Komunikat organizacyjny

Letniego obozu warcabowego
1. ORGANIZATOR: Polski Związek Warcabowy
2. TERMIN
Planowane rozpoczęcie obozu datuje się na 30 czerwca 2016 r. (czwartek) około godziny 16:00.
Obóz trwać będzie przez 4 dni i zakończy się 3 lipca 2016 r. (niedziela) w godzinach
popołudniowych. Na przyjazd uczestników obozu wyznaczono poranek i popołudnie 30 czerwca
lub dzień wcześniejszy, tj. 29 czerwca w godzinach wieczornych.
3. MIEJSCE
Letni obóz warcabowy odbędzie się Więcborku. Zakwaterowanie uczestników zaplanowano
w ośrodku „Pensjonat Olimpijka” (http://www.pensjonatolimpijka.pl). Koszt zakwaterowania
wynosi:
a) dla zawodników 30 zł za dobę
b) dla opiekunów 40 zł za dobę
Wyżywienie uczestnicy obozu organizują sobie we własnym zakresie. Istnieje możliwość
zamówienia obiadów na dni trwającego obozu po cenie 15 zł za obiad.
4. WYMAGANIA
Obóz skierowany jest przede wszystkim do zawodników i zawodniczek z przedziału wiekowego
od 9 do 19 lat. W przypadku dużej ilości chętnych osób ze względu na ograniczoną ilość miejsc
noclegowych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powołania wybranych uczestników
obozu.
5. ZGŁOSZENIA
Osobą kontaktową jest członek Zarządu, koordynator ds. szkolenia PZWarc Damian Jakubik.
Zgłoszenia należy kierować poprzez kluby najpóźniej do 15 maja 2016 r. na adres
mailowy: damian.jakubik@warcaby.pl W zgłoszeniu prosi się o podanie ilości osób (zawodnicy
i ewentualni opiekunowie) chętnych do uczestnictwa w obozie oraz terminu planowanego
przybycia na obóz. Prosi się również o dodanie informacji czy zawodnicy/opiekunowie są
zainteresowani zamówieniem obiadów w czasie trwania obozu. Po upłynięciu wyznaczonego
terminu zgłoszeń na oficjalnej stronie PZWarc ukaże się lista osób zakwalifikowana do
uczestnictwa w letnim obozie warcabowym oraz ewentualna lista osób rezerwowych.
6. OPŁATY
Koszt uczestnictwa w letnim obozie warcabowym wynosi 150 zł (płatne na konto PZWarc: ING
Bank Śląski S.A. 22 1050 1559 1000 0091 3538 0898 z dopiskiem letni obóz warcabowy).
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Płatności za obóz i zakwaterowanie należy dokonać dopiero po ogłoszeniu listy
zakwalifikowanych uczestników obozu. Terminem nieprzekraczalnym wnoszenia opłat
jest 31 maja 2016 r. W przypadku braku wpłaty w terminie wyznaczonym na obóz letni
kwalifikuje się osoby rezerwowe.
7. FORMA SZKOLENIA
Letni obóz warcabowy skierowany jest do dzieci i młodzieży, w celu podniesienia ich
umiejętności gry w warcaby 100-polowe. Planowany jest udział 3 instruktorów/trenerów
warcabowych, którzy przeszkolą grupę około 30 osób i pomogą przygotować się zawodnikom
do udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Ideą obozu jest połączenie rozwoju
umysłowego i aktywności fizycznej. Poniżej przedstawione główne punkty szkolenia:
a) Trening debiutowy,
b) Trening gry końcowej,
c) Przedstawienie charakterystycznych planów gry powstających w partiach warcabowych,
a) Trening mentalny,
b) Turniej w blitza,
c) Turniej rozwiązywania kombinacji,
d) Warcabowy angielski i warcabowy rosyjski – nauka przydatnych zwrotów warcabowych
w obcym języku,
e) Obliczanie pozycji warcabowych,
f) Praca w grupach,
g) Demonstracja przez trenerów najciekawszych partii wraz z tłumaczeniem planów gry,
przy aktywnym udziale uczestników szkolenia,
h) Aktywność fizyczna (różne sporty na świeżym powietrzu).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w letnim obozie warcabowym!
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