
Šachové soustředění – skupina C  květen 2012 

Rozvrh jednodenního soustředění  

Místo konání: SVČ Klíč 25. května 2012 8.00 – 15. 00 

Lektoři: Pavel Benčo, Karel Pliska 

Témata: 

 Dvojí úder 

 Braní nekrytých figur 

 Taktika – dvojí úder 

 

Pátek 25.5.: 

čas téma popis trenér 

8:00 úvod 

do cyklu 

soutředění 

 

Dětem bylo podrobně vysvětleno, jaká bude náplň tohoto soustředění.  

Hlavním tématem bude dvojí úder, budeme hrát vzájemné partie, půjdeme 

na společný oběd, ale také se budeme věnovat sportovním aktivitám jako 

ping-pong a hry na hřišti. 

PB 

8:15 šachová 

přednáška 

Trenéři ukázali dětem v miniaturních partiích (partie do 20 tahů) způsoby, 

jak zasadit soupeři dvojí úder-děti odpovídaly na otázky trenérů 

PB 

KP 

9:00 přestávka  PB 

KP 

09:15 Vzájemné 

Partie 

Děti byly rozděleny do dvou skupin a hrály vzájemné partie se zápisem. 

Děti, které ještě neumí zapisovat se to učily s pomocí trenéra. 

PB 

KP 

10:15 Sportovní 

aktivita 

Děti si zahrály ping-pong a to v podobě oblíbeného „kolotoče“. KP 

PB 

10:45 Rozbory 

partií 

Trenéři rozebírali partie od dětí, které se aktivním způsobem zapojovaly 

do rozborů a snažily se poučit ze svých chyb. 

KP 

PB 

11:50 oběd  KP 

PB 

12:30 Sportovní 

aktivita  

Děti se přemístily na hřiště, kde si organizovaly různé hry.  PB 

KP 

13:15 Dvojí úder - 

opakování 

Trenéři zopakovali dětem téma soustředění – dvojí úder. PB 

KP 

13:30 Vzájemné 

partie 

Děti si zahrály další partie, nyní již bez zápisu, byl však kladen důraz na 

přemýšlení v každém tahu, po partiích si ještě zahrály oblíbené 

„holanďany“ 

PB 

KP 

14:30 Soutěž - 

kreslení 

Děti měly nakreslit obrázek z šachovou tématikou a ty nejkrásnější získaly 

symbolickou odměnu. 

PB 

KP 

14:45 vyhodnocení Trenéři zhodnotili celý průběh soustředění a dětem byly uděleny figurky a  

drobné ceny. (Pozn. každý dostal malou drobnost za obrázek, protože byly 

všechny krásné ) 

PB 

KP 

15:00 zakončení Trenéři poděkovali dětem za jejich snahu a budou se těšit na dalším 

soustředění 

PB 

KP 

 


