
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ & THAM GIA GIẢI CHẠY 
“EWH CUỘC ĐUA KÌ THÚ - AMAZING RACE”



Các bước đăng ký tài khoản bắt buộc & hướng
dẫn sử dụng

I. Đăng ký tài khoản trên ứng dụng Strava

II. Đăng ký tài khoản 84Race

III. Kết nối tài khoản 84Race và Strava

IV. Hướng dẫn tham gia chương
trình “EWH – Cuộc đua kì thú –
Amazing Race”

V. Hướng dẫn ghi nhận hoạt động
chạy trên Strava

VI. Hướng dẫn theo dõi hoạt động
trên website 84Race



I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
TÀI KHOẢN TRÊN ỨNG DỤNG STRAVA



1. Tải ứng dụng Strava.

2. Đăng ký tài khoản mới theo hướng dẫn của ứng dụng, 
hoặc đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc tài khoản
google của bạn.



II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
TÀI KHOẢN 84RACE



Cách 1: Đăng ký tài khoản trên website

- Truy cập website h1ps://84race.com/
- Đăng ký tài khoản thông qua liên kết với tài khoản Facebook 

hoặc Google. 



Cách 2: Đăng ký tài khoản trên
ứng dụng

- Tải ứng dụng 84Race.

- Đăng nhập bằng tài khoản
Facebook, Google hoặc
Zalo. Hoặc Đăng ký 1 tài
khoản mới theo hướng dẫn
của ứng dụng.



III. KẾT NỐI TÀI KHOẢN 84RACE & STRAVA



Cách 1: Kết nối qua website 84Race

*Bước 1: 
- Truy cập và đăng nhập tài khoản trên website h"ps://84race.com/
- Click vào ổ hiển thị hình ảnh đại diện của bạn (ở góc trên bên phải màn
hình) để mở cài đặt của bạn.



Cách 1: Kết nối qua website 84Race

*Bước 2: Trong phần LIÊN KẾT ỨNG DỤNG, bạn click vào KẾT NỐI tại biểu
tượng Strava.



Cách 2: Kết nối qua ứng dụng 84Race

*Bước 1: Truy cập và đăng nhập ứng dụng 84Race trên điện thoại.
*Bước 2: Vào profile tại phần ảnh đại điện ở góc trên bên trái.
*Bước 3: Chọn KẾT NỐI tại biểu tượng Strava.



Sau khi thao tác kết nối 2 tài
khoản, hệ thống sẽ tự động
chuyển sang trang đăng nhập tài
khoản Strava.
Sau khi thao tác đăng nhập tài
khoản Strava thành công, hệ thống
sẽ gửi tới bạn một yêu cầu xác
nhận kết nối 84Race với Strava
như hình bên. Lúc này bạn chọn
Authorize/Giấy phép.
Lưu ý: Bạn cần chọn View your
data about your private
ac9vi9es/Tham khảo dữ liệu của
các hoạt động riêng tư của bạn.



Màn hình kết nối thành công sẽ hiển thị như bên dưới:



Tất cả các hoạt động để chế độ công khai từ Strava sẽ được
hiển thị tại 84Race.



IV. HƯỚNG DẪN THAM DỰ GIẢI CHẠY “EWH 
CUỘC ĐUA KỲ THÚ – AMAZING RACE”



Cách 1: Tham gia tại website 84Race
*Bước 1: Click vào đường link sau: https://84race.com/amazing-race-
dr4899
Hoặc quét mã QR code:

Hoặc đăng nhập website https://84race.com/ và lựa chọn kích vào
banner giải chạy EWH Cuộc đua kỳ thú – Amazing Race tại mục “Thử
thách từ thành viên” như hình ảnh bên dưới.

https://84race.com/amazing-race-dr4899
https://84race.com/


Cách 1: Tham gia tại website 84Race

*Bước 2: Chọn nút “THAM GIA”



Cách 2: Tham gia tại ứng dụng 84Race

*Bước 1: Nhập nội dung Tìm kiếm: 
Amazing Race -> Chọn Tìm kiếm



Cách 2: Tham gia tại ứng dụng 84Race

*Bước 2: Sau khi màn hình hiển thị kết quả, click vào banner chương trình
(1) và �ếp tục click vào nút THAM GIA (2)

1

2



Sau thao tác click THAM GIA, bạn tiếp tục các bước đăng ký thông tin và
chọn nhóm tham dự giải chạy như sau:
*Bước 1: Điền các thông tin đăng ký như ảnh dưới. 02 trường dữ liệu
bắt buộc phải điền là Tên thành viên và Số điện thoại. Sau đó click TIẾP 
THEO.
Lưu ý: Tên thành viên cần điền đúng theo cú pháp Họ tên - Tên phòng
ban - Tên công ty (Ví dụ: Nguyễn Văn A - Kế toán - EWH)

Nguyễn Văn A – Kế toán - EWH



*Bước 2: Chọn hạng mục 15km và click TIẾP THEO.



*Bước 3: Click vào ĐĂNG KÝ.



Bước 4: Nhập mã đăng ký EWH15NAM vào ô bên dưới và click 
ĐĂNG KÝ.
Lưu ý: EWH15NAM toàn bộ ký tự đều Caps Lock

EWH15NAM



=> Màn hình hiển thị trạng thái ĐÃ THAM GIA.



*Bước 5: Bạn cần lựa chọn tham gia vào đúng Đội nhóm của mình bằng
cách chọn mục DS Đội và click THAM GIA theo đúng tên phòng ban mình
đang làm việc
Lưu ý: BTC đã tạo sẵn tên các phòng ban, bạn cần chọn đúng phòng ban của
mình (để ghi nhận số liệu thành �ch tập thể).



V. HƯỚNG DẪN GHI NHẬN HOẠT ĐỘNG CHẠY 
TRÊN STRAVA



Mỗi lần tham gia chạy, bạn
sẽ cần mở ứng dụng Strava
và ứng dụng này sẽ ghi nhận
các số liệu về hoạt động chạy
của bạn. Các bước thao tác
với Strava như sau:

*Bước 1: Truy cập ứng dụng
Strava.
*Bước 2: Click vào biểu
tượng Record.
Lưu ý: Cần mở GPS/định vị
trên điện thoại trong suốt
quá trình sử dụng Strava.
Như vậy, kết quả chạy được
tính là hợp lệ khi bạn chạy ở
nơi GPS có thể hoạt động
(chạy ngoài trời).



*Bước 3: Click vào
START để bắt đầu
hoạt động chạy.

Giao diện hiển thị
trong quá trình bạn
chạy.

*Bước 4: Click vào
FINISH khi bạn muốn
kết thúc hoạt động
chạy.



Bước 5: Click Save
AcRvity => Kết quả hoạt
động chạy của bạn sẽ tự
động cập nhật qua tài
khoản 84Race.



VI. HƯỚNG DẪN THEO DÕI HOẠT 
ĐỘNG TRÊN WEBSITE 84RACE 



Trước ngày bắt đầu giải đấu (trước 11/03/2022), bạn có thể rời
nhóm, sau ngày này bạn sẽ không thể rời nhóm. 



Mục Tracklogs ghi nhận các hoạt động chạy hợp lệ của bạn
từ ứng dụng Strava. 



Mục BXH Team cho bạn phép bạn:
- Tìm kiếm Team.
- Xếp hạng Team theo tổng số Km và số Km trung bình của
cả Team.



Khi click vào tên mỗi Team, bạn có thể theo dõi BXH các cá nhân
trong cùng 1 team như ảnh dưới.



Mục BXH Cá nhân cho phép bạn:
- Tìm kiếm theo Tên thành viên (cần chọn thêm �m kiếm hạng mục là
15km).
- Xếp hạng chi �ết của bạn so với tất cả các CBNV khác đang tham dự giải
(�nh tới thời điểm bạn xem – real�me)



- Kiểm tra Thông báo/No9fica9on được gửi cho bạn tại biểu tượng hình
chuông (như hình bên dưới).
- Sau ngày 31/3/2022, bạn sẽ nhận được thông báo từ mục Thông
báo/No9fica9on.



XIN CẢM ƠN VÀ CHÚC BẠN SẼ CÓ TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ 
VỚI “EWH CUỘC ĐUA KỲ THÚ – AMAZING RACE” 


