
Závěrečná zpráva o akci 

Centra talentované mládeže 

Šachového svazu Zlínského kraje 

 

Vedoucí akce: Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK 
 

Název akce:   krajská výprava na Mistrovství ČR mládeže 
 

Termín:  9. – 16. března 2019 
 

Místo:   Kouty nad Desnou 
 

Trenérské zajištění: Martin Beil 
 

Účastníci akce: Matěj Kopecký, Nela Otáhalová, Kryštof Mikuláš Trávníček, 

Marie Vaňková, Viktorie Všetulová 
 

Náplň práce:  - kompletní trenérské zajištění účastníků krajské výpravy  

 (zejména přípravy na partie, rozbory partií a dohled po celou dobu 

 turnaje), propagace akce a zajištění přihlášek, pomoc s domluvením 

dopravy, průběžné zpravodajství z turnaje a zhodnocení celé akce 
 

Poznámky:  - drobné zpravodajství je umístěno na stránkách Zbrojovky Vsetín, 

   hodnocení výpravy na Mistrovství ČR se brzy objeví na krajském webu 
 

- výsledkově mírně nad očekávání: v H16 Kryštof Mikuláš Trávníček 

19. místo, v D16 Viktorie Všetulová (mladší ve své kategorii) 7. místo a 

Nela Otáhalová 10. místo, v D14 Marie Vaňková (mladší ve své 

kategorii) 14. místo, Matěj Kopecký 21. místo; škoda nedotaženého 

posledního kola, kde se hlavně u Viktorky a Marušky hrálo o ještě 

výraznější umístění 
 

- škoda, že se tentokrát do výpravy nezapojilo více hráčů a trenérů; 

Šachový svaz Zlínského kraje i tak přispěl na startovné a na zajištění 

trenérské péče všem účastníkům ze Zlínského kraje, kteří jsou na 

Listině talentů a hráli v mistrovských kategoriích HD10 - HD16; stejně 

tak poskytnutí databáze partií soupeřů a nabídka pomoci proběhla 

směrem ke všem oddílům a trenérům z našeho kraje 
 

- největšími úspěchy hráčů ze Zlínského kraje bylo 1. místo Amálky 

Zádrapové v D10 a 3. místo Vlastimila Babuly v H14 (oba mimo rámec 

krajské výpravy), pěkných výsledků dosáhli i kluci v kategorii H10 

(M. Babula, B. Dergerdalai) a Klára Spáčilová v kategorii D12 
 

- kromě nižšího počtu hráčů a trenérů ve výpravě proběhla krajská 

výprava podle plánu a bez komplikací, ve velmi dobré pracovní 

atmosféře, s vysokým pracovním nasazením všech účastníků výpravy 
 

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

 2019035 ze dne 18. března 2019; k výpravě se váže taktéž faktura číslo 

2019036 za stravu trenéra na MČR mládeže 

 

 

Ve Šternberku dne 18. března 2018 

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

 

                  Martin Beil 


