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

Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK

Název akce:

krajská výprava na mládežnický turnaj Talent Cup

Termín:

13. - 16. prosince 2018

Místo:

Malenovice (Beskydy)

Účastníci akce:

20 mladých šachistů (ročníky 2003 až 2009) ze čtyř oddílů našeho kraje
(Zlín-Malenovice, Ústí, Vsetín a Kunovice)

Trenérské zajištění: Martin Beil, Josef Tomek, Adéla Bierská, David Trčálek
Náplň práce:

- trenérské zajištění účastníků krajské výpravy (zejména rozbory partií)
- pedagogický dozor nad účastníky výpravy, zajištění rozumného
turnajového režimu a pestrého trávení volného času
- domluvení dalších trenérů, domlouvání s pořadateli a oddíly
(přihlášky, pokoje, platby, potvrzení)
- pomoc s organizací dopravy, zhodnocení celé akce

Poznámky:

- stručné hodnocení krajské výpravy na Talent Cup brzy umístíme na
krajských šachových stránkách v samostatném článku
- krajská výprava proběhla podle plánu, díky solidnímu počtu trenérů na
daný počet účastníků (v průměru vycházelo 5 dětí na jednoho trenéra)
byla šachová péče velice intenzivní, rozbory téměř všech partií,
konzultace dalšího studia, dobře zorganizovaný volný čas
- nejlepších výsledků dosáhli Richard Svoboda (6. místo) a Richard
Hobza (7. místo) v nejmladší kategorii, řada dalších hráčů uhrála
výkony a umístění výrazně nad papírovým očekáváním
- pro několik hráčů to byla jedna z prvních zkušeností s vážným šachem
a výrazný posun v jejich dalším šachovém působení
- vynikající spolupráce s trenéry - jak se zkušeným Josefem Tomkem,
tak s mladými Davidem Trčálkem a Adélou Bierskou, kteří se velmi
aktivně věnovali nejen šachové náplni, ale i péči o volný čas
(pravidelné jídlo, pití, spánek, deskové hry a další)
- prostředí turnaje a organizační zajištění turnaje bylo na velmi dobré
úrovni, ekonomický výsledek akce byl mínus 1000 Kč ( vznikl několika
omluvenkami krátce před turnajem, na druhé straně jsme měli pobyt
zdarma pro dva trenéry, který nám vzhledem k velikosti naší výpravy
poskytli pořadatelé)
- tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo
2018095 ze dne 17. prosince 2018 dle příkazní smlouvy mezi mnou a
ŠSZK o zajištění Centra talentované mládeže ŠSZK v roce 2018

Ve Šternberku dne 17. prosince 2018
...........................................
Martin Beil

