
                                                                                                 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

HCMC SKYRUN – CUỘC THI CHẠY THANG BỘ LÊN TẦNG CAO 
VỚI ĐÍCH ĐẾN MỚI GIỮA KHÔNG TRUNG ĐỘC ĐÁO 

Sau thành công của các mùa giải trước, cuộc thi chạy thang bộ chinh phục các tòa tháp chọc trời nổi 
tiếng thế giới sẽ tiếp tục được tổ chức tại Tháp Tài chính Bitexco vào ngày 28.10.2018 sắp tới với tên 
gọi HCMC Skyrun 2018.  

 

Trong cuộc thi năm nay, các vận động viên sẽ có cơ hội chinh phục đỉnh cao mới - sân đỗ trực thăng 
giữa không trung duy nhất của thành phố, toạ lạc tại tầng 52 của Tháp Tài chính Bitexco. Để hoàn 
thành thử thách, các VĐV phải vượt qua hơn 1,000 bậc thang, tương đương với độ cao 192m so với 
mặt đất. Cuộc thi không chỉ đòi hỏi người chơi có một đôi chân “thần tốc” mà còn cần có nền tảng 
thể lực tốt và chiến thuật thi đấu hợp lí. Kỉ lục HCMC Skyrun hiện nay thuộc về chàng trai người 
Đức Thomas Dold với con số “không tưởng” 4 phút 51 giây.  



                                                                                                 

 

Được biết đến lần đầu tiên với tên gọi “Vertical Race” vào những năm 1970, cuộc thi chạy cầu thang 
bộ hiện nay rất thịnh hành ở các thành phố phát triển trên thế giới. Tại Tp. HCM, đơn vị tổ chức 
Sporting Republic đã lựa chọn Tháp Tài Chính Bitexco –  tòa tháp biểu tượng cho sự năng động và 
phát triển của thành phố là nơi diễn ra cuộc thi. Đến với HCMC Skyrun 2018, các vận động viên 
không chỉ có cơ hội khám phá giới hạn bản thân,  trải nghiệm cảm giác “vượt lên chính mình” mà 
còn có được trải nghiệm tuyệt vời hiếm có khi được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ trên cao. 
Tất cả thí sinh tham gia hạng mục Full Challange và Team Challenge sẽ nhận được huy chương 
HCMC Skyrun 2018 khi hoàn thành cuộc đua. 

 

 

 

 



                                                                                                 

 

HCMC Skyrun 2018 vẫn đang tiếp tục nhận đăng ký tham dự cuộc thi từ nay đến ngày 28.10.2018 
với mức phí cho mỗi vận động viên là từ 450.000 VND. Trong bối cảnh các cuộc thi chạy bộ ngày 
nay đang rất được ưa chuộng, thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế tham dự, Ban 
Tổ chức tin tưởng HCMC Skyrun 2018 sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ những người 
yêu thích thể dục thể thao. 

 

Vui lòng truy cập website để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia: 

 www.sportingrepublic.com/HCMCSKYRUN 

 

Sân đỗ trực thăng Helipad (Tầng 52): Quy định đảm bảo an toàn trong trường hợp thời tiết 
xấu  
Việc tiếp cận sân trực thăng Helipad tại tầng 52 sẽ phụ thuộc vào thời tiết của ngày tổ chức giải đấu. 
Trong trường hợp có mưa hoặc gió lớn trước và trong ngày diễn ra sự kiện, đích đến sẽ chuyển sang 
khu vực trong nhà của tầng 52 theo quy định của tòa nhà Bitexco Financial Tower.  

Một số thông tin về tổ chức Sporting Republic 

Tổ chức Sporting Replublic được thành lập vào năm 2011 là một trong những thương hiệu quốc tế 
dẫn đầu trong lĩnh vực giới thiệu, quảng bá, tổ chức các sự kiện thể thao . Sporting Republic là đại 
diện của Vertical World Circuit (VWC) – Giải chạy bộ dọc các tòa nhà trên thế giới tại Châu Á Thái 
Bình Dương.  

 

Để biết thêm thông tin xin liên hệ:  

Tran Thu Hoai   
Corporate Communications  
Email: hoaitt.pr@bitexco.com.vn    
Tel: (+84) 982 55 11 32 

Nguyen Thi Quynh Dao 
Marketing Manager 
Email: daontq.bft@bitexco.com.vn 
Mobile: (+84) 903803589  


