
Ústecký krajský šachový svaz pod patronací Trenérské komise ŠSČR 

pořádá 

V Rumburku, Na Poustce 23, areál střediska Natura 

při krajském soustředění mládeže 

Autem i pěšky od nádraží Rumburk (2,5 km): https://mapy.cz/s/3xCfT 

Seminář trenérů 
Trenéři, vedoucí kroužků, zájemců o trénování 

(také s možnosti prodloužení trenérských tříd – 4., 3.) 

Neděle 25. 8. od 9:00 hodin do 17:30  

Lektoři: Velmistr Robert Cvek, mistr FIDE Jiří Dufek 

- Efektivita tréninku, trenér, žák 

- Moderní metody tréninku 

- Práce trenéra, příprava na partii, špatné a dobré možnosti   

Vložné: 300 Kč (zahrnuje i oběd a během semináře šťáva, voda)  

Školení Chessbasse II.  
Vyšší level - pro ty, co základy znají. Návaznost na základní školení. 

Sobota 24.8. od 16:30 do 21:00 

(Začátek je plánován s možností dojezdu aut z N.Boru po Fajferově memoriálu) 

Lektor: Jiří Dufek 
Vklad: 150 Kč (zahrnuje večeři a během semináře šťáva, voda) 

Při požadavku na ubytování a za obě akce 

 2 vklady a ubytování s plnou penzí (večeře, snídaně, oběd, šťáva, voda): celkem 660 Kč  

(ubytování v místě ve vícelůžkových pokojích s povlečením, jinak žádný luxus). 

Přihlášky (dotazy) na vedoucího školení: Pavel Chrz, pavel.chrz@sachyusti.cz , tel. 602 13 99 98. 

nejpozději do 22.8. 2019 včetně platby na účet Ústeck. krajského šach. svazu,  

200287069/0600 (GE Money Bank), variab. symbol - Vaše PSČ 

2.list -  formulář přihlášky  

https://mapy.cz/s/3xCfT
mailto:pavel.chrz@sachyusti.cz


Přihláška 

Vyplňte a odešlete včetně platby nejpozději 22.8. (ve Wordu nebo scanem) 

na adresy vedoucího školení Pavel Chrz v kopii hospodář Petr Horák: 

pavel.chrz@sachyusti.cz ; horak.zatec@seznam.cz  

 

Jméno, příjmení: ....................................................................................................................................... 

Trenérská třída nebo bez třídy ………………………………………………….. roč. narození………………………………….. 

Email, telefon: ............................................................................................................................................ 

 

 Přihlašuji se (hodící se zakroužkujte):    X  Seminář   -     X  školení Chessbase    

  -   X  včetně ubytování     -  X  žádám o prodloužení trenérské třídy   

Hradím (hodící se zakroužkujte X ):     X  150   -  X  300   -  X  660  Kč.     

Pod variabilním symbolem (Vaše PSČ) ............................................. 

  V místě probíhá krajské soustředění mládeže, stravu není možno v reálu ani v blízkém 

okolí dokoupit (proto je v ceně), pitný režim zajišťujeme (nealko), pivo možné v místě. koupit. 

    Kvůli probíhající mládežnickému soustředění přivezte s sebou níže uvedené podepsané 

potvrzení. Podpis není formální, v případě, že byste nemohli dostát požadovaného v potvrzení, po 

zaplacení na základě omluvy, vrátíme vklad v plné výši. 

----------potvrzení pro vstup do objektu se soustředěním mládeže, kde se semináře konají----- 

Podepsané přivezte až sebou. 

Potvrzuji, že nejevím známky akutního onemocnění a není mi známo, že bych ve 14 dnech před 

podpisem tohoto potvrzení přišel/a do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 

podezřelou z nákazy. Není mi nařízeno karanténní opatření  

 

Jméno, příjmení   …………………………………………………………………………………………………………………  

Datum narození ………………………………………………………………………………………………………………………  

 

V …………………….. 24.8. 2019    Podpis účastníka (do 18 let zák. zástupce) ………………………………. 
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