
Závěrečná zpráva o akci 

Centra talentované mládeže 

Šachového svazu Zlínského kraje 

 

Vedoucí akce: Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK 
 

Název akce:   krajská výprava na Polofinále MČR juniorů a finále MČR juniorek 
 

Termín:  9. - 16. listopadu 2019 
 

Místo:   Špindlerův Mlýn 
 

Účastníci akce: Nela Otáhalová D18 (Vsetín)   

   Viktorie Všetulová D18 (Kunovice) 

   Filip Matůš H18 (Ústí) 

   Kryštof Mikuláš Trávníček H18 (Kunovice) 

   Karel Vraj H20 (Hošťálková) 
    

Náplň práce:  - kompletní trenérské zajištění všech pěti účastníků krajské výpravy 

   (zejména přípravy na partie a rozbory partií) 
 

- pedagogický dozor nad všemi účastníky výpravy, zajištění rozumného 

turnajového režimu, řešení aktuálních potřeb účastníků přímo na místě 
 

- organizace dopravy tam i zpět, doporučení do dalšího studia, 

zhodnocení celé akce 
 

Poznámky: - hodnocení juniorského mistrovství umístíme v nejbližších dnech na 

krajských šachových stránkách v samostatném článku 
 

- krajská výprava proběhla podle plánu a bez vážnějších komplikací 

(snad s výjimkou špatně vytopených pokojů na začátku turnaje, 

důraznou urgencí pořadatelů bylo brzy vyřešeno), znovu výborná parta, 

s pěticí účastníků výpravy jsme stihli všechny přípravy i rozbory, pro 

všechny účastníky řada dlouhodobých doporučení do dalšího studia 
 

- mezi juniory zahrál výrazně nad své nasazení Filip Matůš, který 

odehrál 8 z 9 partií s výše nasazenými soupeři; Mikuláš Trávníček a 

Karel Vraj zahráli na úrovni svého nasazení 
 

- mezi juniorkami se výborně dařilo Nele Otáhalové, která po výborném 

úvodu odehrála 8 z 9 partií s výše nasazenými soupeřkami; velmi 

bojovný výkon také Viktorie Všetulová, která jako předposlední 

nasazená a zároveň nejmladší účastnice naší výpravy uhrála 3/9 

 

- celkově naši účastníci mladší oproti ostatním (většinou ročníky 2003 a 

2004), dobré předpoklady do budoucna 
 

   - tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo 

   2019132 ze dne 17. listopadu 2019 dle příkazní smlouvy mezi mnou a 

   ŠSZK o zajištění Centra talentované mládeže ŠSZK v roce 2019 

 
Ve Šternberku dne 17. listopadu 2019 

       ........................................... 

                  Martin Beil 


