ĐIỀU LỆ GIẢI ĐẤU
CUC PHUONG JUNGLE PATHS 2021

I.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
• BTC có thể đơn phương tạm hoãn,
sửa đổi, hay huỷ bỏ sự kiền vì bất kỳ lý
do nào, bao gồm việc các điều kiện về
cuộc thi không đảm bảo an toàn.
• Trong trường hợp sự kiện được tạm
hoãn, sửa đổi, hay huỷ bỏ bởi các lý do
khách quan (bao gồm và không giới
hạn gió, nước mưa, mưa đá, bão, lốc
xoáy, động đất), các hoạt động khủng
bố, hoả hoạn, sự đe doạ hay tấn công,
tai nạn lao động, lũ lụt, tổn thất không
thể tránh khỏi, hoặc bất kỳ nguyên
nhân nào khác ngoài sự kiểm soát
của BTC, các vận động viên sẽ
KHÔNG được hoàn trả phí đăng ký
hay bất kỳ chi phí nào liên quan đến
cuộc thi.

• KHÔNG hoàn phí đăng ký được áp
dụng trong mọi trường hợp.
• KHÔNG xử lý khiếu nại sau ngày
diễn ra sự kiện.
• Vận động viên bắt buộc DỪNG cuộc
đua nếu quá CUT OFF TIME ở các
chặng đã được thông báo trước.
• Người dưới 15 tuổi, người bị giới hạn
hành vi năng lực xã hội muốn tham
gia phải có sự chấp thuận của người
đại diện (bố, mẹ, người giám hộ hợp
pháp đang là đại diện, người được ủy
quyền đại diện hợp pháp).

II.

THỜI GIAN QUY ĐỊNH CHO VĐV
• Cự ly 70 km: Mỗi VĐV có 15 GIỜ để
hoàn thành chặng đua.

• Những VĐV không hoàn thành
chặng đua trong khoảng thời gian
quy định, phải theo sự hướng dẫn
của trọng tài và lên xe của BTC để
đưa về điểm đích.

• Cự ly 42 km: Mỗi VĐV có 11 GIỜ 30
PHÚT để hoàn thành chặng đua.
• Cự ly 25 km: Mỗi VĐV có 9 GIỜ 30
PHÚT để hoàn thành chặng đua.
• Cự ly 10 km: Mỗi VĐV có 9 GIỜ để
hoàn thành chặng đua.
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III.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
• Cự ly 70 km: VĐV tham gia đã từng
hoàn thành cự ly 42 km đường bằng
dưới 7 giờ hoặc đã có hai lần hoàn
thành cự ly 21 km đường bằng dưới
3 giờ và phải ký tên vào Phiếu miễn
trừ trách nhiệm khi đăng ký tham gia
sự kiện.

• VĐV 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.
• VĐV không được mang đến chương
trình những vật dụng, đồ dùng không
phù hợp với chương trình; các loại vũ
khí, gậy gộc, vật sắc nhọn có thể gây
tổn thương đến người khác.

• Cự ly 42 km: VĐV tham gia đã từng
hoàn thành cự ly 21 km và phải ký tên
vào Phiếu miễn trừ trách nhiệm khi
đăng ký tham gia sự kiện.

• VĐV 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.

• Cự ly 25 km và 10km: VĐV tham gia
phải ký tên vào Phiếu miễn trừ trách
nhiệm khi đăng ký tham gia sự kiện.
• VĐV không được sử dụng doping và
các loại thực phẩm, dược phẩm có
tên trong danh mục chất kích thích bị
cấm do cơ quan Chống Doping Thế
giới (WADA) công bố.

• VĐV phải đọc các thông tin về quy
định và điều lệ giải dành riêng cho
vận động viên do BTC cung cấp qua
email và trên các cổng thông tin
chính thức của giải chạy (website,
fanpage)
• VĐV nước ngoài có trách nhiệm tự
khai báo và tuân thủ đúng các quy
định khi nhập cảnh vào Việt Nam
tham gia giải “Cúc Phương Jungle
Paths” năm 2021.
• VĐV có hành vi xả rác không đúng
nơi quy định trong thời gian tham gia
sự kiện sẽ bị tước quyền thi đấu.
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