Víkendové soustředění CTM č.1/2011
5.-6.listopad 2011, Nová Lhota – Vápenky
Centrum talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje
ve spolupráci s šachovým oddílem TJ Ostrožská Nová Ves
pořádá první víkendové soustředění talentované mládeže v roce 2011
Termín:

5.-6.11.2011 (sobota a neděle).

Místo:
Nová Lhota – Vápenky, okres Hodonín, 31km od Uherského Hradiště.
http://www.chatyachalupy.cz/nabidka-ubytovani/jizni-a-stredni-morava/nova-lhota-vapenkychata-v298.htm
Organizátoři:

Centrum talentované mládeže ŠSZK a TJ Ostrožská Nová Ves.

Vedoucí akce:

Martin Beil, tel. 775956183, email martinbeil64@gmail.com

Trenéři:

Mezinárodní mistr Richard Biolek st., vedoucí CTM Martin Beil,
trenér O.N.Vsi Jan Botek a překvapení z řad mladých trenérů:-)

Náplň soustředění: Skupina A celkem 12 hodin intenzivního šachového tréninku.
Skupina B celkem 9 hodin tréninku a tréninková simultánka.
Doprovodný program (počítačové hry, pingpong, deskové hry).
Právo účasti:

Přímo nominováni jsou mladí šachisté do 16-ti let (1995 a mladší)
z Listiny talentů ŠSZK.
V případě nepřihlášení některých hráčů z Listiny talentů budou
na soustředění dodatečně pozváni náhradníci CTM a další hráči.

Ubytování:

Chata Nová Lhota – Vápenky.
!!! Nutno vlastní povlečení. !!!
!!! Při vyšším počtu přihlášených účastníků budou starší účastníci spát
na karimatce ve spacáku. !!!
!!! Nutno vzít si přezůvky. !!!

Strava:

V sobotu oběd, svačina a večeře.
V neděli snídaně, svačina, oběd a svačina.

Doprava:

Účastníci se na místo soustředění dopraví sami.
V případě, že budete mít problémy s osobní dopravou, obraťte se
na vedoucího soustředění, který vám pomůže zkontaktovat ostatní
účastníky a domluvit se na společné cestě.

Celková cena:

600Kč za celé soustředění zahrnuje ubytování, stravu
a trenérské zajištění soustředění.
Na účet ŠSZK nejpozději do úterý 1.11.
Přesné informace o platbě účastníci obdrží po přihlášení.

Slevy:

Sleva 100Kč pro hráče z Listiny talentů ŠSZK.
Sleva 100Kč pro registrované účastníky Regionálních tréninkových
center, a to pro účastníky RTC Kroměříž a RTC Uherské Hradiště řádně
přihlášené pro školní rok 2011-2012. Tuto slevu hradí vedoucí CTM.
Tyto slevy se mohou kumulovat.

Přihlášky:

Emailem na adresu vedoucího soustředění do úterý 25.10.2011.
Prosím o zprávu i v případě, že se soustředění nezúčastníte,
abychom mohli obratem nabídnout uvolněné místo dalším zájemcům.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se obraťte na vedoucího soustředění
Martina Beila, tel. 775956183, email martinbeil64@gmail.com

Program soustředění:
Naším hlavním šachovým tématem tentokrát bude taktika a propočet variant.
Hlavní trenérskou osobností bude zkušený trenér mezinárodní mistr Richard Biolek.
Účastníci z Listiny talentů budou rozděleni do skupin A a B.
Skupina C je určena pro děti z pořádající Ostrožské Nové Vsil.

1.den soustředění – sobota 5.11.
08:00-09:00 – prezentace a ubytování
09:00-12:10 – 1.tréninkový blok (v polovině bloku 10 minut přestávka)
SKUPINA A: „Taktika a propočet variant.“ (R.Biolek)
SKUPINA B: „Mapování taktických možností v pozici.“ (M.Beil)
SKUPINA C: „Taktika a propočet variant.“ (překvapení)
12:10-14:00 – pauza na oběd a odpolední klid
14:00-17:10 – 2.tréninkový blok (v polovině bloku 10 minut přestávka)
SKUPINA A: „Mapování taktických možností v pozici.“ (M.Beil)
SKUPINA B: „Taktika a propočet variant.“ (R.Biolek)
SKUPINA C: „Taktika a propočet variant.“ (překvapení)
17:10-18:00 – pauza na večeři
18:00-19:00 – společná večerní hra
od 19:00 – večerní program (počítačové a deskové hry, sport, volné partie, dotazy na trenéry)

2.den soustředění – neděle 6.11.
08:00-09:00 – snídaně
09:00-12:10 – 3.tréninkový blok (v polovině bloku 10 minut přestávka)
SKUPINA A: „Vytváření kombinačních možností.“ (R.Biolek)
SKUPINA B: „Ukázky krásných kombinací.“ (překvapení)
SKUPINA C: „Ukázky krásných kombinací.“ (M.Beil)
12:10-14:00 – pauza na oběd a odpolední klid
14:00-17:00 – 4. tréninkový blok (v polovině bloku 10 minut přestávka)
SKUPINA A: Předcházení kombinacím soupeře.“ (R.Biolek)
SKUPINA B: Simultánka a rozbor sehraných partií (M.Beil, překvapení)
SKUPINA C: Simultánka a rozbor sehraných partií (M.Beil, překvapení)
17:00-18:00 – ukončení soustředění, úklid

Konec soustředění – neděle 6.11. v 18:00

Jídelníček:
Sobota:
Svačina:

vlastní

Oběd:

Polévka bramborová se zeleninou
Kuřecí přírodní plátek, rýže se zeleninou

Svačina:

Ovoce, cukrovinka

Večeře:

Těstoviny s mákem

Neděle:
Snídaně:

Párek s hořčicí a s kečupem, rohlíky

Svačina:

Ovoce, cukrovinka

Oběd:

Polévka hovězí vývar s nudlemi
Sekaná s bramborem, okurek

Svačina:

Puding s piškoty

Po celou dobu soustředění bude k dispozici nádoba s čajem a ovocná šťáva.

Na Vaši účast se srdečně těší pořadatelé
Centrum talentované mládeže
Šachového svazu Zlínského kraje
a
TJ Ostrožská Nová Ves

