Școala Marilor Maeștri Eforie Nord 13-19 iunie 2017

Asociaţia Judeţeană de Şah Timiş în colaborare cu Federaţia Română de Şah organizează
prima acţiune pe anul 2017 din cadrul proiectului naţional ŞCOALA MARILOR MAEŞTRI.
Acțiunea se va desfăşura la Complexul DUNĂREA *** din Eforie Nord în perioada 13 - 19 iunie 2017 și
se adresează juniorilor de perspectivă în performanţă precum şi antrenorilor care doresc să se
perfecţioneze. Acţiunea se va organiza cu minim 50 de şahişti împărţiţi în cinci grupe valorice. Materialele
prezentate se vor adresa fiecărei grupe valorice în parte şi se vor derula pe parcursul a 30 de ore în 5 zile.
Toţi cursanţii vor primi o mapă cu toate cursurile prezentate. Pentru a veni în sprijinul sportivilor
începători se vor organiza și 3 grupe de copii: grupa I copii cu CIV<1100, grupa II copii cu CIV<1200
și grupa III copii cu CIV<1300.
Lectorii vor susţine zilnic, în perioada 14-18 iunie, cursuri dimineaţa între orele 9-12 şi după amiaza între
orele 15-18. Fiecare curs de 3 ore va conţine minim 50 min lucru interactiv, lector-subiect, în vederea fixării
cunoştinţelor dobândite.
Lectorii sunt: MM Alin Berescu, MM Marius Manolache, MM Ciprian Nanu, MM Andrei Murariu, MM
Constantin Ionescu, MI Mircea Pavlov, MI Cătălin Ardelean, MI Nad Titus Petre, M Claudiu Iordache,
Ștefan Axinte și Mădălina Anușca.
Costul acţiunii este 750 lei de persoană. Pentru însoţitorii care nu participă la cursuri, costul acţiunii este de
540 lei. Sosirea la Complexul Dunărea pe 13 iunie 2017 după ora 14, plecarea pe 19 iunie până la ora 12.
Pentru participanții la curs care nu solicită cazare și masă, costul acțiunii este de 300 lei. În limita celor 50
de locuri sportivi avansați și 30 de locuri sportivi începători, se vor face înscrierile în ordinea solicitărilor.
Informaţii suplimentare la e-mail: <corneliu.pascalau@yahoo.com>, tel.0735.872.066 sau 0724.500.422 –
antrenor emerit Corneliu Paşcalău - Vicepreşedinte FRŞah– coordonator proiect.
Plata în numerar la sosire sau în contul RO53INGB0002008122178911 deschis la Banca ING
BANK Timişoara pentru Asociaţia Judeţeană de Şah Timiş cod fiscal 14577417.
Pentru juniorii clasaţi pe primele 3 locuri la CN şah clasic (fete şi băieţi), categoriile 8, 10, 12, 14, 16
și 18 ani, cantonamentul este asigurat de FRŞah şi AJŞah Timiş. Toți medaliații trebuie să confirme
participarea la coordonatorul de proiect și la FRȘah până pe data de 1 iunie.

