
Zimní tréninkové soustředění go (nejen) mládeže a juniorské reprezentace před MEJ 2017

Místo: Chata Šumava, Hojsova Stráž (Železná Ruda), Šumava
viz: http://www.chatasumava.cz/
Chata má 10 pokojů,  3L a 4L,  o  celkové kapacitě  38 míst.  Pokoje mají  společné příslušenství
na patře  (pro  cca  4  pokoje).  K  dispozici  je  vybavená  kuchyň,  jídelna  a  společenská  místnost.
V kuchyni jsou dva elektrické sporáky s troubou, mikrovlnka, rychlovarná konvice, lednice, nádobí
a pod. Lednic je v celé chatě celkem pět. 
Jídelnu a společenskou místnost lze využít pro školení. Hromadné stravování není zajišťeno. Lze se
domluvit individuálně na stravování po skupinách, případně využít místních restaurací / hospod.
Přímo u chaty je místní lyžařský areál, v bezprostřední vzdálenosti od Hojsové Stráže je lyžařský
areál Špičák, v dojezdové vzdálenosti cca 10 minut lyžařský areál Velký Javor (německá strana).
V tomto období bývají velice dobré podmínky na sjezdové lyžování, běžky dle počasí.

Termín: 11.-17. února 2017
Na soustředění bezprostředně navazuje MEJ v Grenoblu, ve Francii (18.-20. února 2017). Pro ty co
nepojedou na MEJ, pobyt v chatě lze individuálně prodloužit do soboty. Od soboty je pak ale celá
chata rezervovaná pro jinou akci.

Cíl soustředění: 
Připravit juniory chystající se na MEJ, tj. vyvětrat jim hlavy na čerstvém vzduchu od školy a jiných
negoistických činností, a zkoncentrovat je na nadcházející soutěž. U hráčů kteří se nezúčastní MEJ
půjde o klasické soustředění  kombinující  go a  oddechové aktivity za účelem posílení  kladného
vztahu ke go a vytvoření správné goistické party. Prostě klasický team building.

Cílová skupina:
v pořadí, v jakém budou upředňostňování při registraci.

– junioři připravující se na MEJ, včetně doprovodu
– děti a mládež hrající go, (dospělý) doprovod dětí je možný
– ostatní aktivní hráči mající vůli se zlepšovat, až do vyčerpání kapacity objektu.

Školitelé:
– Lukáš Podpěra
– Vladimír Daněk 
– další školitelé v závislosti na počtu účastníků v jednání.

Pořadatel:
Jana Hricová
e-mail: hricova.go @ gmail.com 
tel.: 608230463

http://www.chatasumava.cz/
mailto:hricova.go@gmail.com
mailto:hricova.go@gmail.com


Předběžný program:
sobota, 11.2. 2017 – 13:00 – 16:30 – příjezd účastníků

– 17:00 – 20:00 – večerní blok školení
neděle, 12.2. 2017 – 9:00 – 12:00 – dopolední blok školení

– 12:00 – 17:00 – volný program
– 17:00 – 20:00 – večerní blok školení

pondělí, 13.2. 2017 – 9:00 – 12:00 – dopolední blok školení
– 12:00 – 17:00 – volný program
– 17:00 – 20:00 – večerní blok školení

úterý, 14.2. 2017 – odpočinkový den, volný program až do 17:00 hod
– 17:00 – 20:00 – večerní blok školení

středa, 15.2. 2017 – 9:00 – 12:00 – dopolední blok školení
– 12:00 – 17:00 – volný program
– 17:00 – 20:00 – večerní blok školení

čtvrtek, 16.2. 2017 – 9:00 – 16:00 - miniturnaj v go (účastníci MEJ povinně, ostatní dobrovolně)
– 17:00 – 20:00 – rozbory partií a problémů z turnaje

pátek, 17.2. 2017 – odjezd, na MEJ, resp. návrat domů

Časy lze operativně upravit na místě při zachování časového rozsahu školení.

Ceník:
účastnící jsou pro potřeby platby rozděleni do následujících tří kategorií

– MEJ, <15 – hráči chystající se na MEJ 2017 a děti - hráči do 15 let včetně
– ostatní – hráči go zúčastňující se školení ale nechystající se na MEJ 2017
– doprovod – (dospělý) doprovod dětí – hráčů do 15 let, který se nezúčastní školení go

Podle typu ubytování jsou účastníci rozděleni na
– 3-4L – ubytování ve tří a čtyř lůžkových pokojích
– 2L – ubytování ve dvoulůžkových pokojích

Z  důvodů  nutnosti  úhrady  zálohy  za  objekt  budou  včasně  přihlášení  účastníci  soustředění
zvýhodněni při závazném přihlášení se a zaplacení nevratné zálohy v daném termínu. Doplatek za
soustředění  je  nutné  uhradit  nejpozději  do  31.  ledna  2017.  V  případě  zaplacení  zálohy  a
nezúčastnění se soustředění lze zálohu převést na jiného účastníka – náhradníka, kterého si ovšem
za sebe musí odstupující účastník najít sám.

Účastník
Přihlášení a záloha do 15.10. Přihlášení a záloha do 31.12. Přihlášení po 31.12.

Cena Záloha Cena Záloha Cena

MEJ, <15, 3-4L 2000 1000 2300 1200 2700

MEJ, <15, 2L 2600 1000 2900 1200 3300

Ostatní, 3-4L 2300 1000 2600 1200 3000

Ostatní, 2L 2900 1000 3200 1200 3600

Doprovod, 3-4L 1300 1000 1500 1200 1800

Doprovod, 2L 1900 1000 2100 1200 2400

Pokyny pro platbu:
Bankovní účet: 330802073/0800
Při platbě bankovním převodem uvádějte do zprávy pro příjemce za koho je platba provedena.


