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ĐIỀU LỆ
Giải chạy Olympic online vì sức khỏe toàn dân
tỉnh Nam Định năm 2021
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại công văn số
534/UBND-VP7, ngày 25/8/2021 về việc đồng ý chủ chương phối hợp ghi hình các
trương trình nghệ thuật trên sóng Đài PTTH tỉnh và tổ chức giải chạy Olympic
online vì sức khỏe toàn dân.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Nam Định ban hành Điều lệ Giải chạy Olympic online vì sức khỏe toàn dân
tỉnh Nam Định năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU

1. Mục đích, ý nghĩa
- Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn tỉnh;
- Vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập
luyện hàng ngày nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng
cao sức khỏe, chống lại dịch bệnh, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc;
- Thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động thể thao trong tình hình mới nhằm
động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao;
- Trải nghiệm cộng nghệ 4.0 trong tổ chức sự kiện trực tuyến. Tổ chức sự
kiện lớn nhưng không tập trung đông người tại một địa điểm.
- Vận động người tham gia hướng về hoạt động cộng đồng thiện nguyện
đóng góp để giải quyết các vấn đề cấp bách trong xã hội.
2. Yêu cầu
- Triển khai tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu
quả. Đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ
Y tế và UBND tỉnh.
- Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức giải.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA

- Giải chạy Olympic online vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nam Định năm 2021
dành cho mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang sinh sống,
học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định (sau đây gọi là vận động viên).
- Vận động viên phải đủ và tự chịu trách nhiệm về sức khỏe bản thân khi
tham gia thi đấu.
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- Vận động viên đang hưởng chế độ tập luyện, thi đấu tại Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Nam Định và vận động viên đạt đẳng cấp I, kiện tướng môn
Điền kinh được công nhận từ năm 2016 tới nay không được tham gia thi đấu.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THI ĐẤU

1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Thi đấu từ 01/11 đến 30/11/2021.
- Địa điểm: Trên địa bàn tỉnh Nam Định.
2. Nội Dung, thể thức thi đấu
2.1. Nội dung chạy bộ, đi bộ online (trực tuyến).
- 08 nội dung nam và 08 nội dung nữ ở 08 nhóm tuổi sau:
+ Dưới 12 tuổi: Sinh từ năm 2010 đến nay.
+ Từ 12 đến 15 tuổi: Sinh từ năm 2006 đến 2009.
+ Từ 16 đến 18 tuổi: Sinh từ năm 2003 đến 2005.
+ Từ 19 đến 30 tuổi: Sinh từ năm 1991 đến 2002.
+ Từ 31 đến 40 tuổi: Sinh từ năm 1981 đến 1990.
+ Từ 41 đến 50 tuổi: Sinh từ năm 1971 đến 1980.
+ Từ 51 đến 60 tuổi: Sinh từ năm 1961 đến 1970.
+ Trên 60 tuổi: Sinh từ năm 1960 trở về trước.
- Các cự ly đăng ký gồm: 21km; 42km; 84km; 170km. Các vận động viên
tự nguyện đăng ký cự ly theo khả năng.
- Các vận động viên hoàn thành cự ly đăng ký được công nhận hoàn thành
cuộc thi.
- Các vận động viên nam và nữ có thành tích cao nhất ở các nhóm tuổi được
nhận giải thưởng của ban tổ chức (quy định cụ thể trong mục V. 1. Khen thưởng).
2.2. Quy định chuyên môn
- Cách thức tính thành tích Giải
+ Thành tích được cộng dồn trong thời gian diễn ra giải.
+ Vận động viên hoàn thành số km nhiều hơn sẽ xếp vị trí cao hơn.
+ Tốc độ trung bình (Pace trung bình): từ 4 phút đến 15 phút/1 km được coi
là hợp lệ. Ngoài khoảng này Hệ thống không ghi nhận kết quả tính vào giải.
+ Chỉ ghi nhận kết quả trên Ứng dụng Strava đồng bộ với VRUN.vn và
theo Điều lệ của Giải.
+ Hệ thống sẽ tự đồng bộ kết quả lên Bảng xếp hạng của Giải trên
VRUN.vn cộng dồn theo thời gian thực trong thời gian diễn ra giải.
+ Vận động viên chạy máy không được ghi nhận thành tích.
- Người tham gia tự lựa chọn cung đường chạy, đi bộ ở bất cứ nơi đâu trên
địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian diễn ra giải.
- Số lần chạy bộ/đi bộ trong ngày: Không hạn chế.
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- Vận động viên cài đặt ứng dụng Strava và đồng bộ với VRUN.vn để tham
gia thi đấu. Mỗi vận động viên chỉ được sử dụng một tài khoản Strava duy nhất
trong quá trình tham gia giải.
- Các hướng dẫn về cài đặt ứng dụng Strava và đồng bộ với VRUN.vn được
hướng dẫn cụ thể trên trang thông tin Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(https://sovhttdl.namdinh.gov.vn/), trên nền trảng Vrun.vn và một số nền tảng số khác.
- Các thắc mắc cần hướng dẫn về ứng dụng Strava và nền tảng Vrun xin liên
hệ đồng chí: Nguyễn Đức Anh 0988078688; Đoàn Thu Thủy 0978151095.
2.3. Trường hợp giải phải dừng thi đấu vì lý do bất khả kháng như thiên tai
hoặc giãn cách xã hội toàn tỉnh…:
- Nếu giải chưa thi đấu: Sẽ hoãn lại đến khi có thể thi đấu.
- Nếu giải đã thi đấu: Thành tích của các vận động viên sẽ được tính đến
thời điểm phải dừng giải đấu.
3. Yêu cầu
- Khi tham gia thi đấu, các vận động viên không tổ chức tụ tập đông người, đảm
bảo đúng quy định phòng dịch của Bộ Y tế và UBND tỉnh Nam Định.
- Các vận động viên trong khi tham gia thi đấu, quay ít nhất 01 clip dài 02 phút
về quá trình thi đấu của mình (cung đường qua các cảnh đẹp, danh lam thắng cảnh, di
tích lịch sử, văn hóa… của địa phương), gửi cho Ban Tổ chức để tổng hợp xây dựng
clip, phóng sự tuyên truyền cho giải.
IV. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

- Thời gian đăng ký từ 15/10 đến 10/11/2021
- Thực hiện đăng ký trực tuyến bằng cách truy cập website Vrun.vn và làm
theo hướng dẫn (tránh tập trung đông người tại một địa điểm để đảm bảo công tác
phòng dịch). Xác nhận đăng ký thành công sẽ được gửi bằng email tới VĐV kèm
theo Hướng dẫn cập nhật kết quả chạy.
- VĐV tham gia cài đặt ứng dụng Strava trên thiết bị di động thông minh để
ghi nhận và đồng bộ kết quả chạy bộ hàng ngày của mình.
- Mỗi vận động viên chỉ được sử dụng một tài khoản Strava duy nhất trong
quá trình tham gia Giải chạy.
- Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đồng chí Vũ Xuân Tùng 0902174949 (Email:
phongquanlytdttnd@gmail.com).
V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Khen thưởng
1.1. Ban Tổ chức trao Huy chương (điện tử) và Giấy chứng nhận (điện tử)
cho các vận động viên hoàn thành cự ly đăng ký.
1.2. Top 30 vận động viên đạt thành tích cao nhất của các nội dung thi đấu
Ban Tổ chức trao Kỷ niệm chương kim loại thiết kế riêng cho giải.
- Trường hợp nội dung có dưới 150 vận động viên tham gia thi đấu, Ban Tổ
chức trao 25 kỷ niệm chương;
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- Trường hợp nội dung có dưới 100 vận động viên tham gia thi đấu, Ban Tổ
chức trao 20 kỷ niệm chương;
- Trường hợp nội dung có dưới 50 vận động viên tham gia thi đấu, Ban Tổ
chức trao 10 kỷ niệm chương;
- Số kỷ niệm chương còn thừa Ban Tổ chức sẽ cân đối chuyển cho các nội
dung có số vận động viên tham gia nhiều hơn.
1.3. Ban Tổ chức trao thưởng bằng dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ của vận
động viên.
2. Kỷ luật, khiếu nại
- Các hoạt động có sự bất thường (về Split pace, HR, cadence, calories...) sẽ
bị loại bỏ.
- Ban Tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên hoặc có chủ đích đối với
thành tích và hồ sơ của một số vận động viên tham gia giải.
- Các vận động viên tham gia có trách nhiệm thông báo với Ban Tổ chức khi
phát hiện các hiện tượng tiêu cực trong quá trình thi đấu.
- Nếu phát hiện vận động viên có hành vi gian lận, Ban Tổ chức có quyền
hủy kết quả và loại vận động viên khỏi danh sách tham gia giải.
- Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
VI. KINH PHÍ

- Ban Tổ chức chi tổ chức phí và giải thưởng.
- Các vận động viên tự túc kinh phí của cá nhân khi tham gia giải.
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ Ban Tổ chức mới có quyền sửa
đổi Điều lệ khi cần thiết và có thông báo cụ thể tới các bên liên quan. Trong quá
trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua phòng Quản lý TDTT (địa chỉ 27 Đặng Xuân
Thiều, tp Nam Định. Email: phongquanlytdttnd@gmail.com) để báo cáo Lãnh đạo
Sở xem xét quyết định.
Đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh
phát động phong trào luyện tập thể thao thường xuyên, thông báo, động viên đông
đảo nhân dân tham gia giải để phát triển phong trào tại địa phương, đơn vị và đóng
góp vào thành công của giải./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Đồng chí Giám đốc, các đ/c Phó GĐ Sở;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Phòng VHTT các huyện, thành phố Nam Định;
- Trung tâm VHTTTT các huyện, thành phố Nam Định;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, PQL TDTT, P KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tân Anh

