
ŠK OSUSKÉ A     OBČIANSKE ZRUŽENIE LIDER

Vás pozývajú na

Šachové sústredenie

Téma – „Jak trénovať sebe“
Termín: 28.10. - 31.10.2015

Miesto: Penzión ATLAS, Senica ( www.penzionatlas.sk)

Vedúci: Tomáš Perička, +421908 370 268, tomas.pericka@gmail.com

Tréner:         GM Robert Cvek

Obsah: V dnešní době je mnoho knih a informací, ale podstata kvalitního sebetréninku uniká. Hlavní 
problém je, že mnoho času, až 80% je tvořeno tzv. balastem (a málokdo má trenéra, který mu 
může pomoci). Tedy věcí, které vůbec nepotřebujete, nebo vám dají jenom minimum. Asi 
nejhorší je to v zahájení. Nejednou jsem byl svědkem, kdy hráči s elem cca 1900/2000 studovali 
zahájení jako silní velmistři, což je samozřejmě ztráta času. Pokusím se vysvětlit , jak obecně 
studovat šachy (co, jakým způsobem, proč, atd.). Všechno bude ukázáno na konkrétních 
příkladech. Ukážeme si i typické chyby (v) tréninku. Pak se podíváme na zahájení, střední hru a 
koncovku, opět tak, aby váš trénink byl co nejefektivnější. Každý pak dostane ukázku toho, jak 
by dle mě mělo vypadat (zpracované) zahájení, v elektronické formě. Bude to ukázáno jak pro 
hráče II.-I.VT, tak pro hráče kolem KM. 
Celkovo bude 7 trénigových jednotiek po cca 3 hodiny. 

Zraz: streda 28.10.2015 medzi 13:00  - 16:00 hod. v penzióne Atlas

Ukončenie: sobota  31.10.2015 o cca 16:00 hod.

So sebou: športové oblečenie vhodné na futbal, písacie potreby, zošit

Cena:          95 ,- EUR  
 Cena zahŕňa:

                        - ubytovanie + stravu (večera 28.10. - obed 31.10.)
- trénerské a pedagogické zaistenie            

Časový harmonogram sústredenia

Streda: 16:00 – 19:00 1.tréningový blok 20:00 – 22:00 blicák
Štvrtok: 09:00 – 12:00 2.tréningový blok 15:00 – 18:00 3.tréningový blok
Piatok: 09:00 – 12:00 4.tréningový blok 15:00 – 18:00 5.tréningový blok
Sobota: 09:00 – 12:00 6.tréningový blok 13:00 – 16:00 7.tréningový blok

Metodické  materiály,  ktoré  budú  na  sústredení  prezentované,  dostane  každý  účastník  v elektronickej
podobe.            

 
Prihlášky: potvrdiť svoju účasť je nutné do nedele 25.10.2015 vedúcemu Tomášovi Peričkovi.

Všetky informácie, zoznam prihlásených nájdete aj na stránke: http://sustredko.jogo.sk/

http://sustredko.jogo.sk/

