
ĐIỀU LỆ MÔN CỜ VUA – CỜ TƯỚNG  

HỘI THAO VĂN HÓA KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH LẬP  

CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG 

 

Nội dung thi đấu, hình thức thi đấu, khen thưởng – kỷ luật và giải thưởng:  

1.1. Nội dung thi đấu: 

- Ban tổ chức tiến hành thi đấu ở một nội dung cho tất cả vận động viên (không 

phân biệt nam, nữ). 

- Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa 02 vận động viên chính thức và 02 vận động 

viên dự bị. 

1.2. Hình thức thi đấu: 

- Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ xếp cặp từ 05 đến 07 ván tùy theo số lượng vận động 

viên đăng ký tham gia. 

- Các vận động viên đến trể 05 phút so với thời gian quy định xem như tự ý bỏ cuộc. 

- Trọng tài do trung tâm TDTT điều động. 

1.3. Khen thưởng – Kỷ luật:  

- Tôn trọng mọi quyết định của Ban Tổ chức và tổ trọng tài.  

- Thi đấu trung thực không chia điểm, nếu Ban Tổ Chức phát hiện gian lận hoặc có 

khiếu nại cụ thể sẽ giải quyết cả 2 cùng thua.  

- Trong thi đấu 2 VĐV phải tôn trọng nhau, không gây áp lực, kích động tinh thần 

đấu thủ (cảnh cáo 1 lần, lần 2 xử thua ván đấu).  

           1.4. Giải thưởng:  

          Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các nội dung thi đấu như sau : 

            Giải thưởng môn Cờ tướng và Cờ vua: 

- Giải Nhất:  600.000 đồng. 

- Giải Nhì:    400.000 đồng. 

- Giải Ba:     300.000 đồng.  

Lưu ý: Cơ cấu giải thưởng BTC sẽ thay đổi tùy theo số lượng VĐV đăng ký. 

1.5  .Khai mạc và thời gian thi đấu: 

- Thời gian thi đấu: khai mạc 08h00 và thi đấu cả ngày 30/3/2019 (Thứ bảy). 

- Địa điểm thi đấu: trong khu Công viên phần mềm Quang Trung (BTC sẽ thông 

báo sau). 

 


