
Zaproszenie na 22. Otwarte Mistrzowstwa U8 w roku 2022, 
z udziałem międzynarodowym  

 
Data:    23.10.2022 – 29.10.2022 
 
Miejscowość:  Centrum Dzieci i Wypoczynku Sebnitz,  

Bergweg 28 01855 Sebnitz  
   
Nummer telefonu:  0359 71/5980  
 
Organizator:   Młodzieżowe Stowarzyszenie Szachowe Saksonia  
 
Przewodnicząca turnieju: Vanessa Schlimpert, adres e-mail: iemu8@jugendschachbund-sachsen.com 
 
Zgłoszenie:   online do 16.10.2022 na stronie 

http://www.jugendschachbund-sachsen.de/index.php/iem-u8/u8-
anmeldung lub przez e-mail: iemu8@jugendschachbund-sachsen.com  

 
Uczestnicy:   Każda osoba urodzona po 01.01.2014  
 
Moduł gry:  9 rund na podstawie systemu szwajcarskiego. Kobiety i mężczyźni biorą udział 

w tym samym turnieju, są jednak oceniani oddzielnie. Turniej będzie oceniany 
na postawie DWZ (Deutsche Wertungszahl – system oceniający podczas 
turnieju szachowego). Organizacja turnieju odbywa się na podstawie „Swiss – 
Chess“ w wersji aktualnej.  

 
Zasady:  Obowiązkują zasady gry stworzone przez Młodieżowe Rozporządzenie Gier 

Saksonia w połączeniu z regułami FIDE w aktualnej wersji. Na podstawie reguł 
przyjaznym dzieciom obowiązuje zasada przegrania partii dopiero po trzecim 
nieuprawnionym ruchu gracza.  

 
Czas na przemyślenie ruchu: Na gracza 60 min = 40 ruchów/15 min do końca partii  
 
Czas oczekiwania:  Czas oczekiwania wynosi 15 min  
 
Liczby DWZ:   Liczby DWZ na listę zgłoszeń obowiązują z dnia 16.10.2022 
 
Plan godzin:  23.10.2022 15:00 – 16:45 osobiste zgłoszenie do gry  

    17:00   otwarcie 
  24.10.2022 09:00  1.runda 
    14:00  2.runda  
  25.10.2022 09:00  3.runda 
  26.10.2022 09:00  4.runda 
    14:00  5.runda  
  27.10.2022 09:00   6.runda 
  28.10.2022  09:00  7.runda 
    14:00  8.runda 
  29.10.2022 09:00  9.runda 
    około 13:00  ceremonia wręczenia nagród 

Upoważnienie na fotografie: Podczas ceremonii wręczenia nagród będą wywoływane zdjęcia. Zostaną 
one cyfrowo załadowane oraz przerobione. Wszystkie zdjęcia będą sporządzone jako raport w mediach 
społecznościowych Młodzieżowego Stowarzyszenia Szachowego Sakosnia (JSBS). Będą one 

mailto:iemu8@jugendschachbund-sachsen.com
http://www.jugendschachbund-sachsen.de/index.php/iem-u8/u8-anmeldung
http://www.jugendschachbund-sachsen.de/index.php/iem-u8/u8-anmeldung
mailto:iemu8@jugendschachbund-sachsen.com


udostępnione na stronie internetowej Młodzieżowego Kółka Młodzieżowego oraz w mediach 
społecznościowych takich jak Facebook. Dostęp będzie do nich ogólnoświatowy. Wszystkie zdjęcia 
będzie można znaleźć w wyszukiwarkac, co oznacza całkowite wykluczenie usunięcia ich w przyszłości. 
W razie niewyrażenia zgody przez rodziców uczestnika, prosimy o wcześniejsze powiadomienie. Może 
ono nastąpić również na miejscu. Również późniejsze powiadomienie na brak zgody na fotografowanie 
nie stanowi żadnego problemu. W każdej chwili mogą państwo upomnieć fotografa. Odmowa nie ma 
żadnego wypływu na udział w turnieju. Dalsze informacje udzieli państwu osoba zajmująca się ochroną 
danych z SVS (Stowarzyszenie Szachowe Saksoni): datenschutz@schachverband-sachsen.com  
 
Płatność: Do 16.10.2022 na  

 Konto: SVS/JSBS 
 Instytut: Ostsächsische Sparkasse Dresden  
 IBAN DE 66 8505 0300 3120 1981 10  
 BIC OSDDDE81XXX 
 Notatka: IEM U8 + „Nazwisko, imię” (na przykład: IEM U8 Meier, Peter)  
 

Przy późniejszej wpłacie zostanie doliczone 10 Euro opłaty. Jeśli do początku turnieju nie zostanie 
dokonana wpłaty (dowód wpłaty), uczestnik nie może wziąć udziału w starcie.Nie ma możliwości 
płacenia gotówką na miejscu! Zakwaterowanie odbędzie się w pokojach z czterema łóżkami. Dostępne 
są również pokoje z dwoma łóżkami w mniejszej ilości. Koszt zakwaterowania, posiłków, startu oraz 
podróży będą musieli ponieść uczestnicy. Pościel jest zawarta w cenie. Ręczniki muszą zostać zabrane 
ze sobą.  
 
Zapłata za jednego uczestnika:  
 W pokoju z dwoma łóżkami (ograniczona liczba!):   348,00 EUR 
 W pokoju z dwoma łóżkami +2 (ograniczona liczba!):   348,00 EUR  
 W pokoju z czterema łóżkami (prysznic/WC na korytarzu):  313,00 EUR  
 Dla śpiących na zewnątrz ( z obiadem w KIEZ)    180,00 EUR  
 
Zapłata za osobę dorosłą:  
 W pokoju z dwoma łóżkami (ograniczona liczba!)  295,00 EUR  
 W pokoju z dwoma łóżkami (ograniczona liczba!)  295.00 EUR 
 W pokoju z czterema łóżkiem (Dusche/WC na korytarzu) 260,00 EUR  
 Dla śpiących na zewnątrz (z obiadem w KIEZ)   115,00 EUR  
Rodzice, opiekunowie i trenerzy zgłaszają się również oraz muszą przelać wpłatę za uczestnictwo do 
16.10.2022 na wyżej podany numer konta. Proszę także podac, czy rodzice lub opiekunowie będą 
chcieli zakwaterować z uczestnikami w tym samym pokoju. Jest do zagwarantowania, ze bez wyrażenia 
zgody osób uczestniczących osoby obce nie będą razem zakwaterowane w jednym pokoju. 
Uczestnictwo dla osób śpiących na zewnątrz bez posiłku jest ze strony obiektu niemile widziane i 
dlatego niemożliwe.  
 
Wskazówki dotyczące przyjazdu samochodem osobowym: 
1.Możliwość: Autostrada A4 do Dresden, Zjazd Hellerau, dalej na B6, kierunek Bischofswerda, do 
Fischbarcher Kreuz (rondo), dalej do Stolpen, Neustadt i do Sebnitz.  
2.Możliwość: Autostrada A4 aby do zjazdu Burkau, potem kierunek Bischofswerda, Neustadt, Sebnitz. 
W Sebnitz kierunek Dolní Poustevna, potem proszę skręcić bezpośrednio przed granica Rupubliki 
Czeskiej w prawo. Ulica prowadzi do Centrum Dzieci i Wypoczynku (KIEZ) oraz jest oznaczona znakami.  
 
Wskazówki dotyczące przyjazdu pociągiem: 
Proszę jechać aż do dworca w Sebnitz. Stamtąd trzeba iść około 3 km na piechotę aż do Centrum Dzieci 
i Wypoczynku (KIEZ).  
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