Ústecký krajský šachový svaz – TMK, www.ukss.cz

1. Kemp mládeže s velmistry a mistry 27.-29.12.
2. Seminář trenérů 28.12. od 16:00 h.
3. Vánoční FIDEblesk a rapid žáků 26.12. od 14:00 h.
4. Další akce (kempy, soustředění, školení, semináře trenérů) 2018
------------------------------------------------------------------------

ad 1, Kemp s velmistry a mistry 27.-30.12. 2017
Pořádá: TMK ÚKŠS a Sp. Ústí n.L
Místo: Ústí n.L, DDM (vchod z Bělehradské ul., roh s Velkou Hradební č.p.19).
Trenéři: IGM Robert Cvek, IM Sergej Berezjuk, FM Jan Rubeš
další trenéři dle počtu účastníků - rozdělení výkonnostně do 3-4 skupin
Účast: Ţáci/yně a junioři/ky do 23 let (roč 1995-2010), rozdělení do skupin.
- Junioři a ţáci z listin talentů/nadějí ÚKŠS
- Další doporučené klub. trenéry, kteří chtějí trénovat (na výkonnosti nezáleţí - skupiny)
- Z jiných krajů, ţáci a junioři doporučené klubovými trenéry.
Náklady
: Celkové 1300 Kč /účastníka, Včas přihlášení hradí 1.000 Kč.
Členové ÚKŠS (grant, dotace) v termínu přihlášení: Hradí jen 500 Kč (krajská listina
talentů/nadějí 400 Kč).
Po termínu všichni přihlášení: 1.300 Kč.
Časový program kempu:
Možno přespat z 26.12. pro vzdálenější či účastníky odpoledních turnajů 26.12. FIDEblesk
(příprava na open MČR) a turnaje žáků (viz bod 3).
27.12. 9:00-09:30
Prezence kempu
09:40-10:00 Úvod
10:00-12:30 Trénink
12:30-13:45 Oběd
14:00-18:30 Trénink
28.12. 09:15-12:30 Trénink
12:30-13:45 Oběd
14:00-18:30 Trénink

Viz bod 2: Seminář trenérů 16-18:30 DDM (Robert Cvek)
a 19:15-21:30 IH Bohemia (Sergej Berezjuk)

29.12. 09:15-12:30 Trénink
12:30-13:45 Oběd
14:00-17:30 Trénink
14:00-17:30 Zakončení kempu
Možno přespat pro vzdálené účastníky startující na MČR blesk v Praze 30.12.
Ubytování (kdo nebude dojíţdět): Vlastní spacák, karimatka, přímo v DDM (80 Kč/noc).
Mladší 18 let s ubytováním (bez ubytovaného vl. doprovodu) plus 150 Kč za pobyt.
Interhotel Bohemia (dohoda o slevě při hromadné úhradě): JEN 360 Kč/os se snídaní/os/noc
Stravování: Individuálně v blízkých restauracích (nekuřáckých) nebo z vlastních zásob. Na
neplnoleté bude na základě poţadavku a poplatku v přihlášce dohlédnuto.

Přihlášky do 6.12. výhradně na kemp@sachyusti.cz (s uvedením data ubytování ano/ne).
Vedoucí akce: Pavel Chrz, pavel.chrz@sachyusti.cz , 602 13 99 98
Menší počet dní: Není nárok na slevu, nedoporučuje se. Jen u nejmladších, kdyby se cítili
unaveni, tak odpoledne možno program cca o hodinu zkrátit.
Akci dotují a sponzorují:
Krajský úřad – dotační program na podporu sportu mládeže.
ESA LOGISTIKA – Kompletní zajištění dopravních a logistických služeb

ad 2, Seminář trenérů při kempu 28.12.
Zve TMK ÚKŠS
16:15 – 18:30 Robert Cvek (DDM, v klubovnách vedle tréninkového kempu)
Psychologie v šachu, psychologie při tréninku mládeže
19:15-21:30 Sergej Berezjuk (salónek restaur. IH Bohemia, 3min pěšky od DDM i vlaku)
Metodika tréninku mládeže v šachově úspěšnějších zemích
Vklad (za jeden ze seminářů, po zaplacení druhý zdarma): 150 Kč (členové ÚKŠS 100 Kč).
Po termínu přihlášení (všichni): 200 Kč.
Přihlášky do 20.12.
ŠK Spartak Ústí n.L. zve:

ad 3, Vánoční FIDEblesk a Rapid žáků 26.12.
(příprava na MČR v blesku 30.12. Praha)
Vánoční stromeček (turnaj pro ţáky do rapid nár. ela 1500 a zár. 2001 a ml.)
V místě kempu, Ústí n.L., DDM vchod z Bělehradské, prezence 26.12. 13:15-14:00
Vyhodnocení 19:00 (Vánoční stromeček již v 18.h)
Propozice na www.vanoce.sachyusti.cz
(Účastníci turnaje i násl. kempu – možno si objednat ubytování od 26.12.)

ad 4, Kempy, soustřeď. a semináře trenérů 2018
TMK ÚKŠS zve:
1.-3.2. (čt večer sobota) - Kemp na Širáku v Mostě
Seminář trenérů v místě v pátek 2.4. 19-22 hodin
ŠK Spartak Ústí n.L. zve:
30.6.-12.7. 41. ročník sportovně-šachového tábora u Bezdězu
Propozice na www.tabor.sachyusti.cz
(otevřená účast, letos ze 4 krajů, 2003 a ml., plus st. zvaní; poř. ŠK Sp. Ústí n.L. již 40 let)
TMK ÚKŠS zve:
17.-26.8. – Krajské šachové soustředění v Lužických horách – s IGM Robertem Cvekem
Propozice na www.ukss.cz do Vánoc, přihlášky do 31.3.
…a opět podzimní kemp (kolem Sv. Václava v září a Vánoční obdobně letoška)
Na účasti všech zájemců se těší,Pavel Chrz s kolektivem, předseda TMK ÚKŠS,
pavel.chrz@sachyusti.cz , 608 220 382

