Závěrečná zpráva o akci
Centra talentované mládeže
Šachového svazu Zlínského kraje
Vedoucí akce:

Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK

Název akce:

krajská výprava na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže

Termín:

27. října až 1. listopadu 2018

Místo:

Kouty nad Desnou

Účastníci akce:

1. trenér: Martin Beil (5 dětí)
Mikuláš Trávníček, Marie Vaňková, Viktorie Všetulová (všichni
Kunovice), Nela Otáhalová, Amálka Zádrapová (obě Vsetín)
2. trenér: Josef Tomek (5 dětí)
Jan Boháček, Richard Hobza, Vojtěch Hobza, Adam Samohýl,
Marek Valkovič (všichni Zlín-Malenovice)
3. trenér: Radek Zádrapa (6 dětí)
Matyáš Babica, Martin Dvořák, Luboš Hlouch, Matěj Kopecký,
Tadeáš Mocek, Roman Orság (všichni Vsetín)
4. trenér: David Trčálek (5 dětí)
Jakub Dorňák, Ondřej Grycman, Matěj Kovář, Jakub Matůš,
Antonín Randus (všichni Ústí)
5. trenér: Rostislav Svoboda (4 děti)
Michal Černý (Zlín-Malenovice), Jakub Mařák, Viktor Šimek (oba
Zlín), Jakub Zádrapa (Vsetín)
6. trenér: Miroslav Veselý (5 dětí)
Jan Botek, Martin Medek, Denis Noščák, Richard Svoboda,
Matyáš Zapletal (všichni Kunovice)

Náplň práce:

- kompletní trenérské zajištění účastníků své skupiny krajské výpravy
- domluvení trenérů a rozdělení trenérských skupinek
- koordinace celé krajské výpravy Zlínského kraje (6 trenérů, 30 hráčů),
zajištění organizačních záležitostí
- trenérské konzultace a organizační podpora pro další šachisty z celého
našeho kraje
- zhodnocení celé akce

Poznámky:

- krajská výprava proběhla podle plánu a bez komplikací
- průběžné zpravodajství z turnaje bylo na webu Zbrojovky Vsetín

- hodnocení MMaS umístíme na krajský web v nejbližších dnech
(každý trenér bude v článku hodnotit účastníky své skupiny)
- škoda letošního nezapojení se větších oddílů Staré Město a Postoupky
do společné krajské výpravy
- nejvýraznějším úspěchem hráčů z krajské výpravy bylo 1. místo
Amálky Zádrapové v celkovém pořadí turnaje do 10 let se
stoprocentním ziskem 9 bodů; postup na březnové MČR mládeže si
vybojovali také Mikuláš Trávníček 5. místem v kategorii U16, Ríša
Hobza 6. místem v U10, Matěj Kopecký 7. místem v U12; třetí nejlepší
dívkou v U16 byla Nela Otáhalová
- další hráči z našeho kraje (nezúčastnění v krajské výpravě) také
vybojovali řadu cenných výsledků: Delgerdalai Bayarjavkhlan ze
Starého Města skončil na skvělém 2. místě v U10, Vlastík Babula 5.
místo v U14, Adam Vylíčil z Postoupek 8. místo v U14, Tomáš Kubín 9.
místo v U12 (všichni postup na březnové MČR mládeže)
- několika dalších hráčům z našeho kraje utekl postup na MČR mládeže
poměrně těsně: zejména 10. místo Matěje Babuly v U10, 16. místo
Viktora Šimka a 18. místo Vojty Hobzy v U12, 13. místo Michala
Černého v U14 a 16. místo Pavla Opluštila v U16
- poměrně hodně hráčů krajské výpravy mělo Mistrovství spíš jako
sbírání zkušeností a jeden z prvních vážných turnajů; to na jedné straně
není moc ve shodě s myšlenkou činnosti CTM, ale na druhé straně je to
velký vklad do hráčů, oddílů a celého šachového prostředí v kraji
- v návaznosti na výsledky Mistrovství Moravy bude v nejbližších
dnech provedena aktualizace krajské Listiny talentů
- velké poděkování patří Pavlovi Růčkovi, Josefovi Kovaříkovi a
Martině Kovaříkové za zajištění spousty organizačních záležitostí
kolem velké výpravy, plateb apod.
- další poděkování Davidu Trčálkovi za přípravu aktuální databáze
mládežnických partií, kterou jsme dali k dispozici všem krajským
trenérům
Tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na Mistrovství Moravy číslo 2018067 ze
dne 2. listopadu 2018 dle příkazní smlouvy mezi mnou a ŠSZK o zajištění Centra talentované
mládeže ŠSZK v roce 2018
Ve Šternberku dne 2. listopadu 2018
...........................................
Martin Beil

