
Závěrečná zpráva o akci 

Centra talentované mládeže 

Šachového svazu Zlínského kraje 

 

Vedoucí akce: Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK 
 

Název akce:   krajská výprava na Turnaj přátelství v Olomouci 
 

Termín:  19 - 21. dubna 2019 
 

Místo:   Olomouc 
 

Trenérské zajištění: Martin Beil, Josef Bednařík, Matyáš Kovařík, Josef Tomek, 

David Trčálek 
 

Účastníci akce: - celkem 21 mladých hráčů ze čtyř oddílů našeho kraje (Vsetín, 

Kunovice, Zlín-Malenovice, Zlín), z toho 6 hráčů z Listiny talentů 

- dalších 5 hráčů ze dvou dalších oddílů se ze zdravotních a rodinných 

důvodů odhlásilo krátce před turnajem 
 

Náplň práce:  - trenérské zajištění účastníků krajské výpravy (zejména rozbory partií), 

   pedagogický dozor nad všemi účastníky výpravy, zajištění stravy a 

   doplňkového programu, zajištění ostatních trenérů, organizace dopravy 
 

   - zhodnocení celé akce 
 

Poznámky:  - velmi solidní účast počtem, kvalitou i potenciálem do budoucna 
 

- výborná spolupráce všech trenérů, společná péče o šachovou, 

volnočasovou i organizační stránku výpravy 
 

- turnaj byl znovu rozdělený do dvou skupin A a B podle výkonnosti, 

 tohle dělení se znovu ukázalo jako užitečné pro optimální sílu soupeřů 

našich mladých hráčů (nekonala se žádná „houpačka“ příliš silných a 

příliš slabých soupeřů) 
 

- v A-turnaji hrálo celkem 40 účastníků, v B-turnaji 45 účastníků 
 

- nejlepšími výsledky našich dětí bylo v A-turnaji 5. místo Kryštofa 

Mikuláše Trávníčka; v B-turnaji 1. místo Martina Dvořáka, 2. místo 

Viktorie Všetulové (oba 7,5 bodu), 6. místo Marek Valkovič, 7. místo 

Matěj Kopecký, 9. místo Denis Noščák, 10. místo Klára Dančáková 
 

- letos jsme na turnaji vyhlašovali i ceny pro nejlepší hráče ze Zlínského 

kraje (pohár a medaile koupil ŠSZK, ceny částečně z rozpočtu výpravy 

a částečně darem od vedoucího krajské výpravy), celkem vyhlášeno 10 

speciálních cen pro hráče ze Zlínského kraje  
 

- finančně byla krajská výprava oslabená odhláškou několika účastníků 

výpravy krátce před turnajem; nechtěli jsme rušit domluvené trenéry ani 

rušit připravené ceny pro hráče z krajské výpravy; po dohodě vyřešeno 

snížením finančních odměn trenérů a částečnou kompenzací formou 

darování šachové literatury od vedoucího krajské výpravy 
 

- tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na Turnaj 

přátelství číslo 2019049 ze dne 22. dubna 2019 

 

Ve Šternberku dne 22. dubna 2019 

       ........................................... 

 

                  Martin Beil 


