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PHỤ LỤC 01 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản MobiRace 

 

1. Hướng dẫn đăng ký: 

• Click nút Đăng ký trên website: https://mobirace.net/  

 

• Nhập các thông tin: Tài khoản Email, Họ tên, Mật khẩu, Ngày sinh, Giới 

tính.  

• Thông tin “Công ty” thì cán bộ, người lao động công ty sẽ chọn theo Chi 

đoàn/ Đoàn cơ sở công ty đang làm việc. 

• Các thông tin khác tùy chọn, tuy nhiên bạn nên nhập thêm các thông tin 

như điện thoại và địa chỉ liên hệ để chúng tôi liên hệ trao giải khi bạn tham gia 

vào các cuộc thi 

https://mobirace.net/


 

• Nhập mã xác nhận và click nút Đăng ký 

• Sau khi đăng ký thành công, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một Email xác nhận 

tài khoản, bạn kiểm tra thông tin trong Email và làm theo hướng dẫn để xác nhận 

tài khoản tại MobiRace, sau khi xác nhận thì bạn có thể đăng nhập vào hệ thống. 

Lưu ý nếu không nhận được Email bạn hãy thử kiểm tra trong thư mục Thư  rác 

(Spam) nhé. 



 

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản Gmail hoặc Facebook thì có thể đăng ký 

nhanh ở bước 2 mà không cần phải đăng ký hay xác thực tài khoản nhé  

2. Hướng dẫn đăng nhập/đăng ký nhanh: 

• Click nút Đăng nhập trên website. 

• Nhập thông tin tài khoản Email và mật khẩu (đã đăng ký ở trên) và click 

nút Đăng nhập 

• Nếu không muốn sử dụng mật khẩu ở MobiRace, hệ thống hỗ trợ bạn đăng 

nhập bằng tài khoản Google, Facebook hoặc Email MobiFone, click vào nút 

tương ứng với tài khoản mà bạn đăng nhập: 



 

o Nếu sử dụng Gmail, hãy click nút Google, hệ thống sẽ mở trang web của 

Google để bạn nhập thông tin tài khoản Gmail. Sau khi đăng nhập vào Gmail, 

hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào MobiRace với tài khoản Email của bạn.  

o Nếu sử dụng Facebook, hãy click nút Facebook, hệ thống sẽ mở trang 

web của Facebook để bạn nhập thông tin tài khoản Facebook (Điện thoại, 

Email). Sau khi đăng nhập vào Facebook, hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào 

MobiRace với tài khoản Email của bạn. 
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PHỤ LỤC 02 

Hướng dẫn tham gia giải chạy tại MobiRace 

Để tham gia giải chạy, đề nghị thực hiện các bước như sau tại MobiRace 

nhé: 

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại Website MobiRace: Phụ lục 01 

Bước 2: Tạo tài khoản Strava 

Người chơi có thể sử dụng tài khoản tại Strava hoặc Garmin Connect để 

ghi nhận kết quả các hoạt động. Với Strava thì người chơi có thể sử dụng trực 

tiếp ứng dụng Strava trên điện thoại thông minh Android/iOS để chạy còn 

với Garmin thì cần phải có thiết bị vòng đeo tay/đồng hồ của  Garmin và tài 

khoản tại Garmin Connect. 

Nếu sử dụng Strava thì bạn làm theo các bước sau tạo tài khoản Strava nhé:  

https://mobirace.net/huong-dan/1/huong-dan-dang-ky-va-cai-dat-ung-dung-

strava 

Bước 3: Kết nối dữ liệu 

- Trường hợp bạn sử dụng tài khoản Strava thì theo hướng 

dẫn: https://mobirace.net/huong-dan/3/huong-dan-ket-noi-mobirace-voi-tai-

khoan-strava  

- Trường hợp bạn sử dụng tài khoản Garmin thì theo hướng 

dẫn: https://mobirace.net/huong-dan/6/huong-dan-ket-noi-mobirace-voi-tai-

khoan-garmin   

Bước 4: Đăng ký tham gia giải chạy 

Sau khi đăng nhập vào Website MobiRace. Bạn click vào tên giải chạy 

ở Trang chủ hoặc tìm giải chạy ở menu Giải chạy -> Giải chạy cộng 

đồng, Giải chạy nội bộ doanh nghiệp. 

https://mobirace.net/huong-dan/1/huong-dan-dang-ky-va-cai-dat-ung-dung-strava
https://mobirace.net/huong-dan/1/huong-dan-dang-ky-va-cai-dat-ung-dung-strava
https://mobirace.net/huong-dan/3/huong-dan-ket-noi-mobirace-voi-tai-khoan-strava
https://mobirace.net/huong-dan/3/huong-dan-ket-noi-mobirace-voi-tai-khoan-strava
https://mobirace.net/huong-dan/6/huong-dan-ket-noi-mobirace-voi-tai-khoan-garmin
https://mobirace.net/huong-dan/6/huong-dan-ket-noi-mobirace-voi-tai-khoan-garmin


 

Trang web sẽ hiển thị đầy đủ thông tin giải chạy, ở tab  Thông tin, click 

nút Đăng ký tham gia, chọn Hạng mục và click Đăng ký để tham gia giải chạy 

 



 

Hệ thống hiển thị thông báo như bên dưới có nghĩa là quá trình đăng ký 

tham gia giải chạy đã thành công. 

 

Lưu ý: 

• Thời hạn đăng ký tham gia mỗi giải chạy do BTC quy định.  

• Tổng kết quả của người chơi là tổng các splits, hoạt động có pace 

phù hợp với quy định của cuộc thi. 

Ngoài ra, xem lại thông tin mình đã đăng ký tại mục “xếp hạng”, như sau: 



 
 


