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“Jiucheng Properties Cup”
Vuoden 2009 Xiangqi-vuodenlopun loppukilpailu
Loppukilpailun säännöt
1. Tapahtuman sponsorit: Kiinan
Xiangqi-yhdistys (CXA), Shanghai Jiucheng
Properties Ltd
2. Järjestäjä : Shanghain Xiangqi-yhdistys
3. Kilpailuaika : 19.12.2009-10.1.2010
4. Kilpailupaikka : Shanghai,
Luwan-kaupunginosa [卢湾), Urheiluhalli
(Zhaojiabang-katu [肇家浜路] nro 128)
5. Osallistumiskriteerit :
a. Vuoden 2009 miesten ranking-listan 28
ensimmäistä pelaajaa
b. Vuoden 2009 Kiinan mestaruuskisojen
naisten yksilökisan voittaja
c. Vuoden 2008 Aasian mestaruuskisojen
nuorten voittaja
d. Erityisesti kutsutut pelaajat :
Stephan Bradler（Saksa）
、Jouni Ramo（Suomi）

e.Mikäli (yllämainittujen joukossa) on
pelaajia, jotka eivät osallistu kisoihin,
pelaajia
kutsutaan
ranking-listan
mukaisessa järjestyksessä kisoihin
6. Kilpailun järjestämisestä :
a. käytetään CXA:n hyväksymiä

uusimpia ”Xiangqi lopputurnaus-sääntöjä”
b. Mies-ja naispelaajat, joita on yhteensä
32, käyttävät cup-sääntöjä
(”eliminaatio-periaatetta”)
c. Turnauksen joka kierroksella arvotaan
pelaajien värit, punaisella on 60
minuuttia käytössään, mustalla 30
minuuttia, joka siirrosta lisätään 15
sekuntia. Punainen saa tasapelistä
pisteen, musta saa tasapelistä 2 pistettä,
voitosta 3 pistettä. Ensimmäinen
tasapelin jälkeen pelataan lisäottelu,
jonka värit ja käytettävissä olevat ajat
vastaavat tasapeliin päätynyttä ottelua.
Jokaisella kierroksella 3 pistettä saanut
voittaa ja menee jatkoon.
d. Finaali kahden parhaan kesken käydään
kolmessa kierroksessa. Jokaisella
kierroksella täytyy erottaa voittaja,
saatuaan kolmesta ottelusta kaksi
voittoa voittaa turnauksen.
Ensimmäisessä ottelussa päätetään arvalla
värit. Jos pelataan tasan, lisäottelu
pelataan kuten edellisessä kohdassa
määritettiin. Seuraavassa ottelussa
vaihdetaan värejä. Mikäli kahden
ensimmäisen kierroksen jälkeen tilanne on
tasan, kolmannella kierroksella arvotaan
uudestaan värit.

7. Palkinnot (ennen veroja)
Ensimmäinen sija : 500.000 CNY, 2. 150.000 CNY,
3.ja 4. sija 40.000 CNY, sijat 5.-8. 20.000 CNY,
sijat 9.-16. 10.000 CNY, sijat 17.-32. 5.000 CNY.
8. Kulut :
Kilpailijat hoitavat matkakulunsa itse,
kisojen ajan majoituksen ja ruokailun hoitaa
järjestäjät. Kiinan miesten mestaruuskisoissa
mestaruuden
voittaneiden
pelaajien
matkakuluja korvataan 5000 CNY:llä.
9. Ilmoittautuminen (etukäteen ja paikanpäällä)
a. ilmoittautuminen (etukäteen)
Pyydämme
kisoihin
osallistuvia
lähettämään tietonsa ennen 10.11.2009
faksilla CXA:lla , puhelin 010-87559135、
faksi：010-87559133，yhteyshenkilö：Guo
Liping ； Shanghai lautapeli-instituutti
Puhelin：021-62566148、Faksi：62184194
Yhteyshenkilö ： Guan Gang 13818002259
Shanghai
lautapeli-instituutin
sähköposti：webmaster@shanghai-qy.com。
Myöhässä
ilmoittautuneet
katsotaan
luopuneen
oikeudestaan
osallistua
kisoihin.
b. ilmoittautuminen (paikan päällä)
Pyydämme osallistujia 18.12. ennen klo 12:ta

saapumaan
Shanghain
Hengshan-hotellin
(Hengshan-tie [ 衡 山 路 ] nro 534) ja
ilmoittautumaan.
10. Vaatetus
Toimikunta
on
teetättänyt
pelaajille
perinteiset kiinalaiset asut (Tang-puvut),
pyydämme pelaajia itse varustautumaan tummilla
(puvun) housuilla ja mustilla nahkakengillä
sekä pitämään yllämainittuja asuja kilpailussa
sekä kilpailuun liittyvissä tapahtumissa.
11. (Mahdollisista keskeneräisistä) muista
asioista tiedotetaan erikseen
12. CXA varaa oikeuden näiden sääntöjen tulkintaan

