
 

Pozvánka k 18. otevřenému mistrovství U8 
s mezinárodní účastí 
(ročník 01.01.2010 a mladší)  

 

Termín:  14.10. – 20.10.2018 (6 dní) 

Místo konání: Kinder- und Erholungszentrum Sebnitz (KiEZ) 

   Bergweg 28 (příjezd přes Tannertstrasse)  

   01855 Sebnitz, Německo 

   Tel: 0049-35971-5980 

Pořadatel:  Saský šachový klub mládeže 

Ředitel turnaje: Frank Schulze, Lommatzscher Str. 103, 01139 Dresden 

   iemu8@jugendschachbund-sachsen.de 

Termín přihlášek: do 01.10.2018 na 

   https://www.jugendschachbund-sachsen.de/iem-u8/anmeldung.html 

    nebo písemně: 

    Schachverband Sachsen 

    Lohrmannstraße 20 

    01237 Dresden 

    E-Mail: iemu8@jugendschachbund-sachsen.de 

Účastníci:   všechny hráčky a všichni hráči ročník 2010 a mladší 

Internacionální účast:  očekáváme děti z různých zemí 

Modus: 9 kol švýcarský systém, děvčata i chlapci hrají společný turnaj, budou ale 
hodnoceni samostatně. Turnaj bude vyhodnocen podle DWZ. 

 Organizace turnaje probíhá podle aktuální verze „Swiss-Chess“. 

Čas na rozmyšlenou: na hráčku/hráče 60 minut = 40 tahů/15 minut do konce turnaje. 

 Platí pravidla FIDE v aktuální verzi! 

Čísla DWZ:  pro listinu účastníků platí čísla DWZ z 10.10.2018 

Program: 14.10.  příjezd do 17:00, ubytování a osobní registrace 
   17:00 zahájení turnaje 
   18:00  večeře 

  15.10.  09:00 1. kolo 
    14:00 2. kolo 
  16.10.  09:00 3. kolo 
    odpoledne volno 
  17.10.  09:00 4. kolo 
    14:00 5. kolo 
  18.10.  09:00 6. kolo 
    odpoledne volno 
  19.10.  09:00 7. kolo 
    14:00 8. kolo 
  20.10.  09:00 9. kolo 
    kolem 13:30 vyhlášení vítězů 

Volnočasové aktivity:  náš tým se postará o zábavu ve volném čase 

Přihlášením do turnaje účastník/zodpovědná osoba souhlasí s fotografováním nebo natáčením videa 
během jeho pobytu na turnaji a použitím materiálu Saským šachovým svazem nebo třetí osobou. Tyto 
podmínky platí i po skončení turnaje. 



Ubytování: ubytování je zajištěno ve 2- až 4-lůžkových pokojích, 2-lůžkové pokoje jsou zajištěny 
v menším počtu. Tyto budou rezervovány podle datumu přihlášení. 

 

Cena turnaje za 1 účastníka (v ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, startovné a ložní prádlo): 

o 2-lůžkový pokoj 320,00 € 

o 2+2-lůžkový pokoj 320,00 € 

o 4-lůžkový pokoj 300,00 € (soc. zařízení na chodbě) 
 

Cena turnaje za 1 dospělého (ubytování, plná penze, organizační poplatek):  

o 2-lůžkový pokoj 277,00 € 

o 2+2-lůžkový pokoj 277,00 € 

o 4-lůžkový pokoj 257,00 € (soc. zařízení na chodbě) 
 

Doprovodné osoby (rodiče, vedoucí, trenéři) se musí jmenovitě nahlásit a převést poplatek také do 
07.10.2018 na výše uvedené konto. Prosíme o informaci, jestliže chce být doprovodná osoba ubytována 
s účastníkem turnaje na pokoji. 

Účastníci / dospělí bez přenocování platí 177,00 € / 111,00 € za startovné a organizační poplatek. 
 

Finance: účastnický poplatek je nutno uhradit do 08.10.2018 

  Konto:   SVS / JSBS 

  Banka:   Ostsächsische SPK Dresden 

IBAN      DE66850503003120198110 

BIC        OSDDDE81XXX 

Účel:   IEM U8 + „příjmení, jméno“ 

   (např. IEM U8 Novák, Petr) 

  V případě pozdějšího uhrazení poplatku účtujeme příplatek 15,00 €. 

Jestliže účastnický poplatek nebude uhrazen do startu turnaje, nebude účastníkovi 
povolen start na turnaji. 

  Zaplacení poplatku na místě není možné! 
 

Přihlášení je možné pouze přes Šachový svaz, ne přes KiEZ. 
 

 

Doprava, cesta do KiEZ:  dopravu si účastníci zajišťují sami. 

1. možnost 

- dálnice A4 do Drážďan, výjezd Hellerau, dále po B6, směr Bischofswerda, až ke kruhovému 
objezdu (Fischbacher Kreuz), dále Stolpen, Neustadt, Sebnitz 

2. možnost 

- dálnice A4 do Drážďan, výjezd Burkau, směr Bischofswerda, Neustadt, Sebnitz 

3. možnost 

- Ústí nad Labem, Děčín, Hřensko – Schmilka, Bad Schandau, Sebnitz 

V Sebnitz směr Dolní Poustevna, těsně před hranicí doprava do kopce, silnice vede přímo do 
KiEZ(sledujte ukazatele „Kinder- und Erholungszentrum“ nebo „KiEZ“). 

Pojedete stále do kopce, pár zatáček, pak ostrá doprava, na křižovatce doleva do kopce, přes vrchol a 
pak je na pravé straně jedno z parkovišť. Přímo za ním se dejte doprava až k bráně KiEZu. 

V případě příjezdu s navigačním systémem zadejte prosím ulici Tannertstrasse (Bergweg 28 Vás 
zavede do slepé uličky).   
 

Těšíme se na Vás! 


