
Závěrečná zpráva o akci
Centra talentované mládeže

Šachového svazu Zlínského kraje

Vedoucí akce: Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK

Název akce: krajská výprava na Polofinále MČR juniorů a finále MČR juniorek

Termín: 12. - 19. listopadu 2016

Místo: Kovářská (okres Chomutov)

Účastníci výpravy: Lucie Ambrožová D18 (Staré Město), Adéla Bierská D18 (Vsetín),
Martina Hartingerová D18 (Hošťálková)
Martin Húsek H18 (Staré Město), Matyáš Kovařík H18 (Vsetín),
Jakub Krejča H20 (Hošťálková), Alexandr Skalský H18 (Staré Město)

Náplň práce: - kompletní trenérské zajištění všech sedmi účastníků krajské výpravy 
(zejména přípravy na partie, rozbory partií, psychologická příprava)

- pedagogický dozor nad všemi účastníky výpravy, zajištění programu
pro volný čas, zorganizování složité dopravy tam i zpět

- průběžné zpravodajství z turnaje na stránkách Zbrojovky Vsetín, 
zhodnocení celé akce

Poznámky: - hodnocení juniorského mistrovství umístíme v nejbližších 
dnech na krajských šachových stránkách v samostatném článku

- krajská výprava proběhla podle plánu, všichni účastníci výpravy 
pracovali v přípravách na partie i v rozborech sehraných partií velmi 
dobře (vzhledem k vysokému počtu hráčů ve výpravě hrála 
významnou roli i jejich samostatná práce v přípravách), celkově 
výborná parta

- výsledkově i herně se nejvíce dařilo Martinovi Húskovi, který obsadil 
6. místo v celkovém pořadí a vybojoval si tak postup na uzavřený 
finálový turnaj MČR juniorů, který proběhne v březnu 2017

- většina našich hráčů patřila ve svých turnajích k mladším účastníkům 
a mohou se juniorských mistrovství účastnit i v příštích letech

- oproti loňským Doksům letos velmi dobré hrací prostředí - kvalitní 
ubytování v Hotelu Central, výborná strava, příjemné hrací prostory; 
náročnější bylo cestování (cesta tam prakticky celou sobotu, s cestou 
zpátky nám výrazně pomohl pan Ambrož autem)

- tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo 
2016032 ze dne 19. listopadu 2016 dle příkazní smlouvy mezi mnou a 
ŠSZK o zajištění Centra talentované mládeže ŠSZK v roce 2016

Ve Šternberku dne 19. listopadu 2016
...........................................
           Martin Beil


