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ĐIỀU 1: QUI ĐỊNH CHUNG 

1. Ban Tổ Chức có quyền sửa đổi quy định và điều lệ giải đấu mà không cần thông 
báo trước.  

2. Ban Tổ Chức có quyền sửa đổi tuyến đường đua mà không cần sự đồng ý của các 
VĐV tham dự giải.  

3. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Ban Tổ Chức có quyền trì hoãn thời gian xuất 
phát, rút ngắn chặng đua hoặc thay đổi đường đua.  

4. Nếu thời tiết tiếp tục khắc nghiệt sau khoảng thời gian trì hoãn, Ban Tổ Chức có 
quyền hủy bỏ giải đấu mà không cần phải hoàn trả bất kì chi phí nào.  

5. Ban Tổ Chức có quyền yêu cầu bất kỳ VĐV nào dừng thì đấu nếu VĐV này được coi 
là không có khả năng tiếp tục cuộc đua. Nhân viên y tế là người có thẩm quyền 
cuối cùng để quyết định loại bỏ VĐV khỏi cuộc đua nếu đánh giá VĐV này không 
còn đủ khả năng sức khỏe để tiếp tục thi đấu và có nguy cơ gây chấn thương 
nghiêm trọng cho chính họ hoặc người khác. VĐV sẽ được đội ngũ y tế hỗ trợ vận 
chuyển ra khỏi đường đua.  

6. Ban Tổ Chức có quyền sử dụng bất kỳ hình ảnh nào của cuộc đua và của VĐV tham 
gia cuộc đua cho các mục đích hợp pháp, bao gồm cả các quảng cáo. 

7. Mọi tranh chấp và khiếu nại về kết quả thi đấu phải được gửi cho Ban Tổ Chức 
dưới dạng văn bản, bao gồm thư điện tử trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày kết 
thúc cuộc đua/sự kiện. 

8. Mặc dù các biện pháp phòng ngừa hợp lý sẽ được Ban Tổ Chức thực hiện để đảm 
bảo an toàn cho VĐV thì các VĐV vẫn phải tự chịu rủi ro cho chính mình và Ban Tổ 
Chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì trường hợp chấn thương hay thiệt hại 
về tính mạng. Các VĐV được khuyến khích đi kiểm tra y tế và/ hoặc tham khảo ý 
kiến bác sĩ trước khi đăng ký tham gia giải đấu và trước ngày diễn ra giải đấu.  

9. Các VĐV khi đồng ý tham dự cuộc thi đều phải ký bản miễn trừ trách nhiệm cho 
ban tổ chức cung cấp. Trường hợp VĐV từ chối ký bản miễn trừ trách nhiệm được 
coi là từ chối tham dự cuộc thi. 

ĐIỀU 2: QUI ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI (ĐĂNG KÝ) 

1. Ban Tổ Chức không nhận đăng ký tại chỗ; 
2. Ban Tổ Chức có quyền giới hạn và từ chối các đăng ký mà không cần nêu rõ lý do.  
3. Người tham gia phải điền đầy đủ các nội dung trong biểu mẫu đăng ký, bao gồm 

đăng ký trực tuyến và các văn bản chứng minh người tham gia đồng ý tuân thủ các 
quy tắc, quy định của giải.  

4. Ban Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ 
các thông tin không đầy đủ và / hoặc không chính xác do người tham gia đưa ra.  

5. Việc đăng ký cuộc đua sẽ chỉ được xác nhận khi người đăng ký đã hoàn thành việc 
thanh toán đầy đủ phí đăng ký.  
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6. Khi biểu mẫu đăng ký đã được gửi đi, Ban Tổ Chức sẽ không hoàn trả phí cho vì 
bất kỳ lý do gì, ngay cả việc người đăng ký không tham gia.  

7. Người đăng ký được quyền chuyển nhượng các xuất tham dự cuộc đua, thời hạn 
là trước ngày 02/10/2019.  

8. VĐV bắt buộc phải tham gia cuộc đua với đúng tên của mình đã đăng ký và số BIB 
được BTC cung cấp. Trong trường hợp VĐV viên tham gia cuộc đua với xuất tham 
dự không phải mang tên mình BTC có quyền truất quyền thi đấu của VĐV đó và sẽ 
không công nhận kết quả thi đấu của họ. Trong trường hợp VĐV không mang đúng 
số BIB của mình thi đấu, VĐV sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường 
hợp họ gây ra tai nạn cho bản thân và cho người khác hay có bất kì tai nạn hoặc 
vụ việc nào phát sinh liên quan tới họ.  

9. Đây là cuộc đua được cấm đường toàn bộ, bất kì một phương tiện nào không phải 
của BTC di chuyển vào đường đua hỗ trợ/ cổ vũ VĐV và VĐV đó đáp lại đều bị coi 
là phạm quy và BTC có quyền loại VĐV đó khỏi cuộc đua. 

10. Ban Tổ Chức có quyền dừng nhận đăng ký trước ngày kết thúc đăng ký nếu đã đủ 
số lượng người đăng ký tham gia trước ngày nói trên.  

ĐIỀU 3: QUI ĐỊNH CHUNG VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN 

1. VĐV tham gia giải phải từ 18 tuổi trở lên. Tuổi của VĐV được tính trên cơ sở ngày 
thi đấu  của năm tổ chức sự kiện (VĐV có ngày sinh nhật 18 tuổi trước ngày ký miễn 
trừ trách nhiệm khi tham gia thi đấu của sự kiện), bao gồm tất cả các thành viên của 
đội thi đấu đồng đội. 

2. VĐV chỉ được xuất phát thi đấu khi có hiệu lệnh của BTC, mọi hành động trước thời 
điểm này đề bị cọi là phạm quy và bị loại. VĐV được phép xuất phát muộn hơn thời 
gian hiệu lệnh do BTC phát ra nhưng không quá 10 phút trừ khi có thông báo khác 
từ BTC. 

3. VĐV có thời gian tối đa là 60 phút để hoàn thành phần bơi, 2 giờ 50 phút (kể từ khi 
xuất phát bơi) để hoàn thành phần bơi - đạp và 4 giờ 30 phút (kể từ khi xuất phát 
bơi) để hoàn thành toàn bộ cuộc thi. Mọi VĐV hoàn thành cuộc đua ngoài thời gian 
trên đều bị loại. 

4. VĐV không sử dụng bất kỳ thiết bị nào gây mất tập trung, cản trở nhận thức của 
VĐV về môi trường xung quanh. Việc sử dụng thiết bị gây mất tập trung sẽ dẫn 
đến việc bị loại. 

5. VĐV không được sử dụng tai nghe. Bất kỳ loại thiết bị liên lạc hoặc giải trí đều bị 
nghiêm cấm trong khi thi đấu. 

6. Máy ảnh, máy ảnh điện thoại và máy quay video đều bị cấm trừ khi được Ban Tổ 
Chức cho phép. Các VĐV được nhìn thấy có sử dụng máy ảnh, camera điện thoại 
hoặc máy quay phim sẽ bị loại khỏi cuộc đua.. 

7. VĐV phải di chuyển theo cung đường đã được công bố. VĐV di chuyển ra ngoài 
cung đường do BTC công bố, BTC có quyền loại VĐV khỏi cuộc đua.. Nếu một VĐV 
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cần rời khỏi đường đua, VĐV sẽ phải xuất phát lại tại điểm xuất phát trước khi tiếp 
tục;  

8. VĐV không được nhận bất kì sự trợ giúp nào từ bên ngoài (bao gồm cổ động viên, 
người thân,,… ), VĐV được phép nhận sự trợ giúp từ các VĐV trong trường hợp 
khẩn cấp và từ các thành viên BTC; Các VĐV không được sử dụng bất kỳ vật dụng 
thiết bị nào do một VĐV khác cung cấp nếu điều đó dẫn đến việc VĐV không thể 
tiếp tục với cuộc đua của chính mình. Những thiết bị này bao gồm nhưng không 
giới hạn: giày, xe đạp hoàn chỉnh, khung, bánh xe và mũ bảo hiểm. Hình phạt cho 
việc này sẽ là truất quyền thi đấu cho cả hai VĐV. 

9. VĐV không được vứt rác thải ở ngoài khu vực được chỉ định. Rác thải bao gồm 
nhưng không giới hạn bởi vỏ chai nước, vỏ gel, giấy gói thanh dinh dưỡng... 

10. VĐV phải thông báo cho BTC ngay khi rút khỏi cuộc đua. 
11. Trừ khi bơi, các VĐV phải mặc quần áo trong toàn bộ thời gian tham gia cuộc đua, 

trang phục có khóa kéo phía trước không được kéo khóa xuống dưới ức. VĐV 
không được khỏa thân trong toàn bộ quá trình thi đấu.  

12. VĐV phải tuân thủ Qui định của giải, Luật pháp và pháp lệnh địa phương và tránh 
mọi hình thức thể hiện tuyên truyền chính trị, tôn giáo hoặc chủng tộc. Việc không 
tuân thủ luật pháp hoặc pháp lệnh địa phương sẽ dẫn đến việc bị loại khỏi cuộc 
đua;  

ĐIỀU 4: QUI ĐỊNH VỀ PHẦN BƠI 

1. Tất cả người tham gia phải đội mũ (nón) bơi, mang chip time và vòng thẻ đeo tay 
theo quy định do Ban Tổ Chức cung cấp.  

2. Người tham gia phải đeo kính bơi.  
3. Tất cả người bơi phải có số báo danh được đánh dấu trên tay hoặc chân.  
4. Không được mang bàn quạt, mái chèo, phao bơi, ống thở hoặc bất kỳ dụng cụ hỗ 

trợ bơi nào khác.  
5. Bất kỳ sự hỗ trợ giúp VĐV di chuyển về phía trước đều dẫn đến xử phạt. Các VĐV 

được phép bám phao (dây phao), sử dụng thuyền của Ban Tổ Chức để hỗ trợ, 
nhưng nghiêm cấm việc sử dụng những phương tiện/sự trợ giúp đó để tạo ra sự 
di chuyển về phía trước.  

6. Trang phục bơi (swimwear) phải là vật liệu dệt 100%. Vật liệu này được định nghĩa 
là vật liệu bao gồm sợi tự nhiên và / hoặc sợi tổng hợp, riêng lẻ hoặc kết hợp để 
được sử dụng và tạo thành vải bằng cách dệt, đan và / hoặc bện chỉ từ nylon hoặc 
lycra và không có bất kỳ vật liệu cao su nào như polyurethane hoặc neoprene) 

7. Không được mặc đồ bơi giữ nhiệt (wetsuit) trừ khi nhiệt độ nước dưới 24,5 độ C. 
Wetsuit là bắt buộc nếu nhiệt độ nước dưới 16 độ C. Wetsuit có thể che phủ bất kỳ 
bộ phận nào của cơ thể ngoại trừ phần mặt, tay hoặc chân; Độ dày của bất kỳ phần 
nào trên bộ wetsuit đều không được vượt quá 5mm.  

8. Trong điều kiện không sử dụng wetsuit, bất kỳ phần nào trang phục che cánh tay 
dưới cùi chỏ và/hoặc che chân dưới đầu gối đều được xem là vi phạm và không 
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được phép mặc trong suốt phần bơi nhưng có thể được mặc sau khi hoàn thành 
phần bơi; 

9. Không ai khác ngoài những người tham gia và Ban Tổ Chức được phép trong khu 
vực bơi.  

10. Nếu gặp khó khăn, người tham gia sẽ báo hiệu bằng cách giơ một cánh tay vẫy vẫy 
về phía thuyền cứu hộ để được hỗ trợ.  

11. Nếu VĐV quyết định bỏ cuộc khi bơi, VĐV cần tháo mũ bơi và giơ một cánh tay vẫy 
vẫy về phía thuyền cứu hộ để được hỗ trợ.  

ĐIỀU 5: QUI ĐỊNH VỀ PHẦN ĐẠP XE 

1. VĐV tham gia phần thi đạp xe (bao gồm di chuyển ra/vào khu vực chuyển tiếp) đều 
phải đội và cái chặt mũ bảo hiểm trên đầu. VĐV cần đảm bảo mũ bảo hiểm đủ tiêu 
chuẩn an toàn. 

2. Xe đạp là phương tiện được đạp về phía trước thông qua bộ phận dây xích, bằng 
hai chân tác động theo chuyển động tròn và không có sự hỗ trợ từ máy móc hoặc 
sự trợ giúp khác. 

3. VĐV có trách nhiệm bảo đảm rằng xe đạp và phanh xe đạp của họ trong tình trạng 
hoạt động tốt.  

4. VĐV phải tự thực hiện sửa chữa nếu xe đạp bị hỏng. VĐV có thể nhận sự trợ giúp 
từ BTC hoặc các VĐV khác nhưng không được làm ảnh hướng đến quá trình thi 
đấu của VĐV đó. 

5. Nếu xe đạp không thể hoạt động, VĐV có thể tiếp tục cuộc đua trên đường đạp xe 
bằng cách chạy/đi bộ đồng thời phải mang hoặc đẩy xe đạp bên cạnh, tuy nhiên 
không được cản trở hoặc tạo ra sự mất an toàn cho các VĐV khác; 

6. Vận Động Viên phải đảm bảo rằng số báo danh của họ được hiển thị rõ ràng trên 
trang phục và phương tiện thi đấu trong suốt quá trình thi đấu (bao gồm khu vực 
chuyển tiếp).  

7. VĐV điểu khiển xe ở phía bên phải của đường. Vượt lên ở bên trái và điều khiển xe 
trở lại bên phải ngay khi có điều kiện an toàn.  

8. Qui định về núp gió xe đạp (núp gió): 
- Đây là cuộc đua cấm núp gió, 
- Khu vực núp gió dài 10 mét, được tính từ mép đầu của bánh trước và kéo dài 

về phía sau xe đạp (tương đương 5 lần chiều dài xe đạp trong không gian trống 
giữa các xe). 

- Núp gió là hành động khi một VĐV duy trì vị trí của mình hơn 20 giây trong Khu 
vực núp.  

- Các VĐV có thể vào khu vực núp gió của một VĐV khác khi vượt qua và phải đi 
ra khỏi khu vực đó trong thời gian tối đa là 20 giây. 

- Khi một VĐV di chuyển vào khu vực núp gió của một VĐV khác, anh ta phải tiếp 
tục vượt lên khỏi khu vực đó trong thời gian tối đa là 20 giây;  
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- VĐV bị vượt phải ngay lập tức rời khỏi khu vực núp gió của VĐV vừa vượt qua 
trong vòng tối đa 20 giây nếu không sẽ bị tính là vi phạm quy định núp gió; 

- VĐV vừa bị vượt tiến hành vượt ngược trở lại trước khi rời khỏi khu vực núp gió 
sẽ bị coi là vi phạm luật núp gió -  

- Các VĐV cản trở đà di chuyển của các VĐV khác sẽ bị xử phạt; 
- Đạp xe song song không được phép và là hành vi chặn xe khác;  
- Một VĐV có thể vào khu vực núp gió mà không bị phạt chỉ trong các điều                     

kiện sau:  
o Nếu một VĐV vào khu vực núp gió và hoàn thành một lượt trong vòng 

20 giây;  
o Vì lý do an toàn;  
o Đi vào và ra khỏi trạm hỗ trợ hoặc khu vực chuyển tiếp;  
o Điểm ngoặt gấp;  
o Nếu một Nhân viên cuộc đua thông báo đường hẹp, công trình xây 

dựng, đường vòng hoặc vì lý do an toàn khác.  
9. Trong trường hợp trên đường đua có phương tiện (xe máy, ô tô) làm nhiệm vụ của 

BTC di chuyển, việc núp gió các phương tiện này là hoàn toàn bị cấm. Quy định 
núp gió các phương tiện của BTC cụ thể như sau: 
- Núp gió xe máy: khu vực núp gió xe máy là 15m tính từ mép đầu bánh trước. 

Cuộc thi này cấm núp gió xe máy.  
- Núp gió xe ô tô: khu vực núp gió xe ô tô là 35m tính từ mép đầu bánh trước. 

Cuộc thi này cấm núp gió xe ô tô. 

ĐIỀU 6: QUI ĐỊNH VỀ PHẦN CHẠY BỘ 

1. VĐV phải luôn đeo số BIB trên người trong suốt quá trình thi đấu. Việc gấp, cắt số 
bib, cố ý thay đổi, hoặc không đeo số bib đều bị cấm và dẫn đến bị loại; 

2. Mọi sự hỗ trợ bằng các phương tiện đều không được chấp nhận. 
3. VĐV bắt buộc phải chạy trên đúng cung đường được qui định. Mọi sự tự ý thay đổi 

đường chạy đều có thể khiến VĐV bị loại.  
4. Không được cởi trần trong toàn bộ quá trình thi đấu.  
5. Bạn bè, thành viên gia đình và / hoặc khán giả khác không được phép vượt qua 

vạch đích hoặc vào đường dẫn đến vạch đích với các VĐV tham gia.  
6. Mỗi VĐV có thể ăn mừng thành tích của mình mà không gây nguy hiểm cho sự an 

toàn của những người tham gia sự kiện, tình nguyện viên và / hoặc khán giả khác).  

ĐIỀU 7: QUI ĐỊNH VỀ CHUYỂN TIẾP 

1. Vòng đeo tay phải luôn được đeo khi ra vào tại khu vực chuyển tiếp. Bất kể trường 
hợp nào được phát hiện không có vòng đeo tay đều bị mời ra khỏi khu vực chuyển 
tiếp mà không cần lí do. 
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2. Trang thiết bị của VĐV phải được đặt trong các túi chuyển tiếp, trên xe đạp của 
VĐV, và trong khoảng không gian 50 x 50 (cm) xung quanh không gian được phân 
bổ để không cản trở sự di chuyển an toàn của những người tham gia khác. Tất cả 
các túi hoặc vật dụng không thiết yếu phải được mang ra khỏi khu vực chuyển tiếp 
và được gửi tại quầy gửi đồ.  

3. VĐV không được can thiệp vào trang thiết bị của VĐV khác trong khu vực chuyển 
tiếp. 

4. Mũ bảo hiểm xe đạp phải được đội lên và cài chặt trước khi xe được lấy ra từ các 
giá đỡ xe đạp và không được cởi ra cho đến khi chiếc xe đạp được đặt trở lại giá 
đỡ tại khu vực chuyển tiếp.  

5. Xe đạp phải được treo/đặt trên giá đỡ sao cho phần lớn xe đạp nằm ở phía VĐV. 
6. Không được đạp xe đạp trong khu vực chuyển tiếp bất kể thời gian nào.  
7. Các VĐV không được cản trở các VĐV khác trong khu vực chuyển tiếp; Các VĐV 

không thể dừng lại trên các đường di chuyển của khu vực chuyển tiếp. 
8. Vị trí điểm lên và xuống xe sẽ được chỉ định rõ ràng ở lối vào và lối ra của khu vực 

chuyển tiếp. Việc lên xe trước điểm lên và xuống xe trước điểm xuống xe được chỉ 
định đều bị cấm. 

ĐIỀU 8: QUI ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT  

1. VĐV không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong Qui định thi đấu sẽ bị xử phạt 
với các mức tương ứng: dừng 60 giây, dừng 5:00 phút; loại ra khỏi cuộc đua; đình 
chỉ tham gia các sự kiện khác hoặc cấm tham gia vĩnh viễn khỏi tất cả các sự kiện 
tiếp theo;  

2. Các trọng tài cuộc đua sẽ thông báo cho các VĐV về việc vi phạm bằng cách cho 
VĐV phạt một thẻ màu kết hợp với nhắc nhở bằng lời nói. Màu thẻ phạt cơ bản và 
mức phạt tương ứng như sau:  

(i) Thẻ vàng : Hình phạt dừng 60 giây/ 1 thẻ; 
(ii) Thẻ xanh : Hình phạt dừng 5:00 phút/ 1 thẻ; 
(iii) Thẻ đỏ  : Loại khỏi sự kiện;  

3. Trong trường hợp lí do an toàn không cho phép trọng tài thông báo cho VĐV bị                     
phạt (ví dụ: giao thông đông đúc, đường hẹp, khu vực tắc nghẽn, v.v.), trọng tài sẽ 
thông báo cho VĐV bị phạt khi đã đảm bảo an toàn sau đó. 

4. Các vi phạm quy tắc và hình phạt phổ biến nhất được nêu trong phụ lục A; và (f)  
5. Trong một số trường hợp khi trọng tài thấy một VĐV đạt được lợi thế không công 

bằng hoặc xác định một VĐV đã cố tình hoặc liều lĩnh tạo ra một tình huống nguy 
hiểm, thì trọng tài cuộc đua có thể đưa ra các hình phạt loại VĐV ra khỏi sự kiện 
ngay cả khi những vi phạm đó của VĐV không được quy định rõ ràng trong luật thi 
đấu. 
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PHỤ LỤC A: CÁC LỖI VI PHẠM LUẬT THI ĐẤU PHỔ BIẾN VÀ MỨC PHẠT 

MÃ CÁC LỖI CHUNG HAY MẮC PHẢI MỨC SỬ PHẠT 

01 Xả rác bên ngoài khu vực được cho phép Phạt dừng 5 phút 

02 Không tuân theo đường đua được quy định Loại khỏi sự kiện 

03 Không mặc áo trong khi đạp xe hoặc chạy bộ 
Phạt dừng 60 giây và bị 

loại nếu không khắc phục 

04 
Nhận sự trợ giúp từ các bên khác, không phải là các 
trọng tài, thành viên BTC và các VĐV khác 

Loại khỏi sự kiện 

05 
Sử dụng bất kỳ các thiết bị liên lạc, thiết bị gây mất 
tập trung, tai nghe, máy ảnh, máy ảnh điện thoại và 
máy quay video. 

Loại khỏi sự kiện 

06 Sử dụng wetsuit khi sự kiện không cho phép. Loại khỏi sự kiện 

07 
Khi sự kiện không sử dụng wetsuit, sử dụng trang 
phục bơi có chiều dài vượt quá khuỷu tay và đầu gối. 

Loại khỏi sự kiện 

08 
Khi sự kiện không sử dụng wetsuit, sử dụng trang 
phục bơi không được may từ 100% từ sợi 

Loại khỏi sự kiện 

09 Sử dụng wetsuit có chiều dày nhiều hơn 5mm Loại khỏi sự kiện 

10 
Sử dụng bàn quạt, mái chèo, phao hồ bơi, ống thở 
hoặc bất kỳ dụng cụ hỗ trợ bơi nào khác. 

Loại khỏi sự kiện 

11 Vi phạm luật núp gió. 
Phạt dừng 60 giây và bị 

loại nếu tiếp tục vi phạm 

12 Chặn đường (đạp xe song song) Phạt dừng 60 giây 

13 
Khi bị vượt, VĐV tiếp tục ở trong vùng núp gió quá 25 
giây. Phạt dừng 5 phút 

14 
Khi bị vượt, VĐV vượt lại thay vì phải thoát ra khỏi 
vùng núp gió. 

Phạt dừng 60 giây 

15 

Không mặc áo hoặc áo thể thao / áo ngực thể thao 
trong khi đạp xe. Trang phục có dây kéo phía trước 
có thể được mở theo bất kỳ độ dài nào, sẽ là phạm 
luật nếu  dây kéo không được gắn với quần đạp xe, 
phần trên của trang phục không che vai. 

Phạt dừng 60 giây và bị 
loại nếu tiếp tục vi phạm 

16 
Không cài dây hoặc cài không chắc chắn mũ bảo 
hiểm 

Phạt dừng 60 giây và bị 
loại nếu tiếp tục vi phạm 

17 Băng qua vạch đích với thành viên không thi đấu Loại khỏi sự kiện 

18 Cản trở sự di chuyển của người khác Phạt dừng 60 giây 

19 Can thiệp vào trang thiết bị của người khác Phạt dừng 60 giây 
 


