Komunikat nr 2
Młodzieżowe Mistrzostwa SCHENGEN
Szachy dla pokoju
08 -12.05.2019 Luksemburg
Turnieje:
Grupa- U 8
Grupa- U10
Grupa- U12
Grupa- U14
Grupa- U16
Grupa- U184
dla młodzieży z krajów z prawem wjazdu do EU bez wizy, z
licencjami zawodniczymi lub bez.

System

7 Rund System Szwajcarski, 25 Minut +10 Sek. na zawodnika

Program

08.05.2019
Autobusy parkują około godziny 08.00 : Messepark parking przy rzece Mosel
Adres na GPS: In den Moselauen 1, 54294 Trier
Zwiedzanie Trier /najstarsze miasto Niemiec 2036 lat, założone w roku 17 przed
Chrystusem i dawna stolica letnia imperium rzymskiego
a)
zaczynamy od słynnej Basilica minor Benektynow z grobem Apostoła Św.
Mateusza
naprzeciwko parkingu / Benediktinerabtei St. Matthias in Trier
b)
łaźnie cesarskie /Kaiserthermen
c)
rynek główny Trier
d) sala koronacyjna cesarza Konstantyna /Konstantin Basilika
e)
najstarsza Katedra Biskupia Św. Piotra w Niemczech z suknią Jezusa (niestety
jest wystawiana bardzo rzadko i jej nie zobaczymy)
f)
dom 3 kroli / Dreikönigenhaus
g)
Porta Nigra, slynna rzymska brama wjazdowa symbol Trier
Autobusy odbierają nas z parkingu: Franz-Ludwig-Straße w Trier w pobliżu Porta
Nigra
Tu podaje link odnośnie Trier: https://www.youtube.com/watch?v=-J87FFCocbc
09.05.2019
Po śniadaniu zwiedzanie Luksemburga (dni Europy)
Grupa 4 lub 5 osobowa otrzyma bezpłatną kartę luxembourg-card na dzień 09.05.2019
(bezpłatne wejście do Muzeów, bezpłatna komunikacja i zniżki na wiele atrakcji w
Luksemburgu, karta jest ważna na 24 godziny dla 5 osób)
Tu link do informacji o Luxembourg Card:
https://www.visitluxembourg.com/de/luxembourg-card
10.05.2019
Po śniadaniu możliwość wycieczki do:
Belgii do miasta Arlon, odległość 30 km i później do typowego miasteczka (9.000
mieszkańców), Mont-Saint Martin we Francji
18.00 I i II runda
11.05.2019
9.30 -10.30 godz. 3 runda,
10.30 -11.30 godz. 4 runda,
11.30 -12.30 godz. 5unda,
12.30-14.30 przerwa na obiad
14.30 -15.30 godz. 6 runda,
15.30 -16.30 godz. 7 runda,
17.00 podsumowanie wyników
12.05.2019
10.00 wyjazd do Schengen 37 km ok.30 minut
11.30 godz. uroczyste zakończenie na promenadzie przy Europejskim Muzeum
Po zakończeniu i zwiedzeniu muzeum powrót do kraju. Wyjazd godz. 12.30
Czas jazdy autobusem około 15 godz. Planowany powrót to godz. około 4.00-5.00
dnia 13.05.2019
Posiłki:
- śniadania od godz. 7.00 do 9.00
- kolacja 10.05. od godz. 18.00 do 21.00
- obiad 11.05. od godz. 11.45 do 14.30

Uwaga:
20 osób zostanie zaproszonych do Ambasady Polskiej; szczegóły w autobusie

Nagrody

Puchary za 1-3 miejsce w każdej grupie oraz medale za 1-3 miejsce w każdej kategorii
chłopcy i dziewczęta do lat 8
chłopcy i dziewczęta do lat 10
chłopcy i dziewczęta do lat 12
chłopcy i dziewczęta do lat 14
chłopcy i dziewczęta do lat 16
chłopcy i dziewczęta do lat 18
upominki i certyfikaty dla wszystkich uczestników

Organizator

G.M. BAKALARZ SCHACHZENTRUM www.schachzentrum.com

Współorganizator

Śląski Związek Szachowy (Matusiak Andrzej tel. 607 739 843
e-mail szach30@wp.pl)

Patronat

SCHENGEN PEACE FOUNDATION https://schengenpeacefoundation.org/
ŁUKASZ TURLEJ – Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE)

Miejsce gry i
pobytu

YOUTH HOSTEL LUXEMBOURG CITY Rue du Fort Olisy 2, 2261 Luxembourg,
http://youthhostels.lu/de/jugendherbergen/jugendherberge-luxemburg
nowoczesny ośrodek, piękne położony na starym mieście (UNESCO), internet gratis.

Odjazdy

Autobus nr 1
1) Mielec (grupa Sarnaki i Węgrów)
07.05.2019 godz. 12.45 zbiórka
godz. 13.00 wyjazd
2) Hotel Fero Express
Kraków ul. Bolesława Śmiałego 60
07.05.2019 godz. 14.45 zbiórka
godz. 15.00 wyjazd

Autobus nr 2
1) Jastrzębie-Zdrój ul. Aleja Jana Pawła II 6
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
07.05.2019 godz. 15.45 zbiórka
godz. 16.00 wyjazd
2) MOP Knurów Wschód przy autostradzie A1 w kierunku Gliwic
07.05.2019 godz. 16.30 zbiórka
Postój w Bolesławcu około godz. 18.30. Tutaj na swój koszt można zjeść bardzo tanio
posiłek w gospodzie: Kruszyna
Kruszyn, ul. Świerkowa 2
59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 732 15 70
tel. +48 695 790 854

Planowany powrót to godz. około 4.00-5.00 dnia 13.05.2019
Uwagi

Świadczenia w ramach opłaty organizacyjnej:
- przejazd autokarem
- 4 noclegi z śniadaniem (zakwaterowanie w pokojach 6-osobowych, toalety i
prysznice na korytarzu)

- kawa i herbata w autokarze bezpłatnie
- kolacja w dniu 10.05.2019
- obiad w dniu 11.05.2019
- wpisowe do turnieju
- upominek (materiały promocyjne)
- suchy prowiant (śniadanie 08.05.2019)
- wycieczka do Trier (Niemcy), Belgi i Francji
- udział w obchodach dnia Europy w Luksemburgu (bezpłatnie Luxembourg Card)
- ubezpieczenie NNW (tylko grupa z Polski)
- lekarz z Polski jadący z grupą
Opłata organizacyjna nie zawiera:
- 3 obiadów i 3 kolacji
Po uprzednim zgłoszeniu na miejscu można sobie zakupić obiad i kolację.
Obiad: 9,90 €
Kolacja: 7,50 €
Dobra alternatywa to posiłki w pobliskich McDonald i Quick.

Uwagi:
- należy wziąć własne ręczniki i przybory łazienkowe
- Europejską Kartę Zdrowia
Więcej informacji będzie na stronie https://szs.org.pl/ oraz https://chesstour.eu/
Filmy, które warto obejrzeć:
a)
b)

Video Visit Luxembourg: https://www.youtube.com/watchv=a_i6tttctmTMm
Trier: https://www.youtube.com/watchv=aJ8w7FFFFCocbc

ECU informacja o naszym turnieju
http://www.europechess.org/1st-schengen-youth-championship-chess-for-kids/

Organizator zastrzega sobie prawo zmian

