Zaproszenie na XV Otwarte Mistrzostwa 2015
(wiek poniżej 8 roku życia)
z udziałem międzynarodowym
(data urodzenia: 01.01.2007 i młodsi)
Data:

18.10. - 24.10.2015

Miejsce:

Kinder- und Erholungszentrum Sebnitz, Bergweg 28,
01855 Sebnitz, Tel.: +49 (0) 3 59 71 / 59 8-0

Organizator:

Jugendschachbund Sachsen

Prowadzący:

Frank Schulze, Lommatzscher Straße 103, 01139 Dresden

Zameldowanie:

online do 06.10.2015 pod adresem:
http://www.jugendschachbund-sachsen.de/index.php/iem-u8/u8-anmeldung
lub pisemnie natychmiast:
Schachverband Sachsen
Lohrmannstraße 20
01237 Dresden
E-Mail: iemu8@jugendschachbund-sachsen.de

Uczestnicy:

Wszyscy zawodnicy urodzeni do dnia 01.01.2007r.
Oczekiwane są dzieci z różnych krajów

Moduł:

9 rund w systemie szwajcarskim. Dziewczynki i chłopcy grają w jednym turnieju,
będą jednakże oddzielnie oceniane. Turniej oceniany będzie według niemieckiego
systemu ewaluacji (DWZ - Deutsche Wertungszahl).
Organizacja turnieju według zasad w systemie szwajcarskim, w aktualnej wersji.

Czas do namysłu:

Na jednego zawodnika przypada 60 minut = 40 ruchy /15 minut do końca rundy
Obowiązują reguły FIDE, w aktualnej wersji!

Czas oczekiwania: Czas oczekiwania wynosi 10 minut.
DWZ:
Przebieg:

Obowiązuje system DWZ na dzień 11.10.2015r.
18.10.2015 do godz. 17.00
przyjazd i osobista rejestracja
17.00
otwarcie
17.30
kolacja
19.10.2015 09.00
1-sza runda
14.00
2-ga runda
20.10.2015 09.00
3-cia runda
popołudnie
wolne
21.10.2015 09.00
4-ta runda
14.00
5-ta runda
22.10.2015 09.00
6-ta runda
popołudnie
wolne
23.10.2015 09.00
7-ma runda
14.00
8-ma runda
24.10.2015 09.00
9-ta runda
ok. 13.30
ogłoszenie zwycięzcy

Czas wolny:

Nasza specjalna grupa odpowiedzialna za organizowanie czasu wolnego
gwarantuje rekreację i zabawę dla dzieci.

Pozwolenie na
fotografowanie
i nagrywanie:

Wraz ze zgłoszeniem na turniej zawodnik lub osoba upoważniona wyraża zgodę
na fotografowanie i nagrywanie w miejscu pobytu. Nagrania mogą wykorzystane
być przez SVS oraz osoby trzecie. Zgoda ta jest również warunkiem uczestnictwa
w turnieju.

Koszty:

do dnia 06.10.2015 opłata na konto:
Konto:

SVS / JSBS

Instytut/Bank:

Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN

DE 66 8505 0300 3120 1981 10

BIC

OSDDDE81XXX

Uwaga:

IEM U8 + "nazwisko, imię"
(np. IEM U8 Karol, Kowalski)

W przypadku późniejszej zapłaty pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 10,00 €.
W przypadku, gdy zapłata nie będzie dokonana przez turniejem (dowód wpłaty) uczestnik
nie zostanie dopuszczony do zawodów!
Zapłata na miejscu jest niedopuszczalna!
Zakwaterowanie następuje w pokojach czteroosobowych. W przypadku mniejszej liczby
uczestników dostępne są również pokoje dwuosobowe. Kolejność zajmowania pokoi
zależy od momentu rejestracji. Koszty noclegu, wyżywienia, opłata startowa i koszty
podróży do pokrycia przez uczestników.
Pościel jest wliczona w cenie.
Wielkość przelewu w zależności od zakwaterowania, zawodnik:
 w pokoju dwuosobowym (ilość ograniczona!)

256,00 EUR

 w pokoju 2+2 (ilość ograniczona!)

256,00 EUR

 w pokoju czteroosobowym (natrysk/WC na korytarzu)

235,00 EUR

 dla osób bez zakwaterowania (włącznie z obiadem w KiEZ)

125,00 EUR

Każdy uczestnik otrzymuje na zakończenie turnieju automatycznie CD.
Osoba dorosła płaci za miejsce:
 w pokoju dwuosobowym (ilość ograniczona!)

240,00 EUR

 w pokoju 2+2 (ilość ograniczona!)

240,00 EUR

 w pokoju czteroosobowym (natrysk/WC na korytarzu)

219,00 EUR

 dla osób bez zakwaterowania (włącznie z obiadem w KiEZ)

88,00 EUR

Rodzice, opiekunowie i trenerzy meldują się imiennie i przelewają swoje opłaty do
06.10.2015 na podane powyżej konto. Proszę zaznaczyć, czy rodzice, opiekunowie itp.
śpią w jednam pokoju z dziećmi. Zagwarantowane jest to że, jeżeli inaczej nie jest
uzgodnione, osoby obce nie będą zakwaterowywane w jednym pokoju.
Dojazd samochodem:
Pierwsza możliwość: Autostrada A4 do Drezna, Wyjazd Hellerau, dalej B6, w kierunku Bischofswerda,
do Fischbacher Kreuz (rondo),dalej przez Stolpen, Neustadt do Sebnitz
Druga możliwość:

Autostrada A4 do wyjazdu Burkau, następnie kierunek Bischofswerda, Neustadt,
Sebnitz.

W Sebnitz w kierunku Dolní Poustevna (CZ), bezpośrednio przed granicą z Republiką Czeską skręcić
w prawo. Droga prowadzi do Centrum Dzieci i Wypoczynku (Kinder- und Erholungszentrum - KiEZ).
Dojazd pociągien:
Do dworca Sebnitz – ok. 3 km na piechotę do Centrum KiEZ

