Internationaal Jeugdschaaktoernooi
Euro-Szachy Talents 2018
Bydgoszcz (Polen)
27 april t/m 4 mei 2018

Voor een dagelijks verslag zie onze website
www.euro-chess.eu
&
Facebook van Euro-Chess
&
friends beyond borders
Thema’s:
• Schaakactiviteiten zowel onderweg alsook
tijdens het internationale schaaktoernooi
• Interculturele verkenning o.a.:
✓ Berlijn
✓ Bydgoszcz
✓ Torun

Reisschema en programma:
Vrijdag 27 april 2018
06.30 uur: aankomst deelnemers bij het Adelante College te Valkenburg aan de
Geul.
Na het controleren van de gegevens van de deelnemers en het inchecken van
de bagage vertrekken we uiterlijk om 07.00 uur richting Berlijn.
We reizen met een bus van Biesmanstours en met Aiko Kunst als chauffeur.
Er zijn tafels aanwezig in de bus zodat er onderweg reeds geschaakt kan
worden.
Anne Haast (Nederlands kampioen schaken) reist met ons mee en schaakt met
onze deelnemers onderweg in de bus.
Er wordt door ons voor een lunch gezorgd. In de bus zijn broodjes, beleg,
koffie, thee, frisdrank en water aanwezig.
Bij aankomst in Berlijn, via checkpoint Alpha (de grensovergang HelmstedtMarienborn) maken we een korte rondrit door de stad en vervolgens rijden we
naar de Jeugdherberg in Berlijn waar we gedurende 2 nachten verblijven.
In de avond hebben we een diner in deze jeugdherberg.
Eventueel wordt er nog een bezoek gebracht aan de East Side Gallery.
A&O Hostel, Friedrichshain.

Zaterdag 28 april 2018:
Deze dag staat geheel in het teken van een bezoek aan Berlijn:
Na het ontbijt vertrekken we met de bus vanuit de jeugdherberg richting het
centrum en beginnen met het bezoeken van de verschillende
bezienswaardigheden van deze stad.

We rijden met de bus naar Berlijn Mitte. Afhankelijk van het weer gaan we een
groot deel van de dag wandelend door de stad en bezoeken een deel van de
volgende bezienswaardigheden:
Alexanderplatz, Spandauer Strasse, Gendarmenmarkt, Potzdammer Platz,
Brandenburger Tor, Dom, DDR Muzeum, Holocaustmonument, museum
Topografie des Terrors, Gedächtniskirche, Kurfürstendamm, Unter den Linden,
Checkpoint Charlie met het museum “Haus am Checkpoint Charlie” en de
Muur.
Indien mogelijk bezoeken we ook Reichstag.
We sluiten de dag af met een diner in het Hard Rock Café Berlijn.

Zondag 29 april 2018:
Vandaag vertrekken we om 09.00 uur vanuit de jeugdherberg richting Poolse
grens en vervolgens naar Bydgoszcz.
Tegen de avond arriveren we in hotel Amelia in Bydgoszcz.

Maandag 30 april 2018:
De opening van het internationale jeugdschaaktoernooi: Euro-Szachy 2018.
Dit is een intercultureel programma, gepresenteerd door jongeren uit Polen.
De schaakronden worden gespeeld in de centrale ruimten van een school voor
voortgezet onderwijs.
Over twee dagen verspreid, spelen we 9 partijen. Naast individuele prijzen zijn
er ook teamprijzen.
We schrijven in met een team bestaande uit 12 schakers.
Er wordt gespeeld in twee leeftijdscategorieën.

Dinsdag 1 mei 2018:
Vervolg van de schaakwedstrijden en prijsuitreiking.
Na het ontbijt staan 5 schaakpartijen op het programma.
Na de prijsuitreiking hebben we even tijd om de stad Bydgoszcz te bezoeken.
In de avonds is er als afsluiting van dit toernooi een feestelijk diner in het hotel.

Woensdag 2 mei 2018:
Intercultureel programma:
In de ochtend bezoek aan de historische stad Torun waar we een bezoek
brengen aan “Mlyn Wiedzy” (http://mlynwiedzy.org.pl).
Als er tijd over is gaan we ook naar het museum van de astronoom Copernicus.
Na de lunch vertrekken we naar Bydgoszcz waar we de stad met al zijn
bezienswaardigheden bezoeken.
We zien hier een mix van Gotische en Art Nouveau-architectuur, verder de 18e eeuwse graanschuren en we maken een boottocht over de Brda rivier.

Donderdag 3 mei 2018:
Na afscheid genomen te hebben van onze Poolse vrienden, vertrekken we
vanuit Bydgoszcz richting Berlijn, alwaar we weer overnachten in de
jeugdherberg. In deze jeugdherberg hebben we in de avond weer een diner.

Vrijdag 4 mei 2018:
Deze dag maken we de terugreis vanuit Berlijn naar Nederland.
Allereerst wordt nog een bezoek gebracht aan het Holländische Viertel in
Potsdam. Daarna gaat het, met enkele tussenstops, richting Valkenburg aan de
Geul.
Onderweg genieten wij in Duitsland van een warme maaltijd.
‘S avonds arriveren we tussen 21.00 en 22.00 uur bij het Adelante College te
Valkenburg aan de Geul.
Ruim 1 uur voor aankomst wordt U telefonisch op de hoogte gebracht van de
te verwachten aankomsttijd.

In de bus is bij iedere zitplaats een USB oplaadpunt.
Je eigen snoertje (lang formaat) meenemen in de handbagage zodat je je
apparatuur kunt opladen in de bus.

Pierre Keune:
Anja Geraets:

06 23824415 (algemene leiding)
06 27284929 (medische verzorging)

Voor noodgeval receptie Adelante:

045-5282828

Aandachtspunten:
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•

•
•

•
•
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•
•
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•
•
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•
•
•
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Vertrek op vrijdag 27 april 2018 vanaf Adelante.
Aanwezig zijn bij Adelante College om 06.30 uur.
Zorg tijdig voor een geldig ID /paspoort/ verzekeringspas.
Als de deelnemer/vrijwilliger een eigen doorlopende reisverzekering heeft, graag een
kopie inleveren bij Pierre Keune en/of Ben van Uden. Wij verzoeken U dit uiterlijk
donderdag 5 april in te leveren of te mailen naar euro-chess@hotmail.com.
Voor de deelnemers die geen eigen reisverzekering hebben sluit Pierre Keune een
collectieve verzekering af. De kosten worden dan in rekening gebracht.
Paspoort/ID/zorgpas/verzekeringspapieren bij vertrek op 27 april laten controleren
door Inge Eggen en Olga Ruysink in het Adelante College.
De medicatie en andere medische zaken doorgeven aan Anja Geraets,
verpleegkundige van Adelante. Zij gaat mee als verpleegkundige op deze reis.
Tijdens deze reis moet alle bagage voorzien zijn van een naamlabel. Dit is een eis van
de busonderneming van Aiko Kunst. Wij zorgen ervoor dat jullie deze labels met de
naam erop tijdig van ons krijgen.
De bagage bij aankomst bij Adelante College buiten bij de bus inleveren bij Aiko
Kunst en Jan Schaeks.
Kleine rugzak voor onderweg als handbagage boven in de bus.
Ook de waardevolle spullen en medicatie in de handbagage. Deze handbagage moet
ook voorzien zijn van naamlabel.
Zowel op de heenreis alsook op de terugreis overnachten we in een hotel in Berlijn
(A&O hostel Berlijn, Boxhagener strasse 73).
Onderweg wordt gezorgd voor een lunch. We nemen broodjes, frisdrank, water,
beleg mee in de bus.
Denk ook aan blauwe polo Euro-Chess 2016. De deelnemers die geen polo van
Euro-Chess 2016 hebben: de organisatie neemt reserve polo’s mee.
Op zondag 29 april 2018 arriveren wij in ons hotel (Amelia) in Bydgoszcz.
Badslippers meenemen en eventueel 1 of 2 reverse handdoeken.
Denk aan genoeg reserve kleren in het grote koffer, voor alle weersomstandigheden.
De medische verzorging is in handen van Anja Geraets en Olga Ruysink.
Er zijn excursies in Berlijn en ook in Bydgoszcz (makkelijke schoenen).
De terugreis begint op donderdag 3 mei en we overnachten weer in Berlijn.
Op vrijdag 4 mei arriveren we ’s avonds in Adelante College te Valkenburg.
Streeftijd tussen 21.00 en 22.00 uur. Hier kunt U uw zoon/dochter weer ophalen.
Als we in de buurt van Köln zijn, krijgt U een telefoontje van ons omtrent de te
verwachten aankomsttijd.
Een reisverzekering is verplicht, eventueel gezamenlijk afsluiten via Pierre Keune.
Eigen bijdrage reis € 200. U ontvangt een rekening via de administratie van Adelante.

Met de verpleegkundigen, Anja Geraets en Olga Ruysink, kunt U alle medische
bijzonderheden bespreken, alsook informatie over dieet en allergieën.

U kunt ons iedere dag volgen via Facebook:
Euro-Chess
&
friends beyond borders
Onze fotograaf Rick Alberigs plaatst
hier iedere dag foto’s en korte filmpjes.

Verder kunt U ons volgen op onze website:
www.euro-chess.eu

Na afloop van het evenement staan op deze website
ook de eindfilm en een verslag van de reis.

Announcement
XVIII International Juniors’ Chess Tournament
EURO-SZACHY Talents 2018
Bydgoszcz, 29 April – 03 May 2018 r.

1. Aim of the tournament:
• Facilitating of contacts of the young Polish chess players with their colleagues from
other countries.
• Exchange of the sport, training and organisational experiences.
2. ORGANIZER:
• Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszcz (Community Centre no.1)
phone.: (+48 52) 375-53-49
fax: (+48 52) 345-06-28
e-mail: mdknr1bydgoszcz@go2.pl
www.mdk1.bydgoszcz.pl
3. TIME and PLACE:
• The tournament will take place between 29.04– 03.05.2018 r. in Bydgoszcz.
• K.K. Baczyńskiego 3 Street, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
(Community Centre no.1)

• Programme:
Sunday 29.04.2018 r.
- Arrival of Polish and foreign teams: 20.00
- Technical briefing (players and teams without prior verification:
20:00
•

Monday 30.04.2018 r.
- opening of the tournament: 09:30
- Solving Show 10:30 – 11:30

Monday 30.04.2018 r.
Chess tournament:
- I round:
- II round:
- III round
- IV round:

•

15:00 – 15:40
15:50 – 16:30
16:40 – 17:20
17:30 – 18:10

Tuesday 01.05.2018 r.
- V round:
- VI round:
- VII round:
- VIII round:
- IX round:

9:00 – 9:40
9:50 – 10.30
10.40-11.20
11.30-12.10
12.20-13.00

- Closing Ceremony competitions: 15:00-16.00
- Gala dinner summarizing tournament for foreign teams: 20.00
•

Wednesday 02.05.2018 r.
- Trip to Toruń for foreign teams 09.00-13.00,
- walk and explore Bydgoszcz 15.00-19.00

•

Thursday 03.05.2018 r.
- Departure of foreign teams 9.00

4. Participation:
• In the tournament teams representing one chess centre consisting of 3 players
can participate. One team consists of one junior – year of birth 2000 or younger (A
tournament), one junior girl player - year of birth 2000 or girl up to 12 years old
and one child - year of birth 2006 or younger (the child must play in B
tournament).
It is possible that two or more teams from one chess centre can take part
in the tournament.
• Apart from teams’ applications, also individual ones will be accepted to specific age
groups:
Tournament A – juniors and juniors - girls up to 18 years
The tournament was submitted to FIDE
Tournament B – children up to 12 years
•

So called Expert Group (youth players) is supposed to be created. It will consist of
10 players invited by the Organizer. Their results will be send to FIDE for its ranking
rating.

5. SYSTEM AND TEMPO OF GAMES:
The tournament will be conducted in Swiss system in two groups (A and B) in 9
rounds. The time to play a game is 15 min+5sec/move (Group A and Expert
Group),
and 20 minutes for each of the players (Group B). During the tournament, the
players from the same team will not be put together.

6. Results estimation:
• During the tournament individual and team scoring will be kept.
• Places in the individual tournaments will be taken based on the points received.
• In case of the equal number of points, places will be decided based on:
a) medium Buchholz
b) full Buchholz
c) number of victories
d) progress
-

Team scores will be kept based on the sum of points gained by the 3
team players. In case of the equal number of points the bigger
number of points from the sum of the results (progress) will decide .

7. REFEREES AND APPLICATIONS:
• The main referee of the tournament will Ulrich Jahr (ulrich@logonet.com.pl) –
international class referee.
• Application forms should be delivered to the referee, send by fax or mailed to:
uks@mdk1.bydgoszcz.pl - deadline 25 April 2018 year.
- Applications can also be send to the tournament servers:
Tournament A and Tournament B: http://www.chessarbiter.com
• In cases not mentioned in these regulations current FIDE regulations are in force.
• The decisions of the main referee are final.
8. Prizes:
• The best teams in the teams scores will receive cups funded by the organizers.
The best players in each of the tournaments A and B will receive diplomas and
attractive prizes in kind.
In the Expert Group financial rewards will be available.

9. ACCOMODATION AND FEES:
- The costs of stay of the foreign teams are covered by the organizers (on the rule of
the return of the favour).
- Accommodation in the Dormitory of Hotel “AMELIA” Energetyczna 2 85-885
Bydgoszcz
www.hotel-amelia.pl
10. OTHER:
• Equipment for games will be supplied by the organizer.
• The exclusive rights of the interpretation of the rules of conducting the tournament
belong to the organizer and the main referee.
• Organizer reserves the right to introduce indispensable changes to the points of this
announcement and the tournament programme.
• The players take part in the tournament at their own expenses or at the expenses of
the delegating clubs.
• The club delegating the player to participate in the tournament is responsible for the
medical agreement to take part in the tournament as well as for the insurance.

