
Xin chào 

các bạn đến với trang chủ của Câu lạc bộ Cờ Vua Borussia Lichtenberg. 

Chúng tôi là một câu lạc bộ cờ vua chủ yếu dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. 

Các thành viên của câu lạc bộ đa phần cư trú tại các quận Friedrichshain, 

Lichtenberg và Prenzlauer Berg ở Berlin.  

Câu lạc bộ tham gia tất cả các giải thi đấu và giải vô địch Berlin, các giải vô 

địch cá nhân và giải câu lạc bộ thanh niên Bắc Đức và toàn quốc. Trong vài năm 

vừa qua thành viên câu lạc bộ Borussia Lichtenberg đã được tuyển chọn tham 

gia Giải Vô địch Thiếu niên Châu Âu và Quốc tế. Đặc biệt năm 2019, đội tuyển 

câu lạc bộ đã đạt chức vô địch Quốc gia trong giải Vô địch đồng đội Quốc gia  

cho nhóm tuổi u10 tại Đức. 

Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các chuyến giao lưu câu lạc bộ trong kỳ nghỉ 

lễ Phục sinh và nghỉ hè. Vào mùa hè, câu lạc bộ chủ yếu sang Cộng hòa Séc và 

tham gia một giải đấu cờ vua thường niên ở Pardubice. 

 

Thành viên câu lạc bộ được đào tạo và tập luyên trong năm nhóm khác nhau, 

được chia theo các cấp độ kỹ năng. 

 

Địa điểm: Trường Andreas-Gymnasium, phòng H002, Koppenstraße 76, 

10243 Berlin 

 

Thời gian: Thứ ba, 4:00 chiều đến 6:00 tối. 

 

Các thành viên người lớn của câu lạc bộ tham gia giải vô địch đội Berlin với sáu 

đội. Thành viên vị thanh niên của câu lạc bộ cũng tham gia các đội này. 

 

Buổi tối giao lưu cho người lớn được tổ chức vào thứ ba hàng tuần. 

 

Địa điểm: Sân vận động „1. Mai“, Scheffelstraße 21 (lối vào số 31), 10367 

Berlin 

 

Thời gian: Thứ ba, 7:00 tối đến nửa đêm (kết thúc mở) 
 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
 

Email:   olaf.sill@schach-sglichtenberg.de 

 

Điện thoại di động:  0170/9529168 

 

Ngôn ngữ liên lạc:  tiếng Đức, tiếng Anh, (chỉ email: tiếng Pháp, tiếng 

Latin) 

 

 

mailto:olaf.sill@schach-sglichtenberg.de


 

Chi phí: 

Phí thành viên câu lạc bộ là €10 mỗi tháng. Phí thành viên dành cho sinh viên, 

người nhận trợ cấp xã hội và trẻ em có gia đình nhận trợ cấp xã hội (ví dụ: trợ 

cấp thất nghiệp II) là €7 mỗi tháng. 

 

Bạn có thể tham gia miễn phí trong bốn tuần đầu (khóa thử nghiệm). 


