
 

pořádá 

Víkendové šachové soustředění 

Termín:  27 – 29. 9. 2013 

Místo konání:  Horská chata PAM, Nové Město u Jáchymova  

www.pam.jachymov.cz GPS: 50° 22' 8.829" N; 12° 54' 7.85" E 

Ubytování: 2-5 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, plná penze (stravování 

v restauraci) 

Účastnický poplatek: 900,- Kč zahrnuje (ubytování včetně plné penze a trenérský poplatek)  

- sleva 100,- Kč pro účastníky letošního šachového tábora  

Doprava:  individuální  

Nástup je plánován na pátek 27. 9 v 17:00 hodin, odjezd na neděli v 13:00 hodin (začínáme 

večeří, končíme obědem) 

Série VIP tréninků 2013 

Součástí soustředění je poslední trénink ze série VIP 2013 s GM Martinem Petrem v rozsahu 

6 hodin, který proběhne v sobotu od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin. Zájemci o 

tento trénink uhradí zvýšený účastnický poplatek o 150,- Kč. Doporučujeme pro hráče 

s osobním koeficientem +1400, ale není podmínkou. Zvážit musí rodiče. Ostatní účastníci 

soustředění budou mít rovněž zajištěn odpovídající trénink. Plánujeme krátkou besedou 

s M.Petrem.     

 

Závazné přihlášky: do 31. 8. 2013 přes webový formulář anebo na adresu 

sachychodov@seznam.cz, případné dotazy na 602 478 792. Platbu proveďte prosím na účet 

klubu 2500251016/2010, VS 1510604 do 31.8.2013.  

http://www.pam.jachymov.cz/
mailto:sachychodov@seznam.cz


 

Program: 

27. 9. 2013 pátek 

17:00 – 17:30  příjezd účastníků a ubytování 

17:30 – 18:00  schůzka s trenéry 

18:00 – 18:45  večeře 

19:00 – 20:30  míčové hry 

20:30 – 21:30  turnaje v bleskové hře 

21:30 – 22:00  večerní hygiena 

22:00   večerka 

 

28. 9. 2013 sobota 

7:00 – 7:45   budíček, rozcvička a ranní hygiena 

8:00 – 8:45  snídaně 

9:00 – 12:00  přednáška GM Petra / šachový trénink VT  

12:15 – 13:00  oběd 

13:00 – 14:00  program v přírodě 

14:00 – 17:00  přednáška GM Petra / šachový trénink VT 

17:00 – 18:00  beseda s GM Petrem 

18:00 – 18:45  večeře 

19:00 – 21:30  program v přírodě 

21:30 – 22:00  večerní hygiena 

22:00   večerka 

 

29. 9. 2013 neděle 

7:00 – 7:45   budíček, rozcvička a ranní hygiena 

8:00 – 8:45  snídaně 

9:00 – 11:00  šachový trénink 

11:00 – 12:00  míčové hry 

12:00 – 12:45  oběd 

13:00 – 13:30  odjezd účastníků 

 

 

Poznámka: 

Sebou vezměte hygienické potřeby, ručník, zápisník, tužku, boty a oblečení vhodné do 

přírody, batoh, láhev s pitím, přezůvky a dobrou náladu. 



 

Mapa: 

 

 

 

 

 

 


