
Trung tàm CÝ Hoàng Gia 
Hoi viên Lien doàn Co Thành phô Hô Chi Minh 

Royalchess Spring 
TOornanent 

08/01/2023 
Kính gui: Quý huân luyên viên, phy huynh và ky thà cÝ vua 
MÙt mùa xuân vui tuoi �ä tro lai vói các ky thç cÝ vua nho tuôi khi trong näm vëa qua cüng nhu 

thoi gian ti¿p theo liên tåc có nhièu giäi �¥u ô nhièu cap �Ù tië câu lac bÙ, trung tâm cÝ �én các 
giai thành phÑ và quôÑc gia. Nh¯m mang �¿n sân choi cò bÑ ích, giåi trí và giao luu, Trung tâm cÝ 

Hoàng Gia RoyalChess to chéc Giài cÝ vua Mùa Xuân RoyalChess Spring Tournament 2023 phù 
hop vÛi mçi lúa tuÛi cça các ky thç nhó và dành cho t¥t cà nguèi yêu co tai Tp. Hô Chí Minh và 

nhieu tinh thành khác. 

Thoi gian: 07h30-1 7h00 ngày 08/01/2023 (Chú Nhat) 
Dia diém: Nhà thi dáu Tân Binh, 448 Hoàng Vän Thå, Phuong 4, Tân 
Binh, Thành phÑ Ho Chí Minh (ho·c 18 Xuân Hông). 

Hgn chót däng ký: 17h ngày 05/01/2023 (Thir 5) 
Hotline: 0901 895 865 

Trân trong kính moi các ky thù, huan luyên viên và phå huynh 
tham gia 
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Trung tâm Co Hoàng Gia 
HÙi viên Liên doàn Co Thành phô Hô Chí Minh 

.Thethúc thi �âu: 
o Thoi gian thi �¥u cho moi ván cÝr cÝ nhanh 15 phút và tích lky 5 giay cho 1 nuóc di. 

OC tham x�p c·p bång chuomg trinh Swiss-manager theo HÇ Vòng tròn ho�c He Thuy 
Si tuy sö uong V�V. Tuy¿n �¥u phái có tër 7 VOV trß lên mói khoi tranh, n¿u ít hon 7 

Vpv, BTC së gÙp tuy¿n �ãu (vån phát huy chuang �ú tuyën nhu ban dau). 

7-10 VBV: HÇ Vòng trôn. 
11 VDV tro lên: HÇ Thuy ST 7 ván. 

Xép h¡ng cá nhân 
o He Vong tròn: diêm, hÇ sÑ Sonneborn-Berger, dÑi kháng cung tuy�n diêm, so van 

thâng, sõ ván thâng bàng quân �en. N¿u bâng nhau và cótranh cháp huy chuong thi 

se thi dâu ván cÝ chÛp: Trâng 6 phút, �en 5 phút, nëu hòa thì bên �en th�ng. 
o He Thuy Si: diêm, �oi kháng cùng tuy¿n �i¿m, hÇ sÑ Buchholz bô 1 thap nh¥t, sÑ ván 

thang, sõ ván câm quân �en, sÑ ván th£ng bang quân �en. Neu bång nhau và có tranh 

chap huy chuong thi së thi �¥u ván cÝ chóp: Trâng 6 phút, �en 5 phút, n�u hòa thi bën 

Den thång. 
Xëp h¡ng toàn �oàn: theo sÑ luong huy chuong vàng, bac và �ông. Các �on vË tham gia �oú 
tat cá nÙi dung (trërtuy¿n Parents) dugc x¿p h¡ng toàn �oàn và chí tính giái toàn �oàn khi 

có tùr2 �on vi trÝ lên �ù �ïeu kiÇn. 

Xt thua do lõi: lði thé'3 bË xëthua cho t¥t càcác tuy¿n thi �¥u. 
Thi �au theo lut co vua hiÇn hành cça TQng cuc TDIT. 

4. Co câu giái thrÛng 
Doi vdi tuy¿n nam, nï thi �âu riêng: các VÐV x¿p h¡ng 1, 2 và 3-4 (cua tuy�n) �uoc nhn 

huy chuong vàng, b¡c và �ông và ph�n quà cça Trung tâm cÝ Hoàng Gia. 
o NEu so luong vn �Ùng viên tër 15 tro lên: các vn �Ùng viên x¿p hang 5 d¿n 10 (cua 

tuyên) �ugc nhn ph�n quà cúa Trung tâm c Hoàng Gia. 
oNEu so luong vn �Ùng viên tr duói 15: các vn �Ùng viên x¿p h¡ng 5 �¿n 7 (cua 

tuyen) �uoc nhn phän quà cça Trung tâm co Hoàng Gia. 
Doi voi tuy�n thi �¥u có nam và nï thi �¥u chung: 4 VÐV nï x�p h¡ng cao nh¥t (xét riêng 
các VDV nïtrong tuy¿n) �ugc nhn huy chuong vàng, b¡c và �ông và phân quà cça Trung 

tâm cÝ Hoàng Gia. 
Giai thuong tuy�n Open (chí có tuy�n Open có phän thuÛng hiÇn kim): 

- Giài nhât: HCV+1.500.000d+ phân quà 
- Giài nhi: HCB+1.000.000d + phân quà 
- Giài ba: HCÐ+500.000d+ phân quà 
-Giai tu HCÐ + 400.000d+ phân quà 

Các vn dong viên �o¡t giäi �ucgic nhn Giáy chúng nhan cúa Trung tám cÝ Hoàng Gia. 
Các don vi �o¡t giái toàn �oàn nhn cÝ thuong toàn �oàn. 

Hoc viên Trung tâm cÝ Hoàng Gia ��ng ký thi �¥u së dugc cÙng diém RoyalChess ELO (20 
diem). VDV �o¡t giái �urgc thuÝng RoyalChess ELO (Vàng +50, bac + 40, �öng +30). Moi 

ván tháng dugrc cÙng thêm 5 diêm. 

JONG 
- Giai nhat nï: HCV +600.000d + phän quà 
Giái nhi nkr HCB+500.000d+ phân quà 

- Giai ba nï: HCÐ + 400.000d+ phân quà 
do CH 

TpARk ngày 11 tháng 12 n�m 2022 

cONG TY iám �oe CO PHAN 
(GhO DUC VA THUÓNG M 

PHO CH 
Ouách Phuong Minh 
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