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 2020

Místo:

Kouty nad Desnou

Trenérské zajištění: Martin Beil
Účastníci akce:

Jakub Matůš, Hedvika Režná, Marie Vaňková, Viktorie Všetulová

Náplň práce:

- kompletní trenérské zajištění účastníků krajské výpravy
(zejména přípravy na partie, rozbory partií a dohled po celou dobu
turnaje), propagace akce a zajištění přihlášek, domluvení dopravy

Poznámky:

- kvůli aktuální situaci byl turnaj velice náročný pro pořadatele i
doprovodné osoby
- turnaj byl kvůli aktuální situaci ukončený v pátek ráno těsně před
začátkem 8. kola; výsledky byly vyhlášeny podle pořadí po 7. kole
- výsledky v pořadí moc hodnotit nejde, pořadí velké části účastníků
byla loterie podle toho, v jakém kole bude turnaj ukončený
- z hráčů krajské výpravy podala nejlepší výkon Viktorie Všetulové,
která patřila mezi 3 až 5 nejlepších hráček ve své kategorii; odehrála
celý turnaj s výše nasazenými hráčkami, po pátém kole byla na 3. místě,
pak po boji prohrála se dvěma suverénními vítězkami kategorie,
propadla se o pět míst níže a kvůli ukončení turnaje se už nestihla
posunout na odpovídající umístění
- Marie Vaňková v pěkné partii porazila vítězku turnaje, v dalších
partiích střídala lepší okamžiky s horšími a nevyužila své možnosti,
škoda ukončení turnaje těsně po sérii slabších výsledků
- pro Hedviku Režnou to byl teprve druhý podobný turnaj, udělala ve
výpravě spoustu práce a dostala dobrý základ pro mnohem intenzivnější
věnování šachům než doposud
- Jakub Matůš byl v turnaji předposlední nasazený a především získával
zkušenosti; několikrát doplatil na zbrklost a nedostatek zkušeností, ale
v průběhu turnaje se postupně osměloval a zlepšoval
- podrobnější hodnocení a studijní doporučení komunikujeme s hráči,
trenéry a zástupci oddílů
- mimo rámec krajské výpravy zahrál výborně v kategorii H10
Bayarjavkhlan Delgerdalai, který celou kategorii suverénně ovládl
ziskem 7 bodů ze 7 partií; dále Alexandr Skalský v kategorii juniorů do
20 let na výborném 2. místě; v kategorii do 16 let na výborném 4. místě
skončil Dominik Večeřa

- tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo
2020028 ze dne 18. března 2020; k výpravě se váže taktéž faktura číslo
2020029 za pobytové náklady trenéra na MČR mládeže
Ve Šternberku dne 18. března 2020
...........................................
Martin Beil

