
Pozvánka k 20. otvorenému U8 majstrovstvu 2020
s medzinárodnou účasťou
(ročník: 01.01.2012 a mladší) 
Termín: 18.10. - 24.10.2020 

Miesto konania: Kinder- und Erholungszentrum Sebnitz, Bergweg 28,
01855 Sebnitz, Nemecko 

Tel.: 0049- 3 59 71 / 59 8-0

Usporiadateľ: Saský šachový klub mládeže

Riaditeľ turnaja: Vanessa Schlimpert, Seestrasse 90, 8806 Bäch, Schweiz 

Termín prihlášok: online do 05.10.2020 na

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

alebo písomne: 

Schachverband Sachsen

Lohrmannstraße 20

01237 Dresden 

E-Mail: iemu8@jugendschachbund-sachsen.de

Účastníci: Všetky hráčky a všetci hráči narodení od 01.01.2012.

Očakávame deti z rôznych krajín.

Modus: 9 kôl švajčiarsky systém. Dievčatá a chlapci hrajú spoločný turnaj, budú ale 
hodnotení samostatne. Turnaj bude vyhodnotený podľa DWZ.

Organizácia turnaja prebieha podľa aktuálnej verzie „Swiss-Chess“.

Čas na 
rozmyslenie:

na  hráčku, hráča  60 minút = 40 ťahov/15 minút do konca partie.

Platia pravidlá FIDE v aktuálnej verzii. 

Doba čakania: Doba čakania predstavuje 15 minút.

Čísla DWZ: Pre listinu účastníkov platia čísla DWZ z 14.10.2020
Program: 18.10.2020 15.00 - 16.45 príchod a osobná registrácia

17.00    zahájenie turnaja
19.10.2020 09.00             1. kolo

14.00             2. kolo
20.10.2020 09.00             3. kolo

poobede  voľno
21.10.2020 09.00             4. kolo

14.00             5. kolo
22.10.2020 09.00             6. kolo

poobede voľno
23.10.2020 09.00             7. kolo

14.00             8. kolo
24.10.2020 09.00             9. kolo

okolo 13.30             Vyhlásenie víťazov

Voľný čas: Náš tým sa postará o zábavu vo voľnom čase.

Povolenie 
fotografovania: 

Prihlásením do turnaja účastník alebo zodpovedná osoba súhlasí s fotografovaním 
alebo natáčaním videa v čase jeho pobytu na turnaji a použitím materiálu Saským 
šachovým zväzom alebo treťou osobou. Tieto podmienky platia aj po skončení 
turnaja.
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Financie: účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 05.10.2020  

Konto: SVS / JSBS

Banka: Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN DE66 8505 0300 3120 1981 10 

BIC OSDDDE81XXX

Účel: IEM U8 + "priezvisko, meno"

(napr. IEM U8 Novák, Peter)

V prípade oneskoreného uhradenia poplatku sa účtuje príplatok 10,00 €.

Ak  účastnícky  poplatok  nebude  uhradený  do  začiatku  turnaja,  nebude  účastníkovi
povolený štart na turnaji.

Zaplatenie poplatku na mieste nie je možné!

Ubytovanie je zabezpečené v 2- a 4- lôžkových izbách, 2- lôžkové izby sú v malom počte.
Izby budú rezervované podľa dátumu prihlásenia. Výdavky na ubytovanie, stravovanie,
štartovné a cestovné uhrádzajú účastníci sami. V cene je zahrnuté posteľné prádlo.

Cena  turnaja  za  jedného  účastníka:  (v  cene  je  zahrnuté  ubytovanie,  plná  penzia,
štartovné a posteľné prádlo)

  2-posteľová izba (obmedzený počet!) 320,00 EUR

  2+2-posteľová izba (obmedzený počet!) 320,00 EUR

  4-posteľová izba (sprcha/WC  na chodbe) 300,00 EUR 

 Každý účastník obdrží na konci turnaja automaticky CD.

Cena turnaja za dospelého: (ubytovanie, plná penzia, organizačný poplatok)

  2-posteľová izba (obmedzený počet!) 277,00 EUR

  2+2-posteľová izba (obmedzený počet!) 277,00 EUR

  4-posteľová izba (sociálne zariadenie na chodbe) 257,00 EUR

Doprovodné  osoby  (rodičia,  vedúci,  tréneri)  sa  musia  menovite  nahlásiť  a  previesť
poplatok tiež do 05.10.2020 na vyššie uvedené Konto. Prosíme o informáciu, či chce byť
doprovodná osoba ubytovaná na izbe s účastníkom turnaja. 

Účastníci / dospelí bez prenocovanie platí € 177.00 / € 111.00 za štartovné organizačné
poplatok.

Cesta autom: dopravu si zabezpečujú účastníci sami 

1. možnosť: diaľnica A4 do Drážďan, výjazd Hellerau, ďalej po B6, smer Bischofswerda, až ku
kruhovému objazdu (Fischbacher Kreuz), ďalej Stolpen, Neustadt, Sebnitz. 

2. možnosť: diaľnica A4 do Drážďan, výjazd Burkau, smer Bischofswerda, Neustadt, Sebnitz.

3. možnosť:                Ústí nad Labem, Děčín, Hřensko – Schmilka, Bad Schandau, Sebnitz

V Sebnitz smer Dolní Poustevna, tesne pred hranicou doprava do kopca, cesta vedie priamo do KiEZ
(sledujte značku Kinder- und Erholungszentrum (KiEZ) ). Pôjdete stále do kopca, pár zátačok, potom
ostrá doprava, na križovatke doľava do kopca, cez vrchol a potom je na pravej strane jedno z parkovíšť.
Priamo za ním doprava až k bráne KiEZu. 

V  prípade  príjazdu  s  navigačným  systémom zadajte  prosím ulicu  Tannerstrasse  (Bergweg  28  Vás
zavedie do slepej uličky).

Tešíme sa na Vás!


