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NHÓM THI ĐẤU

• Phân nhóm thi đấu: nam và nữ thi đấu chung (có giải nữ)
- U05: sinh năm 2016 trở lại.
- U06: sinh năm 2015 trở lại.
- U07: sinh năm 2014 trở lại.
- U09: sinh năm 2012 trở lại.
- U11: sinh năm 2010 trở lại
- U13: sinh năm 2008 trở lại
- U15: sinh năm 2006 trở lại.
- Open: tất cả kỳ thủ
- Parents: dành cho phụ huynh Trung tâm cờ Hoàng Gia và phụ huynh của các VĐV
tham gia thi đấu giải. Ro
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NHÓM THI ĐẤU

• Các đấu thủ đã đoạt giải tại các giải trẻ quốc gia, quốc tế (cá nhân 
hoặc đồng đội) hoặc trong đội năng khiếu TPHCM phải đăng ký thi 
đấu lên tuổi (ngoại trừ tuyến U05, U06, U07 và Open) như sau:
- Nữ: ít nhất 1 tuổi so tuổi của mình.
- Nam: ít nhất 2 tuổi so tuổi của mình.
- Các kỳ thủ có đẳng cấp quốc tế bắt buộc thi đấu tuyến Open
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CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

•Các đấu thủ tự chuẩn bị dụng cụ thi đấu theo yêu
cầu từ điều lệ.

•Các đấu thủ tự đảm bảo đường truyền mạng.
•Các đấu thủ tự tìm hiểu cách sử dụng website

tornelo.com, phần mềm zoom và task manager của
máy vi tính.

•Các đấu thủ được xem là nắm vững thao tác máy vi
tính. Ro
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LỊCH THI ĐẤU
NGÀY GIỜ NỘI DUNG

05/11/2021 18h00 – 21h00
Họp kỹ thuật
Thi đấu thử nghiệm

07/11/2021

12h00 Setup kỹ thuật thi đấu

13h00 Khai mạc

13h30
14h10
14h50
15h30
16h10
16h50
17h30
18h10

Cờ nhanh – Ván 1
Cờ nhanh – Ván 2
Cờ nhanh – Ván 3
Cờ nhanh – Ván 4
Cờ nhanh – Ván 5
Cờ nhanh – Ván 6
Cờ nhanh – Ván 7
Cờ nhanh – Ván 8 (đối với nhóm có 8 ván)

09/11/2021 16h00
Công bố kết quả tại website 
royalchess.edu.vn
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WEBSITE THI ĐẤU, BẢNG BỐC THĂM VÀ BẢNG 
XẾP HẠNG

•Thi đấu trực tuyến tại website tornelo.com
•Sử dụng chương trình zoom để giám sát thi 

đấu
•Bảng bốc thăm xếp cặp và bảng xếp hạng tại 

website royalchess.edu.vn và chess-
results.com.

•Bốc thăm xếp cặp bằng chương trình Swiss-
manager Ro
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT THI ĐẤU TRỰC TUYẾN

•Công cụ thi đấu phải là máy vi tính có camera và 
âm thanh thu phát.
•Không sử dụng headphone, tai nghe trong suốt 
giải đấu.
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT THI ĐẤU TRỰC TUYẾN

•Đấu thủ phải vào zoom trước 1 giờ so với giờ thi 
đấu để được bốc thăm.
•Quy cách đặt tên zoom:
Nhóm thi đấu + khoảng trắng + tên viết tắt đơn vị 
+ khoảng trắng + họ tên không dấu
Ví dụ: U09 ROY Quach Phuong MinhRo
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT THI ĐẤU TRỰC TUYẾN

•Mở micro và video 
suốt giải đấu.
•Không sử dụng 
background, filter cho 
camera
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT THI ĐẤU TRỰC TUYẾN

•Đấu thủ phải chia sẻ màn hình theo chế độ toàn 
màn hình.
•Đấu thủ phải bật Task Manager trên máy tính và 
chỉnh chế độ Always on Top.
•Trên Task Manager và màn hình chỉ có 1 trình 
duyệt web mở website tornelo.com và chương 
trình zoom. Ro
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT THI ĐẤU TRỰC TUYẾN
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT THI ĐẤU TRỰC TUYẾN
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT THI ĐẤU TRỰC TUYẾN

•Các đấu thủ khi vào 
zoom sẽ được phân bổ 
về các breakout rooms.
•Danh sách đấu thủ 
theo breakout rooms 
sẽ được gửi đến email 
các đấu thủ. Ro
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KHI THI ĐẤU

•Đấu thủ thi đấu ở nơi yên tĩnh.
•Mắt hướng về màn hình thi đấu.
•Không được rời khỏi camera.
•Trọng tài được quyền yêu cầu di chuyển góc quay 
camera khi cần thiết.
•Nơi thi đấu không được có điện thoại, máy tính 
bảng và các thiết bị điện tử tương tự.Ro
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QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH FAIR-PLAY 

•Trọng tài sử dụng chương trình fair-play của 
Tornelo để đảm bảo giải đấu công bằng.
•Đấu thủ vi phạm quy định fair-play sẽ có thể bị xử 
thua hoặc xử loại khỏi giải tùy mức độ.
•Ban Tổ chức vẫn có thể hủy bỏ, thay đổi kết quả 
thi đấu của đấu thủ nếu vi phạm dù đấu thủ đã 
hoàn thành thi đấu.Ro
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KHIẾU NẠI

• Các khiếu nại phải được gửi trong vòng 10 phút sau khi ván 
đấu kết thúc bằng cách gửi email đến địa chỉ email: 
quachminh@royalchess.edu.vn

• Phí giải quyết khiếu nại là 200.000đ. Phí này được hoàn trả 
nếu khiếu nại là đúng.

• Tất cả hành vi vi phạm, thi đấu không trung thực sẽ bị cấm 
tham gia thi đấu trên Tornelo theo quy định tự động của 
chương trình Fair Play. Thời hạn hiệu lệnh cấm tùy mức độ vi 
phạm. Ro

ya
lC

he
ss



CÁC ĐƯỜNG LINK ZOOM VÀ TORNELO

• Phòng zoom cho thi đấu CHÍNH THỨC (bắt đầu setup kỹ thuật lúc 12h00 và thi đấu lúc 13h30 Chủ Nhật ngày 
07/11/2021): https://us02web.zoom.us/j/84556704567?pwd=dnJZQlBZcnd4TVZOWG5COEV1VGEyUT09

Meeting ID: 845 5670 4567 

Passcode: 181454 

• Link tornelo thi đấu CHÍNH THỨC: https://tornelo.com/chess/orgs/royalchess/events/74ae1a68-85f3-4870-ba91-
3927ab1dac70/summary

• Phòng zoom cho họp kỹ thuật và thi đấu thử nghiệm (18h00 thứ 6 ngày 05/11/2021): 
https://us02web.zoom.us/j/84849157890?pwd=VTZWVWpoejFrU3VkSjBDQWJvcXU1UT09

Meeting ID: 848 4915 7890 

Passcode: 198096 

• Link tornelo thi đấu thử nghiệm: https://tornelo.com/chess/orgs/royalchess/events/dba2ce64-5a47-4aff-94af-
7f3217f545c9/summary
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