Dotace na KTCM - 2012
V polovině roku 2012 dostal kraj dotaci 50 000 určené na krajské tréninkové centrum
mládeže. Celá částka se musela využít a zdokladovat do října 2012. Komise mládeže ve
spolupráci s komisí TMK a za souhlasu VV ŠSZK, rozhodla o využití těchto peněz. Přehled
použití je přehledně v tabulce.
Byl rozšířen zejména počet soustředění o tři prázdninové akce, podpořeny soustředění které se
konají v jednotlivých regionech. Byly podpořeny individuální tréninky talentů z A skupiny
listiny talentů a i formou proplacení startovného byla podpořena účast hráčů z listiny talentů
na Mistrovství Moravy a Slezska. Zde byla vypravena i velká výprava z našeho kraje, kterou
doprovázela několikačlenná skupina trenérů, která byla též honorována z této dotace.
akce
Odměna prázdnivé kempy (SM + Kroměříž+Ploština) Beil
prázdninové CTM "kempy" - doplatek rozdílu v ubytování, občerstvení, jízdné atd.
odměny trenérům prázdninové kempy (Navrátil + Malčánek)
dotace na trenéry SŠN - Vsetín
dotace na trenéry RTC UH
dotace na trenéry ŠCK - Kroměříž
odměna MMS - další trenér Dvořák
odměna MMS - další trenér Hodovský
odměna MMS - další trenér Stachon
odměna MMS - další trenér Straděj
pobytové náklady trénérů (5x) na MMS - rozdíl (skutečné náklady - platba hráčů)
pobytové náklady trénéra na MČR do 16 let - rozdíl (skutečné náklady - platba
hráčů)
CTM 2 - rozdíl v nákladech a výnosech
proplacení startovného na MČR v rapid šachu mládeže - 12 postupujících z GP
MČR v rapidu - Beil odměna
MČR v rapidu - Beil pobytové náklady
individuální trénink - 1000 Kč/os - A skupina LT
proplacení startovného na MMS - 21 hráčů z LT - 500 Kč startovné (platí i pro FIDE)

-435 Kč
1 337 Kč
2 400 Kč
2 000 Kč
840 Kč
9 600 Kč
10 500 Kč

celkem

49 552 Kč

částka
8 000 Kč
1 530 Kč
1 600 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
-1 820 Kč

