
 
 

QUY TẮC & QUY ĐỊNH CỦA CHALLENGE FAMILY: 
 
● Người tham gia nên ưu tiên vấn đề an toàn, và luôn luôn tự nhận thức được tình                  

trạng thể chất của bản thân. Nghỉ ngơi hoặc rút lui khỏi sự kiện khi thích hợp 
● Người tham gia không được sử dụng thuốc để tăng cường hiệu suất, hoặc sử               

dụng đồ uống có cồn trong sự kiện này. Nếu bị phát hiện có các dấu hiệu trên,                  
người tham gia sẽ bị loại, hoặc bị kiểm tra y tế trong các trường hợp có nghi                  
ngờ. 

● Người tham gia phải hoàn thành sự kiện trong thời hạn quy định. Người không               
hoàn thành đúng thời gian sẽ bị loại. 

● Đại hội đồng (BAN TỔ CHỨC) có quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia nào                
không đủ thể lực để tiếp tục tham gia sự kiện an toàn 

● Đại hội đồng (BAN TỔ CHỨC) sẽ cung cấp mũ bơi, biển dán số báo danh, số                 
báo danh ấn bằng mực tẩy được và miếng dán in số. Người tham gia sử dụng                 
chúng theo chỉ dẫn và không thay đổi chúng khi không được phép. 

● Nếu thời tiết trở nên có hại cho người tham gia, Đại hội đồng (BAN TỔ CHỨC)                 
có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ sự kiện này. 

● Người tham gia không tham gia cuộc đua vào thời điểm chỉ định hoặc người               
tham gia đã bị loại không được phép tham gia lại cuộc đua khi điều kiện trở nên                  
thuận lợi hơn 

● Người tham gia được phép nhận thực phẩm, đồ uống và chăm sóc sức khỏe               
theo quy định của Đại hội đồng (BAN TỔ CHỨC). 

● Nghiêm cấm người tham gia đụng chạm đến xe đạp và thiết bị đua của người                
khác. 

● Thời gian chuyển đổi của người tham gia (tức là thời gian dành cho Khu vực                
chuyển tiếp) được tính vào tổng thời gian cuộc đua của họ. 

● Người tham gia luôn luôn tuân theo hướng dẫn của các nhân viên Cuộc đua và                
Cảnh sát viên và cảnh giác với việc vận chuyển xe cộ. Bất kỳ người tham gia                 
nào không tuân theo hướng dẫn của các nhân viên Cuộc đua hoặc Cảnh sát sẽ                
bị tách khỏi Sự kiện và bị loại. Giám đốc sự kiện và trọng tài có toàn quyền loại                   
bỏ người tham gia khỏi cuộc đua. 

● Vui lòng luôn luôn tuân thủ tất cả các Luật và quy định giao thông và các phần                  
của đường đua vẫn phục vụ cho cộng đồng và các phương tiện khác. Mặc dù                
một số phần của đường đua có thể tạm thời tách khỏi phục vụ cộng đồng, các                 
phương tiện dân dụng, khẩn cấp, cấp cứu và Sự kiện được phép sử dụng               
đường đua, và do đó luôn luôn tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định giao thông                   
đường bộ. 



 
● Challenge Family Vietnam là một sự kiện và các ban tổ chức Sự kiện có thể từ                 

chối đề nghị tham gia của bất kỳ người tham gia nào bằng bất kỳ lý do nào và                   
theo quyết định của riêng họ mà không cần giải thích. 

● Nếu có thay đổi thành viên, nhóm phải chịu phí dịch vụ cho mỗi lần thay đổi. 
● Không cho phép thay đổi thành viên trong nhóm trong khoảng thời gian 3 tuần               

trước ngày đua. 
● Đội Y tế Sự kiện có toàn quyền quyết định và đưa ra quyết định cuối cùng về tính                   

phù hợp của người tham gia để tiếp tục tham gia Sự kiện hay không, và tương                 
tự như vậy nếu họ nên rút khỏi Sự kiện. 

● Người tham gia không thể sử dụng chất cấm với mục đích cải thiện hiệu suất,                
loại bỏ cảm giác mệt mỏi hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi có thể                  
kiểm tra doping bất cứ lúc nào. 

● Quan trọng là người tham gia có hành vi tốt và có tinh thần thể thao, đối xử với                   
các người tham gia khác, người tổ chức sự kiện, tình nguyện viên và nhà thầu                
một cách lịch sự và tôn trọng. Người tham gia thể hiện trái với các điều trên có                  
thể bị loại bất cứ lúc nào trước, trong hoặc sau Sự kiện. 

● Nếu một người tham gia rút khỏi Sự kiện, họ phải thông báo cho các nhân viên                 
đường đua về việc rút lui ngay lập tức. Người tham gia nào không thực hiện điều                 
trên và trở thành đối tượng của hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ phải chịu mọi chi phí                    
liên quan đến sự kiện này nếu họ bị phát hiện ở tại nơi ở hoặc nơi an toàn khác. 

● Challenge Family Việt Nam có quyền thay đổi các quy tắc, quy định, đường đua               
và địa điểm tổ chức bất cứ lúc nào cho người tham gia trước khi diễn ra Sự                  
kiện hoặc nếu thay đổi đó là vì lợi ích của sự an toàn của gười tham gia. 

● Không cho phép mang tai nghe trong hoạt động bơi hoặc đua xe đạp của sự                
kiện. Được phép sử dụng máy nghe nhạc MP3 khi tham gia chạy. Âm lượng               
phải ở mức cho phép nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Nếu người tham gia không                
nghe được nhân viên cuộc đua do âm lượng quá lớn, Ban tổ chức có quyền tịch                 
thu tạm thời máy nghe nhạc MP3 vì an toàn và lợi ích của người tham gia. 

● Người tham gia phải làm quen với toàn bộ đường đua và họ có trách nhiệm tuân                 
theo chính xác lộ trình. 

● Các kháng nghị phải được gửi tới Trọng tài cuộc đua và / hoặc Trạm thông tin                 
trong vòng hai giờ kể từ khi người tham gia hoàn thành sự kiện, hoặc trong vòng                 
hai giờ sau khi họ bị loại (nếu có) và phải kèm theo phí nộp đơn100 đô la Mỹ                   
(hoặc tương đương bằng tiền Việt Nam). Nếu kháng nghị được chấp thuận, phí              
100 đô la Mỹ (hoặc tương đương bằng tiền Việt Nam) sẽ được hoàn trả đầy đủ.                 
Nếu kháng nghị bị bác bỏ, lệ phí bị giữ lại. 

● Trong trường hợp thời tiết xấu, Challenge Family Vietnam có quyền chuyển đổi             
sự kiện sang trạng thái ba môn phối hợp vì lợi ích và an toàn của người tham                  
gia nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do quyết định đó. Nếu                 
điều kiện vẫn không an toàn để diễn ra ba môn phối hợp, Challenge Family               



 
Vietnam có toàn quyền quyết định và có thể hủy bỏ Sự kiện mà không có nghĩa                 
vụ hoàn trả phí vào cửa. 

● Challenge Family Vietnam có thể kiểm tra nếu có sử dụng chất cấm ở bất kỳ                
người tham gia nào. Người tham gia bị loại nếu kết quả kiểm tra dương tính. 

● Không trao tiền thưởng trước khi xác nhận tất cả các kết quả kiểm nghiệm thuốc                
(nếu Ban tổ chức thấy cần thiết). 

● Tiền thưởng áp dụng cho các lĩnh vực cá nhân Nam và cá nhân Nữ. Không có                 
quy tắc % tuổi dựa trên thời gian nhưng tiền thưởng sẽ được trả theo vị trí tổng                  
thể cuộc đua. Người tham gia phải cung cấp bằng chứng về tình trạng chuyên               
môn chuyên nghiệp của họ đủ điều kiện nhận tiền thưởng. 

● Tất cả tiền thưởng phải chịu thuế theo luật pháp Việt Nam để khấu trừ thuế và                 
khoản này sẽ được khấu trừ trước khi thanh toán. Tất cả các khoản phí ngân                
hàng do người tham gia chi trả. 

● Người tham gia là vận động viên cá nhân phải tối thiểu trên 18 tuổi vào ngày                 
đua. 

● Các vận động viên theo đội phải tối thiểu trên 18 tuổi vào ngày đua. 
● Số báo danh tham gia cuộc đua do Ban tổ chức cung cấp phải được nhìn thấy                 

trong suốt cuộc đua. 
● Tất cả các vận động viên phải đăng ký trong thời gian được phân bổ và tham dự                  

cuộc họp giao ban bắt buộc trước khi đua. Tất cả các cá nhân và đội phải đặt xe                   
đạp của họ trong thời gian được phân bổ - không có ngoại lệ cho quy tắc này.                  
Ban tổ chức sự kiện có quyền loại bỏ bất kỳ ai không tuân thủ các quy tắc này. 

● Bất kỳ vấn đề phát sinh nào khác phải được chuyển đến Ủy viên của Đại hội                 
đồng để phân xử. 

● Người tham gia nên hiểu và tuân theo n quy tắc cạnh tranh cơ bản 
 

CHÍNH SÁCH HỦY/ HOÀN TIỀN 
 

1. Chính sách huỷ/ hoàn phí phí đăng ký tham dự cuộc thi Challenge Vietnam 
2020 được áp dụng khác nhau trong các trường hợp khác nhau: 
 
a. Hoàn phí trong trường hợp sự kiện bị huỷ: 
Trường hợp sự kiện bị huỷ theo thông báo chính thức từ Ban Tổ Chức (BTC) 
trên các phương tiện truyền thông, chính sách hoàn phí sẽ được áp dụng 
khác nhau cho từng giai đoạn đăng ký:  
 
 



 
A. ĐỐI VỚI CÁC ĐĂNG KÝ TRONG GIAI ĐOẠN SUPER EARLY BIRD: 
 
Các VĐV đăng ký tham gia Challenge Vietnam với mức phí Super Early Bird 
sẽ được sẽ được hoàn phí đăng ký miễn phí theo Chính sách hoàn phí của 
BTC: 
  

 Mức hoàn phí 

Trước 01/08/2020 90% 

Sau 01/08/2020 50% 

*Lưu ý: VĐV vui lòng gửi yêu cầu hoàn phí qua email đã đăng ký trước đó tới 
BTC trong 1 tuần sau khi thông báo được gửi đi. 
 
B. ĐỐI VỚI CÁC ĐĂNG KÝ TRONG GIAI ĐOẠN  EARLY BIRD VÀ 
NORMAL: 
 
VĐV có thể chọn 1 trong 2 chính sách hoàn phí bên dưới, mỗi lựa chọn ứng 
với mức hoàn phí khác nhau:  
 

 Đăng ký kèm Gói Đảm 
bảo Hoàn phí  

Đăng ký không kèm Gói 
Đảm bảo Hoàn phí 

Trước 01/08/2020 100% 70% 

Sau 01/08/2020 50% 50% 

 
*Lưu ý: 
- Gói Đảm bảo hoàn phí có giá trị 470,000 VNĐ và sẽ không được hoàn lại 

sau khi đăng ký gói. 
- VĐV vui lòng gửi yêu cầu hoàn phí qua email đã đăng ký trước đó tới BTC 

trong 1 tuần sau khi thông báo được gửi đi. 
  



 
b.  Hoàn phí trong trường hợp VĐV tự huỷ đăng ký: 
 
Trường hợp VĐV không thể tham gia sự kiện Challenge Vietnam 2020 do lý 
do vượt ngoài tầm kiểm soát, VĐV có thể yêu cầu hoàn phí trong khoảng thời 
gian nhất định với các mức sau đây: 
 

 Đăng ký không kèm 
phí đảm bảo hoàn phí 

Đăng ký kèm phí đảm 
bảo hoàn phí  

Trước 26/04/2020 75% 100% 

Trước 15/12/2020 50%                     100% 

Sau 15/12/2020 0% 0% 

 
**Lưu ý: 
-   Gói Đảm bảo Hoàn phí có giá trị 470,000 VNĐ và sẽ không được hoàn lại 
sau khi đăng ký gói. 
-   VĐV vui lòng gửi yêu cầu hoàn phí/huỷ suất tham gia bằng email đã đăng 
ký trước đó, tới địa chỉ email  registration@pulse.vn và phải xác nhận yêu cầu 
hoàn phí với BTC trong 1 tuần sau khi thông báo được gửi đi. 
-   Các phí dịch vụ khác sẽ không được hoàn phí. BTC sẽ không chấp nhận 
thay đổi về quyền sở hữu đăng ký tham gia trong bất kì trường hợp nào. 
 

 
QUY TẮC BƠI 

● Cho phép sử dụng đồ bơi giữ nhiệt nếu nhiệt độ nước lên đến 24°C. Ban tổ                 
chức cuộc đua có quyền hạn chế việc sử dụng đồ bơi giữ nhiệt tùy theo điều                 
kiện thời tiết. Giám đốc cuộc đua sẽ công bố điều này tại Cuộc họp giao ban,                 
một ngày trước cuộc đua. 

● Khi nhiều người tham gia đang thi đấu và không gian giữa các người tham gia                
nhỏ, người tham gia phải đặc biệt chú ý đến an toàn bản thân và an toàn của                  
người khác. 

mailto:registration@pulse.vn


 
● Người tham gia phải giữ số tham gia (số thứ tự ấn bằng mực) ở vị trí được chỉ                   

định trên người của họ và không xóa số này cho đến khi họ hoàn thành sự                 
kiện. 

● Trong trường hợp khẩn cấp, hoặc mệt mỏi ức chế người tham gia tiếp tục               
phần thi bơi, người tham gia có thể giữ dây hoặc phao, nhưng họ không thể                
sử dụng để tiếp tục tham gia phần thi bơi. 

● Người tham gia nếu gặp nạn nghiêm trọng nên ngay lập tức dừng bơi, cởi mũ                
bơi và vẫy mũ bơi để báo hiệu cần hỗ trợ từ nhân viên cứu hộ. Người tham                  
gia thực hiện bước này có nghĩa là đã bị loại. 

● Người tham gia muốn vượt qua người khác không được hạn chế động tác bơi               
của đối thủ. 

● Người tham gia cần hỗ trợ từ các thiết bị hỗ trợ nổi phải xuống nước cuối                 
cùng và bơi sau các đối thủ khác 

● Bắt buộc phải mang mũ bơi (mũ được cung cấp). Khả năng sử dụng đồ bơi                
giữ nhiệt sẽ được truyền đạt trong cuộc họp giao ban về điều kiện nước, nhiệt                
độ và đường bơi / khoảng cách (theo quyết định tuyệt đối của người tổ chức                
sự kiện). 

● Không cho phép sử dụng vây, mái chèo, ống thở hoặc các thiết bị tương tự. 
● Có thể sử dụng kính bơi hoặc mặt nạ. 
● Các hỗ trợ cần thiết trong khi bơi có thể dẫn đến bị loại. 
● Ban tổ chức sự kiện có quyền thay đổi địa điểm đường bơi, khoảng cách của                

đường bơi hoặc hủy đường bơi (theo quyết định tuyệt đối của họ) có tính đến                
điều kiện thời tiết và nhiệt độ nước. 

● Thử nghiệm đường bơi được mở một ngày trước cuộc đua, vui lòng cập nhật               
lịch trình chương trình(có thể thay đổi) 

● Thời gian giới hạn đường bơi là 1 giờ 20 phút từ lúc người tham gia nhảy                 
xuống hồ bơi 

 
 
QUY TẮC ĐUA XE ĐẠP 

● Vận động viên không đội mũ bảo hiểm bị cấm tham gia. 
● Xe đạp không thông qua kiểm tra sẽ không được phép sử dụng trong cuộc               

đua 
● Người tham gia nên giảm tốc độ và chú ý hơn trong Khu vực chuyển tiếp, gần                 

các trạm cung cấp, quanh các ngã rẽ, trên những con đường hẹp hoặc tại các                
điểm quay đầu 

● Phải đặt xe đạp ở vị trí thích hợp trong Khu vực chuyển tiếp trước khi người                 
tham gia tiếp tục chuyển qua đường chạy. 



 
● Người tham gia không được phép thay đổi hoặc trao đổi xe đạp trong sự kiện                

này. 
● Không cho phép sử dụng kỹ thuật núp gió. Diện tích núp gió là hình chữ nhật                 

dài 7 mét, rộng 3 mét giữa cạnh trước của xe dẫn đầu và cạnh trước của xe                  
sau, kéo dài mỗi bên của xe thêm 1,5 mét, được đo từ cạnh đầu của bánh                 
trước. Mỗi vận động viên có 15 giây để đi qua khu vực đó. Tương tự như vậy,                  
một khi một vận động viên được thông qua, họ có 15 giây để quay trở lại khu                  
vực núp gió. 

 
● Số báo danh của cuộc đua không được thay đổi kích thước hoặc con số, và                

phải được đeo ở phía sau trong cuộc đua đạp. 
● Bắt buộc mũ bảo hiểm phải đạt các tiêu chuẩn mũ bảo hiểm sau đây: Tiêu                

chuẩn ASTM - F1447-1994, Úc và New Zealand - AS / NZS 2063: 1996 hoặc               
NZS5439 hoặc AS2063.2, Snell-B90 hoặc B95, Tiêu chuẩn CE Châu          
Âu-EN1078, Tiêu chuẩn an toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ - USCPS. 

● Mang mũ bảo hiểm chắc chắn, cài dây trước khi mở khóa xe đạp, và phải                
đảm bảo đội mũ chặt cho đến khi tháo chiếc xe đạp và gắn lại vào giá đỡ. 

● Không cho phép hỗ trợ cá nhân. Đường đua xe đạp không cho phép người hỗ                
trợ tiến vào và người tham gia không thể tìm kiếm hoặc nhận giúp đỡ từ bên                 
ngoài từ khán giả, công chúng hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ đội hỗ trợ                  
kỹ thuật chính thức. 

● Mỗi người tham gia chịu trách nhiệm cho tình trạng hoặc sửa chữa chiếc xe               
đạp của riêng mình. Xe đạp phải được bảo dưỡng trong vòng ba tuần kể từ                
ngày diễn ra sự kiện và trong tình trạng an toàn và có thể đi được. Hỗ trợ từ                   
bất kỳ ai không phải nhân viên hỗ trợ kỹ thuật chính thức sẽ là căn cứ để bị                   
loại ngay lập tức. Không cho phép sử dụng bánh xe dự phòng, xe đạp dự                
phòng và yêu cầu mỗi đối thủ phải sẵn sàng xử lý mọi sự cố cơ học có thể xảy                    
ra. Tất cả các xe đạp phải được nhân viên hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra bắt buộc để                   
sử dụng trong cuộc đua hoặc lúc đăng ký. Xe đạp đã kiểm tra sẽ được chuyển                 
qua Khu chuyển đổi. 

● Người tham gia đạp xe đạp dự kiến phải chú ý hướng dẫn và chỉ dẫn của tất                  
cả các nhân viên cuộc đua và cơ quan công quyền. Người tham gia có thể                
chạy / đi xe đạp của họ nếu cần thiết. 

● Người tham gia luôn luôn phải cách xa đối thủ, và vượt qua những người               
khác ở hướng bên trái và phải tuân thủ tất cả luật giao thông, quy tắc giao                 
thông và chỉ dẫn của các quan chức Sự kiện và Cảnh sát viên. 

● Chỉ cho phép sử dụng xe đạp đường trường và xe đạp tính giờ xe trong sự                 
kiện này. 

● Hình phạt cho hành vi núp gió, gây nguy hiểm hoặc hành vi phi thể thao sẽ là                  
bốn (4) phút đứng trong hộp hình phạt trong khu vực chuyển tiếp. Vi phạm lần                



 
hai thì hình phạt là tám (8) phút đứng im. Nếu vi phạm lần thứ ba thì người                  
tham gia bị loại. 

● Đường đua xe đạp giới hạn thời gian là 5 giờ 35 phút đua. 
● Ban tổ chức sự kiện có quyền thay đổi địa điểm của đường đua xe đạp hoặc                 

khoảng cách của đường đua (theo quyết định tuyệt đối của họ) và tính đến               
điều kiện thời tiết và khóa học. 

 
 
 

 

QUY TẮC CHẠY 
● Người tham gia không được thay đổi kích thước hoặc số của số báo danh, và                

phải đeo số này rõ ràng phía trước họ. 
● Người tham gia chạy chậm hơn phải chạy bên phải và để các đối thủ khác                

vượt bên trái. 
● Người chạy luôn luôn phải ở trong khu vực chạy đã chỉ định. Người tham gia                

chạy bộ bước ra ngoài khu vực đã chỉ định sẽ bị loại ngay lập tức. 
● Không phép phương tiện hỗ trợ cá nhân hoặc người chạy hộ tống hoặc người               

đi xe đạp không tham gia đường đua chạy. Bạn bè, thành viên gia đình, huấn                
luyện viên hoặc người hỗ trợ dưới mọi hình thức không được đi xe đạp, lái xe                 
hoặc chạy bên cạnh người tham gia, không được chuyển thức ăn hoặc bất cứ               
vật gì khác cho người tham gia và nên cảnh báo trước để tầm nhìn của tất cả                  
những người tham gia được thông thoáng. 

 
● Người chạy làm theo chỉ dẫn và hướng dẫn của tất cả các nhân viên cuộc đua                 

và cơ quan công quyền. 
● Nghiêm cấm mọi hỗ trợ bên ngoài, quy mô và tính chất của hình phạt đối với                 

hành vi vi phạm trên theo quyết định của Giám đốc Sự kiện và Trọng tài. 
● Người tham gia phải tuân thủ tất cả luật, quy định giao thông và chỉ dẫn của                 

các Nhân viên Sự kiện và Cảnh sát viên. 
● Ban tổ chức sự kiện có quyền thay đổi địa điểm của đường chạy hoặc khoảng                

cách của đường chạy (theo quyết định tuyệt đối của họ) và tính đến điều kiện                
thời tiết và khóa học. 

 

KHÁNG NGHỊ 
● Trong trường hợp có kháng nghị khác nhau về các quy tắc trên, ưu tiên ý kiến                 

của Giám đốc sự kiện. 
● Kháng nghị được lập thành văn bản, và được trình bày cho một nhân viên sự                

kiện để đệ trình lên ủy ban. Người đưa ra kháng nghị phải trả một khoản đặt                 
cọc 100 đô la Mỹ (hoặc tương đương bằng tiền Việt Nam), và số tiền này sẽ                 



 
được hoàn trả sau khi kháng nghị được chấp thuận. Nếu kháng nghị bị bác bỏ                
thì số tiền này sẽ không được hoàn trả, và thay vào đó sẽ được sử dụng cho                  
các sự kiện trong tương lai. 

● Đối với các kháng nghị trong sự kiện này, người tham gia có thể phản đối                
bằng miệng với nhân viên chủ trì, và sau đó viết kháng nghị trong vòng 30                
phút sau khi kết thúc. 

● Trong sự kiện này, người tham gia, gia đình và bạn bè hoặc huấn luyện viên                
của họ không được phép kháng nghị các nhân viên về "phỏng đoán". Những              
kháng cáo mang tính chất như vậy sẽ dẫn đến người tham gia đó bị loại.                
"Phỏng đoán" ở đây được định nghĩa là các tình huống liên quan đến núp gió,                
chặn và các hành vi phi thể thao khác. 

 
 
Được chấp nhận bởi : 
 

 

 


