn thành (DNF). 

TỪ BƠI SANG ĐẠP XE 

Xe đạp không được tháo ra khỏi giá cho đến khi thiết bị tính giờ 
được trao đổi đúng cách và được đeo trên người đồng đội của 
bạn. Vận động viên hoàn thành chặng bơi sẽ ra khỏi đường bơi 
và đi đến trạm chuyển tiếp, nơi họ sẽ xác định vị trí đồng đội đạp 
xe của mình trong khu vực tiếp sức và thực hiện chuyển thiết bị 
tính giờ. Vận động viên bơi lội phải ở trong khu vực lều tiếp sức. 
Chỉ sau khi chuyển thiết bị tính giờ và dây đeo cổ chân, vận động 
viên đạp xe đạp mới có thể đi đến giá đỡ xe đạp để bắt đầu phần 
thi đạp xe.

TỪ BƠI SANG CHẠY 

Thiết bị tính giờ không được gỡ bỏ cho đến khi xe đạp được đặt 
đúng chỗ ở vị trí được chỉ định.

TỪ CHẠY ĐẾN VẠCH ĐÍCH

Chỉ người tham gia chạy tiếp sức mới có thể vượt qua Vạch đích. 
Tất cả những người tham gia đội tiếp sức khác có thể vào các 
khu vực dành cho vận động viên về đích sau cuộc đua (không 
bao gồm vạch đích). 

Nếu một thành viên của đội tiếp sức bỏ bất kỳ chặng nào hoặc 
không đáp ứng được thời gian quy định, đội tiếp sức sẽ không 
thể tiếp tục cuộc đua và sẽ bị loại.

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ 

Các vận động viên tiếp sức phải giao tiếp hiệu quả với các thành 
viên của đội mình. Mỗi thành viên trong đội tiếp sức có trách 
nhiệm đến đúng nơi quy định và đúng thời điểm. Các vận động 
viên không được chờ đợi trong khu vực lều chuyển tiếp trong 
suốt thời gian của cuộc đua, nhưng các vận động viên nên lưu ý 
về thời gian kết thúc dự kiến của mỗi chặng. Chúng tôi đặc biệt 
khuyến khích các vận động viên chạy tiếp sức theo dõi lịch trình 
sự kiện và ở gần khu vực chuyển giao tiếp sức. 

Xin lưu ý rằng việc tiếp cận các địa điểm đua có thể khó khăn 
hoặc không thể thực hiện được do đường đua bị đóng. Việc điều 
phối thời gian và chuyển thiết bị tính giờ tùy thuộc vào từng vận 
động viên.

VẠCH ĐÍCH 

Các tình nguyện viên sẽ trao “huy chương tiếp sức” cho các vận 
động viên đội tiếp sức. Huy chương tiếp sức khác với huy chương 
cá nhân và sẽ được thông báo trước cuộc đua cho các vận động 
viên, tình nguyện viên. Mỗi vận động viên chạy tiếp sức sẽ được 
trao hai (2) hoặc ba (3) huy chương (tùy thuộc vào số lượng thành 
viên của đội) sau khi kết thúc. Vận động viên chạy có trao huy 
chương cho các thành viên còn lại.

TRAO GIẢI

Giải tiếp sức sẽ được trao cho ba đội tiếp sức có thành tích cao 
nhất, đội tiếp sức nam,đội tiếp sức nữ. Mỗi đội tiếp sức sẽ nhận 
được một giải thưởng. Vui lòng kiểm tra Lịch trình sự kiện để biết 
thời gian và địa điểm của Lễ trao giải. 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ CHO SỰ KIỆN

VĂN PHÒNG SỰ KIỆN:

CÔNG TY TNHH MTV SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM
Địa chỉ: Tháp A1, Chung cư Sarimi, 72 - 74 Nguyễn Cơ Thạch, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Email: PhuQuoc5150@theironmangroup.com
Điện thoại: + 84 785002115

CÁC DỊCH VỤ ĐỊA PHƯƠNG

TÊN ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI

Cảnh sát
Công an Thành phố 
Phú Quốc

6 Đường Bạch Đằng, TT. Dương 
Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

 0297 3846 051

Bệnh viện
Bệnh viện Đa khoa 
Phú Quốc

128 Đ. 30 Tháng 4, Khu 1, Phú 
Quốc, Kiên Giang

0297 3846 972

QUẦY THÔNG TIN

Quầy thông tin được đặt tại B9, Quảng trường Con Sò
 Bạn có thể xem thời gian hoạt động của Quầy thông tin trong Lịch trình sự kiện và như bên dưới:

18/11/2022

09:30 - 18:00 B9, Quảng trường Con Sò

19/11/2022
09:00 - 18:00 B9, Quảng trường Con Sò

20/11/2022
06:00 - 12:00 Khu vực giữ đồ cho VĐV SUNRISE SPRINT

Quầy thông tin sẽ có trên bản đồ của sự kiện và các khu vực xung quanh, đội ngữ nhân viên của chúng tôi sẽ 
cố gắng giải đáp các thắc mắc của bạn
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DANH SÁCH KIỂM TRA DÀNH CHO VẬN ĐỘNG VIÊN

BẠN ĐÃ NHỚ CHƯA?

Đặt vé máy bay & chỗ ở để đến kịp giờ 
Làm thủ tục cho Vận 
động viên?

GIAI ĐOẠN TRƯỚC SỰ KIỆN

• Đường đi đến khách sạn
• Đường đi đến nơi Đăng ký vận động 
viên
• Đường đi đến Vạch xuất phát 
• Đường đi đến Vạch đích
• Ảnh Căn cước công dân
• Dịch vụ xe đạp / Điều chỉnh
• Tham gia đăng ký vận động viên
• Tham dự buổi tóm tắt dành cho vận 
động viên
• Nghiên cứu các chặng đua và lập kế 
hoạch dinh dưỡng 

NGÀY ĐUA - BƠI

• Thiết bị tính giờ và dây đeo
• Áo tắm / Bộ đồ bơi (nếu có)
• Kính bảo hộ (nên chuẩn bị thêm 1 bộ 
dự phòng)
• Mũ bơi trong ngày đua (được cung 

cấp khi đăng kí)
• Nút bịt tai/ nút bịt mũi (tùy chọn)
• Cởi bỏ áo sơ mi dài tay và giày trước 
khi bắt đầu phần bơi 
hoặc bỏ vào Túi Street Gear mà bạn 
đã được cung cấp

NGÀY ĐUA - XE ĐẠP

• Bơm xe đạp
• Dinh dưỡng bổ sung
• Bình nước bổ sung
• Ống hút chai nước Aero
• Bộ dụng cụ sửa chữa xe đạp (Phích 
cắm đầu thanh, (Các) 
hộp mực CO2, Lốp dự phòng, Ống 
phụ, Cần gạt lốp, Bộ mở 
rộng thân van, Bộ vá, Bộ cờ lê / Dụng 
cụ)
• Vaseline
• Kem chống nắng
• Mũ bảo hiểm
• Kính râm
• Giày xe đạp
• Vớ
• Đồng hồ GPS hoặc Máy tính đi xe 
đạp 

NGÀY ĐUA - CHẠY

• Đai nhiên liệu
• Đai đua hoặc Chốt an toàn
• Số Bib
• Mũ / khăn che mặt
• Băng phản quang (nếu có)
• Giày chạy bộ
• Vớ
• Kính râm
• Bình nước

CÁC VẬT DỤNG KHÁC

• Gel cơ thể
• Gel kháng khuẩn
• Danh bạ hoặc Kính Rx
• Máy theo dõi nhịp tim & Dây đeo 
ngực
• Khăn tắm
• Buộc tóc
• Son dưỡng môi
• Quần áo sau cuộc đua
• Áo tắm phụ và mũ để tập bơi (nếu 
có)
• Bộ dụng cụ hỗ trợ thực hành
• Có một cuộc đua tuyệt vời!



BIM Group 5150 Phú Quốc38


	LỜI CHÀO MỪNG
	thông điệp từ trọng tài cuộc đua
	LỊCH SỰ KIỆN
	một số lưu ý
	làng ironman
	đăng ký 
	vận động viên
	THÔNG TIN TRƯỚC THI ĐẤU
	thông tin ngày thi đấu
	KHU VỰC CHUYỂN TIẾP
	BƠI
	ĐẠP
	CHẠY
	VẠCH ĐÍCH
	THÔNG TIN SAU SỰ KIỆN
	ĐỘI TIẾP SỨC
	thông tin liên hệ cho sự kiện
	DANH SÁCH KIỂM TRA DÀNH CHO VẬN ĐỘNG VIÊN

