
Prázdninové tréninkové kempy CTM
Staré Město 26. - 27. července 2012

Kroměříž 2. - 3. srpna 2012
Ploština 23. - 26. srpna 2012

Centrum talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje
pořádá trojici prázdninových tréninkových kempů,

určených zejména pro hráče z Listiny talentů ŠSZK.

Tréninkový kemp č.1: Proběhne ve Starém Městě ve dnech 26.-27.července (čtvrtek a pátek),
intenzivní šachový program od čtvrtečního rána do pátečního 
odpoledne.

Tréninkový kemp č.2: Proběhne v Kroměříži ve dnech 2.-3.srpna (čtvrtek a pátek),
intenzivní šachový program od čtvrtečního rána do pátečního 
odpoledne.

Tréninkový kemp č.3: Proběhne v Ploštině (v Drnovicích, nedaleko Újezda u Valašských 
Klobouků) ve dnech 23.-26.srpna (čtvrtek až neděle), intenzivní 
šachový i pestrý nešachový program od čtvrtečního rána
do nedělního odpoledne.

Organizátoři: Centrum talentované mládeže ŠSZK ve spolupráci z šachovými oddíly 
Staré Město, Kroměříž a Zlín.

Trenérské zajištění: Vedoucí CTM Martin Beil, mladí trenéři 3.třídy, v Ploštině navíc 
významní hosté (IM Pavel Čech, možná i GM Ján Markoš).

Právo účasti: Hráči z Listiny talentů ŠSZK skupin A i B.
Ve výjimečných případech mohou organizátoři udělit divokou kartu
k účasti na tréninkovém kempu i hráčům mimo Listinu talentů,
ovšem za odlišných finančních podmínek.

Bližší informace: Podrobnější informace o programu tréninkových kempů a přesný 
časový rozpis obdrží přihlášení účastníci s dostatečným předstihem 
(minimálně týden před začátkem dané akce).

Platby: Pro hráče z Listiny talentů: strava 100Kč/den, ubytování 100Kč/noc,
trenérské zajištění 100Kč/den.
Místní a dojíždějící šachisté samozřejmě ubytování neplatí.
Pro hráče mimo Listinu talentů budou podmínky stanoveny na základě 
kalkulace pobytových, trenérských a organizačních nákladů.

Vedoucí akce: Martin Beil, tel. 775 956 183, e-mail martinbeil64@gmail.  com  .

Přihlášky: E-mailem na adresu vedoucího akce do pondělí 16.července 2012.
Přihlášky jsou závazné, v návaznosti domlouváme ubytování a stravu.
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, e-mail martinbeil64@gmail.com.
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