Komunikat organizacyjny
Lubuskiej Akademii Szachowej
Szkolenie 3/2018
I Organizator.
Lubuski Związek Szachowy
66 – 400 Gorzów Wlkp. ul. Chrobrego 28
Kierownik zjazdu – Arkadiusz Wiśniewski (arycja@poczta.onet.pl, tel. 728 810 437)
II Termin i miejsce.
Niedziela 10.06.2018 – Sulechów
Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, 66100 Sulechów
III Prawo udziału.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie Kadry Młodzików, Juniorów LZSzach, medaliści
Mistrzostw Województwa Lubuskiego Juniorów z roku 2018 oraz wszyscy zainteresowani szachiści
posiadający minimum V kategorię szachową. Lubuska Akademia Szachowa ma formułę otwartą,
szachiści z innych województw nie ponoszą dodatkowych opłat za udział w wykładach. Zajęcia
będą prowadzone w grupach szkoleniowych według poziomu sportowego (rankingu, kategorii) oraz
wieku.
Przewidziane są 3 lub 4 grupy szkoleniowe.
IV Koszty:
Koszt udziału wynosi:
- dla finalistów Mistrzostw Polski – 40 zł.
- dla pozostałych – 80 zł.
OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM
do dnia 8.06.2018 r. na konto: Lubuski Związek Szachowy
Bank Zachodni WBK S.A., 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się płatność gotówką na miejscu po przyjeździe.
V Program:
10.06.2018 – Niedziela
9.30 - przyjazdy
9. 45 - weryfikacja uczestników i podział na grupy szkoleniowe
10.00 - 11.30 zajęcia szachowe
11.30 - 12.00 przerwa
12.00 - 13.30 zajęcia szachowe
13.30 -14.30 obiad
14.30 - 16.00 zajęcia szachowe (dla grup młodszych, turniej tematyczny)
16.00 - 16.30 przerwa
16.30 - 18.00 zajęcia szachowe (testy szachowe + omówienie testów, a dla grup młodszych, turniej
tematyczny)
18.00 - zakończenie Akademii powrót do domów
VI Zgłoszenia.
Zgłoszenia należy dokonać do 6.06.2018 r. na adres kierownika zjazdu:
Arkadiusz Wiśniewski (arycja@poczta.onet.pl, tel. 728 810 437).

VII Zakres świadczeń:
a) opłata zwiera koszt obiadu
b) wykłady prowadzone będą przez trenerów:
- mistrz międzynarodowy Marek Matlak (trener kadry narodowej),
- mistrz Grzegorz Murawski,
- Arkadiusz Wiśniewski (sędzia klasy państwowej).
W

przypadku

dużej

frekwencji

odsada

trenerska

też

zostanie

zwiększona.

Uczestnicy obozu ubezpieczają się w zakresie własnym – dzieci posiadają całoroczne
ubezpieczenie w szkołach do których uczęszczają.
Ostateczna interpelacja niniejszego komunikatu oraz weryfikacja zawodników mogących brać
udział w zajęciach Lubuskiej Akademii Szachowej należy do organizatora Akademii oraz
kierownika zjazdu. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację treści komunikatu i
możliwość dokonywania zmian, wynikających z potrzeb merytoryczno – organizacyjnych.
Organizator
LUBUSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

