Víkendové soustředění CTM
21. - 22. prosince 2013, Vsetín
Centrum talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje
ve spolupráci s Valašským šachovým klubem mládeže
pořádá víkendové soustředění talentované mládeže
Termín:

Oficiální program 21. - 22. prosince 2013 (sobota a neděle).
Zájemci se mohou zúčastnit už v pátek 20. prosince kdykoliv od 15h.
Pátek - bonusové odpoledne navíc pro účastníky krajského soustředění.
Sobota - proběhne společně s 22. soustředěním Střediska šachových nadějí.
Neděle - proběhne samostatně.

Místo:

V pátek v šachové místnosti Zbrojovky Vsetín, Na Lapači 297.
V sobotu na ZŠ Integra ve Vsetíně, adresa Vsetín, Na Rybníkách 1628.
V neděli v šachové místnosti Zbrojovky Vsetín.

Organizátoři:

CTM ŠSZK a Valašský šachový klub mládeže.

Vedoucí akce:

Martin Beil, tel. 775 956 183, email martinbeil64@gmail.com

Trenéři:

Vedoucí CTM Martin Beil, zkušení trenéři ze Vsetínska
a mladí trenéři ze Zlínského kraje.

Náplň soustředění: Skupina A minimálně 12 hodin intenzivního šachového tréninku.
Skupina B minimálně 9 hodin tréninku a tréninková simultánka.
Podrobný šachový program až v návaznosti na strukturu přihlášených.
Právo účasti:

Přímo nominováni jsou mladí šachisté do 16-ti let (1997 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:

Na internátě SŠ Kostka Vsetín.

Strava:

V sobotu oběd, svačina a večeře.
V neděli snídaně, svačina, oběd a svačina.
Kdo přijede už v pátek odpoledne, bude mít i lehkou páteční večeři
a sobotní snídani.

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:

Ubytovaní: 700Kč
(zahrnuje 2 obědy, svačiny, ubytování, večeři, snídani, účast).
Dojíždějící: 500Kč
(zahrnuje 2 obědy, svačiny, účast).
Hráči z Listiny talentů mají slevu 100Kč.

Přihlášky:

Emailem na adresu vedoucího soustředění do pondělí 16. prosince 2013.
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. 775 956 183, email martinbeil64@gmail.com.

Program soustředění:
Hlavním šachovým tématem tentokrát bude studium zahájení a základy strategie.
Účastníci z Listiny talentů budou rozděleni do skupin A a B.

1. den soustředění – pátek 20. prosince
15:00-15:45 - prezentace a ubytování
15:45 - zahájení bonusového tréninkového dne v šachové klubovně Zbrojovky Vsetín
16:00-19:00 – bonusový tréninkový blok
SKUPINA A+B: Práce s počítači, literaturou a rozbory partií (Martin Beil)
19:00-22:00 - večeře a nešachový večerní program

2. den soustředění – sobota 21. prosince
08:00-08:45 – prezentace a ubytování
08:45 - zahájení soustředění na ZŠ Integra
09:00-10:30 – 1.tréninkový blok
SKUPINA A: Typová pozice převaha na dámském křídle (Petr Zvardoň)
SKUPINA B: Metody boje o střed v otevřených hrách (Radek Zádrapa)
11:00-12:30 – 2.tréninkový blok
SKUPINA A: Protihra v centru proti hře na křídle (Radek Zádrapa)
SKUPINA B: Využití prostorové převahy (Petr Zvardoň)
12:30-14:00 – pauza na oběd
14:00-15:30 – 3.tréninkový blok
SKUPINA A: Propočet variant v koncovkách (Martin Beil)
SKUPINA B: Cvičný turnaj s povinnými otevřenými hrami (Petr Zvardoň)
16:00-17:30 – 4.tréninkový blok
SKUPINA A: Analýzy a procvičování k prvnímu tématu (Petr Zvardoň)
SKUPINA B: Taktika - využití techniky Pět pěstí (Martin Beil)
17:30-19:00 – pauza na večeři
19:00-22:00 – večerní program (počítačové a deskové hry, sport, volné partie, dotazy na trenéry)

3. den soustředění – neděle 22. prosince
08:00-09:00 – snídaně a přesun do šachové místnosti Zbrojovky Vsetín
09:00-10:30 – 5.tréninkový blok
SKUPINA A: Využití počítačů při studiu zahájení (Martin Beil)
SKUPINA B: Taktika, propočet variant a koncovky (Marek Navrátil)
11:00-12:30 – 6.tréninkový blok
SKUPINA A: Využití šachové literatury (Martin Beil)
SKUPINA B: Procvičování otevřených zahájení (Marek Navrátil)
12:30-14:00 – pauza na oběd
14:00-15:30 – 7.tréninkový blok
SKUPINA A: Španělská hra z pohledu bílého (Stanislav Juříček)
SKUPINA B: Cvičná simultánka na otevřená zahájení (Martin Beil)
16:00-17:30 – 8.tréninkový blok
SKUPINA A: Španělská hra z pohledu bílého (Stanislav Juříček)
SKUPINA B: Využití počítačů při studiu zahájení (Martin Beil)
17:30-18:00 – ukončení soustředění, úklid
Po celou dobu soustředění bude k dispozici nádoba s čajem a ovocná šťáva.

Konec soustředění – neděle 22. září v 18:00

Na Vaši účast se srdečně těší pořadatelé
Centrum talentované mládeže
Šachového svazu Zlínského kraje
a
Valašský šachový klub mládeže

