Víkendové soustředění CTM
21. - 22. září 2013, Nová Lhota – Vápenky
Centrum talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje
ve spolupráci s šachovými kluby Ostrožská Nová Ves a Kunovice
pořádá víkendové soustředění talentované mládeže
Termín:

21. - 22. září 2013 (sobota a neděle).
Zájemci mohou přijet už v pátek 20. září večer od 18h.

Místo:

Nová Lhota – Vápenky, okres Hodonín, 31km od Uherského Hradiště.

Organizátoři:

CTM ŠSZK, ŠK Ostrožská Nová Ves a ŠO Kunovice.

Vedoucí akce:

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

Trenéři:

Vedoucí CTM Martin Beil, mladí trenéři ze Zlínakého kraje
a trenér O.N.Vsi Jan Botek.

Náplň soustředění: Skupina A celkem 12 hodin intenzivního šachového tréninku.
Skupina B celkem 9 hodin tréninku a tréninková simultánka.
Podrobný šachový program až v návaznosti na strukturu přihlášených.
Doprovodný program (venkovní hry, pingpong, deskové hry atd.).
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:

Chata Nová Lhota – Vápenky.
!!! Nutno vlastní povlečení anebo spací pytel. !!!
!!! 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.
Kdo přijede už v pátek večer, 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:

500 Kč za celé soustředění zahrnuje ubytování, stravu
a trenérské zajištění soustředění.
Účastnický poplatek se platí v hotovosti při prezentaci.

Sleva:

Sleva 100Kč pro hráče z Listiny talentů ŠSZK.

Přihlášky:

Emailem na adresu vedoucího soustředění do pondělí 16. září 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.

