TRENERSKI SEMINAR Evropske šahovske unije (ECU)
Terme Čatež
14. november 2021
1)
•
•
•

Seminar organizirajo:
Eurpean Chess Union (ECU)
Šahovska zveza Slovenije
Evropska šahovska akademija Maribor

2) Prizorišče in datum:
Seminar bo v nedeljo, 14. novembra, v Hotelu Terme v Termah Čatež.
3) Urnik:
Seminar traja deset (10) šolskih ur in bo izveden v enem dnevu, 14. novembra 2021
09.30 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.30
16.30 – 17.15
17.15 - 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.00
19.00 – 19.15

Otvoritev (O ECU, EŠA in trenerskem programu)
Trenerji v različnih vlogah, , trenerski problemi (trenerji v šolah, klubih,
individualni trenerji, veliki turnirji)
Odmor
Talent v šahu, razlike fantje – dekleta, literatura
O otvoritvah, kako graditi otvoritveni repertoar
Odmor za kosilo
O srednji igri. Kako študirati?
Šahovske končnice. Osnovna načela.
Odmor
Trening šahovske strategije. Različni pogledi. Različni nivoji. Primer
strukturirane lekcije.
Trening taktične igre in računanja. Različni pogledi. Različni nivoji.
Primer strukturirane lekcije.
Odmor
Šahovska klasika.
Umetnost analize. Lastne partije. Partije mojstrov.
Zaključek seminarja in podelitev certifikatov.

Predavanja bodo v angleščini. Če bodo prijavljeni le slovenski udeleženci pa v slovenščini.

4) Predavatelja:
• Adrian Mihaljčišin, šahovski velemojster (IGM) in Starejši trener pri FIDE (FST),
• Georg Mohr, šahovski velemojster (IGM) in Starejši trener pri FIDE (FST).

5) Registracija in informacije
Prireditelji sprejemajo prijave do 7. novembra. Mogoče bodo tudi poznejše prijave, vendar je
maksimalno številno udeležencev 20. Prijave bodo upoštevane po sistemu prve prijave.
Prijave na:
info.zavod.esa@gmail.com
ali
tadejsakelsek@gmail.com
6) Udeleženci
Program je primeren za trenerje vseh ravni, od šolskih trenerjev pa do vrhunskih individualnih
trenerjev.
Vsak udeleženec bo prejel uradni certifikat (diplomo) Evropske šahovske unije (ECU), z
naslovom: Certificirani trener ECU. Izpita ni, certifikat prejmejo vsi udeleženci seminarja.
7) Informacije o trenerskih programih pri ECU:
www.european-chessacademy.com
8) Kotizacija in informacije o plačilu:
Kotizacija za seminar je 150 evro.
Vse informacije glede plačila kotizacije:
info.zavod.esa@gmail.com
tadejsakelsek@gmail.com
9) Seminar bo izveden, če bo prijavljenih vsaj 10 udeležencev.

