
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VRUN.VN 

VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI NAM ĐỊNH OLYMPIC ONLINE 2021 

I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VRUN.VN 

 Bước 1. Vào trang wep vrun.vn  
  - Nếu bàn vào qua Link được gửi từ Zalo hoặc Messenger, bạn cần nhấn nút ba 

chấm (hình1. Vị trí dấu ba chấm có thể thay đổi với các loại máy khác nhau) sau đó 
kích “Mở bằng trình duyệt” với Androi hoặc “Mở với Safari” với IOS (Iphone) (hình 
2) Sau đó mới thực hiện đăng ký hoặc các thao tác khác...(hình 3 là giao diện chuẩn 
không còn dấu ba chấm). Có một số máy tự động mở bằng trình duyệt (hình 3). 
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 Bước 2. Chọn Biểu tượng đăng nhập (hình 4) 
 Bước 3. Chọn cách thức đăng nhập (hình 5) 
      3.1. Đăng nhập bằng Facebook (Login with Facebook).  
     3.2. Đăng nhập bằng Google (Login with Google) 
     3.3. Đăng ký thủ công (Đăng ký ngay): 
     - Đây là cách dễ nhất cho người mới, Sau khi chọn sẽ hiện cửa sổ (hình 6):  
     - Bạn nhập thông tin theo mẫu 
     - Chọn “tôi đồng ý với chính sách bảo nật thông tin”. 
     - Chọn “Đăng ký” để hoàn tất. 
     3.4. Đăng ký thành công và chọn kết nối với strava “Connect with STRAVA” (hình 7)  
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II. ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI  NAM ĐỊNH OLYMPIC ONLINE 2021 

 Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên vrun.vn (Nếu vào qua Link được gửi qua Zalo 

hoặc Mesenger cẩn chuyển sang mở bằng trình duyệt như bước 1-phần đăng ký tài 

khoản vrun.vn) 

 Bước 2: Vào đăng ký tham gia Giải NAM ĐỊNH OLYMPIC ONLINE 2021 (hình 8) 

      2.1. Nhập mã tham gia “namdinh2021” và nhấn OK (hình 9) 

      2.2. Chọn cự ly: Tùy theo khả năng tự chọn cự ly muốn phấn đấu (hình 10) 
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II. ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI  NAM ĐỊNH OLYMPIC ONLINE 2021 

      2.3. Chọn Size áo: Nếu có tài trợ BTC sẽ thông báo sau (hình 11) 

      2.4. Chọn ô Thông tin người tham gia (hình 11) 

      2.5. Nhập thông tin theo hướng dẫn:  

      - Lưu ý ô Đội/Nhóm (CLB) mọi người thường bỏ qua dẫn đến lỗi (hình 12) 

      - Vào ô “Ngày sinh”sau đó click vào tháng năm để chọn nhanh (hình 13) 

       

 

 

Hình 11 Hình 12 Hình 13 



II. ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI  NAM ĐỊNH OLYMPIC ONLINE 2021 

  - Ở các ô có biểu tượng hình     ở góc phải: Click vào     để chọn mục (hình 14) 

  - Cuối cùng bạn chọn “Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng” và nhấn  

               Thanh toán (Tiếp tục) để hoàn thành việc đăng ký. (hình 15)  

  Bước 3: Kết nối vrun.vn với ứng dụng Strava để bắt đầu thi đấu (hình 16) 

   (Bước này có thể thực hiện trước khi đăng ký tham gia giải) 
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II. ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI  NAM ĐỊNH OLYMPIC ONLINE 2021 

  3.1. Trường hợp bạn đã cài đặt Strava: thực hiện thao tác như các hình 17, 18, 

19 để thực hiện kết nối. 

  3.2. Nếu bạn chưa cài Strava thì tiến hành cài đặt và làm theo hướng dẫn.
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