
Víkendové soustředění CTM
17. - 18. září 2016, Zlín-Malenovice

Centrum talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje
ve spolupráci s šachovým klubem ŠK Zlín-Malenovice, z.s. a s podporou Zlínského kraje

pořádá víkendové soustředění talentované mládeže

Termín: 17. - 18. září 2016 (sobota a neděle).
Prezentace v sobotu 17. září 8:00 - 9:00.
Ukončení v neděli 18. září 17:00.

Místo: ZŠ Zlín-Malenovice, třída Svobody 868 Zlín (vchod do 2. stupně)

Organizátoři: CTM ŠSZK a ŠK Zlín-Malenovice, z.s.

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

Trenéři: Vedoucí CTM Martin Beil, další trenéři ze Zlínského kraje.

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, deskové hry atd.).

Právo účasti: Přímo nominovaní jsou mladí šachisté do 16-ti let (2000 a mladší) 
z Listiny talentů ŠSZK.
V případě nepřihlášení některých hráčů z Listiny talentů budou
na soustředění dodatečně pozváni náhradníci CTM a další hráči.
Možnost účasti i na jeden den soustředění.

Ubytování: V některém z penzionů v blízkosti místa konání soustředění,
přesněji až v závislosti na počtu ubytovaných účastníků.

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

Slevy: Sleva 100 Kč pro hráče z Listiny talentů ŠSZK.
Sleva 300 Kč pro dojíždějící, tedy neubytované hráče.

Přihlášky: Emailem na adresu vedoucího soustředění do pátku 9. září 2016.
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@g  mail.com.
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Program soustředění:

1. den soustředění – sobota 17. září

08:00 - 08:45 – příjezd, prezence

08:45 - 09:00 – zahájení soustředění

09:00 - 10:30 – 1. tréninkový blok
SKUPINA A: Koncovky v podání šachových klasiků (Jakub Roubalík)
SKUPINA B: Procvičování zásad koncovek (Martin Beil)

10:40 - 12:10 – 2. tréninkový blok
SKUPINA A: Taktika a strategie v podání šachových klasiků (Jakub Roubalík)
SKUPINA B: Cvičné partie, řešení diagramů a koncovek (Martin Beil)

12:10 - 14:30 – pauza na oběd, odpolední klid (procházka, deskové hry, volné partie)

14:30 - 16:00 – 3. tréninkový blok
SKUPINA A: Cvičné partie, řešení diagramů (Jakub Roubalík)
SKUPINA B: Ukázky otevřených zahájení (Martin Beil)

16:10 - 17:30 – 4. tréninkový blok
SKUPINA A: Zahájení v podání šachových klasiků (Jakub Roubalík)
SKUPINA B: Cvičné partie, řešení diagramů a koncovek (Martin Beil)

17:30 - 18:30 – pauza na večeři pro ubytované účastníky

18:30 - 22:00 – večerní program pro ubytované účastníky (deskové a karetní hry, volné partie,
řešitelská soutěž, dotazy na trenéry)

2. den soustředění – neděle 18. září

08:00 - 09:00 – snídaně pro ubytované účastníky

09:00 - 10:30 – 5. tréninkový blok
SKUPINA A: Rozbory otevřené sicilské (Martin Beil)
SKUPINA B: Jak využít porušení zásad zahájení? (David Trčálek)

10:40 - 12:10 – 6. tréninkový blok
SKUPINA A: Cvičné partie, řešení diagramů a koncovek (Martin Beil)
SKUPINA B: Cvičné partie, řešení diagramů a koncovek (David Trčálek)

12:10 - 14:30 – pauza na oběd, odpolední klid (procházka, deskové hry, volné partie)

14:30 - 16:30 – 7. tréninkový blok
SKUPINA A: Taktika a propočet variant (Martin Beil)
SKUPINA B: Plán hry ve 3 částech šachové partie (David Trčálek)

16:30 - 17:00 – ukončení soustředění, úklid

Konec soustředění – neděle 18. září v 17:00


