
ŠACHOVÝ CAMP
FÉNIX CHESS

PRIHLÁŠKY:        0902 998 854     sachy@reinter.sk

Termín:  19.-24.8.2019
Miesto:  Vihorlatresort
	 	 	 Rekreačná	oblasť
	 	 	 Rybníky,	Snina
Kapacita:	24	účastníkov
Cena:   179 €
Kontakt:  0902 998 854
   sachy.reinter.sk

ŠPORTOVÝ PROGRAM:

• loptové hry, vodné hry, lukostreľba
• táborák spojený s opekačkou
• turnaje v spoločenských hrách
• netradičné výlety na zaujímavé miesta v
okolí (Sninský kameň, Morské oko, ...)
• pobyt na biokúpalisku Sninské rybníky
• orientačná hra v prírode a hľadanie pokladu
• nočný pochod odvahy

 

Tento jedinečný šachový tábor na východnom
Slovensku je určený pre všetkých od 6 do 17 rokov
so záujmom o zdokonalenie sa v kráľovskej hre.
Tí, ktorým učarovali šachy si na ňom 
užijú šesť skvelých nezabudnuteľných dní, počas
ktorých sa im bude naplno venovať slovenská
trénerská špička. 
Popri šachových aktivitách na účastníkov 
čaká aj poriadna zábava, ktorá v žiadnom 
správnom campe nesmie chýbať ;)

ŠACHOVÝ PROGRAM:

• šachový tréning na mieru so špičkovými
trénermi v skupinách podľa výkonnosti
• šachový rapid  a blitz turnaj 
• riešiteľská súťaž v priebehu celého campu
• priateľské partie s nadrozmernými šachmi
• šachová simultánka, kondičné pamäťové testy
• bleskový turnaj v družstvách s nadrozmernými 
šachmi
• šachové kvízy a filmy

 



VAŠIM DEŤOM SA BUDÚ VENOVAŤ
TÍTO ŠPIČKOVÍ TRÉNERI

Cena zahŕňa ubytovanie, stravu 5 x denne, pitný režim, poplatky za tréningy, úrazové 
poistenie, ceny do turnajov, náklady na všetky aktivity v priebehu campu a spomienkové predmety.
Kvôli kapacitným  obmedzeniam o prijatí do campu rozhoduje šachová výkonnosť a termín 
prihlášky dieťaťa. 
Za kompletnú prihlášku považujeme riadne vyplnenú prihlášku s originálnym podpisom 
zaslanú poštou alebo na e-mail organizátora a súčasne zálohu vo výške 79 € pripísanú na účet 
organizátora. Zvyšná suma sa môže doplatiť pri nástupe dieťaťa do campu. Prosím vždy sa 
informujte o možnosti účasti, ideálne pred zaslaním kompletnej prihlášky. 
V prípade odhlásenia z letného campu účtujeme storno poplatky vo výške zálohy. 

FM Tomáš Krak
Majster Fide a Tréner Slovenského šachového zväzu, ktorý sa trénerskej činnosti 
venuje desiaty rok. Šachové vedomosti odovzdáva prevažne juniorom. 
Jeho zverenci majú na konte 38 medailí z MSR mládeže, MSR mládeže rapid 
a Majstrovstiev Európskej únie. Spolupracuje s poprednými českými a slovenskými 
šachovými portálmi. (max.dosiahnutý rating 2353)

GM Tomáš Petrík
Trojnásobný Majster Slovenska mužov a šesťnásobný účastník 
šachovej olympiády. Slovenský šachový veľmajster, ktorý vyniká v umení 
koncoviek. Charizmatický šachista, tímový hráč a najmä nadšenec, ktorý sa 
s potešením venuje šachu aj 24 hodín denne. (max.dosiahnutý rating 2544)

Radoslav Ondo
Garant šachového života na Dolnom Zemplíne – všestranný tréner a skúsený 
rozhodca. Na šachu miluje húževnatosť, nepoddajnosť, odvahu riskovať a krásu 
v prekabátení súpera. Pri šachových tréningoch sa snaží u zverencov prebúdzať 
tvorivý a kombinačný potenciál, aby naplno využili svoj zápal pre hru a radosť zo 
šachu. (max.dosiahnutý rating 2182)

PRIHLÁŠKY:        0902 998 854     sachy@reinter.sk


