
Trung tâm Cờ Hoàng Gia 
Hội viên Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh  

Kính gửi: Quý phụ huynh và học viên Trung tâm cờ Hoàng Gia 
RoyalChess 
Trong thời gian phòng dịch Covid-19 hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tập luyện cũng như sân chơi cờ 
vua cho các học viên, Trung tâm cờ Hoàng Gia RoyalChess tổ chức Giải cờ vua RoyalChess Online 
Competition 2021 ngay trong thời gian giãn cách xã hội. Giải đấu vừa là môi trường vui chơi lành 
mạnh, giải trí bổ ích vừa là nơi cọ xát của các học viên, đồng thời là nơi tập luyện hiệu quả cho các 
bạn chuẩn bị tham gia các giải đấu lớn trở lại sau thời gian phòng chống dịch. 
 

 Thời gian: 13h30-18h30 ngày 01/08/2021 (Chủ Nhật) 
 Địa điểm: Thi đấu online trên chess.com 
 Hạn chót đăng ký: 17h ngày 31/07/2021 (Thứ 7) 
 Hotline: 0901 895 865 – 076 874 6866 
 Đối tượng: Học viên Trung tâm cờ Hoàng Gia - RoyalChess 

 

Trân trọng kính mời các kỳ thủ, huấn luyện viên và phụ huynh 
tham gia! 
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Điều lệ giải đấu 
1. Đăng kí 

 Trực tiếp qua điện thoại: 
o Điện thoại: 0901 895 865 – 076 874 6866 
o Email: info@royalchess.edu.vn. 

 Hạn chót: 17h ngày 31/07/2021 (Thứ 7). 
 Lệ phí: 

o Học viên Trung tâm cờ Hoàng Gia: 100.000đ/đấu thủ 
o Đăng ký sau hạn chót: đóng thêm 50.000đ/đấu thủ 
o Đóng lệ phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản: Quách Phương Minh, số 

0251002698176 lập tại Vietcombank CN Hồ Chí Minh (vui lòng ghi rõ thông tin kỳ thủ và 
nhóm thi đấu).. 

2. Địa điểm và thời gian thi đấu: 
 Địa điểm: Thi đấu online chess.com. 
 Thời gian: 13h30 – 18h30 ngày 01/08/2021. 

3. Thể thức thi đấu và xếp hạng 
 Đối tượng: Học viên Trung tâm cờ Hoàng Gia RoyalChess  
 Phân nhóm thi đấu: nam và nữ thi đấu chung: 

- U08: sinh năm 2013 trở lại. 
- U10: sinh năm 2011 trở lại. 
- U12: sinh năm 2009 trở lại. 
- Open: cho tất cả các đấu thủ. 
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 ít nhất 1 tuyến so với tuyến tuổi của mình 
(ngoại trừ tuyến Open). 

 Thể thức thi đấu: 
o Thời gian thi đấu cho mỗi ván cờ: cờ nhanh 10 phút và tích lũy 5 giây cho 1 nước đi. 
o Bốc thăm xếp cặp bằng swiss-manager và thi đấu bằng website chess.com 
o Hình thức thi đấu theo: Hệ Thụy Sĩ hoặc Hệ vòng tròn tùy số lượng đấu thủ. Tuyến đấu 

phải có từ 5 VĐV trở lên mới khởi tranh, nếu ít hơn 5 VĐV, BTC sẽ gộp tuyến đấu (vẫn 
phát thưởng đủ tuyến như ban đầu). 

5-8 VĐV: Hệ vòng tròn 
9-12 VĐV: Hệ Thụy Sĩ 5 ván 
13-25 VĐV: Hệ Thụy Sĩ 7 ván 
Từ 26 VĐV trở lên: Hệ Thụy Sĩ 8 ván 

 Xếp hạng:  
o Hệ Thụy Sĩ: điểm, đối kháng cùng nhóm điểm, hệ số Buchholz bỏ 1 thấp nhất, số ván 

thắng, số ván cầm quân Đen, số ván thắng bằng quân Đen. Nếu bằng nhau và có tranh 
chấp huy chương thì sẽ thi đấu ván cờ chớp: Trắng 6 phút, Đen 5 phút, nếu hòa thì bên 
Đen thắng. 

o Hệ vòng tròn: điểm, hệ số Sonneborn-Berger, đối kháng cùng nhóm điểm, số ván thắng, 
số ván cầm quân Đen, số ván thắng bằng quân Đen. Nếu bằng nhau và có tranh chấp 
huy chương thì sẽ thi đấu ván cờ chớp: Trắng 6 phút, Đen 5 phút, nếu hòa thì bên Đen 
thắng. 

 Vấn đề kỹ thuật và fair-play: 
- Đấu thủ chịu trách nhiệm về đường truyền internet trong suốt giải đấu. 
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- Đấu thủ chịu trách nhiệm có mặt thi đấu đúng thời điểm vòng đấu bắt đầu. 
- Nếu bị ngắt kết nối, đấu thủ có thể kết nối lại để tiếp tục ván đấu nếu còn thời gian. Nếu 

hết thời gian thì bị xử thua. 
- Sử dụng chess.com để tiến hành ván đấu: các đấu thủ được xem như nắm vững thao 

tác chess.com. 
- Sử dụng zoom để giám sát thi đấu: đấu thủ bắt buộc tham gia phòng zoom và đặt vị trí 

camera sao cho hiển thị đầy đủ khuôn mặt. Không được phép sử dụng background 
trong zoom. Trong quá trình thi đấu, trên khung hình chỉ có đấu thủ tham gia thi đấu. 
Tên đấu thủ trong phòng zoom là “họ tên đầy đủ + nhóm thi đấu”, và không được thay 
đổi trong suốt thời gian thi đấu. 

- Ban Tổ chức sẽ gửi link vào phòng zoom tại website 
https://www.royalchess.edu.vn/online-chess-lan-1 cùng  bảng bốc thăm – xếp hạng 
của giải. 

- Tất cả những hành vi gian lận đều dẫn đến loại khỏi giải đấu. 
- Ban tổ chức được ghi hình video call qua zoom. 
- Xếp hạng được công bố sau nhiều nhất 2 ngày kết thúc giải. 
- Ban Tổ chức sẽ thực hiện một giải đấu thử nghiệm vào 13h30-15h00 thứ 6 ngày 

30/07/2021 để hỗ trợ các đấu thủ thực hiện rành mạch các thao tác zoom, chess.com 
và việc tham gia giải đấu online. 

4. Cơ cấu giải thưởng 
 Các đấu thủ xếp hạng 1, 2 và 3-4 (của nhóm) được nhận huy chương vàng, bạc và đồng và 

phần quà của Trung tâm cờ Hoàng Gia. 
 3 đấu thủ nữ xếp hạng cao nhất (xét riêng các đấu thủ nữ trong nhóm) được nhận huy 

chương vàng, bạc và đồng và phần quà của Trung tâm cờ Hoàng Gia. 
 Ban tổ chức có thể bổ sung giải thưởng tùy thuộc vào số lượng đấu thủ trong nhóm thi đấu. 
 Các vận động viên đoạt giải được nhận Giấy khen Trung tâm cờ Hoàng Gia. 
 Học viên đăng ký thi đấu sẽ được cộng điểm RoyalChess ELO (20 điểm). Đấu thủ đoạt giải 

được thưởng RoyalChess ELO (vàng +50, bạc + 40, đồng +30). Mỗi ván thắng được cộng 
thêm 5 điểm. 

  
 
 
 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2021 
Trung tâm cờ Hoàng Gia 

Giám đốc 
 
 
 
 
 
 

Quách Phương Minh 
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 Lịch thi đấu 

Ngày 01/08/2021 
Giờ Nội dung 

12h30 – 13h00 
VĐV vào phòng zoom, đăng nhập chess.com và 
vào khu vực thi đấu trên chess.com 

13h30 – 18h00 

Ván 1 
Ván 2 
Ván 3 
Ván 4 
Ván 5 
Ván 6 
Ván 7 
Ván 8 (nếu có) 

18h00 – 18h30 Ván tie-break (nếu có) 

18h30 
Tổng hợp kết quả 
Công bố bảng xếp hạng sau 2 ngày 

 


