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:

25. - 29. října 2014

Místo:

Kouty nad Desnou

Účastníci akce:

- skupina Vlastimila Babuly (Vlastimil Babula, Roman Lapčík,
František Mrkus, Ludvík Procházka, Richard Štefaník, Albert Zelnitius)
- skupina Josefa Bednaříka (Jáchym Karlík, David Kovařík, Jakub
Krejča, Vojtěch Valůšek, Karel Vraj, Ondřej Vraj)
- skupina Martina Beila (Adéla Bierská, Klára Dančáková, Martin
Húsek, Lukáš Macháček, Filip Matůš, Alexandr Skalský, Viktorie
Všetulová)
- skupina Jiřího Hodovského (Martin Hronek, Štěpán Hronek, Leo
Jankovský, Hanuš Suchánek, Kryštof Suchánek, Šimon Šak)
- skupina Antonína Horsáka (Lenka Navrátilová, Jan Nekarda, Jan
Polišenský, Marie Vaňková, Jan Vávra)
- skupina Vlastimila Straděje (Pavel Budík, Martin Dvořák, Matěj
Kopecký, Matyáš Kovařík, Patrik Řezníček, Štěpán Řezníček)
- skupina Petra Večeři (Hana Baštincová, Zdeňka Jordová, David
Opluštil, Pavel Opluštil, Miroslav Rakušan, Dominik Večeřa)

Náplň práce:

- kompletní trenérské zajištění všech sedmi účastníků své skupiny
krajské výpravy (zejména přípravy na partie a rozbory partií)
- koordinace celé krajské výpravy Zlínského kraje (7 trenérů, 42 hráčů)
- trenérské rady, rozbory, vytvoření databáze soupeřů a doplňkový
program pro další šachisty z celého našeho kraje
- zhodnocení celé akce

Poznámky:

- hodnocení MMaS umístíme na krajský web v nejbližších dnech
(každý trenér bude v článku hodnotit svoji skupinu)
- krajská výprava proběhla podle plánu a bez komplikací, model velké
krajské výpravy s více trenéry se znovu osvědčil, letos ještě s větším
počtem trenérů i hráčů, než loni
- větší by mohlo být zapojení hráčů z menších oddílů, těm by mohla
krajská výprava přinést nejvíce, prostor pro rozšiřování je značný

- všichni krajští trenéři zvládli svoji práci velmi dobře a doporučuji
s nimi další spolupráci na dalších podobných akcích
- výsledkově letos solidní
(počtem postupů na MČR další posun oproti loňsku, kdy bylo celkově
6 postupů na MČR kluků, letos celkem 9 postupů):
- žádná medaile u kluků (nejblíže byli František Mrkus v H16 a
kluci Vrajové v H14)
- 3 naši kluci už měli vybojovaný přímý postup na MČR
ve svých kategoriích (Ondřej Stuchlý v H16, Alexandr Skalský
v H14, Patrik Řezníček v H10)
- 6 dalších postupů na MČR (František Mrkus a Martin Húsek
v H16, Karel Vraj a Pavel Budík v H14, Vlastimil Babula a
Dominik Večeřa v H10)
- 4 medaile u dívek (zlatá Klára Dančáková v D14, bronzové
Lucie Vaňharová v D14, Viktorie Všetulová v D12 a Hana
Baštincová v D10)
- na MČR mládeže v březnu 2015 tak budeme mít 9 kluků
v mistrovských kategoriích (+možná až 10 dívek) - bude tedy
potřeba zajistit větší krajskou výpravu, doporučuji vyslání dvou
krajských trenérů
- velké poděkování patří Pavlovi Růčkovi, Josefovi Kovaříkovi a
Martině Kovaříkové za zajištění spousty organizačních záležitostí
kolem velké výpravy, plateb apod.
- tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo
2014019 ze dne 29. října 2014 dle mandátní smlouvy mezi mnou a
ŠSZK o zajištění Centra talentované mládeže ŠSZK v roce 2014
Ve Šternberku dne 29. října 2014
...........................................
Martin Beil

