Regionální tréninkové centrum
Uherské Hradiště 2013 - 2014
Čtvrtý ročník pravidelných šachových tréninků pro mladé šachisty z regionu Uherské Hradiště.
Forma fungování RTC UH:
Tréninky jsou určeny pro šachisty z regionu UH všech výkonnostních úrovní ve věku 8-18 let
a kombinují skupinové tréninkové schůzky s pravidelným zasíláním domácích úkolů emailem.
Tréninky RTC UH fungují nepřetržitě od dubna 2010, prošlo jimi již více než 30 šachistů
a jsou součástí koncepce práce s mládeží Šachového svazu Zlínského kraje.
Rozdělení do skupin:
Přihlášení šachisté budou rozděleni do čtyř skupin po 4-8 účastnících podle výkonnosti a věku.
Od nejsilnější skupiny A pro špičky regionu, až po nejslabší skupinu D pro nejmenší šachisty.
Pravidelné tréninkové schůzky RTC UH:
Skupinky se scházejí pravidelně jednou měsíčně, zpravidla po 3-5 týdnech od poslední schůzky.
Na společných skupinových trénincích se načíná nová látka a opakuje látka z předchozího období.
Domácí úkoly RTC UH:
Pravidelné domácí úkoly pro svoji skupinu dostávají všichni účastníci vždy v pátek.
Do následující středy pak účastníci posílají vypracovaná řešení trenérovi, ten zkontroluje, poradí.
Domácí úkoly budou průběžně umísťovány ke stažení na krajských stránkách sszk.chess.cz.
Termíny:
První setkání pro skupiny A a D proběhne v pátek 6.září ve Starém Městě,
skupina D 14:30-17:00, skupina A 17:30-20:00.
První setkání pro skupiny B a C proběhne v pátek 20.září v Ostrožské Nové Vsi a Kunovicích,
skupina C 13:30-16:30 v O.N.Vsi, skupina B 17:30-20:00 v Kunovicích.
Místa:
Staré Město: Společensko-kulturní centrum, Brněnská 1249.
Ostrožská Nová Ves: Památkový domek, Hřbitovní 263.
Kunovice: Sportovní hala, Panská 9.
Platby:
Výše platby ve všech skupinách je 200Kč/měsíc za jednoho účastníka.
Platba se provádí převodem na účet, platí se předem na celé pololetí.
Platba 1000Kč za 1.pololetí by měla být provedena do pátku 20. září 2013.
Platba 1000Kč za 2.pololetí by měla být provedena do pátku 31. ledna 2014.
Účastníci individuálních tréninků Martina Beila platí jen polovinu (kvůli prolínání úkolů).
Přihlášky:
Přihlášky na rok 2013 - 2014 posílejte nejlépe do pátku 6.září 2013 na emailovou adresu trenéra.
Uveďte jméno a příjmení, datum narození, šachový oddíl, ELO, emaily na hráče, rodiče, trenéry.
Obratem na Vaši přihlášku obdržíte přesné informace o platbě a pozvánku na úvodní setkání.
Se svými přihláškami i v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obraťte na trenéra
Martina Beila, tel. 775 956 183, email martinbeil64@gmail.com.

