Ban điều phối DXB-Region 1 xin kính mời quý vị tham dự
giải Cờ Tướng

1. Hellersdorfer Elefanten-Cup
Thời gian

4./5.3.2017 (Thứ 7/Chủ Nhật)

Địa điểm

Geschäftsstelle SC Eintracht Berlin beim Haus des Sportes
Eisenacher Str. 125 (Ecke Blumberger Damm)
12685 Berlin
Chú ý: Nơi tổ chức không có lối đi dành cho người khuyết tật

Thi đấu

6 (2 x 3) Vòng / hệ Thụy Sĩ

Thời gian suy nghĩ

55 phút + 10 giây/Lượt

Lệ phí

10 € - Người về hưu, Người nhận ALGII, Sinh viên, Học sinh, Người
khuyết tật: giảm 50%

Giải thưởng

Cúp cho người chiến thắng, Giấy chứng nhận, Giải thưởng
(Các nhà tài trợ vẫn đang được tìm kiếm, phần này có thể thay đổi về sau)

DXB – Region 1

Với tối thiểu 6 người tham gia thì cuộc thi đấu này được công nhận là giải
đấu chuyên nghiệp của DXB-Region 1 zur Deutschen Einzelmeisterschaft
2017 (s. www.proxima-centauri.de/xiangqi)

Ghi biên bản

Người thi đấu được yêu cầu ghi biên bản tới 3 phút cuối cùng của thời
gian suy nghĩ. Người quan sát xin vui lòng ghi biên bản của cả 2 đấu thủ
tới cuối trận

Thời gian biểu
Thứ 7, 4.3.2017

11:30-12:45 Đăng ký / Nghỉ trưa
12:45-13:00 Bốc thăm / Phổ biến luật
13:00-15:00 Vòng 1
15:15-17:15 Vòng 2
17:30-19:30 Vòng 3
ab 18:00 Uhr: Phân tích + Chương trình buổi tối (Tùy chọn)

Thời gian biểu
Chủ Nhật, 5.3.2017

Bắt đầu lúc 08:30: Ăn sáng
09:00-11:00 Vòng 4
11:15-13:15 Vòng 5
13:30-15:30 Vòng 6
Kết hợp với lễ trao giải

Chương trình

✔ Đồ ăn , thức uống giá cả phải chăng
✔ Ăn trưa miễn phí vào cả 2 ngày
✔ Tổ chức ăn uống vào tối ngày thứ 7
✔ Chỗ nghỉ ngơi, phòng chờ

Thông tin / Đăng ký

Post: Uwe Doetzkies, Strindbergstr. 20, 12621 Berlin
eMail: xiangqi@proxima-centauri.de

Berlin, am 01.12.2016
10.01.2017 (Verdichtung des Zeitplans)

