
 

 

                     „Středisko  šachových  nadějí“ 
 

    soustředění  č. 42  -  čtvrtek 29. 3. 2018 
 
 

8:00 - 8:45     prezence účastníků na ZŠ Integra Vsetín (adresa: Na Rybníkách 1628) 

8:50 hod zahájení Střediska šachových nadějí, soustředění č. 42 
    
blok 1)  9:00 - 10:30 hod          
       
skupina A: Nestejnobarevní střelci ve střední hře    (Stanislav Juříček) 
sk. B1+B2: Dobrý a špatný střelec      (Petr Zvardoň) 
skupina C: Kombinace s využitím odtahu     (David Trčálek) 
skup. D1: Soutěž v hádání tahů      (Matyáš Kovařík) 
skup. D2: Miniaturní šachové partie      (Adéla Bierská) 

blok 2) 11:00 - 12:30 hod    
 
skupina A: Poziční oběť kvality       (Petr Zvardoň) 
skup. B1: Ukázkové partie španělské hry     (David Trčálek) 
skup. B2: Náročnější pěšcové koncovky     (Jakub Krejča) 
skupina C: Ukázky Evansova gambitu      (Radek Holman) 
skup. D1: Miniaturní šachové partie      (Adéla Bierská) 
skup. D2: Soutěž v hádání tahů     (Matyáš Kovařík) 
  
12:30 - 14:00 hod oběd v restauraci Music Club Lapač: 
   slepičí vývar, smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší 
 
blok 3)  14:00 - 15:30 hod 
 
skupina A: Obtížnější pěšcové koncovky     (Stanislav Juříček) 
skup. B1: Náročnější pěšcové koncovky     (Jakub Krejča) 
skup. B2: Ukázkové partie španělské hry     (David Trčálek) 
skupina C: Využití výměn v šachové partii     (Matyáš Kovařík) 
sk. D1+D2:  Uplatnění materiální převahy v koncovkách   (Adéla Bierská)  

    
blok 4) 16:00 - 17:30 hod 
 
skupina A: Soutěž v řešení diagramů a koncovek    (Petr Zvardoň) 
sk. B1+B2: Cvičný šachový turnaj      (David Trčálek) 
skupina C: Soutěžní testy taktiky a koncovek    (Jakub Krejča) 
sk. D1+D2:  Cvičný šachový turnaj      (Radek Holman) 
 
17:30 - 18:00 hod   společný úklid místností a šaten, zakončení šachového soustředění 



Účastnický poplatek: 300 Kč 
 

Poplatek zahrnuje také oběd v restauraci Music Club na Lapači,                          
dopolední a odpolední svačiny, ovoce a celodenní pitný režim. 

 
Kritéria pro účast:      Soustředění SŠN se mohou účastnit šachisté nar. r. 2000 a ml. 
 

1) šachisté z oddílů, odkud jsou trenéři SŠN 
2) šachisté registrovaní v oddílech regionu Vsetín 
3) dosud neregistrovaní mladí šachisté z regionu Vsetín 
4) ostatní mladí šachisté z jiných regionů  

 
Organizační zajištění soustředění, přihlášky:  

Josef Kovařík, tel. 605 740 292, sachy-mladez@seznam.cz 

 

Přihlášky je třeba zaslat či telefonem nahlásit do neděle 25. března (uzávěrka - 20:00 h). 

 

Plán šachových soustředění Střediska šachových nadějí v sezóně 2017-2018:  
 

SŠN  č. 39     - čtvrtek 28. 09. 2017  (08.00 - 18.00 hod) * 

SŠN  č. 40     - pátek   17. 11. 2017  (08.00 - 18.00 hod)  * 

SŠN  č. 41     - pátek   02. 02. 2018  (08.00 - 18.00 hod)  ** 

SŠN  č. 42     - čtvrtek 29. 03. 2018  (08.00 - 18.00 hod) *** 
 

* státní svátek 

**  pololetní jednodenní prázdniny 

***  první den velikonočních prázdnin 
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