Listina talentů ŠSZK 2019 - 2020
(aktualizace nové Listiny talentů, v05.05.2019)

Pro období 1.4.2019 - 31.3.2020 jsou na Listinu talentů zařazováni hráči narození v roce 2001 a
mladší. Listina talentů může být doplněna vždy, když vyjde nová národní ELO listina (5.5., 5.9. a
5.1.), o hráče, kteří splní kritéria o výšce ELO. Stejně tak kdykoliv jindy, pokud hráč splní
definovaná kritéria.
1. Účel listiny talentů
Listina talentů ŠSZK představuje seznam talentovaných mladých šachistů, které se ŠSZK rozhodl
zvláště podporovat v šachovém růstu, a to jednak z důvodu jejich vzorné reprezentace kraje na
významných turnajích, jednak jejich významného potenciálu pro budoucí reprezentaci kraje.
Listina talentů ŠSZK je rozdělena do dvou skupin:
1. Skupina A, která zahrnuje hráče, patřící nejen do krajské, ale i do republikové špičky.
2. Skupina B, která představuje další hráče z širší krajské špičky.
Skupiny A a B by dohromady měly mít přibližně 20 hráčů.
Svou podporu ŠSZK prakticky projevuje zejména těmito způsoby:
1. Nominací hráčů z Listiny talentů na akce pořádané CTM ŠSZK (krajské výpravy na
turnaje, víkendová soustředění).
2. Přímými finančními příspěvky na účast na významných turnajích, případně i dalších
akcích.
3. Podporou pravidelných skupinových tréninků (finanční podpora v rámci projektu
KTCM vypsaného Šachovým svazem ČR) a individuálních tréninků (jen hráči z Listiny
talentů skupiny A k 5.5. daného roku).

2. Sportovně metodické zásady
Kritéria opravňující zařazení na krajskou Listinu talentů do skupiny A:
(splnění kteréhokoliv z těchto kritérií opravňuje k zařazení na Listinu talentů do skupiny A)
-

U chlapců umístění na MČR mládeže do 12. místa.
U chlapců umístění na MČR mládeže v rapid šachu do 5. místa.
U chlapců umístění na Mistrovství Moravy do 3. místa celkového pořadí v daném turnaji.
U dívek umístění na MČR mládeže do 6. místa.
U dívek umístění na MČR mládeže v rapid šachu do 3. místa.
U dívek umístění na Mistrovství Moravy do 10. místa celkového pořadí v daném turnaji.
Zařazení na Listině talentů ŠSČR.
Splnění podmínek hodnoty národního ELA k 1.4., 5.5., 5.9. nebo 5.1. podle těchto tabulek:

Chlapci - Listina talentů A
Ročník
2001
2002
Národní elo 2200
2100

2003
2000

2004
1900

2005
1800

2006
1700

2007
1600

2008
1550

2009
1450

Dívky - Listina talentů A
Ročník
2001
2002
Národní elo 1900
1850

2003
1800

2004
1700

2005
1600

2006
1500

2007
1450

2008
1400

2009
1350

Pro juniory (kategorie H18 a D18) platí navíc tato další kritéria:
-

Umístění na Polofinále MČR juniorů v klasickém šachu do 12. místa celkového pořadí
v daném turnaji (tedy včetně hráčů v kategorii HD20).
Umístění na MČR juniorek do 6. místa celkového pořadí v daném turnaji.
Splnění výkonu v soutěžích družstev dospělých za jednu sezónu podle těchto tabulek:
(musí být současně splněn minimální počet partií, výkon i průměr soupeřů)

Junioři H18 - Listina talentů A
nejméně 14 partií za sezónu
Ročník
2001
Výkon
2200
Průměr soupeřů
2100

2002
2100
2000

Juniorky D18 - Listina talentů A
nejméně 14 partií za sezónu
Ročník
2001
Výkon
1900
Průměr soupeřů
1900

2002
1850
1850

Kritéria opravňující zařazení na krajskou Listinu talentů do skupiny B:
-

U chlapců účast na MČR mládeže v klasickém šachu.
U chlapců umístění na MČR mládeže v rapid šachu do 10. místa.
U chlapců na Mistrovství Moravy umístění do 10. místa celkového pořadí v daném turnaji.
U dívek na MČR mládeže v klasickém šachu umístění v první polovině pořadí.
U dívek umístění na MČR mládeže v rapid šachu do 6. místa.
U dívek na Mistrovství Moravy umístění do 20. místa celkového pořadí v daném turnaji.
Splnění podmínek hodnoty národního ELA k 1.4., 5.5., 5.9. nebo 5.1. podle těchto tabulek:

Chlapci - Listina talentů B
Ročník
2001
2002
Národní elo 2100
2000

2003
1900

2004
1800

2005
1700

2006
1600

2007
1500

2008
1450

2009
1350

Dívky - Listina talentů B
Ročník
2001
2002
Národní elo 1800
1750

2003
1700

2004
1600

2005
1500

2006
1450

2007
1350

2008
1300

2009
1251

Pro juniory (kategorie H18 a D18) platí navíc tato další kritéria:
-

Umístění na Polofinále MČR juniorů v klasickém šachu do 20. místa celkového pořadí
v daném turnaji.
Umístění na Finále MČR juniorek do 12. místa celkového pořadí v daném turnaji (ale musí
se jednat o umístění v první polovině celkového pořadí).
Splnění výkonu v soutěžích družstev dospělých za jednu sezónu:
(musí být současně splněn minimální počet partií, výkon i průměr soupeřů)

Junioři H18 - Listina talentů B
nejméně 14 partií za sezónu
Ročník
2001
Výkon
2100
Průměr soupeřů
2000

2002
2000
1900

Juniorky D18 - Listina talentů B
nejméně 14 partií za sezónu
Ročník
2001
Výkon
1800
Průměr soupeřů
1800

2002
1750
1750

Počet hráčů ve skupině B bude doplňovat počet ve skupině A tak, aby celkový počet hráčů
zařazených na Listinu talentů byl přibližně 20.
Nejpozději k 5.5. musí být Listina talentů doplněna tak, aby celkový počet hráčů na Listině talentů
byl nejméně 15.

Pravomoce Komise mládeže při sestavování Listiny talentů:
Komise mládeže zařazuje hráče na Listinu talentů do skupin A a B dle výše uvedených kritérií.
Komise mládeže může zařadit na Listinu talentů (pouze do skupiny B) hráče, který nesplnil žádné
z daných kritérií (využije se při těsném nesplnění více kritérií najednou, při nahodilém propadu ela,
při nižším počtu hráčů na Listině talentů apod.)
Další kritéria, ke kterým bude přihlíženo:
-

Účast a výsledky na významných mládežnických turnajích.
Účast a výsledky na turnajích dospělých v klasickém šachu.
Výsledky v dlouhodobých soutěžích družstev mládeže a dospělých.
Pravidelná a systematická tréninková práce.
Dynamika výkonnostního růstu v posledním období.
Opakovaná přední umístění na krajských rapid turnajích žáků.

Komise mládeže Šachového svazu Zlínského kraje má ve výjimečných případech právo vyřadit
z Listiny talentů hráče, který splnil některé z kritérií (využije se při neaktivitě hráče, při nahodilé
výrazné změně ela, při ojedinělém turnajovém výsledku apod.)
Všechny zásahy Komise mládeže do složení Listiny talentů musí být odsouhlaseny nadpoloviční
většinou všech členů Komise mládeže. Hlasování nesmí být o jeden hlas.

3. Příspěvky
Šachisté zařazení na Listinu talentů dostanou na vybrané akce příspěvek na účast (zpravidla na
startovné), případně příspěvek za špičkové umístění v turnajích. Mohou dostat příspěvek na
tréninkovou činnost.
Všechny příspěvky platné pro danou sezónu musí být schválené Výkonným výborem ŠSZK.
Příspěvky na účast na významných turnajích:
- Uhrazení startovného na MČR mládeže v klasickém šachu (v roce 2019 bylo 600 Kč).
- Uhrazení startovného na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v klasickém šachu (v roce 2018
bylo 700 Kč).
- Uhrazení startovného na MČR mládeže v rapid šachu (v roce 2018 bylo 200 Kč).
Příspěvky na tréninkovou činnost:
- Příspěvek v minimální výši 1500,- Kč na individuální trénink. Platí pouze hráče z Listiny talentů
ve skupině A k 5.5.2019.
- Možnost příspěvku na skupinové tréninky hráčů z Listiny talentů skupin A i B. Na tento příspěvek
se mohou použít finance z projektu KTCM.
- Příspěvky se poskytují pouze na pravidelné tréninky, které reálně probíhají.
Odměny za mimořádně úspěšnou reprezentaci kraje:
- Příspěvek 1000,- za umístění do 3. místa na MČR mládeže, Polofinále juniorů nebo MČR juniorek
v klasickém šachu.
- Příspěvek 2000,- na ME nebo MS mládeže v případě, pokud si hráč vybojoval přímý postup či byl
max. 1. náhradník.
- V případě, že dosáhne na ME nebo MS žáků výsledku +2, tzn. na ME 5,5/9 nebo na MS 6,5/11,
obdrží hráč dalších 2000,- jako odměnu za výbornou reprezentaci kraje.
- Tyto příspěvky se týkají rovněž kategorií H20 a D20, které nespadají do této Listiny talentů.
Možnost navýšení podpory hráčů z Listiny talentů:
- Pokud nebude vyčerpána schválená částka na podporu talentované mládeže (případně částka
určená pro Komisi mládeže) nebo budou v průběhu roku získány dodatečné zdroje určené pro
mládež (granty, dotace ze ŠSČR schválená až po krajské konferenci), tak Komise mládeže může
navrhnout její rozdělení pro hráče z Listiny talentů ŠSZK.
Poznámky:
- Příspěvky se zpravidla vyplácejí až po skončení dané akce.
- Příjemcem dotace je mateřský oddíl, který hráče na danou akci (MČR, MMaS, MČR v rapidu, ME
a MS) vysílá. V odůvodněných případech může VV rozhodnout, že příjemcem této dotace může být
někdo jiný (např. přímo hráč).

4. Složení Listiny talentů ŠSZK ke dni 5.5.2019 (šachisté 2001 a mladší)
(u každého hráče jsou uvedena kritéria, na základě kterých byl zařazený na Listinu talentů)
Skupina A (7 hráčů, průběžně možno přidávat na základě splněných kritérií):
Skalský Alexandr, ŠK Staré Město, nar. 2002, H18, 2105N
ELO k 1.4.2019, LT ŠSČR, ELO k 5.5.2019

Babula Vlastimil, ŠK Staré Město, nar. 2006, H14, 2010N
ELO k 1.4.2019, MČR 2019, LT ŠSČR, ELO k 5.5.2019

Kubín Tomáš Daniel, Sokol Postoupky, nar. 2008, H12, 1584N
ELO k 5.5.2019

Zádrapová Amálie, Zbrojovka Vsetín, nar. 2009, D12, 1464N
MČR 2019, LT ŠSČR, MMaS 2018, ELO k 5.5.2019

Babula Matěj, ŠK Staré Město, nar. 2009, H12, 1378N
MČR 2019

Delgerdalai Bayarjavkhlan, Staré Město, nar. 2010, H10, 1393N
MČR 2019, MMaS 2018

Bažantová Adéla, Staré Město, nar. 2011, D10, 1100N
MČR D08 2019

Skupina B (14 hráčů, průběžně možno přidávat na základě splněných kritérií):
Vavřínková Eliška, ŠK Staré Město, nar. 2001, D20, 1867N
ELO k 1.4.2019, ELO k 5.5.2019

Ambrožová Lucie, ŠK Staré Město, nar. 2001, D20, 1798N
ELO k 1.4.2019

Trávníček Kryštof Mikuláš, ŠO Kunovice, nar. 2003, H18, 1956N
MČR 2019, ELO k 1.4.2019, ELO k 5.5.2019

Vraj Ondřej, Šachy Hošťálková, nar. 2002, H18, 1909N
ELO k 1.4.2019

Otáhalová Nela, Zbrojovka Vsetín, nar. 2003, D18, 1436N
MČR 2019

Vylíčil Adam, Sokol Postoupky, nar. 2005, H16, 1679N
MČR 2019, MMaS 2018

Všetulová Viktorie, ŠO Kunovice, nar. 2004, D16, 1481N
MČR 2019

Černý Michal, ŠK Zlín-Malenovice, nar. 2006, H14, 1689N
ELO k 1.4.2019, ELO k 5.5.2019

Vávra Jan, ŠK Staré Město, nar. 2006, H14, 1603N
ELO k 5.5.2019

Šimek Viktor, ŠK Zlín, nar. 2007, H14, 1543N
ELO k 5.5.2019

Kopecký Matěj, Zbrojovka Vsetín, nar. 2007, H14, 1445N
MČR 2019, MMaS 2018

Vaňková Marie, ŠO Kunovice, nar. 2006, D14, 1420N
MČR 2019

Spáčilová Klára, ŠK Staré Město, nar. 2007, D14, 1292N
MČR 2019

Hobza Richard, ŠK Zlín-Malenovice, nar. 2009, H12, 1206N
MČR 2019, MMaS 2018

