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TỔNG QUAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC // ORGANIZER

The competition is co-hosted by Vịnh Hạ Long JSC and RaceVietnam

Sunset Bay Triathlon là giải đấu ba môn phối hợp (Triathlon) với cự ly tiêu chuẩn Olympic: 
Bơi 1,5km - Đạp xe 40km - Chạy bộ 10km diễn ra tại Đảo Tuần Châu, Hạ Long.

The Sunset Bay Triathlon is a competition that combines three sports at Olympic distance: 
Swimming 1,5km - Cycling 40km - Running 10km, taking place at Tuan Chau island, Ha 
Long.

OVERVIEW

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM // TIME AND LOCATION

•

Location Sandy Bay Bar – Ngoc Chau Street, Tuan Chau beach, Ha Long, Quang Ninh

•

Time: 09:00 - 19:00 Friday (08th Nov 2019) & 07:00 – 22:30 Saturday (09th Nov 2019)
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LỊCH TRÌNH // AGENDA

Racekit Pick up

09:00–19:00
Venue: EXPO

Swim course Open

14:00–16:00

Venue: Sandy Bay Bar Beach

Race Briefings and QnA

16:00–17:30
Venue: 

RACE STARTS

ROLLING GUN START (Invidiual, Relay, Aqua)

Cut off time of race is 4 hours 30 mins from the last swim 

wave start

12:45 – 17:45

Venue: Race Course Sandy Bay Bar Beach

Transition Area Open for Check Out

Venue: Transition 
Area - Sandy Bay 
Bar Beach

16:00 – 19:00

19:00 – 21:00

After race Party 

Miễn phí riêng cho vận động viên, có bán vé

thêm dành cho người thân và bạn bè.

Free for registered triathletes only, tickets are

available for relatives and friends

20:30 : Trao giải cho những VĐV đạt giải // 

AWARDING

Venue: 

Transition Area Open for Check In

Venue: Transition Area

07:00 – 10:30

Racekit Pick up

Venue: EXPO 
07:00 – 09:00
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KHU VỰC TỔ CHỨC
ORGANIZATION VENUE
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N g o c  C h a u s t r e e t ,  
T u a n  C h a u  i s l a n d ,
H a L o n g
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N g o c  C h a u s t r e e t ,  
T u a n  C h a u  i s l a n d ,
H a L o n g

Pick up racekits

09:00 – 19:00

Note: you need ID Card or 

Passport to  pick up your racekit.

Relay Team, there must be all 

members of the racing team to 

receive your racekits
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ĐƯỜNG ĐUA
COURSE

w w w . s u n s e t b a y t r i a t h l o n . v n
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N g o c  C h a u s t r e e t ,  
T u a n  C h a u  i s l a n d ,
H a L o n g

Knowing how to move in the 

transition area will help you 

get better results

Transition Area Open for Check 

In

07:00 – 10:00

Transition Area Open for Check 

out

16:00 – 19:00
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THỜI GIAN THI ĐẤU
RACE DAY – NOV 09th 2019

13:10 13:10

13:00 13:05

WAVE 

< 25 mins

25. mins < 

WAVE 

< 30 mins

WAVE 

> 30 mins

WAVE: VĐV đăng ký thời gian dự kiến hoàn thành chặng bơi khi nhận
racekit để xuất phát theo Wave.Tất cả VĐV xuất phát theo nhóm một
lần cách nhau 5-10 giây. 
Athletes will line up according to their realistic predicted swim time 
(“Swim Wave”), which should be optionally registered at race expo.

SWIM CUT OFF TIME

60 phút từ khi VĐV cuối cùng xuất phát

Each participant is given 60 minutes

to finish the 1.5K swim based on a rolling start.

TRANSITION
BIKE

BIKE CUT OFF TIME:

2 giờ 30 phút kể từ khi VĐV cuối 

cùng xuất phát bơi

2 hours and 30 minutes from the 

last rolling start release

TRANSITION

SWIM

12:45

RUN

RUN CUT OFF TIME

4 giờ 30 phút kể từ khi VĐV cuối cùng xuất 

phát bơi

Each participant is given 4 hours 30 

minutes to finish the entire course

FINISHLINE

FINISH LINE CUT OFF TIME

4 giờ 30 phút kể từ khi VĐV 

cuối cùng xuất phát bơi

The Finish line closes at 4 

hours and 30 minutes after the 

last rolling start swim release

13:00 13:05START

 INVIDUAL

 RELAY TEAM

 AQUAMAN



www.sunsetbaytriathlon.vn 

THÔNG TIN HỮU ÍCH
INFORMATION
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14THỜI TIẾT // WEATHER

// 08/11/2019 // 09/11/2019 – RACE DAY

// Vân động  v iê n  đ ược mặc đồ bơi giữ 
nhiệt (wetsuit) khi nhiệt độ nước dưới 24,5 
độ C. Wetsuit là bắt buộc nếu nhiệt độ nước 
dưới 16 độ C.
Athletes are allowed to wear wetsuit  when 
the water temperature is lower than 24.5 
degrees Celsius. Wearing wetsuit is a must if 
the water temperature is lower than 16 
degrees Celsius

w w w . s u n s e t b a y t r i a t h l o n . v n
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THUỶ TRIỀU
SEA LEVEL

// 08/11/2019 // 09/11/2019 – RACE DAY

H o u r H o u r

S E A  L E V E L  ( m e t r e )
S E A  L E V E L  ( m e t r e )

S W I M  C O U R S E  O P E N R A C E  T I M E
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LUẬT THI ĐẤU
RULES & REGULATIONS

VẬN ĐỘNG VIÊN CÓ TRÁCH NHIỆM HIỂU BIẾT VÀ TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC VÀ LUẬT LỆ  CỦA CUỘC THI. VIỆC VI PHẠM SẼ DẪN 
ĐẾN VIỆC BỊ PHẠT HOẶC TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU.
IT IS THE RESPONSIBILITY OF EACH PARTICIPANT TO BE AWARE OF AND FOLLOW THESE RULES. FAILURE TO DO SO MAY 
RESULT IN DISQUALIFICATION. 
(ENGLISH BELOW).



PHẦN THI BƠI

1. Tất cả người tham gia phải đội mũ (nón) bơi, mang
chip time và vòng thẻ đeo tay theo qui 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 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.
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PHẦN THI 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):

o Đây là cuộc đua cấm núp gió,
o 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).

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

o 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.

o 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;

o 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 qui định
núp gió;

o 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 -

o Các VĐV cản trở đà di chuyển của các VĐV khác
sẽ bị xử phạt;

o Đạp xe song song không được phép và là hành
vi chặn xe khác;

o Một VĐV có thể vào khu vực núp gió mà không
bị phạt chỉ trong các điều kiện sau:
• Nếu một VĐV vào khu vực núp gió và hoàn

thành một lượt trong vòng 20 giây;
• Vì lý do an toàn;
• Đi vào và ra khỏi trạm hỗ trợ hoặc khu vực

chuyển tiếp;
• Điểm ngoặt gấp;
• 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. qui
định núp gió các phương tiện của BTC cụ thể như
sau:
o 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.

o 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.
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PHẦN THI CHẠY BỘ VÀ KHU VỰC CHUYỂN TIẾP

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).

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.

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.
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QUI ĐỊNH CHUNG & VỀ ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI (ĐĂNG KÝ)

QUI ĐỊNH CHUNG

1. Ban Tổ Chức có quyền sửa đổi qui 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
thi 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.

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, qui 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.
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.
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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 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;
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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:

o (i) Thẻ vàng: Hình phạt dừng 60 giây/ 1 thẻ;
o (ii) Thẻ xanh: Hình phạt dừng 5:00 phút/ 1 thẻ;
o (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.
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 qui
định rõ ràng trong luật thi đấu.

MÃ CÁC LỖI CHUNG HAY MẮC PHẢI MỨC XỬ PHẠT

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

02 Không tuân theo đường đua được qui 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

PHỤ LỤC A: CÁC LỖI VI PHẠM LUẬT THI ĐẤU PHỔ BIẾN VÀ MỨC PHẠT
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SWIM

1. All athletes must wear swimming caps, carry time
chip and wear wristband tags provided by the
Organizer.

2. Athletes must wear swimming goggles.
3. Swimmers must have their bib marked on their arms

or legs.
4. The use of hand paddles, paddles, floats, snorkels or

any other form of swimming aids is prohibited.
5. Any assistance to move the athlete forward will

result in disqualification. Athletes are allowed to
grab the floats (line floats) and to use the Organizer’
boats but using the mentioned device/vehicle to
create forward momentum is prohibited.

6. Swimwear must be 100% textile materials. These
materials are made separately or jointly from natural
fibers and/or synthetic fibers, then used to make
fabrics by weaving, knitting and/or braiding with
nylon or lycra threads and contain no rubber
(polyurethane or neoprene).

7. Athletes are not allowed to wear wetsuit unless the

water temperature is lower than 24.5 degrees
Celsius. Wearing wetsuit is a must if the water
temperature is lower than 16 degrees Celsius.
Wetsuit could cover any part of the body except for
face, hands or feet; the thickness of any part of the
wetsuit must not exceed 5 millimeters.

8. When wetsuit is not allowed, any part of the outfit
covering below the elbow and/or under the knee
could be considered as a violation and said outfit
must not be worn during the swim segment but
could be worn after finishing the swim segment;

9. None other than participants and the Organizer is
allowed to be in the swimming area.

10. If an athlete requires assistance, he/she needs to
wave his/her hand to the rescue boat for
assistance.

11. If an athlete decides to give up while swimming,
he/she needs to take off his/her swimming cap and
wave his/her hand to the rescue boat for
assistance.
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1. An approved helmet must be worn and fastened at
all times (before and after the transition area).

2. A bicycle is a vehicle driven by pedals and a chain. It
is propelled by human leg power pedaling in circular
motion, unsupported by any engine or other sorts of
assistance.

3. An athlete shall ensure that his/her bicycle and
brakes are in good working order.

4. An athlete must repair his/her own malfunctioning
bicycle. He/she may ask the Organizer or other
athletes for help as long as their performances are
not compromised.

5. If his/her bicycle fails to operate, An athlete may
continue the bike leg by running/walking while
carrying or pushing the bicycle as long as he/she
does not obstruct or endanger other athletes;

6. Athletes must ensure that their race numbers are
visible on their clothing and vehicles at all times
(including the transition area).

7. Athletes must keep right, overtake another athlete
on the left, and move back to the right-hand side as
soon as it is safe to do so.

8. Drafting:
o This is a non drafting event;
o A draft zone will be 10 meters long measured

from the leading edge of the front wheel and

extending towards the back of the bike (or 5
bike lengths of clear space between bikes);

o Drafting is the act of maintaining one’s position
inside a draft zone for more than 20 seconds;

o Athletes may enter the draft zone of another
athlete for the purpose of overtaking, but must
progress through the zone within 20 seconds;

o A maximum of 20 seconds will be allowed for
An athlete to progress through the draft zone of
another athlete;

o An overtaken athlete must promptly drop back
out of the draft zone of the overtaking one
within 20 seconds or else it will be considered a
drafting violation;

o It is a drafting violation if an overtaken athlete
who has not dropped out of the drafting zone of
the overtaking one tries to overtake him/her
right away;

o Athletes will be penalized for blocking others;
o Cycling side by side is forbidden and considered

an act of blocking;
o An athlete is permitted to enter a draft zone

without any penalties in the following
circumstances:

• If he/she enters the draft zone and
progresses through it within 20 seconds;

• For safety reasons;
• Before and after an aid station or the

transition area;
• At an acute turn;
• If the Organizer excludes a section for its

narrowness, a construction site or other
safety reasons.

9. MotoIt is forbidden to draft off the Organizer’s
modes of transportation (motorbikes and vehicles)
on course. Motorbike drafting and vehicle drafting
are detailed below:

o Motorbike drafting: a motorbike draft zone will be 15
meters long measured from the leading edge of the
front wheel. It is forbidden to draft off any
motorbike.

o Car drafting: a vehicle drafting zone will be 35
meters measured from the leading edge of the front
wheel. It is forbidden to draft off any vehicle.

BIKE
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RUNNING
1. Athletes must wear their race (bib) numbers at all times. Folding, cutting race 

number, intentional alteration of any kind, or failure to wear race numbers is 
strictly prohibited and may result in disqualification;

2. Any vehicular assistance is not allowed.
3. Athletes are required to race along the prescribed route. Any departure from the 

prescribed route may result in disqualification. 
4. Athletes are not allowed to run with a bare torso. 
5. Friends, families and/or other spectators are not allowed to cross the finish line or

to enter the lane leading to the finish line alongside the athletes.
6. Each athlete may celebrate his/her achievement as long as such celebration does 

not endanger other participants, volunteers, and/or spectators). 

TRANSITIONING
1. Bracelets must be worn before and after the transition area. Anyone found not 

wearing the bracelet will be requested to leave the transition area without fail.
2. Equipment must be placed inside transition bags, on bicycles, and within a 50cm 

x 50cm space around their allocated space so as not to impede the safe 
movement of other participants. All non-essential bags or items must be removed 
from the transition area and placed at the bag drop counter. 

3. Athletes must not interfere with another athlete’s equipment in the transition 
area.

4. Helmets must be worn and fastened from the time the bicycles are removed from 
the rack until they are placed back on the rack located in the transition area. 

5. Bicycles must be hung/placed on the rack so that the bigger part of the bicycles 
are on the athletes’ side.

6. Cycling is not permitted inside the transition area at all times. 
7. Athletes must not impede the progress of other athletes in the transition area. 

Athletes must not stop the flow zones of the transition area.
8. Mount and dismount lines are clearly designated at the entrance and exit of the 

transition area. Mounting and dismounting before the designated lines are 
forbidden.

RUN AND TRANSITION AREA
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GENERAL & REGISTRATION RULES

GENERAL RULES
1. The Organizer has the rightss to amend the rules

and regulations of the triathlon without any prior
notice.

2. The Organizer has the rights to change the route of
the race without any consent of participating
athletes.

3. Under extreme weather conditions, the Organizer
has the rights to postpone the start of the event,
shorten the event or change the route.

4. If the weather conditions remain extreme even after
the postponement, the Organizer has the right to
cancel the triathlon without any reimbursement of
fees or charges.

5. The Organizer has the rightss to suspend any
athlete if he/she is deemed as unable to continue
the race. Medical staff will have the ruling on the
athlete’s suspension if the said athlete is no longer
capable of continuing the race and is likely to cause
serious injury to him/herself or others. The athlete
will be escorted by the medical team out of the
course.

6. The Organizer has the rights to use any image of the
athletes who join the race for legal purposes,
including advertising.

7. All disputes and appeals against the results shall be
sent to the Organizer in writing, including an email

sent within 03 (three) days from the end of the
race/event.

8. Notwithstanding any reasonable preventive
measure applied by the Organizer for the safety of
athletes, athletes shall bear their own risk and the
Organizer shall not take responsibility for any case
of injury or loss of life. Athletes are encouraged to
have medical checkup and/or seek medical advice
before enrolling in the race and before the event.

9. Athletes, upon their agreement to join the race, shall
fully sign the disclaimer & indemnity agreement to
be provided by the Organizer. In case any athlete
refuses to sign the agreement, he or she is deemed
refusing to enroll.

REGISTRATION RULES
1. Onside registration is not provided;
2. The Organizer has the rights to limit and deny any

registration without clarifying the reason.
3. Participants must fill out all of the required fields of

the application forms, including the online
registration form and other documented proof of
their agreement with the rules and regulations of the
race.

4. The Organizer will not take responsibility for any
conflict arising from missing and/or inaccurate
information provided by participants.

5. The registration will only be confirmed when the
registration fee has been fully paid.

6. The Organizer will not provide any monetary
compensation under any circumstance once the
application form has been sent, even if the
registrant does not show up for the race.

7. Registrants are allowed to transfer their
registrations but no later than October 2nd 2019.

8. Athletes must participate under the registered name
and BIB number provided by the Organizer. If
athletes participate under a different name from
their own, the Organizer has the right to disqualify
and cancel their results. If athletes participate under
different BIB numbers from their own, they must
take responsibility for any accident they cause for
themselves or others, or any other relevant accident
or incident.

9. The road is completely closed. Athletes responding
to any vehicle other than that of the Organizer
entering the road to assist/cheer for him/her will be
considered a violation and the Organizer has the
right to disqualify the said athlete from the race.

10. The Organizer has the rights to stop admission
before the end of the registration period if there are
enough participants.
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CONDUCTS OF ATHLETES

1. Participating athletes must be 18 years old and
above. The age of an athlete is calculated based
on the date of the race (Athletes must be 18
before signing the disclaimer and indemnity
agreement), including all members of the
competing team.

2. Athletes must start in accordance with the
Organizer’s signal. Any action before this point will
be considered as a violation of the rules and result
in disqualification. Athletes are allowed to start
later than the Organizer’s signal but no more than
10 minutes unless there’s further notice from the
Organizer.

3. Athletes have a maximum of 60 minutes to finish
the swim segment, 2 hours and 50 minutes (since
they start swimming) to finish the swim – bike
segment, and 4 hours 30 minutes (since they start
swimming) to finish the whole race. Athletes
finishing the race beyond the time limits are
disqualified.

4. Athletes must not use any device that might
distract or obstruct his/her awareness of the
surroundings. Using such devices will result in
disqualification.

5. Athletes are not allowed to use
headphones/earphones. The use of
communication devices or entertainment devices

is prohibited.
6. Camera, phone camera and video recorders are

prohibited unless approved by the Organizer.
Athletes found using camera, phone camera and
video recorders will be disqualified.

7. Athletes must follow the course announced by the
organizer. The Organizer has the rights to
disqualify athletes moving outside of the course. If
an athlete needs to leave the course, he/she will
restart at the starting point;

8. Athletes are not allowed to receive any assistance
from outsiders (including fans, friends, relatives,
etc.). Athletes can receive assistance from other
athletes in emergency cases and from members
of the Organizer; Athletes are not allowed to use
item(s) given by other athletes if it would lead to
their inability to continue their own race. These
devices include but not limited by: shoes, a
complete bicycle, frame of bicycle, wheels,
helmets. Violation will result in disqualification for
both athletes.

9. Athletes must dispose of their waste at
designated areas. Waste includes but not limited
to water bottles, gel bottles, nutrition bar wraps,
etc.

10. Athletes must inform the Organizer as soon as
they want to leave the race.

11. Other than swimming, athletes must be clothed for
the entire duration of the race. Front zippers must
not be lowered beyond the breast. Athletes must
not be naked for the entire duration of the race

12. Athletes must follow the race’s rules, the law and
local ordinance and avoid any form of political,
religious or racial propaganda. Disobedience of
the law or local ordinance will result in
disqualification;
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PENALTIES

1. Failure to comply with the Competition Rules will

result in corresponding levels of penalty such as a

time penalty of 60 seconds, a time penalty of 5:00

minutes, disqualification, suspension or lifetime

ban from subsequent events;

2. Race referees will inform athletes of their violations

by giving them colored cards and verbal warnings.

There are three colors associated with different

penalties:

o (i) Yellow : A time penalty of 60 seconds

per card;

o (ii) Green : A time penalty of 5:00 minutes

per card;

o (iii) Red: Disqualification from the event;

3. Race referees who could not inform an athlete of a

penalty for safety reasons (e.g. heavy traffic,

narrow lane, congestion etc.) will inform the athlete

as soon as it is safe to do so.

4. Most common violations and penalties are outlined

in Annex A.

5. Where athletes gain unfair advantage or

deliberately or recklessly put others in danger may

result in disqualification even if such violations are

not clearly prescribed by the competition rules.

Code COMMON VIOLATIONS PENALTES

01 Littering outside of specified littering zones Time penalty of 5 minutes

02 Failing to comply with the prescribed course Disqualification

03 Keeping a bare torso at the bike leg or the running leg
Time penalty of 60 seconds and 

disqualification if not corrected

04 Accepting assistance from anyone other than referees, Organizers, and other athletes Disqualification

05 Using any communication device, distracting device, headphones, camera, video recorder, and camera of a mobile phone Disqualification

06 Wearing a wetsuit when not allowed to Disqualification

07 Wearing clothing covering any part of the leg below the knee, or the arm below the elbow in a non-wetsuit swim Disqualification

08 Wearing swimwear not made of 100% textile material in a non-wetsuit swim Disqualification

09 Wearing a wetsuit that is more than 5mm thick Disqualification

10 Using hand paddles, paddles, floats, snorkels or any other form of swimming aids Disqualification

11 Drafting violations
Time penalty of 60 seconds and 

disqualification if not corrected

12 Blocking (cycling side by side) Time penalty of 60 seconds

13 Remaining in the draft zone of the overtaking athlete for more than 25 seconds. Time penalty of 5 minutes

14 Overtaking the overtaking athlete instead of dropping out of his/her draft zone Time penalty of 60 seconds

15
Keeping a bare torso at the bike leg. Completely opening the zipper of the top, thereby detaching the zipper from the bottom, and/or not wearing the top over 

the shoulders

Time penalty of 60 seconds and 

disqualification if not corrected

16 Unfastening or not securely fastening helmets
Time penalty of 60 seconds and 

disqualification if not corrected

17 Crossing the finish line with a non-competitor Disqualification

18 Impeding others’ movement Time penalty of 60 seconds

19 Interfering with others’ equipment Time penalty of 60 seconds

ANNEX A: COMMON VIOLATIONS AND PENALTIES
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VẬT PHẨM VẬN ĐỘNG VIÊN
RACE KIT
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RACEKIT
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BRACELET

Athletes will be wearing bracelet with their bib number when receiving racekit. A participant may not remove the lap 

during the course of the race (including a dinner party after the race, if a participant does not have a bracelet the 

organizer has the right to disqualify the event.start

The athlete will be given a TIME CHIP  to assign athlete’s bib number when athlete receives the racekit to be worn on the left ankles

throughout the course of the competition. The Organizers reserve the rights to disqualify any race activities and cancel the previous 

competition results for non-time chip. An athlete need to return this electronic timers at the finish line when finishing the race. If damage or 

loss of electronic timers, An athlete must compensate the race organizers.

Athletes need to put this bib tattoo on both arms and calves (visible position) during 

the swim. Athletes do not have this bib on their  arms and calves (observable 

position). The organizer has the rights to disqualify the competition.

SWIMMING CAP

The swimmer must wear a swimming cap provided by the Organizer during the swimming competition. An athlete do not 

wear a swimming cap provided by the Organizer and the Organizer has the rights to disqualify the competition.

BIB STICKERS

The bike and helmet of the participant who competes for the cycling part should be affixed with this stickers (for the 

helmet, it should be in an observable position; for bicycles, the stickers will be is stamped on the seatpost before 

checking in to the transition area - during the cycling competition as well as the checkout from the transition area). 

Participant do not have enough bib sticker numbers as prescribed, the Organizer has the rights to disqualify the 

competition.

The athlete receive during cycling competition from water  station 

of bike rourse (For BIKER only)

BIB

The athlete must have this match number in front of the observable 

position. If the athlete does not wear this bib in an observable position, 

the Organizer has the rights to disqualify the competition



FINISHER
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FINISHER T-SHIRT

FINISHER MEDAL

ELECTRONIC CERTIFICATE
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QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ VẬN ĐỘNG VIÊN THAM 
DỰ
PARTICIPANT PROFILE
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// Chúng tôi vô cùng vinh dự 
và vui mừng được chào đón 
hơn 300 vận động viên đến 
từ 18 quốc gia và vùng lãnh 
thộ tới tham dự thi đấu tại 
Sunset Bay Triathlon 2019.

We are extremely honored 
and pleased to welcome 
more than 300 athletes from 
18 countries and regions to 
compete at Sunset Bay 
Triathlon 2019.



VỀ BAN TỔ CHỨC
ORGANIZERS

Vịnh Hạ Long J.S.C thuộc Tập đoàn

Tuần Châu - một trong những Tập

đoàn đầu tư chuyên nghiệp hàng

đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực bất

động sản, du lịch cả nước.

Vinh Ha Long J.S.C belongs to

Tuan Chau Group - one of the

leading professional investment

groups in Vietnam in the field of

real estate and tourism nationwide.

Race Vietnam là đơn vị cung cấp giải pháp one-stop-

shop bao gồm tư vấn giám sát, thiết kế sản xuất, chứng

nhận đường chạy IAAF-AIMS, cổng đăng ký, BIB và

Chiptime cùng hệ thống tính giờ cho các doanh nghiệp,

tổ chức có nhu tổ chức giải đấu thể thao tại Việt Nam.

Race Vietnam is a one-stop-shop solution provider
including supervision consultancy, production design,
IAAF-AIMS track certification, registration portal, BIB
and Chiptime and timers for businesses and
organizations wishing to organize a sports race in
Vietnam.
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ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ORGANIZERS

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
GOLD SPONSOR

NHÀ TÀI TRỢ  BẠC
SILVER SPONSOR

NHÀ TÀI TRỢ  ĐỒNG
BRONZE SPONSOR

ĐỐI TÁC KỸ THUẬT XE ĐẠP
MECHANIC PARTNER

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
MEDIA PARTNER

ĐỐI TÁC NƯỚC ĐIỆN GIẢI
HYDRATION PARTNER

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM
NSURANCE PARTNER



CONTACT US

Hotline: 090 221 2310
E-mail: sbt19@racevietnam.com

www.sunsetbaytriathlon.vn


