Ústecký krajský šachový svaz – trenérsko metodická komise

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2019
RS NATURA „V Zátiší“ Rumburk

pátek 23. 8. 2019 – sobota 31. 8. 2019
Zveme mladé zájemce o šachový trénink spojený s krásnými prázdninovými zážitky po 5 letech znovu
do rozlehlého nádherného areálu Natura v Rumburku, který bude sloužit jen pro nás, na okraji
Lužických hor a Českosaského Švýcarska.
Na obrovské rozloze 2,5 ha se nachází oplocený objekt, jehož součástí jsou 2 budovy, mnohá hřiště
(písková na volejbal a nohejbal, travnaté hřiště na menší kopanou a asfaltové víceúčelové na
košíkovou či líný tenis) a také spousty rozlehlých travnatých ploch k relaxaci. Dále je k dispozici
stolní tenis (ve velké klubovně i stůl venkovní), ruské kuželky a kulečník. K tomu navíc vlastní
přírodní koupaliště. Těšme se na další zajímavý výlet.
Místo: Rekreační středisko NATURA, Na Poustce 263, 408 01 Rumburk www.natura-praha.cz
Hlavní vedoucí soustředění: Jaroslav Fultner z Mostu, tel. 724 800 549, fultner@vuhu.cz
Hlavní trenér: Jan Rubeš z Teplic, tel. 605 902 305, honzanitro@seznam.cz
Pozvaný trenér: Velmistr Robert Cvek
Ubytování:

Dvoupatrová budova, 3, 4, 5lůžkové pokoje

Stravování:

5x denně, objednána lepší verse stravy, pestré snídaně. Po celý den zajištěn pitný
režim. Stravování začíná večeří v pátek 23. 8. a končí obědem v sobotu 31. 8. 2019.

Doprava:

Společnou dopravu nezajišťujeme – sraz je přímo na místě v pátek 23. 8. 2019 od 17.
do 18. hodin

Program:

Dopoledne šachový – Tréninky po skupinách dle věku a výkonnosti, sehrání
tématických partií dle tréninkového plánu (zahájení, střední hra i koncovky), dále
samozřejmě rozbory těchto sehraných partií, řešitelská soutěž, šachové testy atd. Po
třech večerech turnaj v rapid šachu a bleskový turnaj. Celou šachovou činnost
zahrneme do bodovacího systému, který bude probíhat celou dobu konání soustředění
a který na závěr vyhodnotíme.
Odpoledne sportovně – rekreační, sporty nejrůznějšího druhu, výlety po okolí, v
pěkném počasí koupání v přírodním koupališti objektu, karneval, soutěž probíhající po
celé soustředění.
Po večerech se bude střídat program šachový (typu hádání tahů apod. – ne výuka) a
nešachový, (budeme hrát piškvorky, házet šipky, pokud někdo umíte na kytaru,
vezměte ji s sebou), podle možností si alespoň 2x uděláme táborák s opékáním
špekáčků,
Pinčové pálky a další sportovní pomůcky.

Účast:

Předpokládáme účast přibližně 30 - 35 dětí ve věku od 7 do 15 let (rok nar. 20032012) s účastí pozvaných juniorů 1999-2002
Soustředění je určeno především pro hráče, kteří jsou na krajské listině talentů nebo
na listině nadějí. Další na doporučení oddílových trenérů na základě vlastního zájmu o
šachový trénink, včetně nových hráčů, kteří vykazují výraznou snahu a zájem o
trénink.

Cena:

Veškeré náklady na účastníka (nečlenové ÚKŠS) jsou ve výši 5.200 Kč.
Po dotaci od ÚKŠS pro řádně včas přihlášené členy ÚKŠS:
-

z krajských listin talentů ke dni vydání propozic: 4.400 Kč

-

mimo listiny členové ÚKŠS: 4.600 Kč

Přihlášky jsou závazné.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady kromě dopravy, která je individuální, a event. zdravotnických
poplatků (lékař, lékárna). V ceně je zahrnuta dotace krajského svazu a je platná pouze pro členy
ÚKŠS.
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).
Storno poplatky při omluvě po 1. 6. 2019:
a) Odhlášení dítěte z vážných důvodů ze soustředění předem nebo při odjezdu z akce (náhlé
onemocnění), budeme účtovat jen stornopoplatek 300 Kč, resp. vrátíme poměrnou částku -300 Kč.
b) Nejsou-li vážné důvody doloženy, je stornopoplatek 7 a více dní před akcí 1.000 Kč. Méně než 7
dní před akcí 2.500 Kč.
Cíl:

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

Přihlášky:

do 15. 5. 2019 odešlete poštou nebo e-mailem na adresu hlavního vedoucího.

Informace:

Vaše dotazy rádi zodpoví: hlavní vedoucí, hlavní trenér, předseda TMK.

Termíny plateb: Konečný termín k odeslání všech úhrad je 31. 5. 2019.
V případě, že vám na pobyt bude kdokoli přispívat (odborová organizace apod.) a
budete potřebovat fakturu, oznamte prosím do 15. 5. 2019.
V případě, že odjezdu dítěte zabrání vážné důvody (nemoc atp.), se vždy můžeme
dohodnout na vrácení alespoň výraznější části zaplaceného. Ihned nás však v takovém
případě o tom informujte.
Bližší pokyny: Vydáme do 10. června 2019. 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: Stejně jako vloni, musí mít všichni účastníci potvrzení od lékaře. Platí 2
roky a bude vráceno po skončení pobytu účastníkům k dalším akcím. Můžete použít
starší potvrzení, avšak vydané od prosince 2017, kdy byla změna zákona o
prodloužení platnosti na dva roky. Kartičku pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti.
Bez zdravotní dokumentace nebude dítě přijato na soustředění.
O Vaše děti se postarají: Pestrý a kvalitní program připraví a během pobytu se vašim dětem bude
věnovat zkušený tým pracovníků s mládeží.
V Ústí n. L. 5.4. 2019
Jaroslav Fultner, hlavní vedoucí
tel. 724 800 549, fultner@vuhu.cz

Pavel Chrz, předseda TMK ÚKSS
tel. 602 13 99 98, pavel.chrz@sachyusti.cz

Ústecký krajský šachový svaz – TMK ÚKŠS

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2019
RS NATURA „V Zátiší“ Rumburk
pátek 23. 8. 2019 – neděle 31. 8. 2019
Přihláška
Jméno, příjmení: .............................................................................................................................……
Oddíl:

…………………………………………………………………………………………..

VT/ELO:

………………………………………………

Adresa: …………………………………………………………………………………………...
Rodné číslo: ..................................... e-mailová adresa………………………………………..
Telefon rodiče: …………………………………………………………………………………………
Zdravotní pojišťovna: .........................................................
Zdravotní stav (podrobněji s povinným zdrav. posudkem při zahájení akce):

....................................................................................................................................................

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

