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LỜI NÓI ĐẦU TRÍCH DẪN
INTRODUCTION WELCOME NOTES 

Welcome to the second edition of the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon. This 
year’s event promises to be the most exciting edition yet. Last year nearly 5,000 participants took to 
the streets of Vietnam’s most dynamic city, slogging it out through six districts and past some of the 
city’s most recognisable landmarks. This year, entries have eclipsed that mark, with over 8,200 people 
registered prior to race day making it the most anticipated sporting event weekend in the country. 
Whether you are running the marathon or the Kids’ Race or something in between, what counts is that 
you are participating and taking important steps towards living a healthier and more active lifestyle. 
Whatever your personal motivation and individual goals are for your race, remember, being great is 
one thing, but being greater together is even better.

Enjoy the challenge! 

Chào mừng đến với giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 2. Sự 
kiện năm nay hứa hẹn sẽ trở thành một cuộc đua thú vị hơn bao giờ hết. Năm 2017, có gần 5000 
vận động viên đã tham gia và chạy trên những con đường xuyên qua sáu quận của thành phố 
năng động nhất Việt nam và chiêm ngưỡng những công trình mang tính chất lịch sử. Năm nay 
với hơn 8200 vận động viên đã đăng ký  tham gia sự kiện đã khiến giải chạy trở thành tuần lễ 
thể thao được mong chờ nhất cả nước. Cho dù bạn là người chạy cự ly marathon hay tham gia 
cùng với thành viên nhỏ trong gia đình trên đường chay trẻ em, điều này chứng tỏ bạn đang đặt 
những bước chân đầu tiên hướng tới  cuộc sống lành mạnh và năng động hơn. Cho dù bạn tham 
dự cuộc đua vì động lực hay hoàn thành mục tiêu cho bản thân, nhưng hãy nhớ rằng điều tuyệt 
vời nhất vẫn là bản thân chúng ta đang vượt trội hơn mỗi ngày.

Hãy tận hưởng đường đua thử thách này theo cách của riêng bạn.

Ho Chi Minh City has been recognized as one of 
the most dynamic cities in the world. In fact, the 
World Economic Forum ranked our city the sec-
ond most dynamic in 2017 behind Bangalore in 
India and ahead of Silicon Valley in the US.

Thành phố Hồ Chí Minh đã được công nhận là 
một trong những Thành phố năng động nhất 
trên thế giới. Trên thực tế, Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới đã xếp thành phố của chúng ta là 
Thành phố năng động thứ hai năm 2017 sau 
thành phố Bangalore ở Ấn Độ và đứng trước 
Thung lũng Silicon ở Mỹ.

Kết quả này cho thấy sự nổi lên của Thành phố 
Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế và văn 
hóa quan trọng kết nối các nước trong khu 
vực Đông Nam Á và thế giới.

Trong những năm gần đây, Sở Du lịch của 
thành phố đã tập trung xây dựng các sản 
phẩm du lịch độc đáo và giới thiệu nhiều hoạt 
động xúc tiến du lịch hơn. Đó là một loạt các 
sự kiện kết nối giữa cộng đồng địa phương và 
du khách quốc tế, đặc biệt là thông qua việc 
tham gia các hoạt động thể thao như giải Mar-
athon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Tech-
combank.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh rất vui 
mừng chào đón hơn 8,200 vận động viên đến 
từ 63 quốc gia trên khắp thế giới đến tham dự 
Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 
Techcombank năm 2018. Tôi tin rằng việc 
tham gia vào sự kiện thể thao quốc tế này sẽ 
mang đến cho mọi người những trải nghiệm 
đáng nhớ khi họ chinh phục được đường chạy 
mang tính lịch sử và văn hóa của thành phố 
trẻ, năng động và hiện đại của chúng ta.

Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn tất cả các vận 
động viên đã tham gia. Chúc các bạn may mắn 
trên đường đua của sự kiện độc nhất này tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chúc cho Giải Mar-
athon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tech-
combank năm 2018 thành công tốt đẹp!

Sở Du Lịch
Thành phố Hồ Chí Minh
Department of Tourism
Ho Chi Minh City

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ 
Giám đốc

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Director - Ho Chi Minh City department Tourism 

This result recognizes the rise of Ho Chi Minh City 
as an important economic and cultural center 
connecting countries in the Southeast Asia re-
gion and the world. 

In recent years, the city’s Tourism Department 
has focused on building our unique tourism 
products and introducing more tourism promo-
tion activities. They are a diverse range of events 
that connect our local communities and interna-
tional visitors, especially through participation in 
sporting activities like this one.

The people of Ho Chi Minh City are excited to wel-
come more than 8,200 runners from 63 countries 
around the world to the 2018 Techcombank Ho 
Chi Minh City International Marathon. I strongly 
believe that by participating in this major interna-
tional sporting event, it will bring you memorable 
experiences as you conquer a course that expos-
es you to the history and culture of our young,
active and modern city.

Once again, I want to thank all of the runners par-
ticipating. Good luck as you take on the courses 
of this unique running event in Ho Chi Minh City. 
I wish the 2018 Techcombank Ho Chi Minh City
International Marathon all the success it
deserves!
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Thay mặt Sở Văn Hóa & Thể Thao Thành phố 
Hồ Chí Minh, tôi xin chào đón quý vị đến với sự 
kiện đặc biệt của năm của Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Trong những năm gần đây, cộng đồng điền 
kinh phát triển một cách mạnh mẽ và sẽ tiếp 
tục lớn mạnh hơn nữa, mang đến cho toàn 
dân sự gắn kết cộng đồng, tình bạn và hướng 
đến một lối sống năng động. 

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 
Techcombank năm 2018 sẽ đóng vai trò then 
chốt trong việc phát triển cộng đồng thể thao 
và điền kinh. Các sự kiện mang tính đại chúng 
như giải marathon lần này cũng là dịp giới 
thiệu thành phố thông qua các công trình có 
giá trị lịch sử và văn hóa quan trọng của thành 
phố.

Thay mặt liên đoàn Điền kinh TP Hồ Chí Minh, 
tôi xin chào mừng toàn thể vận động viên đến 
với giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí 
Minh Techcombank năm 2018.

Đây là một điều tuyệt vời đối với thành phố ta 
khi sự kiện chạy bộ lớn này được tổ chức bởi 
những tiêu chuẩn quốc tế và thu hút cả vận 
động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đến từ 
hơn 63 quốc gia trên thế giới.

Giải đua khai mạc năm ngoái là giải đầu tiên 
được chứng nhận quốc tế tại thành phố Hồ 
Chí Minh. Trong năm thứ hai này, sự kiện này 
sẽ còn lớn hơn và tốt hơn khi đường đua đặc 
biệt thú vị chạy qua khu vực trung tâm thành 
phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, giải marathon Quốc Tế Thành phố 
Hồ Chí Minh Techcombank năm 2018 thu hút 
sự chú ý và hỗ trợ phong trào thể thao trong 
thành phố. Giải marathon này diễn ra đúng 
lúc bởi ngày càng nhiều cá nhân ở Việt Nam 

Sở Văn Hóa & Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh
Department of Culture & Sport - Ho Chi Minh City Athletic Federation - Ho Chi Minh City

Ông Mai Bá Hùng
Phó Giám đốc Sở Văn Hóa

& Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh 
Deputy Director - Department

of Culture & Sport Ho Chi Minh City 

Ông Nguyễn Trung Hinh
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam
Vice Director & General Secretary

of Athletics Federation Vietnam

On behalf of the Culture and Sports Department 
of Ho Chi Minh City, I would like to welcome you 
to this special event this year in Ho Chi Minh City.

In recent years, the running community has 
grown exponentially and will continue to grow, 
providing residents with a sense of community 
and friendship, in addition to promoting active 
and healthy lifestyles.

The 2018 Techcombank Ho Chi Minh City Inter-
national Marathon plays a pivotal role in further 
developing local sporting and running commu-
nities. Mass participation events like this mara-
thon also shape the well-being of a city by paying 
respect to its important history and deepening 
community ties. 

I hope that everyone enjoys their running experi-
ence this weekend and I will see you at the finish 
line!

It is with great pleasure that I welcome all
participants in this year’s 2018 Techcombank Ho 
Chi Minh City International Marathon.

It is a great asset to our city that a major running 
event like this has been organized to internation-
al standards and attracts both professional and 
amateur runners from over 63 countries around 
the world. 

Last year’s inaugural marathon was the first of its 
kind to be internationally certified in Ho Chi Minh 
City. In its second year, the event will be even 
bigger and better as it tracks an exciting course 
that runs through Ho Chi Minh City’s downtown 
precincts. 

Further, the 2018 Techcombank Ho Chi Minh City 
International Marathon draws attention to and 
supports the athletic movement taking place in 
this city. The marathon comes at an exciting time 
as more and more individuals in Vietnam begin 
to focus on their health and wellbeing, which re-
affirms Ho Chi Minh City’s position as a great city 
in which to live, work and play.

Have an amazing race and I hope you find great 
joy and personal achievement in this exciting 
sporting event.

bắt đầu tập trung chăm lo sức khỏe của mình, 
khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh 
là một thành phố tuyệt vời để sống, làm việc 
và vui chơi.

Chúc toàn thể các vận động viên có một chặng 
đua tuyệt vời và đạt được thành tích cá nhân 
trong sự kiện thể thao thú vị này.

Tôi mong rằng tất cả các vận động viên đều có 
những trải nghiệm thú vị khi tham gia sự kiện 
lần này và mong gặp các bạn ở vạch đích!
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Hãy cùng vượt trội hơn tất cả những điều bạn 
có thể tưởng tượng!

Chào mừng các vận động viên đến với Giải 
Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh
Techcombank năm thứ 2!

Chúng tôi rất vui mừng khi thấy giải ngày một 
phát triển, thu hút đông đảo cộng đồng tham 
gia, đặc biệt, tinh thần vượt lên chính mình, 
nỗ lực hơn mỗi ngày, và hướng tới thành công 
vượt trội của marathon ngày càng lan tỏa 
rộng rãi. Đây cũng chính là mong muốn của 
chúng tôi khi đồng hành cùng giải, như là cam 
kết sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực 
cho cộng đồng và hướng tới một tương lai 
tươi sáng hơn cho Việt Nam.

Tiếp nối ý nghĩa cao đẹp của Giải Marathon 
Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank 2017, 
năm nay Ban tổ chức sẽ tiếp tục đóng góp 
10.000 đồng cho mỗi km hoàn thành trong 
thời gian hợp lệ của các vận động viên thi đấu 
trong ngày 2/12, vào Quỹ Vì người nghèo và 
Quỹ bảo trợ tài năng thể thao của Thành phố 
Hồ Chí Minh. Ngoài việc lan tỏa tinh thần thể 
thao, cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày, mỗi 
bước chạy của chúng ta sẽ ý nghĩa hơn trong 
mục tiêu thiện nguyện cùng cộng đồng.

Tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở vạch xuất phát 
và cùng chia sẻ những thành tích vượt trội 
của các bạn vào ngày 2/12 tới!

Thân mến,

Thân chào các Vận Động Viên,
Thật tuyệt vời khi Suntory PepsiCo Việt Nam 
và nhãn hàng Revive được đồng hành cùng 
các bạn ở giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ 
Chí Minh Techcombank với tư cách là Nhà Tài 
Trợ Nước Uống Độc Quyền.

Theo báo cáo của Đại học Standford năm 
2017, Việt Nam nằm trong danh sách những 
quốc gia ít vận động nhất thế giới (chỉ 15% dân 
số tập thể thao). Chính điều này phần nào ảnh 
hưởng để thể lực của người Việt so với các 
nước khác, kéo theo tỷ lệ người mắc các bệnh 
liên quan…ngày càng tăng. Những điều này 
chứng minh người Việt Nam đang rất “khát” 
vận động.

SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM luôn cổ vũ và 
khuyến khích tất cả nhân viên và các bạn trẻ 
tham gia các hoạt động thể dục thể thao mỗi 
ngày, để không những rèn luyền sức khỏe cho 
bản thân mà còn góp phần cổ vũ cho một lối 
sống năng động và khỏe mạnh hơn.

Hơn hết, nhãn hàng REVIVE- NƯỚC UỐNG THỂ 
THAO SỐ 1 VIỆT NAM thuộc SUNTORY PEPSICO 
VIỆT NAM luôn đặt sứ mệnh: XÂY DỰNG THẾ 
HỆ NGƯỜI VIỆT NAM NĂNG ĐỘNG từ 2008 đến 
hiện tại. Theo đó, thông qua các hoạt động 
thể dục thể thao, điển hình là chạy bộ, người 
Việt có thể dễ dàng luyện tập mỗi ngày để rèn 
luyện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc 
sống.
 
Tôi tin tưởng rằng với sự góp sức của Revive 
và các đối tác sẽ giúp Việt Nam thành một đất 
nước năng động và khỏe mạnh.
Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp ở 
vạch về đích.
Revive – Let’s Move Vietnam. 

Techcombank Suntory PepsiCo Việt Nam
Ngân Hàng
Kỹ Thương Việt Nam 

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Company

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh
Giám Đốc Điều Hành

Chief Executive Officer
NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

Ông Uday Shankar Sinha
Tổng Giám Đốc - Công ty TNHH

Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
Suntory PepsiCo Vietnam CEO

Be greater than anything you can imagine!

Welcome to the second edition of Techcombank 
Ho Chi Minh City International Marathon!
We are delighted to see the development of this 
marathon with its ability to attract a large com-
munity of participants embracing the spirit of 
achievement as they strive to be greater each 
day in their individual journeys to reach the finish 
line.   It is our desire and commitment to enable 
this self-determination which we believe will 
contribute to positive change in the community 
and help drive a brighter future for Vietnam.

Building upon the community impact from the 
Techcombank Ho Chi Minh City International 
Marathon 2017, the organizer will once again 
contribute 10,000VNĐ per kilometer for every 
participant on December 2nd that completes 
their event distance before the stated cut-off 
time.  The money raised will go to the Ho Chi 
Minh City Funds for the  Poor and Ho Chi Minh 
City Sports Talent Support Fund. In addition to 
spreading the spirit of sport and being greater 
together each day, each step we run will take on 
more significance as we give back to the com-
munity.

I hope to see you at the start line and to share 
your outstanding achievements on December 
2nd!

Sincerely,

Dear All Runners,
It is a great honor for Suntory PepsiCo Vietnam 
and Revive become a partner with Techcombank 
Ho Chi Minh City International Marathon 2018 as 
EXCLUSIVE HYDRATION SPONSOR.

According to Stanford University Report in 2017, 
Viet Nam is in the list of Less Active Countries in 
the world (only 15% population doing exercise 
every day). This effect to the Vietnamese’s phys-
ical strength comparing with other contries and 
also the disease rate increases year by year. All 
above proved that Vietnamese is really thirst for 
Healthy Active Lifestyle.

SUNTORY PEPSICO VIETNAM always encourag-
es our colleagues & youth to participate in dai-
ly physical activities, not only to improve their 
health but also to contribute to the dynamic & 
healthy lifestyle.

Revive – No.1 Sport Drink of Vietnam – always put 
the brand mission “For Vietnamese Move Gener-
ation” that will be more active & healthier since 
2008. To us, via sport passion point, especially 
running, Vietnamese can easily train themselves 
to improve physical strength & improve life qual-
ity day by day.

We believe with the contribution of Revive and 
all partners, we will make Vietnam more active & 
healthier. We wish you health and see you at the 
finish.
Revive – Let’s Move Vietnam.
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Xin chào các vận động viên!
Tôi muốn gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả 
các vận động viên, bạn bè, gia đình và khán 
giả cổ vũ. Giải Marathon Quốc Tế Hồ Chí Minh 
Techcombank mùa thứ hai là phản ánh trung 
thực về thành phố Hồ Chí Minh cùng chung 
tay tạo nên một giải marathon tuyệt vời. Đó 
không phải là quá trình chuẩn bị vài ngày hay 
vài tuần,  mà là nhiều tháng phải lên kế hoạch, 
xem xét kỹ lưỡng và làm việc cùng với nhiều 
đối tác để đảm bảo mang đến cho bạn những 
trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành 
viên đầy nhiệt huyết của các cơ quan văn 
phòng chính phủ của Thành Phố Hồ Chí Minh 
đã hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển 
của sự kiện năm nay. Cùng với đối tác chiến 
lược Techcombank và các ban ngành của 
Thành Phố Hồ Chí Minh đều cùng có chung 
tầm nhìn mang một cuộc đua marathon đẳng 
cấp thế giới đến với Thành phố Hồ Chí Minh. 
Chúng tôi ước mơ giải này sẽ trở thành một 
trong những  giải marathon lớn nhất và nhiều 
người biết đến nhất ở châu Á, thu hút được 
nhiều vận động viên tham gia trong nước lẫn 
thế giới. Ước mơ này phát triển như hạt giống 
của cây cổ thụ, mà tôi tin người Việt Nam gọi 
là Cây Đa. Cây cổ thụ này đang tiếp tục phát 
triển và lớn lên ngày càng mạnh mẽ trong 
mùa thứ hai của giải. Ngoài việc năm nay có 
hơn 8.200 vận động viên, chúng tôi rất phấn 
khởi vui mừng giới thiệu với các bạn về sự 
ra mắt của cự ly 5KM và việc mở rộng Làng 
Marathon sát bên Empire City ở khu vực Thủ 
Thiêm. Từ thứ Sáu 30/11 đến ngày đua 2/12, sẽ 
có rất nhiều hoạt động, sự kiện và những trải 
nghiệm đáng nhớ dành cho tất cả mọi người.

Ông Onslo Carrington
Tổng Giám Đốc

General Director
Sunrise Event Vietnam

Dear runners,
I would like to extend a very warm greeting to all 
of our participants as well as the friends, family 
and spectators supporting you along the race 
weekend.  The second edition of theTechcom-
bank Ho Chi Minh City International Marathon is 
truly a reflection of a great city coming togeth-
er to put forth a great marathon.  It is a massive 
undertaking that reflects not days or weeks, but 
months of planning, consideration and collabo-
ration with many stakeholders to bring about a 
successful and enriching experience. I would like 
to thank all the passionate members from the 
various government departments and offices 
of Ho Chi Minh City for their support to facilitate 
the growth of this year’s event. In conjunction 
with our strategic partners at Techcombank and 
the city departments of Ho Chi Minh City both 
have demonstrated the vision required to bring 
a world class marathon to Ho Chi Minh City. The 
dream of being one of the largest and most pop-
ular marathons in Asia, attracting participants 
from around the country and the globe, started 
growing like the seed of a tree I believe is called 
Cay Da in Vietnamese, and that Banyan tree con-
tinues to grow and blossom even stronger in this 
second year of the marathon.  In addition to over 
8,200 participants this year, we are excited to an-
nounce the introductory distance of 5km as well 
as an expanded Marathon Village next to Empire 
City in Thu Thiem. From Friday November 30th – 
Sunday December 2nd race day, there are activ-
ities, events and memorable experiences for all 
in attendance.
I look forward to welcoming all of our runners to 
the largest marathon distance field in Vietnam’s 
history as they conquer their respective dis-
tances and be greater with each step along the 
streets of one of the most dynamic cities of the 
world.

Sunrise
Events Vietnam

Tôi xin chào mừng tất cả các vận động viên 
đến giải marathon (cự ly 42km) lớn nhất trong 
lịch sử Việt Nam vì họ đã chinh phục đường 
đua và vượt trội hơn với những bước chạy dọc 
theo những con đường của một trong những 
thành phố năng động nhất trên thế giới.

Thân chào chào các vận động viên, giới truyền 
thông, tình nguyện viên và các đối tác!

Cộng đồng chạy bộ ở Thành phố Hồ Chí Minh 
vẫn còn non trẻ nhưng trong những năm gần 
đây ngày càng nhiều người đến với bộ môn 
này. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác 
với Sở Du Lịch, Sở Thể thao & Văn hóa và Liên 
đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
giải chạy marathon mẫu mực và là giải duy 
nhất tại Việt Nam đi qua sáu quận.
 
Đối với tất cả các vận động viên thuộc mọi cự 
ly, đây là thời điểm tận hưởng thành quả của 
công sức và thời gian luyện tập. Chân bạn sẽ 
đau khi băng qua vạch đích. Nhưng những gì 
đến quá dễ dàng thì sẽ không đáng có. Bạn có 
thể đi khập khiểng như người già sau ngày 
đua nhưng chúng tôi hy vọng bạn sẽ truyền 
những kinh nghiệm quý báu và chia sẻ niềm 
đam mê mãnh liệt về việc chạy bộ với những 
người khác, giúp bộ môn ngày càng phát 
triển. 

Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến tất cả các khách hàng trung thành, 
giới truyền thông, các bạn tình nguyện viên và 
các bên liên quan đã giúp chúng tôi mang đến 
sự kiện này.

Fellow runners, media, volunteers and partners,

We are honored to colloborate with the
Department of Toursim, the Department of 
Sports & Culture and the Athletic Federation of 
Ho Chi Minh City to host a truly iconic marathon 
and the only marathon in Vietnam that crosses 
six city districts. With a start line at the historical 
Saigon Zoo and Botanical Gardens founding in 
1865, the 2nd edition of the Techcombank Mara-
thon traverses this great city passing such iconic 
landmarks as Reunification Palace, Saigon Notre 
Dame Cathedral, Saigon Opera House and many 
others before finishing along the waterfront at 
Empire City in the new township of Thu Thiem.  
The route of this year’s marathon pays homage 
to the rich history of Ho Chi Minh City while high-
lighting elements of its bright and diverse future.

For all participants, it is time for your dedication 
and preparation to be rewarded.  You will expe-
rience some discomfort just to cross the finish 
line, while at the same time an amazing sense of 
exhilaration. But, nothing worth having in life that 
means anything comes easy. The day after the 
race you will walk around taller and we hope you 
will share your experience and passion for run-
ning along with health and fitness with others; 
thus helping to further the sport and a healthy 
lifestyle along the way.

Finally, we would like to offer our sincere thanks 
to all loyal participants, media, volunteers and 
stakeholders who have made this event possible.

Đỗ Huỳnh Khánh Duy  
Giám đốc dự án 
Project Director

Sunrise Event Vietnam
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TRÍCH DẪN
WELCOME NOTES 

Thay mặt cho công ty TNHH MTV Sự Kiện Sun-
rise Việt Nam và tất cả các tình nguyện viên, 
chúng tôi hân hoan chào đón hơn 8.000 vận 
động viên tham gia Giải Marathon Quốc Tế 
Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank. Chúng 
tôi tự hào giới thiệu giải marathon mùa thứ 
hai đi qua 6 quận của Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ của 
các vận động viên, nhà tài trợ và các đối tác để 
giải đấu được diễn ra thành công tốt đẹp.

Là người thường xuyên chạy bộ, tôi cảm thấy 
không gì vui hơn khi tận mắt thấy ngày càng 
nhiều người Việt Nam có lối sống năng động 
lành mạnh trong thời gian ngắn. Hằng năm, 
nhiều vận động viên đăng ký tham gia các 
sự kiện chạy bộ với các cự ly, địa hình và thời 
gian luyện tập khác nhau như môn triathlon 
và môn xe đạp. Công ty TNHH MTV Sự Kiện 
Sunrise Việt Nam chúng tôi mong muốn mang 
đến các sự kiện đạt chất lượng tiêu chuẩn 
quốc tế phục vụ cho cộng đồng.

Điểm đặc sắc của Giải Marathon Quốc Tế 
Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank năm 
nay là ba cự ly marathon, bán marathon và 
10km được Hiệp Hội và Liên Đoàn Thể thao 
Quốc tế chứng nhận chuẩn quốc tế. Tất cả các 
cự ly này đều xuất phát và kế thúc tại cùng 
một địa điểm. Vận động viên sẽ chạy xuyên 
qua Thành phố Hồ Chí Minh trên những tuyến 
đường khác nhau tuỳ cự ly. Điểm xuất phát 
là cổng chính của Thảo Cầm Viên ngay hàng 

Ông Todd Gilmore
Giám đốc đường đua

Race Director
Sunrise Event Vietnam

With great pleasure, on behalf of Sunrise Events 
Vietnam and all of our volunteers, we welcome 
8,000 of you to the Techcombank Ho Chi Minh 
City International Marathon. We are proudly pre-
senting our 2nd edition of the marathon distance 
in running through 6 districts in Ho Chi Minh City. 
To all of our athletes, sponsors and partners, we 
are grateful for your support in contributing to 
another successful race. 

As a fellow runner, it is tremendously fulfilling to 
see how a healthy active lifestyle is being em-
braced by many of the Vietnamese people over a 
short period of time. Many of you are undertaking 
numerous events annually at different distances, 
terrain and disciplines such as triathlon and cy-
cling. We at Sunrise Events wish to offer the com-
munity quality international standard events. 

This year’s edition of the Techcombank Ho Chi 
Minh City International Marathon features In-
ternational Athletic Association and Federa-
tion certified distances for a full marathon, half 
marathon and 10 km run. These distances start 
and finish at the same locations. Each distance 
takes runners across Ho Chi Minh City in different 
ways. Starting in front of the Ho Chi Minh City Zoo 
on the tree line Le Duan Street. Numerous land-
marks and waterways are on the course to enjoy. 
The finish is riverside at Empire City featuring re-
freshments and entertainment post-race. 

cây xanh mát trên đường Lê Duẩn. Bạn sẽ 
được ngắm rất nhiều địa danh nổi tiếng và các 
tuyến đường thủy trên đường chạy. Điểm kết 
thúc ngay bờ sông ở khu nhà mẫu Empire City 
với nhiều tiết mục giải trí và đồ ăn nước uống 
cho các vận động viên hoàn thành cuộc đua. 

Sunrise
Events Vietnam



BẢN ĐỒ ĐƯỜNG VÀO
LÀNG MARATHON
ACCESS MAP TO MARATHON VILLAGE
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THỜI GIAN BIỂU WEEK AT A GLANCE
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LÀNG MARATHON
MARATHON VILLAGE
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BẢN ĐỒ VẠCH XUẤT PHÁT
START LINE MAP

Ban tổ chức đã nỗ lực để làm cho Khu vực 
Xuất Phát có thể điều hướng càng tốt cho vận 
động viên. Khu vực Xuất Phát nằm ở ngã ba 
đường Lê Duẩn và Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Quận 
1 trước cổng Thảo Cầm Viên.

Để trải nghiệm của bạn thú vị hơn trước khi 
giải marathon bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn 
nên nghiên cứu kỹ Bản đồ Vạch Xuất Phát và 
ghi chú các vị trí chính trong khu vực dưới 
đây.

1. Thảo Cầm Viên
2. Khu vực giữ đồ
3. Các khu vực xuất phát được phân chia theo giờ
4. Vạch Xuất Phát   
5. Khu vực bán vé chạy (chỉ cự ly 10km)
6. Nhà vệ sinh
7. Gian hàng kỹ thuật

The organizers have endeavoured to make the 
Start Line Area as navigable as possible for
participants. The Start Line Area is located at the 
intersection of Le Duan and Nguyen Binh Khiem 
Streets in District 1 in front of the gates to the
Saigon Zoo and Botanical Gardens.

To make your experience more enjoyable prior 
to the start of the marathon, we recommend you 
study the Start Line Map carefully and take note 
of the key locations in the area below.

1. Saigon Zoo
2. Bag Deposit
3. Starting Pens
4. Start Line   
5. Ticket Sales (10km only)
6. WC
7. Technical Booth

PEN BREAKDOWN
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GIỮ ĐỒ
BAG DEPOSIT

Giải Marathon Quốc Tế Thành phố Hồ Chí Minh 
Techcombank cung cấp nơi giữ tài sản cá nhân 
của vận động viên. Tất cả tài sản cá nhân phải 
được để trong Túi Sự Kiện chính thức và được 
gửi tại Khu vực Xuất Phát. Các túi này sẽ được 
chuyển đến Khu vực Kết Thúc cho vận động 
viên nhận lại sau khi hoàn thành cuộc đua.

Vui lòng lưu ý các chỉ dẫn sau đây: 

The Techcombank Ho Chi Minh City International 
Marathon provides storage for the personal
property of participants. All personal property 
must be placed in an official Event Bag and de-
posited at the Start Line. It will then be transferred 
to the Finish Line for collection upon completion 
of your run. 

Please take note of the following guidelines:

 GIỮ ĐỒ BAG DEPOSIT

1. Chỉ sử dụng Túi Sự Kiện cho tài sản cá nhân
    Use only the Event Bag for your personal property

2. KHÔNG bỏ những đồ có giá trị vào Túi Sự Kiện 
     DO NOT place valuables in your Event Bag

3. Sử dụng Túi Sự Kiện cho các vật dụng bạn cần sau cuộc đua, ví dụ như thay quần áo, dép xỏ 
ngón, khăn tắm nhỏ, vân vân.
      Use the Event Bag for items you need after the event e.g. change of clothes, flip flops, small towels, etc.

 QUÁ TRÌNH NHẬN GIỮ ĐỒ BAG DEPOSIT PROCESS

1. Có 02 Khu vực Giữ Đồ nằm ở trên Nguyễn Bình Khiêm, vui lòng kiểm tra trang số 20.
     02 Bag Deposit area will be on Nguyen Binh Khiem Street, please check Page 20 for more infos.

2. Khi bạn gửi Túi Sự Kiện, nhân viên sẽ đưa cho bạn một Nhãn Dán Được Đánh Số
 When you deposit your Event Bag, marathon officials will provide you with a Numbered Sticker

3. Dán Nhãn Được Đánh Số ở mặt sau của số chạy (BIB). Bạn sẽ cần phải đưa cho nhân viên xem 
Nhãn Dán Được Đánh Số này để nhận lại Túi Sự Kiện sau cuộc chạy đua.
 Stick the Numbered Sticker on the back of your bib. You will need to show this Numbered Sticker to 
officials to collect your Event Bag after your run

4. Các nhân viên sẽ chuyển Túi Sự Kiện đến Khu vực Kết Thúc vì lý do an toàn
 Your Event Bag will be transferred to the Finish Line Area by officials for safe keeping
 
 QUÁ TRÌNH NHẬN LẠI TÚI BAG COLLECTION PROCESS

1. Sau khi hoàn thành cuộc đua, hãy đến khu vực Race Entry Pack Collection- REPC (cùng lều nơi 
bạn đã nhận Túi Sự Kiện)
     On finishing your run, go to the REPC area (same tent where you collected your Event Bag)

2. Đưa nhân viên xem Nhãn Dán Được Đánh Số để nhận lại Túi Sự Kiện
 Show officials your Numbered Sticker in order to have your Event Bag returned

PACERS

Khái niệm Pacers được đưa ra để giúp người 
tham gia theo dõi thời gian mong muốn của 
họ cho việc chạy marathon và bán marathon. 
Đó là một phần bổ sung cho những vận động 
viên tập trung vào việc cải thiện thành tích, vì 
vậy chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử!

Vào ngày sự kiện, bạn sẽ tìm thấy Pacers 
chính thức cầm Bong bóng Màu tại Vạch Xuất 
Phát. Các màu đại diện cho thời gian hoàn 
thành cuộc đua tương ứng. Xem màu và thời 
gian được liệt kê bên dưới.

The Pacers concept is designed to help partici-
pants clock their desired time for both the mara-
thon and half-marathon. It’s an added bonus for 
those who are focused on improving their perfor-
mance, so we highly recommend you give it a try!   

On race day, you’ll find our official Pacers holding 
Coloured Balloons at the Start Line. The colours 
represent the corresponding desired finishing 
times. See the colours and times listed below.  
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CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
PRIZE MONEY

* Các giải thưởng đã bao gồm thuế.
Prize money is inclusive of all taxes applied.
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DANH SÁCH VĐV CHUYÊN NGHIỆP
VĐV NAM MALE

PRO PROFILES

PETER
KIPLETING KETER

JOSPHAT CHOBEI

MERCY
JELIMO TOO

IMMACULATE
CHEMUTAI

GEOFFREY
KIPROTICH BIRGEN

ROBERT KIMARU
MAGUT

RADKA CHURANOVALINUS
KIPWAMABOK CHUMBA

CHARLES
KIPKORIR KIPSANG

PENINAH KIGEN

1ST PLACE: Techcombank 
Ho Chi Minh City
International Marathon 
2017
2ND PLACE:
LSR Colombo 2017
1ST PLACE: BDMS 2017
3RD PLACE: Khon Kaen In-
ternational 2017
1ST PLACE:
Taiping International 2012
Personal best: 02:28:47

3RD PLACE: Jakarta
Mandiri Marathon 2018
2ND PLACE: Kuching
Marathon 2018
3rd Place:
Cebu Marathon 2017
1ST PLACE:
Iloilo Marathon 2016
1ST PLACE:
Kaohsiung International 
Marathon 2015
Personal Best: 2:10:36

1ST PLACE:
Colombo Marathon 2017
1ST PLACE:Taipei Standard 
Chartered Marathon 2014
1ST PLACE:
Taipei Marathon 2013
1ST PLACE: Taipei
Expressway Marathon 2013
Personal Best : 2:34:52

1ST PLACE: Kaoshiung Mar-
athon 2018 
2ND PLACE: Jakarta
Mandiri Marathon 2018 
2ND PLACE: Tours
Marathon 2017
1ST PLACE: Caen
Marathon 2014 
Personal Best: 2:40:42

2ND  PLACE: Techcombank 
Ho Chi Minh City
International Marathon 
2017
1ST PLACE: City of Peace In-
ternational 2016
1ST PLACE:
Mandiri Jakarta 2015
1ST PLACE:
Teipei International
Expressway 2015

3RD PLACE:
Tallinn Marathon 2017
2ND PLACE:
Tallinn Marathon 2016
1ST PLACE: Helsinki
Half marathon 2018 
1ST PLACE: Helsinki
Half marathon 2017
Personal Best : 2:21:20

1ST PLACE: Kuwait
City Marathon 2017 
15TH PLACE: Praha
Marathon 2017
2ND PLACE: Klazienaveen 
Marathon 2016
3RD PLACE: Belfast
City Marathon 2016
3RD PLACE: Apeldoorn
Midwinter Marathon 2013
Personal Best: 2:45:29 

10TH PLACE: Kangar Perlis 
Marathon 2016 
4TH PLACE:
Macao International
Marathon 2014 
2ND PLACE: Indianapolis 
One America Festival
Mini Half Marathon 2015
2ND PLACE : Coban
Medio Marathon
international 2015
Personal Best : 2:15:20

2ND PLACE: Tsurabaya
INA Marathon 2017
4TH PLACE: Jakarta
INA Marathon 2017
3RD PLACE: Bali
INA marathon 2016
Personal Best : 2:34:46

2ND PLACE: Bali
Marathon 2018 
1ST PLACE: Jakarta Mandiri 
Half Marathon 2018 
5TH PLACE: Singapore 
Standard Chartered
Marathon 2017
1ST PLACE: Dili
Marathon 2016 
Personal Best: 2:42:56
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VĐV NỮ FEMALE

KENYA    

KENYA    

KENYA    

KENYA    

KENYA    KENYA    

KENYA    KENYA    

CZECH

UGANDA
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THỬ THÁCH CÂU LẠC BỘ CHẠY
RUN CLUB CHALLENGE

Bạn có phải là thành viên của câu lạc bộ chạy không? Câu lạc bộ của bạn có thích thử thách 
không? Thử Thách Câu Lạc Bộ là cách hoàn hảo để các câu lạc bộ chạy ở Việt Nam và từ khắp nơi 
trong khu vực tạo ra sự cạnh tranh thân thiện nhưng ly kỳ với nhau.

Thử thách được dựa trên kết quả hoàn thành của mỗi thành viên câu lạc bộ. Khi mỗi thành viên 
câu lạc bộ vượt qua vạch đích, câu lạc bộ của họ sẽ được cộng điểm (xem bảng dưới đây). Những 
người chiến thắng của Thử Thách Câu Lạc Bộ sẽ là câu lạc bộ có số điểm tích lũy cao nhất và họ 
sẽ nhận được một số giải thưởng lớn:
-   10 vé tham gia chạy Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank năm 2019 
-   Được công nhận trên trang web của chúng tôi, trang Facebook Fanpage, Instagram và email

Tất cả những gì bạn phải làm là tìm ra câu lạc bộ của bạn trên mẫu đăng ký trực tuyến. Xin lỗi, 
câu lạc bộ của bạn sẽ không được cộng điểm nếu bạn đã quên!

Thành lập năm 2014,
sau 4 năm đã phát triển
lên đến hơn 7,000 thành viên online

là câu lạc bộ chạy bộ đầu tiên
tại TP.HCM được thành lập đầu năm 2013 để 
kết nối những bạn trẻ yêu chạy bộ ở mọi lứa 
tuổi và trình độ khác nhau, tạo nên sân chơi 
vui khỏe, bổ ích cho cộng đồng. 

Established since 2013, Sunday Running Club 
(SRC) has been practicing with all running lovers.

Founded since 2014, VietRunners
now have 7,000 members with
300 members are active
in Ho Chi Minh City.

After the first edition, I am not surprised that 
SRC’s members are listing Techcombank Ho Chi 
Minh City International Marathon as a must-run 
marathon. The course is IAFF - certified and
having the avid pacers, SRC really hopes to 
achieve the new PR to end 2018 gloriously in 
their own beloved city, where we live, work and 
love everyday.

Sau năm đầu tổ chức tôi không ngạc nhiên khi 
được biết Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố 
Hồ Chí Minh Techcombank được xem như là 
một giải chạy không thể bỏ qua đối với cộng 
đồng chạy bộ. Với đường chạy thiết kế mới, 
khoa học hơn và đạt chuẩn IAFF, cùng với đội 
ngũ người dẫn tốc độ (pacer) được đầu tư bài 
bản, chất lượng, các thành viên SRC mong 
muốn sẽ lập nên những kỷ lục cá nhân mới tại 
giải chạy trên chính thành phố thân yêu nơi 
mình sống và làm việc.

Are you a member of a run club? Is your club up for a challenge? The Run Club Challenge is the perfect 
way for run clubs in Vietnam and from around the region to create a friendly but thrilling rivalry among 
each other. 

The challenge is based on the finishing results of each run club member. As each club member cross-
es the finish line, they earn points for their club (see table below). The winners of the Run Club Chal-
lenge will be the club with the highest number of accumulated points and they will receive some great 
prizes:
-  10 Complimentary Entries to Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon 2019 
-  Worldwide recognition on our website, Facebook fan page, Instagram and mass emails

All you have to do is identify your run club on the online registration form. Sorry, no points for your club 
if you forget!

*Thành viên không xác định câu lạc bộ chạy của mình trong mẫu đăng kí online sẽ không được 
tính điểm cho câu lạc bộ!
*Member who does not identify his/her run club in the online registration form will not score any point 
for the club!

  VIETRUNNERS

   SUNDAY RUNNING CLUB

Tôi nhận thấy số lượng thành viên trong
VietRunners tham gia giải Techcombank Mar-
athon gia tăng đáng kể, đến hơn 60%.
Và những người bạn của tôi ở các CLB khác tại 
TP.HCM cũng nhận thấy điều tương tự.

Số lượng người mới tham gia chạy bộ tại 
TP.HCM trong 1 năm vừa qua cũng chứng kiến 
sự phát triển vượt bậc, đi kèm với đó là sự 
quan tâm tới các giải chạy mang tính chuyên 
nghiệp rất lớn.

I have noticed the significant growth of 60% of 
the Techcombank Ho Chi Minh City Internation-
al Marathon 2018 in comparison with 2017. And 
this happened simultaneously with every other 
run clubs. In the past year, more and more new 
runners have joined the running community, and 
they started to pay attention to greater, interna-
tional marathons organized in Vietnam.

Though runners are also busy with daywork 
and personal life yet they really commit in par-
ticipating in the Techcombank Ho Chi Minh City 
International Marathon 2018. Each runner has a 
different goal, however they always want to enjoy 
the most professionally organized sports events 
in Vietnam.

  Trần Minh Khôi
  Người sáng lập CLB Việt Runners
  Founder of VietRunners

  Phạm Thanh Tuấn
  Người sáng lập của
  CLB Sunday Running Club
  Founder of Sunday Running Club
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THỬ THÁCH DOANH NGHIỆP
/ THỬ THÁCH BƯỚC CHẠY ĐẦU TIÊN
CORPORATE / FIRST-STEP CHALLENGE

FIRST-STEP CHALLENGE

CORPORATE CHALLENGE

Thử Thách Doanh Nghiệp / Thử Thách Bước Chạy Đầu Tiên được thiết kế để 
khuyến khích các công ty đẩy mạnh sự tham gia của các nhân viên một cách 
đơn giản. Thử thách cho phép các công ty nuôi dưỡng một nền văn hóa lành 
mạnh và năng động trong nội bộ, nhưng cùng lúc hưởng thụ sự cạnh tranh 
phấn khích mang lại cho các công ty khác cùng quy mô. Các công ty trong 
cùng một bộ phận cạnh tranh với nhau trong hai thử thách:
The Corporate / First-Step Challenge has been designed to encourage
companies to promote active engagement among their employees in a seamless 
and simple way. The challenge enables companies to foster a healthy and active 
culture internally but at the same enjoy the excitement competition brings with 
other companies of the same size. Companies in the same division compete with 
each other in two challenges:

   1. THỬ THÁCH CỰ LY DISTANCE CHALLENGE

Công ty chiến thắng là công ty đạt được
tổng số kilomet cao nhất do nhân viên
của họ hoàn thành.

   2. THỬ THÁCH THỜI GIAN TIME CHALLENGE

Công ty chiến thắng là công ty đạt được
tốc độ trung bình nhanh nhất của tất cả
nhân viên mình. 

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đối tác và người tham dự, những đơn vị đóng 
góp cho sự phát triển tương lai của lối sống lành mạnh và sức khoẻ ngay tại môi trường công 
sở, góp phần mang lại vinh quang cho người chạy trên bục chiến thắng. Hẹn gặp lại các bạn ở 
Vạch Đích, nơi bắt đầu hành trình cho một lối sống khoẻ mới.

   GIẢI THƯỞNG PRIZES

CÚP THẮNG GIẢI
Có Hai Cúp Danh Hiệu Vĩnh Cửu cho Cự Ly và 
Thời Gian được trao cho các doanh nghiệp 
được chia làm 3 nhóm. Những công ty chiến 
thắng sẽ giữ chiếc cúp trong 12 tháng cho đến 
khi họ trao lại cho công ty chiến thắng của 
năm sau. 
 
VÉ MIỄN PHÍ
Những công ty chiến thắng trong ba nhóm sẽ 
tự động được nhận vé miễn phí tham gia cuộc 
thi Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 
Techcombank năm 2019.
- Divion 1: Ba suất
- Divion 2: Năm suất
- Divion 3: 10 suất

TROPHIES
There are Two Perpetual Trophies for
Distance and Time awarded in each of the three 
divisions. The winners keep the trophies at their
companies for 12 months until they are passed to 
the winners of the following year’s event. 

 
COMPLIMENTARY SLOTS 
The winners in each of the three divisions will be 
presented with complimentary automatic entry 
into the Techcombank Ho Chi Minh City 
International Marathon 2019. 
- Division 1: Three slots
- Division 2: Five slots
- Division 3: 10 slots

The winning company attains the highest number 
of total kilometres finished by their employees.

The winning company attains the fastest
average pace of all finishers from the company.

We would like to acknowledge our corporate partners and participants that are fostering tomorrow’s 
champions today with a focus on health & wellness in the workplace.  See you all at the finish line for 
the beginning of a journey along the road to a healthy lifestyle.
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HÃY TIẾP TỤC CHẠY,
HÃY TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP!

KEEP RUNNING, KEEP GIVING!

Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 
Techcombank tự hào hợp tác với UpRace, một 
nền tảng để thiết lập, tiếp cận và chia sẻ các 
mục tiêu cá nhân trong một cộng đồng đáng 
khích lệ và cạnh tranh.

Đối với mỗi thành viên của UpRace đăng ký 
tham dự Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ 
Chí Minh Techcombank, ban tổ chức sẽ đóng 
góp một phần lấy từ phí đăng ký của bạn cho 
Tổ chức Từ thiện Trẻ sơ sinh Việt Nam nhằm 
giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở Đông Nam 
Á, tập trung vào nước Việt Nam.

Số tiền mà ban tổ chức sẽ đóng góp là:
 • Cự ly Marathon cho Người Không Phải Bản 
Địa – 145,000 VND
 • Cự ly Marathon cho Người Bản Địa – 110,000 
VND
 • Cự ly bán Marathon cho Người Không Phải 
Bản Địa –  125,000 VND
 • Cự ly bán Marathon cho Người Bản Địa – 
85,000 VND
 • Cự ly 10km cho Người Không Phải Bản Địa – 
80,000 VND
 • Cự ly 10km cho Người Bản Địa – 65,000 VND
 • Cự ly Trẻ Em – 50,000 VND

Giải Marathon Quốc Tế Thành phố Hồ Chí Minh 
Techcombank tự hào thông báo rằng hơn XXX 
triệu VND đã được quyên góp cho Tổ chức Từ 
thiện Trẻ sơ sinh Việt Nam kể từ khi mở cổng 
đăng ký cho sự kiện năm nay.

Có câu nói rằng những gì chúng ta cho đi là 
những gì chúng ta nhận lại, vì vậy, công ty 
TNHH MTV Sự Kiện Sunrise Việt Nam xin cảm 
ơn bạn đã tạo sự khác biệt thông qua sự hỗ 
trợ của bạn.

Techcombank Ho Chi Minh City International 
Marathon is proud to partner with UpRace, a plat-
form for setting, reaching and sharing
personal goals within an encouraging and
competitive community.

For every UpRace participant that registers for 
the Techcombank Ho Chi Minh City Internation-
al Marathon, the organizers will donate a portion 
from your registration fee to charity Newborns 
Vietnam which is dedicated to reducing
neonatal mortality in Southeast Asia, with a spe-
cific focus on Vietnam.

The amounts the organizers will donate are:

• Full-Marathon Non-Resident – VND 145,000
• Full-Marathon Resident – VND 110,000
• Half-Marathon Non-Resident – VND 125,000
• Half-Marathon Resident – VND 85,000
• 10km Non-Resident – VND 80,000
• 10km Resident – VND 65,000
• Kids’ Run – VND 50,000

Techcombank Ho Chi Minh City International 
Marathon is proud to announce that more than 
VNDXXX million has been raised for Newborns 
Vietnam since registrations for this year’s event 
opened.  

It’s said that what we put out is what we get back, 
therefore, Sunrise Events Vietnam would like to 
thank you for making a difference through your 
support. 

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sơn Hương
www.ytesonhuong.com
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TÌNH NGUYỆN VIÊN
VOLUNTEERS

Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí 
Minh Techcombank năm 2017 là sự kiện thể 
thao lớn tại Việt Nam, hơn 600 bạn sinh viên 
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia với 
vai trò là tình nguyện viên đã thể hiện kỹ năng 
làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ 
chức sự kiện, được ban tổ chức và vận động 
viên tham dự đánh giá cao về tính chuyên ng-
hiệp. Đặc biệt, đối với sinh viên đang theo học 
ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện, 
các bạn đã ứng dụng các kiến thức đã học ở 
Trường vào thực tế và góp phần vào thành 
công của giải. 

Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 
Techcombank năm 2018, Đại học Tôn Đức 
Thắng tiếp tục đồng hành với vai trò là nhà tài 
trợ nguồn nhân lực cho sự kiện. Cùng với sức 
trẻ, tinh thần tình nguyện, sự năng động, sáng 
tạo và tính chuyên nghiệp các tình nguyện 
viên của trường Tôn Đức Thắng sẽ mang đến 
sự trải nghiệm tuyệt vời đến tất cả các bạn 
VĐV tham dự sự kiện. 

The Techcombank Ho Chi Minh City Internation-
al Marathon 2017 was the major sports events 
in Vietnam, more than 600 Ton Duc Thang stu-
dents who participated as volunteers expressed 
skills in teamwork, communication, organization 
and highly rated by organizers and athletes with 
professionalism. In particular, it was the best way 
for students with Business and Sports event to 
apply their knowledge to real life experience and 
hands-on practice, and contributed to the suc-
cess of the event.

The Techcombank Ho Chi Minh City Interna-
tional Marathon 2018, Ton Duc Thang University 
continues with the role as a sponsor of human 
resources for the event. Our youth, our spirit of 
volunteering, activism, creativity, and the profes-
sionalism will bring great experience to all the 
athletes attending the event. 
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WHAT IF I HAVE QUESTION ON THE DAY OF THE 
EVENT?
Volunteers will be available to support. Please look for 
our volunteers in YELLOW shirt to ask for
support. We also have Information Desk in the Expo area 
to further answer any question you have.

CAN I STILL REGISTER ON-SITE DURING THE EVENT?
Yes. You can register on-site in the Race kit Collection 
tent / Time: 30.11 - 01.12.2018 (5km registration closes at 
12:00, Kids Run registration closes at 16:00, 01.12.2018) 
as long as there are slots available

WHAT IF I LOSE SOMETHING DURING THE 3 DAYS OF 
THE EVENT?
Lost & Found counter will be located within the Race kit 
collection tent. Any Lost & Found items will be kept for 
picking up at SEV office till 1 week after race day. Please 
contact us at info@sunriseevents.com.vn

WHERE DO I PARK BEFORE AND DURING RACE DAY?
Please refer to access map on page 15 for parking on 
November 30- December 02, 2018. Motorbike parking 
will be offered at Saigon Zoo entrance on Nguyen Thi 
Minh Khai St.

WHAT IF I DON’T FEEL WELL DURING THE RUN?
We have arranged Medical stations along the course, 
or you can stop at any Hydration station or any of our 
volunteers/marshal for assistance and to connect with 
the closest Medical station. We also provide medical 
personnel to patrol the course.

HOW DO I GET MY RESULT AFTER THE RACE?
After the race, we will provide a link on our website to 
the database where runners can search for their results 
based on their bib numbers or names.

WHERE CAN I FIND ADDITIONAL RACE RULES?
You can find more race rules on our website underRules 
and Regulations: https://www.marathonhcmc.com/
rules-and-regulations/

WHERE WILL I BE ABLE TO CHANGE MY CLOTHES
AFTER THE RACE?
Changing tents will be located at the Finish Area.

WHAT DO I NEED TO BRING TO COLLECT MY RACE KIT?
Registration Email Confirmation (digital format accept-
ed), government issued photo ID. If you are collecting 
for someone else or PIC to collect for Corporate Chal-
lenge, please read the instruction for Race kit collection 
on our website at: https://www.marathonhcmc.com/
race-kit-collection/

HỎI ĐÁP FAQS

NẾU TÔI CÓ CÂU HỎI TRONG NGÀY DIỄN RA SỰ KIỆN?
Tình nguyện viên sẽ hỗ trợ trả lời câu hỏi. Vì thế, 
vui lòng tìm các bạn tình nguyện viên mặc áo 
VÀNG nếu có thông tin cần giải đáp. Đồng thời, 
chúng tôi cũng có quầy Thông Tin trong khu 
Triễn lãm để hỗ trợ.
   
TÔI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TRONG NGÀY DIỄN RA SỰ KIỆN?
Có. Bạn có thể đăng ký tại chỗ trong khu vực 
Nhận race kit / Thời gian: 30.11 - 01.12.2018 (5km 
đóng đăng ký lúc 12:00 và Kids Run đóng đăng 
ký lúc 16:00 ngày 01.12.2018) cho đến khi còn vé. 

NẾU TÔI BỊ MẤT ĐỒ TRONG 3 NGÀY SỰ KIỆN?
Chúng tôi có quầy Thất Lạc trong lều Nhận Race 
kit. Những vật dụng thất lạc sẽ được giữ lại 
trong văn phòng Sunrise Events Vietnam cho 
mọi người nhận trong vòng 7 ngày sau sự kiện. 
Vui lòng liên hệ qua email info@sunriseevents.
com.vn

TÔI SẼ GIỮ XE Ở ĐÂU TẠI SỰ KIỆN?
Vui lòng xem Bản đồ lối vào tại trang 15 dành cho 
ngày 30.11 - 02.12.2018. Tại vạch xuất phát, bãi 
giữ xe hai bánh nằm tại cổng Thảo Cầm Viên trên 
đường Nguyễn Thị Minh Khai.

NẾU TÔI CẢM THẤY KHÔNG KHỎE TRONG LÚC CHẠY?
Chúng tôi có bố trí trạm y tế suốt dọc đường 
chạy, và bạn cũng có thể dừng ở các trạm tiếp 
nước hay các bạn tình nguyện viên dọc đường 
để được hỗ trợ hoặc để được thông báo với trạm 
y tế gần nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng điều 
động y sĩ lưu động dọc đường để hỗ trợ y tế một 
cách tốt nhất.

LÀM SAO TÔI BIẾT KẾT QUẢ SAU KHI CHẠY?
Sau giải chạy, chúng tôi sẽ cung cấp đường link 
tra cứu kết quả theo số Bib và tên của người 
chạy trên trang website của giải.
  

TÔI CÓ THỂ TÌM THẤY ĐIỀU LỆ GIẢI Ở ĐÂU?
Bạn có thể tìm điều lệ của giải trên tại đường: 
http://vn.marathonhcmc.com/cac-quy-tac-va-
luat-le/
  

TẠI VẠCH VỀ ĐÍCH TÔI CÓ THỂ THAY ĐỒ Ở ĐÂU?
Chúng tôi có bố trí phòng thay đồ sau khi chạy 
tại vạch về đích.

TÔI CẦN ĐEM THEO GÌ ĐỂ NHẬN RACE KIT?
Thư điện tử xác nhận đăng ký (chấp nhận bản 
điện tử), giấy tờ tuỳ thân có hình. Nếu bạn đến 
nhận cho người khác, hay nhận cho Corporate 
Challenge, vui lòng đọc hướng dẫn nhận Race 
kit tại: http://vn.marathonhcmc.com/nhan-
race-kit/

The Association of International Marathons and 
Distance Races (AIMS) has certified all distances 
of the Techcombank Ho Chi Minh City International 
Marathon. The marathon, half distance marathon 
and 10 km all start on the hundred year old tree 
lined Le Duan streeet. The marathon and half wind 
through the heart of city passing numerous land-
marks in the first 5 km. At this point, the marathon 
and half diverge with the marathon moving to Vo 
Van Kiet street. The runners will be taken past the 
Stock Exchange building and along the Ben Nghe 
canal before a U-Turn back to District 1 beside the 
Saigon river on Ton Duc Thang street where they re-
join the half and 10 km courses. 

The half way point of Marathon is directly in front 
the Techcombank HCMC office tower on Ton Duc 
Thang. Runners pass this tower onto Nguyen Huu 
Canh street and over the Thu Thim Bridge to District 
2. Within the Thu Thiem area of District 2 the run-
ners follow the river once again with a tremendous 
view of the down town skyline. Runners will then 
pass one of the “fan zones”. At this point the 10km 
runners U-turn and proceed to the finish line.
The marathon and half marathon runners move 
away from the river and work their way towards the 
Diamond Island area of District 2. On entering the 
Diamond Island area the Half Maraton U-Turn and 
return on the same path finishing at the Empire city 
Finish line. Marathon runners, within Diamond Is-
land, are once again along the Saigon River for an 
out back section through the quiet suberbs of Di-
amond Island. On exiting Diamond Island, the mar-
athon course retraces the path to the fan zone and 
turns the last 1 km into the Empire City Finish line. 

The Techcombank Ho Chi Minh City marathon 
course is largely a flat course with 7 bridges to 
challenge the legs. The Thu Thiem bridge is long-
est of these with all distance crossing the Saigon 
river on this bridge. The temperatures are expect-
ed to range from 24 degress celcius to 32 degrees 
celcius through the day. All runners are encouraged 
to hydrate well at our Revive hydration stations. 
Best of luck to all runners. 

MÔ TẢ ĐƯỜNG ĐUA MARATHON COURSE DESCRIPTION 

Hiệp hội marathon quốc tế (AIMS) đã chứng 
nhận chuẩn quốc tế cho tất cả các cự ly của Giải 
Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tech-
combank. Ba cự ly marathon, bán marathon và 
10km đều xuất phát ở hàng cây xanh trăm tuổi 
trên đường Lê Duẩn. Ở 5km đầu tiên, những vận 
động viên chạy cự ly marathon và bán marathon 
sẽ đi xuyên qua trung tâm của thành phố với 
những địa danh nổi tiếng. Tại đây, vận động viên 
chạy cự ly marathon và bán marathon sẽ tách ra, 
cự ly marathon sẽ chạy đến đường Võ Văn Kiệt. 
Các vận động viên sẽ đi qua tòa nhà Sở Giao Dịch 
Chứng Khoán TP. HCM và chạy dọc theo kênh 
Bến Nghé trước khi quay đầu về Quận 1 bên cạnh 
sông Sài Gòn trên đường Tôn Đức Thắng, đây 
cũng là đường giao với cự ly bán marathon và 10 
km.

Địa điểm ½ tuyến đường cự ly marathon là ngay 
trước tòa nhà trụ sở Techcombank Hồ Chí Minh 
trên đường Tôn Đức Thắng. Vận động viên sẽ 
chạy qua toà nhà vào đường Nguyễn Hữu Cảnh 
và qua cầu Thủ Thiêm hướng về Quận 2. Trong 
khu vực Thủ Thiêm thuộc Quận 2, vận động viên 
chạy dọc bờ sông lần nữa với quang cảnh tuyệt 
đẹp của đường chân trời. Sau đó, vận động viên 
sẽ đi ngang qua những khu vực cổ vũ. Tại địa 
điểm này, cự ly 10km sẽ quay đầu và thẳng tiến 
về vạch đích.

Các vận động viên chạy marathon và bán mara-
thon di chuyển ra khỏi đường dọc bờ sông và đi 
về phía Đảo Kim Cương của Quận 2. Khi vào khu 
vực Đảo Kim Cương, cự ly bán marathon sẽ quay 
đầu, chạy đường cũ và hoàn thành cuộc đua ở 
khu nhà mẫu Empire City. Cũng trong Đảo Kim 
Cương, các vận động viên cự ly marathon chạy 
dọc theo sông Sài Gòn lần nữa trong khu vực yên 
tĩnh của Đảo.

Khi rời khỏi Đảo Kim Cương, cự ly marathon sẽ 
quay lại đường cũ dẫn đến khu vực người hâm 
mộ và 1 km cuối cùng sẽ chạy đến khu vực nhà 
mẫu Empire City.

Đường chạy của Giải Marathon Quốc Tế Thành 
Phố Hồ Chí Minh Techcombank đa phần là đường 
bằng phẳng, với 7 cây cầu để thử thách đôi chân 
bạn. Tất cả các cự ly đều đi qua cầu Thủ Thiêm. 
Trong số 7 cây cầu này, đây là cây cầu dài nhất 

băng qua sông Sài Gòn. Dự kiến nguyên ngày thi 
đấu nhiệt độ sẽ từ 24 độ lên đến 32 độ. Tất cả các 
vận động viên nên bổ sung nước đầy đủ tại các 
trạm nước Revive. Chúc các bạn may mắn!
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CÁC VẬT DỤNG
CẦN THIẾT CHO NGÀY ĐUA
RACE DAY ESSENTIALS

• Ghim mã số chạy (BIB) vào bốn góc, đảm bảo không có thông tin nào bị che khuất
• Đảm bảo các chi tiết liên lạc khẩn cấp được viết bằng bút bi vào mặt sau của mã số chạy (BIB)
• Không thay đổi, chỉnh sửa, gấp hoặc vò mã số chạy (BIB)
• Không tháo thiết bị định vị thời gian

• Có mặt ít nhất 30 phút trước giờ xuất phát
• Chạy qua tất cả các thảm tính giờ. Nếu không, kết quả chạy của bạn là KHÔNG HOÀN THÀNH 
(DNF) hoặc BỊ TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU (DQ).
• Xếp hàng trong khu vực chạy theo thời gian ước tính hoàn thành.
• Bắt đầu chạy trong vòng 30 phút kể từ khi có hiệu lệnh cờ xuất phát. Nếu không, bạn sẽ bị truất 
quyền thi đấu (DQ).

• Pin your bib at each corner ensuring you don’t cover any information
• Ensure emergency contact details are written in ballpoint pen on the back of your bib
• Do not alter, modify, fold or crumple your bib
• Do not remove the timing device

• Arrive at least 30 minutes before your flag-off time
• Run across all timing mats. Failure to do so will result in a DID NOT FINISH (DNF) or DISQUALIFIED (DQ)
• Queue in the race pen according to your estimated finish time
• Start running within 30 minutes after flag-off. Failure to do so will lead to disqualification (DQ)

   LÀM SAO ĐỂ ĐEO MÃ SỐ CHẠY (BIB) HOW TO WEAR YOUR BIB

   QUY ĐỊNH RULES

• Vận động viên chạy nhanh sẽ đứng đầu vạch xuất phát
• Tại các trạm y tế, ra dấu hiệu cho tình nguyện viên để thông báo cho họ yêu cầu của bạn
• Vui lòng lấy đồ trong trật tự

• Tránh nói chuyện lớn tiếng ảnh hưởng đến các vận động viên khác
• Thuộc các quy định để chuẩn bị cho ngày đua.

• Bỏ rác vào thùng

• Quan sát trước khi bạn quyết định chạy chậm lại
• Tránh chạy hàng ngang hơn hai người
• Chú ý xung quanh, đặc biệt là khi làm mát bằng nước hoặc dừng lại đột ngột
• Nhìn phía sau trước khi chạy hoà vào nhóm chạy.
• Tiếp tục di chuyển sau khi băng qua vạch đích.

• Allow faster runners to the front of the start line.
• At aid stations, signal to volunteers to inform them of your needs
• Don’t rush for supplies

• Refrain from loud conversations as they may disturb other runners
• Familiarise yourself with the rules in preparation for race day

• Dispose of rubbish in designated bins

• Check before you decide to slow down.
• Avoid running more than two abreast.
• Be mindful of your surroundings, especially when cooling off with water or coming to a sudden stop.
• Look behind you before merging into a running pack.
• Continue moving forward after crossing the finish line.

   LỜI KHUYÊN CHUNG GENERAL TIPS

   HÃY THẬN TRỌNG BE CONSIDERATE

   KHÔNG XẢ RÁC DO NOT LITTER

   HÃY LÀ MỘT NGƯỜI CHẠY BỘ CHÍN CHẮN BE A THOUGHTFUL RUNNER

QUY ƯỚC CHẠY ĐUA
RUNNING ETIQUETTE
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GIẢI TECHCOMBANK
IRONMAN 70.3 VIETNAM
09-12.05.2019 / THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Đối tác chiến lược Techcombank và Công ty 
TNHH MTV Sự Kiện Sunrise Việt Nam tự hào 
mang đến cho bạn Giải Techcombank IRON-
MAN 70.3 Việt Nam tại Đà Nẵng vào ngày 11 & 
12 tháng 5 năm 2019. Năm tới, sự kiện này sẽ 
kỷ niệm hai cột mốc quan trọng trong lịch sử 
thi đấu ba môn phối hợp ở Việt Nam. Đây sẽ là 
lần kỷ niệm 5 năm thành lập của giải với chuỗi 
IRONMAN thế giới và đây cũng sẽ là lần đầu 
tiên Việt Nam tổ chức Giải Vô Địch IRONMAN 
70.3 Châu Á - Thái Bình Dương, chỉ số cho thấy 
môn thể thao này đã du nhập và phát triển tốc 
độ như thế nào ở Việt Nam trong một thời gian 
ngắn như vậy.

Những vận động viên tham gia ba môn phối 
hợp đỉnh nhất từ châu Á-Thái Bình Dương 
và thế giới sẽ hội tụ tại Đà Nẵng xinh đẹp 
với đường đua tốc độ cùng nhiều thanh lam 
thắng cảnh, xuất phát với bơi biển 1.9km ngoài 
khu vực Khách Sạn Hyatt Regency Đà Nẵng - 
khách sạn chủ nhà và là “trung tâm giải”. Từ 
đó, các vận động viên sẽ đạp hai vòng 90km 
chạy dọc theo bờ biển nguyên sơ của Đà Nẵng 
với những địa danh văn hóa và tự nhiên nổi 
tiếng nhất. Cuộc đua cuối cùng rất thử thách, 
vận động viên phải chạy vòng 21km và trở lại 
Khách sạn Hyatt Regency Đà Nẵng để hoàn 
thành giải đấu bên bên bờ biển tuyệt đẹp.

Giải đấu Sprint (Ba môn phối hợp cự ly ngắn) 
được tổ chức trước một ngày của sự kiện 
chính thức cho những vận động viên không 
tranh giành giải thưởng hoặc dành cho những 
vận động viên lần đầu tham gia cho cự ly ngắn 
hơn. Giải đấu này là giải hoàn hảo cho những 
vận động ngẫu hứng muốn được trải nghiệm 
cuối tuần hoặc đơn giản là hình phạt nhẹ vì 
ít luyện tập! Giải đấu Sprint yêu cầu các vận 
động viên bơi 750m, đạp xe 20km và chạy 
5km. Giải đấu khá nhanh với vô số niềm vui, 
đặc biệt là đối với các đội trong hạng mục tiếp 
sức có thể tham gia với bạn bè và tận hưởng 
sự cạnh tranh thân thiện với những đội khác.

Chúng tôi không quên những em bé với sự 

kiện của bé diễn ra vào thứ Bảy trước ngày 
đua chính vào Chủ Nhật, Giải đấu IRONMAN 
70.3 Việt Nam Techcombank là sự kiện cuối 
tuần hoàn hảo dành cho gia đình với nhiều 
hoạt động vui tươi và lành mạnh cho cả gia 
đình!

Techcombank and Sunrise Events Vietnam are 
proud to bring you the 2019 Techcombank IRON-
MAN 70.3 Vietnam in Danang on May 09-12, 2019. 
Next year, the event celebrates two significant 
milestones in the history of competitive triathlon 
in Vietnam. It will be the 5th anniversary of the 
race’s inception on the IRONMAN world series 
and it will be the first time Vietnam has hosted 
the IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Championships, 
an indicator of just how far this sport has come in 
Vietnam in such a short time. 

The best triathletes from Asia-Pacific and the 
world will converge on beautiful Danang to race 
a fast and scenic course starting with a 1.9km 
ocean swim off the beautiful Hyatt Regency 
Danang Resort & Spa – the host hotel and “race 
central”. From there, the athletes will take in a 
scenic two-loop 90km bike course running along 
Danang’s pristine coastline and backdropped by 
some of the city’s best-known natural and cul-
tural landmarks. The final leg is a flat, yet chal-
lenging, 21km out-and-back run course where 
the athletes return to the Hyatt Regency Danang 
for a stunning beachfront finish.

The Sunrise Sprint held on the day before the 
main event gives those who are less serious 
about competition or who are trying out triathlon 
for the first time, to participate in a much shorter 
course. It’s also perfect for the seasoned triath-
lete who wants to get the most out of their week-
end or are just simply gluttons for punishment! 
The Sunrise Sprint requires participants to swim 
750m, bike 20km and run 5km. The race is fast 
and furious and loads of fun, especially for teams 

in the relay category who can participate with 
friends and enjoy a friendly rivalry with others. 

The kids aren’t forgotten either with their own 
event taking place on the Saturday before the 
main event on Sunday All-in-all, the Techcom-
bank IRONMAN 70.3 Vietnam is the perfect fami-
ly weekend getaway packed with fun and healthy 
activities for everyone!
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