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:

30. března - 1. dubna 2018

Místo:

Olomouc

Trenérské zajištění: Martin Beil, Josef Bednařík, Martin Dvořák, Jakub Roubalík,
Josef Tomek, David Trčálek
Účastníci akce:

- celkem 24 mladých hráčů ze šesti oddílů našeho kraje
(Vsetín, Slavičín, St. Město, Kunovice, Morkovice, Zlín-Malenovice):
Jan Botek, Martin Medek, Denis Noščák, Richard Svoboda, Kryštof
Mikuláš Trávníček, Marie Vaňková, Matyáš Zapletal, Matyáš Babica,
Adéla Bierská, Klára Dančáková, Martin Dvořák, Matěj Kopecký,
Roman Orság, Nela Otáhalová, Jakub Zádrapa, Viktorie Všetulová,
Daniel Mičutka, Patrik Richvalský, Adam Samohýl, Marek Valkovič,
Petr Hofschneider, Tomáš Hofschneider, Jan Pfeifer, Matěj Eliáš

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

Poznámky:

- účast tento rok vynikající (v plánu bylo 12 – 15 dětí, minulý rok bylo
9, dva ročníky před tím bylo cca 15), letošních 24 dětí bylo výrazně nad
plán, ale zajištění šachové i volnočasové péče se i tak podařilo dobře
- spolupráce s trenéry výborná – David Trčálek a Josef Bednařík měli
na starost početné skupinky dětí na rozbory i ve volném čase, Josef
Tomek hlavně děti z Malenovic, Martin Dvořák pomáhal s rozbory
partií v pátek a v sobotu, Jakub Roubalík pomáhal s nedělními rozbory
- turnaj byl znovu rozdělený do dvou skupin A a B podle výkonnosti,
takže si všichni zahráli s vyrovnanějšími soupeři a všechny sehrané
partie byly velmi přínosné
- nejlepšími výsledky našich dětí bylo v A-turnaji 8. místo Kryštofa
Mikuláše Trávníčka, 11. místo Patrika Richvalského a 15. místo Adély
Bierské (všichni výrazně nad svým nasazením), v B-turnaji 1. místo
Marie Vaňkové (8 bodů z devíti partií), 3. místo Martin Dvořák, 4.
místo Viktorie Všetulová, 5. místo Klára Dančáková, 7. místo Matěj
Kopecký; turnaj však měl velký význam i pro několik dětí, pro které to
byla první zkušenost s vícedenním výjezdem na turnaj
- finančně skončila krajská výprava v rovnováze
- tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo
2018022 ze dne 2. dubna 2018

Ve Šternberku dne 2. dubna 2018
...........................................
Martin Beil

