Komise mládeže ŠSPK a Šachklub Sokol Klatovy za podpory Plzeňského kraje a ŠSČR
pořádají v rámci projektu CAISSA Tour 2016

Hojsovka 2016
krajské jarní soustředění mládeže na Šumavě
pro tréninkovou skupinu A,B,C
Místo konání :

Turistická základna DDM Klatovy – Hojsova Stráž (Tomášův Dvůr). Základna se
nachází cca 500 m za obcí Hojsova Stráž po levé straně směrem na Špičák.

Datum konání :
Strava :

3.6. – 5.6. 2016, nástup na místě v pátek 3.6. mezi 17:30 - 18:00.
4 x denně, začíná večeří 3.6. a končí odpolední svačinou 5.6.

Předpokládané ukončení

V neděli 5.6. v 16:30

Poplatky: Ubytování : 360,- Kč (cena za 1 noc : 180 Kč)
Strava: 270,- Kč (od páteční večeře po nedělní odpolední svačinu, strava od soboty činí 220,- Kč)
Tréninkové poplatky : Trén. poplatek činí á 100,- Kč /den, tzn. za oba dny 200,- Kč (pro hráče
z krajské listinu talentů A nebo hráče zařazené do Krajských tréninkových center mládeže 2016 je
poplatek zdarma)
Pozn : pro účastníky s příjezdem v sobotu bude celková cena ponížena o 230,- Kč
Příjezd :

Doprava individuální auty nebo je možnost jet vlakem z Plzně, vlak jede v 15:02
z Plzně, příjezd na zastávku Brčálník v 16:50. V případě zájmu pořadatel zajistí
hromadný odjezd vlakem (včetně doprovodu) z Plzně (více tel : 737337955). Nebo
busem z Plzně v 15:15, s přestupem v Klatovech, odkud je odjezd v 16:30 a
příjezd přímo k chatě Tomášův Dvůr v 17:34.

Odjezd :

Individuální odjezd auty mezi 16:45 – 17:00, popř. vlakem v 17:05 z Brčálníku
(příjezd do Plzně v 18:56). V případě zájmu pořadatel zajistí hromadný odjezd
vlakem z Brčálníku (včetně doprovodu) do Plzně.

Program :

šachová výuka dle schváleného tréninkového plánu v rámci projektu, sportovní
hry, hry v přírodě, volejbal, fotbal, přehazovaná, krátký výlet, táborák apod.
Trenéři : Josef Juřek, Jan Bílek, Karel Nováček a další

Kontakt :

Ing. Karel Nováček
mobil : 737 337955
E-mail : karel.novacek@quick.cz

Nezapomeňte vzít s sebou: dobrou náladu ☺, pěkné počasí , vše, co potřebujete na víkend na Šumavě,
přezůvky, oblečení na ven i dovnitř, další věci pro zpestření jsou vítány !!!
Poplatek bude vybírán až na místě !!!
Sleva pro členy pořádajícího Šachklubu Klatovy, kteří jsou registrováni v ŠSČR : 50% z celkové částky
Přihlásit se je možné telefonicky nebo e-mailem do úterý 31. května do 18:00 !!!!
Těšíme se na shledanou.
V Klatovech dne 19.5. 2016

Karel Nováček

