
Závěrečná zpráva o akci
Centra talentované mládeže

Šachového svazu Zlínského kraje

Vedoucí akce: Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK

Název akce: krajská výprava na Turnaj přátelství v Olomouci

Termín: 25. – 27. března 2016

Místo: Olomouc

Trenérské zajištění: hlavní trenéři Martin Beil, Martin Dvořák, Matyáš Kovařík,
Jan Malčánek, k tomu na část programu Zdeněk Beil, Stanislav Juříček

Účastníci akce: - celkem 15 mladých hráčů z různých částí našeho kraje (Hošťálková, 
Kroměříž, Kunovice, Staré Město, Vsetín, Zlín)

Náplň práce: - trenérské zajištění účastníků krajské výpravy (zejména rozbory partií),
pedagogický dozor nad všemi účastníky výpravy, zajištění stravy a 
doplňkového programu, zajištění ostatních trenérů, organizace dopravy

- zhodnocení celé akce, hodnotící článek dokončím a vyvěsím 
na krajském webu v nejbližších dnech

Poznámky: - krajská výprava proběhla podle plánu a bez komplikací, finančně 
skončila výprava v rovnováze

- turnaj byl stejně jako loni rozdělený do dvou skupin podle výkonnosti,
takže si všichni zahráli s vyrovnanějšími soupeři a všechny sehrané 
partie byly velmi přínosné

- hlavně v prvních dvou dnech jsme měli velmi bohaté trenérské 
zajištění - 4 trenéři se věnovali rozborům partií 15 dětí - takže na 
všechny rozbory bylo hodně času; na poslední den nám onemocněl 
jeden z domluvených trenérů, takže času na rozbory už bylo méně, ale i 
tak jsme drtivou většinu partií zvládli s mladými rozebrat

- všichni trenéři se znovu velmi dobře osvědčili trenérsky i 
organizačně, k již tradičním trenérům se letos poprvé přidal i Matyáš 
Kovařík, který odvedl velký kus práce; příprava nových mladých 
trenérů je nutnou součástí činnosti CTM; zkušení profesionálové by 
byli velmi drazí, zkušení dobrovolníci mají velmi málo času a mladí 
trenéři často odcházejí například studovat vysoké školy - snažíme se 
postupně tyto mezery zacelovat, což se pozitivně projevuje nejen v péči
o děti na akcích CTM, ale následně i v práci mladých trenérů v oddílech

- tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo 
2016009 ze dne 28. března 2016

Ve Šternberku dne 28. března 2016
...........................................

           Martin Beil


