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Điều 35. MÔN CỜ VUA: 
35.1. Nội dung thi đấu: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh cho tất cả các độ tuổi. 
    1.Tiểu học: 12 bộ huy chương (08 bộ huy chương cá nhân và 04 bộ huy 

chương Đồng đội), thi đấu theo 2 nhóm lớp học (nhóm lớp 1-3, nhóm lớp 4-5). 
2. Trung học cơ sở: 12 bộ huy chương (08 bộ huy chương cá nhân và 04 

bộ huy chương Đồng đội), thi đấu  theo 2 nhóm lớp học (nhóm lớp 6-7, nhóm 
lớp 8-9). 

3. Trung học phổ thông: 06 bộ huy chương (04 bộ huy chương cá nhân 
và 02 bộ huy chương đồng đội). 

35.2. Số lượng VĐV:Mỗi đơn vị được đăng ký 2 VĐV ở mỗi độ tuổi ở nội 
dung cờ tiêu chuẩn, 01 VĐV cho nội dung cờ nhanh (đặc cách các VĐV xếp 
hạng 1-3 tại nội dung cờ tiêu chuẩn); 5 VĐV ở mỗi nội dung đồng đội. 

35.3. Quy định chuyên môn: 
1. Thể thức thi đấu: Thi cá nhân, đồng đội. 
-  Cá nhân:  
+ Theo hệ Thụy sĩ trong 7 ván. 
+ Thời gian thi đấu cho mỗi đấu thủ: 90 phút để hoàn thành ván cờ đối với 

cờ tiêu chuẩn, 15 phút đối với cờ nhanh. 
-  Đồng đội:  
+ Theo thể thức loại trực tiếp. 
Thời gian thi đấu cho mỗi đấu thủ: 15 phút để hoàn thành ván cờ. 

2. Luật thi đấu: Theo Luật Cờ vua hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Cách tính điểm xếp hạng: 
- Xếp hạng cá nhân: theo điểm, tổng điểm đối kháng giữa các vận động 

viên cùng nhóm điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván 
thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ (nếu gặp nhau) và màu quân của ván 
này; Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm xác định thứ hạng.  

- Xếp hạng đồng đội: đối kháng đồng đội theo thể thức loại trực tiếp 1 
lần thua. 

- Xếp hạng toàn đoàn: Tuần tự theo tổng số huy chương vàng, bạc và 
đồng. 

35.4. Thời gian – địa điểm: 
1.  Đăng ký: Hạn chót nộp hồ sơ ngày 16/10/2013 tại Bộ môn Cờ, số 02 

Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Quận 1. 
2.  Họp bốc thăm: 09h00 ngày 17/10/2013, tại số 02 Đinh Tiên Hoàng, 

phường ĐaKao, Quận 1. 
3. Thi đấu: Từ ngày 19/10/2013 đến ngày 03/11/2013 tại Quận 1. 

 


