Ústecký krajský šachový svaz – trenérsko-metodická komise a komise mládeže

KRAJSKÉ ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2018
Lhotsko
sobota 18. 8. 2018 – neděle 26. 8. 2018
Trenérsko-metodická komise a komise mládeže Ústeckého krajského šachového svazu opětovně zvou
mladé šachisty Ústeckého kraje, respektive i zájemce z jiných krajů, na letní šachové soustředění. Akci
s kvalitním šachovým tréninkem, pestrým sportováním, nejrůznějšími hrami, a to vše v tradičním přátelském
kolektivu .
Našli jsme nový nádherný areál Penzion Lhotsko, kde jsme ještě nebyli a který bude sloužit jen pro nás.
9 skvělých dní prožijeme v klidné části Lhotsko, vzdálené 1 km přes les od vesnice Srdov, patřící obci Liběšice na Úštěcku. V penzionu a na jeho pozemku je vše potřebné pro šachový trénink i sportovně.relaxační program. Místa pro trénování, pevné hřiště se sítí na volejbal nebo nohejbal , ping-pong, travnaté plochy, vlastní
přírodní koupaliště na oploceném pozemku s udržovanou čistou vodou - hygienicky nezávadnou i v srpnu.
100 m od penzionu již začínají krásné lesy, převážně jehličnaté, čisté pro hry a soutěže. Bonusem navíc je
předběžná dohoda o možnosti využití fotbalového hřiště v Lovečkovicích (1,7 km přes les) na tradiční táborový
turnaj, brány 6x2 na šířku hřiště, na takovém jsme ještě při soustředěních nehráli.
Místo: Penzion Lhotsko, Lhotsko - Liběšice, pošta Úštěk (okres Litoměřice) www.lhotsko.cz
GPS 50.6082658N, 14.2697908E
Hlavní vedoucí soustředění: Petra Pavelková - profesí lékařka, mnoho let vede jiné akce mládeže.
Zdravotnice:

Eva Jusková – ošetřovatelka v nemocnici.

Kolektiv trenérů: Jan Balín (vedoucí kolektivu trenérů), pozvaný velmistr Robert Cvek a krajští
odborní trenéři: Vladimír Hadraba, Jiří Kalužný, Michal Bürgermeister. Jan Rubeš, Michal Kalužný
Ubytování:

Příjemný penzion www.lhotsko.cz s venkovním areálem, 3-5 lůžkové pokoje.

Stravování:

5x denně, po celý den zajištěny nápoje. Stravování začíná obědem v sobotu 18. 8. 2018
a končí obědem v neděli 26. 8.2018.

Sraz:

Sraz v místě v sobotu 18.8.2018 od 10:00 do 11:00 hodin, ukončení akce v neděli v 15. hod.

Program:

Dopoledne šachový. Tréninky po skupinách dle věku a výkonnosti, sehrání tematických partií
dle tréninkového plánu, dále samozřejmě rozbory těchto sehraných partií, řešitelská soutěž, šachové testy atd.
Odpoledne sportovně – rekreační. Sporty nejrůznějšího druhu, hry v lese, soutěže a výlety po
okolí, koupání v místním přírodním koupališti. Fotbal na velkém hřišti.
Večery – turnaje, soutěže šachové i nešachové, tréninky navíc pro zájemce, táboráky.
Všechnu činnost zahrneme do bodovacího systému, který na závěr vyhodnotíme.

Účast:

Předpokládáme účast do 30-40 mladých šachistů ve věku 7 - 17 let (roč. 2001 a mladší)
s účastí pozvaných juniorů. U hráčů, kteří nejsou zařazeni na listině talentů a nadějí
(http//ukss.cz/tmk- treneri-talenti), požadujeme doporučení klubového trenéra. Podstatná není
výkonnost, ale zájem o tréninky.

Cena:

Veškeré náklady na účastníka jsou ve výši 4.700 Kč.
Dotováno od ÚKŠS pro včas přihlášené aktivní členy ÚKŠS (tzn. se zaplacenými členskými
příspěvky na rok 2018):
-

z krajských listin talentů a nadějí k 1.5..2018: 3.800 Kč

-

mimo listiny, avšak aktivní členové ÚKŠS: 3.950 Kč

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady kromě dopravy, která je individuální, a event.
zdravotnických poplatků (lékař, lékárna).

Storno poplatky - v případně náhle vzniklé neúčasti nebo nutnosti předčasného odjezdu zejména ze zdravotních
důvodů, vrátíme zaplacenou částku sníženou o skutečně vynaložené náklady na pobyt a o příslušný podíl na režijních nákladech.
Platby bezhotovostním převodem na účet krajského šachového svazu Ústí nad Labem,
číslo účtu - 200287069/0600 GE Money Bank Ústí nad Labem.
- platbu prosím označte desetimístným variabilním symbolem 3546xxxxxx (kde xxxxxx bude
6 znaků rodného čísla před lomítkem přihlašovaného).
Cíl:

Účelem tohoto soustředění je především výkonnostní růst pod vedením kvalifikovaných trenérů při zajímavých trénincích. K tomu pestrý sportovně-rekreační program a hry ve skvělém kolektivu dětí a mládeže. Kdo by neměl zájem o uvedené, jistě najde jiné akce.

Přihlášky:

do 30.5. 2018 odešlete e-mailem na adresu:
Petra Pavelková, petra.pavelkova@sachyusti.cz , tel. 721 874 942

Informace:

Vaše dotazy rádi zodpoví: Petra Pavelková, odborně šachové Jan Balín balinj@seznam.cz ,
724 204 936, předseda TMK Pavel Chrz pavel.chrz@sachyusti.cz , tel. 602 13 99 98.

Termíny plateb: Odeslání úhrady je 10. 6. 2018.
V případě, že Vám na pobyt bude kdokoli přispívat (odborová organizace apod.) a budete potřebovat fakturu, oznamte to prosím do 30. 5 . 2018
V případě, že odjezdu dítěte zabrání vážné důvody (nemoc atp.), ihned nás o tom informujte na
petra.pavelkova@sachyusti.cz , tel. 721 874 942
Bližší pokyny: Vydáme cca do 15. 6 2018. Budou obsahovat event. upřesnění času příjezdu a odjezdu, upozornění na věci, které netřeba zapomenout, prohlášení k vyplnění rodičů o aktuálním zdravotním
stavu, léků, bezinfekčnost, formulář potvrzení od lékaře.
Zdravotní dokumentace:
* Posudek o zdravotní způsobilosti vystavený registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost,
možno použít čitelnou fotokopii nebo i originál - obojí bude účastníkům vráceno po skončení
pobytu k využití na dalších akcích.
(pro účely naší akce je nutné datum vystavení Posudku 26.08.2017 a později).
* Kartičku pojišťovny - lze i čitelná fotokopie
* Potvrzení o bezinfekčnosti + prohlášení o aktuálním zdravotním stavu - originál podepsaný zákonným zástupcem, formulář zašleme..
Bez zdravotní dokumentace nebude dítě přijato na soustředění.

Ústí n.L. 30..4. 2018

Pavel Chrz, v. r.
předseda TMK ÚKŠS

Petra Pavelková v. r.
hlavní vedoucí soustředění

Ústecký krajský šachový svaz – trenérsko-metodická komise a komise mládeže

KRAJSKÉ ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2018
Penzion Lhotsko, 411 45 Úštěk

sobota 18. 8. 2018 – neděle 26.8. 2018
Přihláška
Jméno, příjmení : .............................................................................................................................……
Oddíl :

…………………………………………………………………………………………..

VT/ELO :

………………………………………………

Adresa :

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

Rodné číslo

: ......................................., e-mailová adresa rodiče…………………………………..

Telefon

: matka …………………………………., otec ……………………………………

Zdravotní pojišťovna .........................................................
Zdravotní stav : ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
Doporučení trenéra (u žáků, kteří nejsou na krajské listině talentů nebo nadějí)……………………….
……………………………………………………………………………………………………………

V ……………….., dne …………………
..................................................
podpis rodičů

