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THÔNG BÁO 

LỚP TẤP HUẤN TRỌNG TÀI CỜ VUA TRỰC TUYẾN TORNELO 

 

Liên đoàn cờ Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Vietnamchess và Trung tâm cờ 

Hoàng Gia – RoyalChess (Công ty CP GD&TM Cờ Hoàng Gia) tổ chức lớp tập huấn 

trọng tài cờ vua trực tuyến Tornelo.  

 

I. Mục đích – Ý nghĩa: 

- Bắt kịp xu hướng các sự kiện cờ vua trực tuyến trên thế giới. 

- Đào tạo lực lượng trọng tài cờ vua trực tuyến có chuyên môn tốt phù hợp tham 

gia điều hành công tác thi đấu. 

- Nâng cao khả năng hoạt động và điều hành giải đấu – sự kiện cờ vua trực tuyến 

của Việt Nam. 

 

II. Đối tượng tham dự: 

- Trọng tài đã tham gia công tác Giải vô địch trẻ cờ vua quốc gia 2021 được miễn 

học phí tham gia lớp học. 

- Trọng tài, huấn luyện viên, giáo viên và người hoạt động cờ vua yêu thích công 

tác tổ chức, điều hành giải cờ vua trực tuyến. 

- Tất cả đối tượng tham gia phải đăng ký theo danh sách từ các đơn vị tỉnh thành 

ngành, câu lạc bộ, trung tâm và trường cờ vua. 

 

III. Nội dung và quyền lợi học viên: 

1. Nội dung: 

- Tổ chức giải cờ vua trực tuyến bằng hệ thống thi đấu do website tornelo.com 

cung cấp. 

- Giám sát thi đấu cờ vua trực tuyến với các quy chuẩn chương trình zoom. 

 

 



2. Quyền lợi: 

- Được Liên đoàn cờ Việt Nam cấp chứng nhận trọng tài cờ vua trực tuyến. 

- Được tornelo.com cấp chứng chỉ trọng tài cờ vua trực tuyến tornelo. 

- Được hỗ trợ từ các trọng tài tornelo chứng thực cấp chứng chỉ trọng tài Tornelo – 

được tập huấn và hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ điều hành, kỹ thuật tornelo.com. 

 

IV. Lịch tổ chức và lệ phí: 

- Thời gian: 19h – 21h ngày 10, 11 và 12/12/2021. 

- Hình thức: trực tuyến tornelo và zoom. 

- Đăng ký tham dự theo form trên website vietnamchess.vn:  

https://www.vietnamchess.vn/index.php/vi/services/arbiter-tornelo 

- Lệ phí: 750.000VND/ 1 học viên, bao gồm học phí, phí cấp giấy chứng nhận của 

Liên đoàn Cờ Việt Nam và Tornelo. 

- Hạn chót đăng ký: 09/12/2021. 
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