„Středisko šachových nadějí“
Sedmnácté soustředění - sobota 15. 12. 2012
Valašský šachový klub mládeže zve mladé šachisty na již 17. celodenní soustředění.
„Středisko šachových nadějí“ se uskuteční na ZŠ Integra Vsetín v sobotu 15.12.2012.
Poplatek pro jednotlivé účastníky: 300 Kč - v ceně je zahrnut též oběd v restauraci Náhon
i pitný režim po celý den. Každý dostane také dvě malé svačinky (perník, oplatek, ovoce).
8.00 - 8.45

prezence účastníků na ZŠ Integra Vsetín (adresa: Vsetín, Na Rybníkách 1628)

8.45 hod

zahájení Střediska šachových nadějí, soustředění č. 17

blok 1)

9.00 - 10.30 hod

skupina A:
skupina B1:
skupina B2:
sk. C1+C2:
skupina D:

Využití náskoku ve vývinu
Využití náskoku ve vývinu
Využití náskoku ve vývinu
Rychlý a účelný vývin figur
Význam zahájení, střední hry a koncovky

blok 2)

11.00 - 12.30 hod

skupina A:
skupina B:
skupina C1:
skupina C2:
skupina D:

Mix taktiky a pěšcových koncovek a obtížnější pěšcovky
Gambity v otevřených hrách
Využití náskoku ve vývinu
Využití náskoku ve vývinu
Šachové hry a soutěže

12.30 - 14.00 hod

(Martin Beil)
(Pavel Viták)
(Marek Jurča)
(Josef Novák)
(Jiří Halmazňa)

Oběd v restauraci Náhon:
Vývar s nudlemi a hráškem, smažený sýr s bramborem, mrkvový salát, kofola

blok 3)

14.00 - 15.30 hod

skupina A:
sk. B1+B2:
skupina C1:
skupina C2:
skupina D:

Ukázky útočných partií s využitím náskoku ve vývinu
Cvičný turnaj s povinnou hrou gambitů v otevřených hrách
Cvičný turnaj s povinnou hrou gambitů v otevřených hrách
Gambity v otevřených hrách
Taktika, matování a základní koncovky

blok 4)

16.00 - 17.30 hod

skupina A:
sk. B1+B2:
skupina C1:
skup. C2+D:

Analýzy a cvičný turnaj - procvičení pozic s náskokem ve vývinu
Rychlý a účelný vývin figur
Gambity v otevřených hrách
Cvičný šachový turnaj

17.30 - 18.00 hod

(Vlastimil Straděj)
(Pavel Viták)
(Marek Jurča)
(Martin Beil)
(Jiří Halmazňa)

(Vlastimil Straděj)
(P. Viták, J. Novák)
(Josef Kovařík)
(Marek Jurča)
(Martin Beil)

(Pavel Viták)
(Martin Beil)
(Marek Jurča)
(Josef Novák)

společný úklid místností a malá vánoční nadílka ve Středisku šachových nadějí

Za Valašský šachový klub mládeže, o. s.

Josef Kovařík

„Středisko šachových nadějí“
Plán soustředění 2012 / 2013
Valašský šachový klub mládeže, o. s. zve mladé šachisty (nejen) z regionu na už čtvrtý
ročník celodenních šachových soustředění, která budou probíhat na ZŠ Integra Vsetín.
Termíny soustředění:

SŠN
SŠN
SŠN
SŠN
SŠN
*)
**)
***)

č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20

-

sobota 3. 11. 2012
sobota 15. 12. 2012
pátek
1. 2. 2013
čtvrtek 28. 3. 2013
středa
8. 5. 2013

(8.00 - 18.00 hod)
(8.00 - 18.00 hod)
(8.00 - 18.00 hod) *
(8.00 - 18.00 hod) **
(8.00 - 18.00 hod) ***

pololetní jednodenní prázdniny
Zelený čtvrtek (velikonoční prázdniny)
státní svátek

Trenérské obsazení:
Hlavní trenér SŠN:

Martin Beil (šéftrenér mládeže Šachového svazu Zlínského kraje)

Trenéři SŠN:

Vlastimil Straděj, Radek Zádrapa, Stanislav Juříček,
Ivan Bartošek, Jaromír Galetka, Marek Jurča, Pavel Mladý
(všichni Zbrojovka Vsetín)
Pavel Viták (Chessmont Rožnov)
Hana Obšivačová (Sokol Valašská Bystřice)
Jiří Halmazňa (Sokol Hošťálková)
Vladislav Hrtáň (Sokol Ústí)
Vladislav Bambušek (ŠO Karolinka)
Josef Novák (Valašské Meziříčí)
a další hosté

Organizace středisek:

Josef Kovařík, tel. 605 740 292, sachy-mladez@seznam.cz

Účastnické poplatky:

1. a 2. účast v ročníku 2012 / 2013 3. a 4. účast v ročníku 2012 / 2013 5. účast v ročníku 2012 / 2013 -

ā 300 Kč
sleva 50 Kč
sleva 100 Kč

V účastnickém poplatku je zahrnut i oběd v restauraci Náhon,
sladké svačinky a zajištění celodenního pitného režimu.
Kritéria pro účast:

Střediska šachových nadějí jsou určena pro mládež do 18 let
1) pro šachisty z oddílů, odkud jsou trenéři SŠN
2) pro šachisty registrované v oddílech regionu Vsetín
3) pro dosud neregistrované mladé šachisty z regionu Vsetín
4) pro ostatní registrované mladé šachisty z jiného regionu
Přednost mají vždy přihlášení účastníci dle výše uvedených kritérií od 1) až po 4).
Pro šachisty přihlášené podle kritéria 4) neplatí systém slev účastnických poplatků.

Tento plán dne 27. 6. 2012 schválili:
Martin Beil, Vlastimil Straděj, Radek Zádrapa, Stanislav Juříček, Vladislav Hrtáň, Vladislav Bambušek,
Ivan Bartošek, Pavel Mladý a Josef Kovařík

