Hodnocení činnosti Centra talentované mládeže v roce 2018
Rok 2018 byl jubilejním desátým, kdy jsem vedl Centrum talentované mládeže Šachového svazu Zlínského
kraje. Letos jsme pořádali osm krajských akcí, celkem 43 dnů šachové náplně pro talentované šachisty.
Všechny akce proběhly podle plánu a bez komplikací, s početnou účastí dětí z většiny mládežnicky aktivních
oddílů. Z většiny akcí proběhla i průběžná zpravodajství na webu, s řadou aktualit, fotografií, doprovodným
programem.
Za nejúspěšnější akce roku 2018 považuji Turnaj přátelství, Přebor Města Vsetína, soustředění CTM ve
Zlíně-Malenovicích a Talent Cup. Všude vynikající účast i trenérské obsazení. Velmi slušné také výsledky na
MČR mládeže a Mistrovství Moravy a Slezska. Naopak slabší účast v krajské výpravě na MČR v rapidu (loni
7 dětí ve výpravě, letos pouze 4, což byl hraniční počet pro uskutečnění výpravy).
Níže zhodnocení jednotlivých akcí CTM v roce 2018. V podobném rozsahu připravuji i pro rok 2019.
Navrhuji rozšířit počet krajských soustředění CTM na tři soustředění ročně.
Mistrovství České republiky mládeže do 16 let
- 10. - 17. března 2018 v Koutech nad Desnou
- účastníci krajské výpravy: celkem 15 dětí ze 7 oddílů (Holešov, Hošťálková, Staré Město, Kunovice,
Vsetín, Zlín-Malenovice, Zlín)
- trenéři: Vlastimil Babula, Martin Beil, Rostislav Svoboda
- největší úspěchy: 2. místo Alexandra Skalského v H16, 3. místo Marie Vaňkové v D12, 3. místo Amálie
Zádrapové v H10, 7. místo Viktorie Všetulové v D14, 11. místo Vlastimila Babuly v H12
- zpravodajství z krajské výpravy http://www.sachy-vsetin.cz/679-mcr-mladeze-2018.html
- hodnotící článek http://sszk.chess.cz/index.php?cl=665
Turnaj přátelství
- 30. března – 1. dubna 2018 v Olomouci
- účastníci krajské výpravy: 24 hráčů ze 6 oddílů (Morkovice, Kunovice, Slavičín, Staré Město, Vsetín, ZlínMalenovice)
- trenéři: Martin Beil, Josef Bednařík, Martin Dvořák, Jakub Roubalík, Josef Tomek, David Trčálek
- největší úspěchy: 1. místo Marie Vaňkové v turnaji B, řada dalších hodnotných umístění v turnajích A i B
- hodnotící článek http://sszk.chess.cz/index.php?cl=666
Přebor města Vsetína
- 4. - 11. července 2018 ve Vsetíně
- účastníci krajské výpravy: 19 mladých šachistů ze 4 oddílů (Karolinka, Kunovice, Ústí, Vsetín)
- trenéři: Martin Beil, Dominik Parák, David Trčálek
- hodnotící článek http://sszk.chess.cz/index.php?cl=678
Mistrovství České republiky v rapid šachu do 14 let
- 7. - 9. září 2018 ve Žďáru nad Sázavou
- účastníci krajské výpravy: 4 šachisté ze 3 oddílů (Kunovice, Ústí, Vsetín)
- trenér Martin Beil
- největší úspěchy: 9. místo Viktorie Všetulové v D14
- zpravodajství z krajské výpravy http://www.sachy-vsetin.cz/707-mcr-rapid-2018.html
- hodnotící článek http://sszk.chess.cz/index.php?cl=680
Soustředění Centra talentované mládeže
- 14. - 16. září 2018 ve Zlíně-Malenovicích
- účastníci soustředění: 27 dětí z 5 oddílů (Kunovice, Slavičín, Vsetín, Zlín, Zlín-Malenovice)
- trenéři: Martin Beil, Jakub Roubalík, Josef Tomek, David Trčálek, Miroslav Veselý

- kompletní program soustředění a rozdělení účastníků
http://sszk.chess.cz/mladez/doc_ctm/soustredeni_ctm_zlin_malenovice_14._16.09.2018_program.pdf
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let
- 27. října - 1. listopadu 2018 v Koutech nad Desnou
- účastníci krajské výpravy: 30 hráčů z 5 oddílů (Kunovice, Ústí, Vsetín, Zlín, Zlín-Malenovice)
- trenéři: Martin Beil, Rostislav Svoboda, Josef Tomek, David Trčálek, Miroslav Veselý, Radek Zádrapa
- největší úspěchy: 1. místo Amálie Zádrapové v celkovém hodnocení H10 (stoprocentním výsledkem 9/9!),
další postupy na MČR mládeže Mikuláš Trávníček (H16), Richard Hobza (H10) a Matěj Kopecký (H12)
- zpravodajství z krajské výpravy http://www.sachy-vsetin.cz/634-mmas-2017.html
- hodnotící článek http://sszk.chess.cz/index.php?cl=695
Mistrovství ČR juniorek a polofinále Mistrovství ČR juniorů
- 10. - 17. listopadu 2018 ve Špindlerově Mlýně
- účastníci krajské výpravy: 5 hráčů ze 3 oddílů (Kunovice, Valašské Meziříčí, Vsetín)
- trenér: Martin Beil
- zpravodajství z krajské výpravy http://www.sachy-vsetin.cz/718-juniori-2018.html
- hodnotící článek http://sszk.chess.cz/index.php?cl=696
Mládežnický turnaj Talent Cup
- 13. - 16. prosince 2018 v Malenovicích (Beskydy)
- účastníci krajské výpravy: 20 hráčů ze 4 oddílů (Kunovice, Ústí, Vsetín, Zlín-Malenovice)
- trenéři: Martin Beil, Adéla Bierská, Josef Tomek, David Trčálek
- největší úspěchy: 6. místo Richarda Svobody a 7. místo Richarda Hobzy (oba v nejmladší kategorii)
- hodnotící článek http://sszk.chess.cz/index.php?cl=700
Další podrobné informace o všech krajských akcích najdete zde
http://sszk.chess.cz/mladez/index.php?id=doc_ctm. Včetně aktuální Listiny talentů, propozic všech akcí
CTM, závěrečných zpráv ze všech akcí.
Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK

4. ledna 2019 ve Šternberku

