
UBNI) TỈNH HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
SỚ VHTT&DL-CTCPĐUÒNGĐUA MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ĐL-SVHTTDL - ĐĐM Hà Giang, ngày/ỉt? tháng ữ ể năm

ĐIỀU LỆ
Giải Marathon Quốc tế “Chạy trên cung đường hạnh Phúc” 

tỉnh Hà Giang lần thứ IV, năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 08/8/2022 của ủ y  ban nhân dân 
tỉnh Hà Giang về việc tổ chức Giải Marathon Quốc tế “Chạy trên cung đường 
hạnh phúc” tỉnh Hà Giang lần thứ IV, năm 2022;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Đường đua mới ban 
hành điều lệ giải Marathon Quốc tế “Chạy trên cung đường hạnh phúc” tỉnh Hà 
Giang lần thứ IV, năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thế theo gươnu Bác Hồ vĩ đại”; phát triển phong trào tập luyện thể thao nói chung 
và môn chạy Marathon nói riêng trên địa bàn tinh Hà Giang; gắn thể thao với 
hoạt động du lịch nhằm thu hút đông đảo vận dộng viên, du khách đến với Hà 
Giang;

Mở rộng quan hệ họp tác, RĨao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa tỉnh Hà 
Giang với các tỉnh thành trong nước và Quốc tế; đồng thời nâng cao ý thức tập 
luyện thế thao cho quần chúng nhân dân;

Thông qua giải lựa chọn các vận động viên xuất sấc của tỉnh để tham gia thi 
đấu tại Đại hội thể dục, thể thao toàn Quốc lần thứ IX, năm 2022.

2. Yêu cầu: Giải được tố chức với quy mô quốc tế, phải đảm bảo tốt về an ninh 
- trật tự, tuyệt đối an toàn và tiết kiệm;

- Đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật, phát huy tinh thần thể thao đoàn 
kết, trung thực và phát triển.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian quảng bá, tuyên truyền cho giải
- Đợt 1: Từ tháng 1 đến tháng 7/2022 (đã thực hiện).

- Đợt 2: Từ thánR 8 đến hết tháng 9/2022.

2. Thòi gian mở đăng ký thi đấu: Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 
09/10/2022; địa điểm Công ty c ổ  phần Đường đua mới, số  ÌOIA-Ngô Thỳ Sỹ, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, số diện thoại: 8490 229 4242.

3. Thòi gian, địa điếm khai mạc, thi đấu, be mạc
- Khai mạc giải: Từ 07h00 đến 07h30 ngày 09/10/2022

- Địa điếm: Sân vận động huyện Mèo Vạc.

3.1. Thành phần mời dự khai mạc gồm
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- Lãnh đạo Tinh ủy, Hội đồng nhân dân. ủv  Ban nhân dân tỉnh;

- Các thành viên Ban tố chức; Lãnh đạo Huyện Mèo Vạc, các phòng ban 
chuyên môn của huyện;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần đường đua mới; Đại diện các nhà tài trợ;

- Phóng viên Báo. Đài. Thông tấn xã trong và ngoài tỉnh;

- Toàn thê các huấn luvện viên, vận độne viên trong nước, quốc tế về tham dự giải.

3.2. Chương trình bế mạc

- Thời gian bế mạc: Từ 10h30 -1 lh30 ngày 09/10/2022

- Địa điếm: Sân vận động huyện Mèo Vạc

- Thành phần tham dự bế mạc (Mời như khai mạc).

4. Thòi gian thi đấu
- Thời gian: Từ 5h30 đến 12h30 Ngày 09 tháng 10 năm 2022

- Địa điếm: Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

III. QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TỎ CHỨC
1. Quy mô tổ chức: Quốc tế

- Đon vị chỉ đạo: Uỷ ban nhân dân tinh Hà Giang

- Đon vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang (cơ quan thường 
trực), ủ y  Ban nhân dân huyện Mèo Vạc, Công ty cổ  phần Đường Đua Mới, và các 
Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

2. Đối tượng: Vận động viên nam, nữ chuyên nghiệp, phong trào trong nước và 
quốc tế; có đủ sức khỏe, không trong thời gian bị can án. kỷ luật đều được tham gia;

- Vận động viên Quốc tế: Khoảng 300 vận động viên;

- Vận động viên trong nước: Khoảng 1500 vận động viên chuyên nghiệp, phong 
trào và vận động viên tự do.

- Thời gian mở đăng ký thi đấu: Từ ngày 27/01/2021 đến 09/10/2022;

3. Lịch trình sự kiện

3.1. Ngày 08/10/2022: Từ 9h00 dến 20h00 Mở cửa khu vực nhận race kít; 
dịa diêm sân vận dộna huyện Mèo Vạc.

- Từ 16h00 đến 17h00 hướng dần thông tin đường chạy cho các vận động viên.

3.2. Ngày 09/10/2022: Từ 03h30 đến 4h00 Setup gửi đồ sân vận động huyện 
Mèo Vạc;

- Từ 04h00 đến 05h00: Đưa vận động viên tham gia 42.195km và 21.0975 
km từ thị trấn Mèo Vạc ra vạch xuất phát tại Ban quản lý Làng văn hóa du lịch 
cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi;

- Từ 05h 15 dến 05h30: Tập trung, khởi động cho các VĐV 42.195 Km tại 
Ban quản lý Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi;
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- 05h30: Xuất phát cự ly 42.195 Km; địa điêm tại: Vạch xuất phát, Ban quản 
lý Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi;

- 06h00 đến 6hl5: Tập trung, khởi động cho các vận động viên cự ly 
21.0975 Km tại Ban quản lv Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ,
xã Pả Vi;

- 6hl5: Xuất phát cự ly 21.0975 Km. tại vạch xuất phát Ban quản lý Làng 
văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi;

- 05h00 đến 6h00: Đưa vận động viên cự ly 12km, 6 km lưu trú tại Ban quản 
lý Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi ra vạch 
xuất phát, tại sân vận động huyện Mèo Vạc;

Từ 06h30: Tập truna gửi đồ cho vận động viên cự ly 12 km. 6 km sân vận
động huyện Mèo Vạc;

- Từ 07h00 đến 07h30: Khai mạc giải tại sân vận động huyện Mèo Vạc;

- Từ 07h30 đến 07h45: Khởi động cho cự ly 12 km, 6 km; địa điểm sân vận 
dộng huyện Mèo Vạc;

- 07h45: Xuất phát cự ly 12 Km; địa điểm sân vận động huyện Mèo Vạc;

- 08h00: Xuất phát cự ly 06 Km: địa điểm sân vận động huyện Mèo Vạc;

- 10h30 -1 lh30: Trao giải, bế mạc; địa điếm sân vận động huyện Mèo Vạc;

- Từ 1 lh30 đến 13h00: Xe Bus trung chuyển đưa VĐV từ sân vận động 
huyện Mèo Vạc về Ban quản lý Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông 
thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi;

- 12h30: Đóng đường chạy tất cả các cự ly tại sân vận động huyện Mèo Vạc;

- Ban tô chức tiến hành bế mạc giai sau khi đã xác định được số vận động 
viên về đích có thứ hạng. Trong cỊuá trình tố chức Lễ bế mạc, các vận động viên 
chưa hoàn thành cự ly chạy vẫn tiếp tục chạy cho tới khi hết thời gian quy định.

4. Tính chất và nội dung thi đấu
4.1. Tính chất: Thi đấu cá nhân nam, nữ ở từng nội dung

4.2. Nội dung thì đâu: 4 cự ly. lộ trình như sau:

- Cự ly chạy Marathon 42 km : Xuất phát tại Ban quản lý Làng văn hóa du 
lịch cộng đồna dân tộc Mône thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi các vận động viên chạy 
theo hướng lên đỉnh Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc) đến gần điểm dừng chân Mã Pì 
Lèng thì quay đầu lại chạy đổ dốc xuống hướng về thị trấn Mèo Vạc, sau đó chạy 
theo hướng QL4C đi Cao Bằng được 2km thi rẽ trái, chạy theo cung đường thôn 
làng, sau đó rẽ phải vào đường DT2\1(DH04) hướng về Khâu Vai, đến điểm 
quay đầu tại thôn Quán Xí - xã Khâu Vai (Km số 29) thì cỊuay lại về đích tại sân 
sận động huyện Mèo Vạc. Thời gian xuất phát lúc 5h30, kết thúc lúc 12h30. Thời 
gian giới hạn trong 7 tiếng.

-  Cự ly chạy bán Marathon 21 knv. Xuất phát tại Ban quản lý Làng văn hóa 
du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi các VĐV chạy hướng 
lên đỉnh Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc) đến aần điếm dừng chân Mã Pì Lèng thì
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quay đầu lại chạy dổ dốc xuống hướng về thị trấn Mèo Vạc, sau đó chạy theo 
hướng QL4C đi Cao Bằng được 2km thì rẽ trái, chạy theo cung đường thôn làng, 
sau đó rẽ trái vào đường DT2 \1(DH04) về đích tại sân vận động huyện Mèo Vạc. 
Thời gian xuất phát lúc 6hl5, kết thúc lúc 12h30. Thời gian giới hạn trong 6 tiếng 
15phut.

- Cự ly 12 km: Điếm xuất phát và đích tại trung tâm thị trấn huyện Mèo Vạc, 
chạy theo hướng QL4C đi Cao Bằng được 2km thì rẽ trái, chạy theo đường hướng 
về Khâu Vai, sau đó rẽ phải vào đường D T2\1 (DH04) chạy thêm đến điểm quay 
đầu thì quay lại theo hướng DT217(DH04) về trung tâm thị trấn và về đích. Thời 
gian xuất phát lúc 7h45, kết thúc lúc 12h30.

- Cự ly 6 km: Điểm xuất phát và đích tại trung tâm thị trấn huyện Mèo Vạc, 
chạy theo hướng QL4C đi Cao Bằng được 2km thì rẽ trái, chạy theo đường hướng 
về Khâu Vai, sau dó rẽ trái vào đường DT21KDH04) theo hướng về trung tâm thị 
trấn và về đích. Thời gian xuất phát dự kiến lúc 7h45, kết thúc lúc 12h30.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
- Tổ chức các trò chơi dân gian của địa phương từ 08h30 đến llh30 ngày 

9/10/2022; Tổ chức chương trình Nghệ thuật tối ngày 8/10/2022;

- Giới thiệu gian hàng sản phẩm thể thao Expo.

+ Thời gian: Từ ngày 08/10 đến ngàv 09/10/2022;

+ Địa diêm: Khu chợ đêm và sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc.

VI. CO CÁU GIẢI THƯỞNG
1. Trị giá giải thưởng (Tính bằng tiền mặt)

- Cự ly 42 km (nom, nữ): Nhất 9.000.000đ; Nhì 5000.000đ; Ba 3000.000đ;

- Cự ly 21 km (nam, nữ): Nhất 7.000.000đ; Nhì 4000.OOOđ; Ba 2000.OOOđ;

- Cự ly 12 km (nam, nữ): Nhất 5.000.000đ; Nhì 3000.000đ; Ba 1.500.000đ;

- Cự ly 06 km (nam, nữ): Nhất 3.000.000đ; Nhì 2000.000đ; Ba l.OOO.OOOđ.

2. Trao Kỷ niệm chương: Tất cả các vận động viên hoàn thành cự ly chạy 
đúng thời gian quy định sẽ được nhận Kỷ niệm chương của Ban tổ chức.

VII. LUẬT THI ĐÁU
1. Luật: Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành do Tổng cục TDTT ban hành.

2. Thòi gian quy định cho VĐV
- Thời gian quy định cự ly 42 km mồi vận động viên có 7 giờ để hoàn thành; 

Thời gian quy định cự ly 21 km mồi vận động viên có 6hl5p để hoàn thành; cự ly 
12 km mồi vận dộng viên có 5h00p đê hoàn thành; Thời gian quy định cự ly 06 
km mỗi vận động viên có 4h45p đế hoàn thành chặng đua;

Những vận dộng viên không hoàn thành chặng đua trong khoảng thời gian quy 
định, phải theo sự hướna dẫn của trọng tài và lên xe của Ban tổ chức để đưa về điểm đích.

VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
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1. Đối vói cự ly 42 km: Vận động viên tham gia đã từng hoàn thành cự ly 42 km 
dưới 7 giờ hoặc đã có hai lần hoàn thành cự ly 21 km dưới 03 giờ và phải ký tên vào 
phiếu miễn trừ trách nhiệm khi nhận kit;

2. Đối vói cự ly 21 km: Vận động viên tham gia đã từng hoàn thành cự ly trên
15 km và phải ký tên vào Phiếu miễn trừ trách nhiệm khi nhận kit;

3. Đối vói cự ly 12 km, 6 km: Vận động viên tham gia phải ký tên vào phiếu 
miễn trừ trách nhiệm khi nhận kit. Vận động viên dưới 18 tuổi phải có người bảo lãnh 
ký tên vào phiếu miễn trừ trách nhiệm khi nhận kit.

- Vận động viên không được sử dụng doping và các loại thực phẩm, dược phẩm 
có tên trong danh mục chất kích thích bị cấm được cơ quan Chống Doping Thế giới
(WAD) công bố;

- Vận động viên tuyệt đối không được có những hành vi, lời nói mang tính chất 
quấy rối, xúi giục đám đông, gây bạo động làm hỏng hoặc gây tổn hại đến chương 
trình;

- Vận động viên không được mang đến chương trình những vật dụng, đồ dùng 
không phù họp với chương trình; các loại vũ khí, gậy gộc, vật sắc nhọn có thể gây tổn 
thương, sát hại người khác;

- Vận động viên không được mang đến giải chạy các tài liệu, tờ rơi, có nội dung 
mang tính phản động có tính chất chống đối Nhà nước và nhân dân Việt Nam;

- Vận động viên phải đọc các thông tin về quy định và Điều lệ giải dành riêng 
cho vận động viên do BTC cung cấp qua Email;

- Vận động viên nước ngoài có trách nhiệm tự khai báo và tuân thủ đúng các quy 
định khi nhập cảnh vào Việt Nam tham gia giải Marathon Quốc tế “chạy trên Cung 
đường Hạnh phúc” tỉnh Hà Giane lần thứ IV, năm 2022;

Trên đây là Điều lệ giải Marathon Quốc tế “Chạy trên cung đường hạnh phúc” 
tinh Hà Giang lần thứ IV, năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà 
Giang và Công ty cổ  phần Đường Đua Mới tổ chức tại huyện Mèo Vạc tỉnh Hà 
Giang./.

- BGĐ SỞVHTTDL;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND huyện Mèo Vạc;
- Sớ VHTTDL; Sở VHTT các tinh; 
-Các đon vị tài trợ;
- Lun: VT.

SỞ HÀ GIANG
I I _  '  A  »

Noi nhận:
-UBND tỉnh Hà Giang (b/c);

Nguyễn Vãn ttẫ í


