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:

14. - 17. prosince 2017

Místo:

Malenovice (Beskydy)

Účastníci akce:

19 mladých šachistů (ročníky 2003 až 2009) z pěti oddílů našeho kraje
(Zlín-Malenovice, Ústí, Vsetín, Kunovice a Staré Město)

Trenérské zajištění: Martin Beil, Matyáš Kovařík, Josef Tomek, David Trčálek
Náplň práce:

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

Poznámky:

- velmi stručné hodnocení Talent Cupu umístíme v nejbližších
dnech na krajských šachových stránkách v samostatném článku
- krajská výprava proběhla podle plánu, díky solidnímu počtu trenérů na
daný počet účastníků (v průměru vycházelo necelých 5 dětí na jednoho
trenéra) byla šachová péče velice intenzivní, rozbory téměř všech partií,
konzultace, dobře zorganizovaný volný čas
- v každé ze tří kategorií jsme vybojovali jedno medailové umístění
v celkovém pořadí – Filip Matůš 3. místo v kategorii do 15 let, Antonín
Randus 2. místo do 11 let, Jakub Matůš 3. místo do 9 let
- hráči z krajské výpravy uhráli i další zajímavé výsledky – například
v kategorii U11 hráli o špičku Michal Černý (nakonec 4. místo),
Vojtěch Hobza (7. místo) a Matěj Kopecký (11. místo); v U9 se dobře
prosadili dva hráči mimo krajskou výpravu – celkové 7. místo Tomáš
Daniel Kubín a 8. místo Amálie Zádrapová (druhá mezi dívkami)
- znovu se výborně osvědčila spolupráce s mladými trenéry – David
Trčálek i Matyáš Kovařík byli výborní v šachové péči i v dohlížení na
režim a volný čas účastníků výpravy
- prostředí turnaje a organizační zajištění turnaje výborné; finančně
skončila výprava v rovnováze (mimo jiné díky slevě na pobyt trenérů,
kterou nám vzhledem k velikosti naší výpravy poskytli pořadatelé)
- tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo
2017054 ze dne 18. prosince 2017 dle příkazní smlouvy mezi mnou a
ŠSZK o zajištění Centra talentované mládeže ŠSZK v roce 2017

Ve Šternberku dne 18. prosince 2017
...........................................
Martin Beil

