
Soustředění mládeže KŠS Vysočina 

6. června 2020 

 

 

 

Termín konání: sobota 6. června 2020 

 

Místo konání:  Dům dětí a mládeže, Žerotínova 386, 67571 Náměšť nad Oslavou. 

 

Pořadatel:    Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina.            

 

Účast: Soustředění je určeno talentům KŠSV a ostatním zájemcům KŠSV.                                

Účastnit se mohou i neregistrovaní hráči a hráči z jiných krajů po dohodě s 

organizátorem soustředění dle kapacity prostor. Účastníci soustředění nesmí mít 

příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest). Zároveň v průběhu  14-ti dnů před soustředěním 

nebyli v kontaktu s infikovaným člověkem a ani s člověkem, který je v karanténě. 

Každý účastník musí mít s sebou alespoň jednu roušku a sáček na ni.   

 

Úhrada nákladů: Účastníci  KŠSV mají náklady na trenérské zajištění zdarma. 

Neregistrovaní hráči a hráči mimo KŠSV hradí trenérské zajištění ve výši 100,- Kč/ 

účastníka soustředění. Stravu a dopravu si účastníci zajišťují na vlastní náklady.  

 

Témata pro skupinu A: GM Petr Velička, trenér 2. třídy 

1) Materiální výhoda ve věžových koncovkách 

2) Výměny figur                          



3) Boj proti izolovanému dámskému pěšci         

Témata pro skupinu B:  Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

1) Úvod do jezdcových koncovek 

2)  Teorie kombinace 2 (blokáda, překrytí, vazba, odlákání) 

3)  Útok na krále v centru 

 

Organizační zajištění: 

Jan Zezula, tel: 775 566 030, e-mail: zeza1068@gmail.com  

Stravování:   

Ráno před zahájením si každý,  kdo bude chtít vybere oběd z jídelního lístku, který 

bude připraven. V poledne bude oběd přivezen.  

V přihlášce orientačně projevte zájem o typ jídla typu: Pizzerie ( pizza, těstoviny+ normální jídlo), 

Čínská restaurace, KFC. Dle zájmu se pokusíme vyjít vstříc. 

Přihlášky: 

Do 4. 6. 2020  na mailovou  adresu: zeza1068@gmail.com , tel: 775 566 030 

GDPR: 

Účastníci soustředění i jejich doprovod svojí účastí dávají souhlas ke zveřejňování 

osobních údajů a pořizování fotek, popř. videí.  

 

Orientační časový rozpis soustředění pro obě skupiny: 

Sobota   6. 6.2020 

8:30-8:45 prezence a objednání jídla 

9:00 - 12:00 - 1. část 

12:00 - 13:00 - oběd 

13:00 - 16:00 - 2. část 

 PŘEZŮVKY S SEBOU! 

Jan Zezula 

Manager KTCM 

V Náměšti nad Oslavou  18.5.2020 
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