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

Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK

Název akce:

krajská výprava na Mistrovství ČR mládeže

Termín:

7. – 14. března 2015

Místo:

Kouty nad Desnou

Trenérské zajištění: Martin Beil, Radim Stuchlý
Účastníci akce:

- skupinka Martina Beila:
Lucie Ambrožová, Adéla Bierská, Patrik Řezníček, Štěpán Řezníček,
Ondřej Stuchlý, Marie Vaňková, Viktorie Všetulová
- skupinka Radima Stuchlého:
Pavel Budík, Martin Húsek, František Mrkus, Alexandr Skalský
- navíc Matyáš Kovařík byl ve výpravě bez poplatku s tím, že pomáhal
se zpravodajstvím z turnaje, sám měl rozbory a přípravy jen občas,
když vyšel čas

Náplň práce:

- kompletní trenérské zajištění účastníků krajské výpravy
(zejména přípravy na partie a rozbory partií)
- vytvoření pozitivního zázemí pro všechny hráče z našeho kraje
(spolupráce s výpravami z Postoupek a z Hošťálkové)
- průběžné zpravodajství z Mistrovství a zhodnocení celé akce

Poznámky:

- průběžné zpravodajství je umístěno na stránkách ŠK Staré Město,
hodnocení mistrovství se brzy objeví na krajském webu
- krajská výprava proběhla podle plánu a bez komplikací
- ekonomicky skončila krajská výprava v mírném mínusu (poplatky
od 11ti účastníků výpravy nepokryly celé pobytové náklady dvojice
trenérů)
- velmi se osvědčil trenérský model, podle kterého měl Radim Stuchlý
na starosti čtveřici starších a na přípravu časově náročnějších svěřenců,
Martin Beil pak spíše ty mladší, kteří dohrávali dříve a měli zase více
času na rozbory
- výsledkově nejzajímavější byly 4. místo Saši Skalského (navíc jako
mladší ve své kategorii, škoda prohry v posledním kole, kterou přišel o
medaili), 5. místo Lucky Ambrožové (loni ve stejné kategorii 3. místo,
letos v průběhu turnaje boj s nemocí), 9. místo Marie Vaňkové (na svém
prvním MČR parádní výsledek, navíc mladší ve své kategorii), 10.
místo Pavla Budíka (jako 23. nasazený!)

- ostatní měli k bojům o nejvyšší příčky dál, ale nikdo neskončil
výrazně pod svým nasazením; v přípravách a rozborech všichni
pracovali velmi dobře
- pro více hráčů schopných prosadit se v republikové konkurenci je
především potřeba zapojení více zkušených trenérů pro individuální
trénink největších talentů
- zatím nejpočetnější krajská výprava na MČR, škoda ještě neúčasti
Vlastimila Babuly, který na MČR postoupil v kategorii H10, ale z účasti
se omluvil
- tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo
2015008 ze dne 16. března 2015
Ve Šternberku dne 16. března 2015
...........................................
Martin Beil

