Regionální tréninkové centrum
Kroměříž 2012-2013
Další ročník pravidelných šachových tréninků pro mladé šachisty z Kroměřížska.
Forma fungování RTC KM:
Tréninky jsou určeny pro šachisty z Kroměřížska všech výkonnostních úrovní ve věku 8-18 let
a jsou otevřené pro všechny mladé zájemce bez ohledu na jejich oddílovou příslušnost.
Kombinují pravidelné tréninkové schůzky se zasíláním domácích úkolů emailem a jejich kontrolou.
Pravidelné tréninky RTC KM:
Nejstarší a nejsilnější skupina DRAGON se schází jednou za 14 dní,
mladší skupiny LIGA A a LIGA B se schází dvakrát každý týden.
Domácí úkoly RTC KM:
Pravidelné domácí úkoly pro svoji skupinu dostávají účastníci skupin LIGA A a LIGA B ve čtvrtek,
účastníci skupiny DRAGON v pátek.
Do následujícího úterý pak účastníci posílají vypracovaná řešení trenérovi, ten zkontroluje, poradí.
Vzorné plnění domácích úkolů je podmínkou účasti na trénincích RTC KM.
Rozvrh tréninků:
Skupina DRAGON – v rozsahu 3h jednou za 14 dní,
předběžně každý druhý pátek.16:30 – 19:30.
Skupina LIGA A – v rozsahu 1,5h dvakrát týdně,
předběžně každé úterý a čtvrtek 17:30 – 19:00.
Skupina LIGA B – v rozsahu 1,5h dvakrát týdně,
předběžně každé úterý a čtvrtek 16:00 – 17:30.
Skupina LIGA C – v případě dostatečného zájmu začne v průběhu školního roku.
Přesné časy tréninků upravíme podle potřeb účastníků.
Místo:
Šachová klubovna Slavie Kroměříž na Obvodové ulici u plaveckého stadionu.
Platby:
Výše platby ve skupinách DRAGON, LIGA A a LIGA B je 400Kč/měsíc.
Platba se provádí převodem na účet, platí se předem na celé pololetí.
Platba 2000Kč za 1. pololetí by měla být provedena do pátku 21. září 2012.
Platba 2000Kč za 2. pololetí by měla být provedena do pátku 1. února 2013.
Přihlášky:
Přihlášky na rok 2012-2013 posílejte v průběhu září 2012 na emailovou adresu trenéra.
Skupiny LIGA A a LIGA B začínají ve čtvrtek 6. září, skupina DRAGON až v pátek 5. října.
Obratem na Vaši přihlášku obdržíte přesné informace o platbě a pozvánku na úvodní trénink.
Se svými přihláškami i v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obraťte na trenéra
Martina Beila, tel. 775 956 183, email martinbeil64@gmail.com.

