Hodnocení činnosti Centra talentované mládeže ŠSZK v roce 2013

K
I. Úvod
Rok 2013 byl v pořadí čtvrtým, kdy jsem vedl Centrum talentované mládeže.
Níže najdete základní popis činnosti CTM v roce 2013 a plán činnosti pro rok 2014.
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II. Akce Centra talentované mládeže
(řazeny chronologicky podle průběhu v kalendářním roce 2013)
1. Mistrovství České republiky mládeže do 16 let, 9. – 16. března v Koutech nad Desnou
6 účastníků, výsledky podle papírových předpokladů.
2. Prázdninový kemp CTM č. 1, 11. – 12. července ve Starém Městě
17 účastníků, zapojení mladých trenérů (Marek Jurča, Jana Zpěváková), nad plán prodloužené ještě
o jeden den navíc.
3. Prázdninový kemp CTM č. 2, 27. – 28. srpna ve Vsetíně
14 účastníků, zapojení mladých trenérů (Marek Jurča, Jan Malčánek, Majka Phamová).
4. Mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže do 14 let, 13. - 15. září v Klatovech
Trenérská péče k dispozici pro všechny účastníky z našeho kraje.
5. Soustředění CTM 2/2012, 21. – 22. září v Nové Lhotě - Vápenkách
20 účastníků, zapojení mladých trenérů (Martin Stachoň, Jana Zpěváková), pro zájemce
prodloužené ještě o jedno odpoledne.
6. Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let, 26. - 30. října v Koutech nad Desnou
Největší dosavadní krajská výprava, 6 trenérů, 36 účastníků, organizačně i trenérsky všechno podle
plánu. Velmi solidní výsledky hráčů z našeho kraje - 6 postupů na MČR mezi kluky, 3 medaile u
kluků, 4 medaile u dívek.
7. Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek, 17. - 23. listopadu v Havlíčkově Brodě
4 účastníci, hladký průběh akce, výsledky podle papírových předpokladů.
8. Soustředění CTM 2/2012, 20. – 22. prosince ve Vsetíně
Celkem 36 účastníků zejména ze Vsetínska, zapojení mladých (Jan Malčánek, Marek Navrátil) i
zkušených (Stanislav Juříček) trenérů.
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III. Regionální tréninková centra
Na úrovni okresu Kroměříž představují regionální tréninkové centrum moje šachové tréninky
v Kroměříži, do kterých se může zapojit kdokoliv bez ohledu na věk, výkonnost a oddílovou
příslušnost.
Na úrovni okresu Uherské Hradiště už od dubna 2010 fungují pravidelné skupinové tréninky
jednou za měsíc, doplněné o každotýdenní domácí studium a zasílání domácích úkolů.
Aktuálně se jedná o skupiny A-C po 6-8 šachistech z různých oddílů okresu, rozdělených do skupin
podle věku a výkonnosti. A skupinu D pro nejmladší šachisty (2004 a mladší) s výrazným
potenciálem do budoucna.
Domácí úkoly ze všech čtyř skupin RTC UH jsou pravidelně každý týden zveřejňovány na
krajských stránkách v sekci Metodické materiály.
Na úrovni okresu Vsetín už od ledna 2010 fungují pravidelná tréninková soustředění jednou za
měsíc pod názvem Středisko šachových nadějí, jehož hlavním organizátorem je Valašský šachový
klub mládeže.
Soustředění je doplněno konzultačními hodinami pro místní pracovníky s mládeží, podílející se
rovněž na organizaci a zajištění soustředění. Aktuálně se jedná o 4 skupiny s 8-16 šachisty (některé
skupiny mohou být při větší účasti rozděleny i na dvě části) z různých oddílů okresu Vsetín,
rozdělenými do skupin podle věku a výkonnosti. Ve školním roce 2013 – 2014 je v plánu celkem 5
těchto soustředění.
Na úrovni okresu Zlín Regionální tréninkové centrum není.
Všechna regionální tréninková centra velmi dobře plní svoji roli nabídnout kvalitní šachovou péči
všem mladým zájemcům v daném regionu.
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IV. Podpora práce s mládeží v oddílech a podpora oddílových trenérů
Na krajských stránkách už druhám rokem funguje Metodická sekci, která kromě několika
dlouhodobých materiálů nabízí pravidelně aktualizované domácí úkoly ve čtyř úrovních obtížnosti.
Všichni trenéři v kraji mají možnost kdykoliv se na mě obrátit a nechat si poradit s jakoukoliv
záležitostí týkající se tréninku. Tuto možnost pravidelně využívá několik trenérů z kraje, dalších
několik se každý rok příležitostně ozve s nějakou drobností.
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V. Podpora mladých trenérů
Podpora trenérského působení mladých trenérů na krajských i regionálních soustředěních i v
oddílech. Postupné omlazování trenérské základy je i významným příslibem do budoucna, a to jak
na úrovni celého kraje, tak i na úrovni oddílů.

P
VI. Celkové hodnocení činnosti CTM
Všechny výše uvedené činnosti tvoří celek, který do sebe vzájemně zapadá.
Některé činnosti jsou placené z rozpočtu ŠSZK, jiné fungují se spoluúčastí oddílů či rodičů,
jiné fungují na dobrovolnickém základě.
Všechny se vzájemně obohacují a propojují.
Jako celek směřuje fungování CTM třemi hlavními směry:
1) Posílení a omlazení šachového života v oddílech v našem kraji
(zejména činnost Regionálních tréninkových center, podpora oddílů a oddílových trenérů)
2) Podpora širokého spektra mladých šachistů různých věků a výkonností
(aby každý měl možnost šachově růst a systematicky se věnovat svému koníčku)
3) Budování důstojné krajské reprezentace, schopné soupeřit s republikovou špičkou
(zejména soustředění Centra talentovaná mládeže, krajské výpravy na nejvýznamnější turnaje a
nadstandardní podmínky pro individuální trénink nejlepších šachistů)
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VII. Návrhy do budoucna
Pokračovat v osvědčených a úspěšných akcích (krajské výpravy, soustředění CTM).
O prázdninách podporovat buď prázdninové kempy, anebo šachový tábor.
Zorganizovat další akci pro trenéry a pracovníky s mládeží.
Pokračovat v pestré činnosti podporující práci s mládeží v kraji.
Přivést do aktivní šachové činnosti více lidí, ale také financí.
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VIII. Plán akcí Centra talentované mládeže na rok 2014
Dvě změny oproti roku 2013 - 1) kvůli pořádání letního šachového tábora v našem kraji (P.Bažant a
V.Dobešová) na rok 2014 neplánuji prázdninové tréninkové kempy, 2) měl by se pořádat semínář
trenérů a pracovníků s mládeží
2 krajská soustředění CTM
Celokrajská soustředění s plánovanou účastí 20 dětí.
Krajské výpravy na MČR a MMS do 16 let, na Polofinále Juniorů, na MČR v rapidu do 14 let
Krajské akce na nejvýznamnější soutěže jednotlivců mládeže.
seminář pro trenéry a pracovníky s mládeží
Setkání a výměna zkušeností z různých tréninkových center.
Může být koncipovaný i jako obnova trenérské třídy.
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Všem případným zájemcům o podnětnou diskusi o práci s mládeží v našem kraji předem děkuji.
Za jakékoli, zejména kritické a vylepšovací názory a návrhy, budu moc rád.
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5. února 2014 ve Vsetíně,
Martin Beil, vedoucí Centra talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje,
tel. 775 956 183, e-mail martinbeil64@gmail.com

