
Návrh plánu činnosti Centra talentované mládeže na rok 2021 

 

Pro rok 2021 navrhuji velmi podobný program jako byl v minulých letech. Otázkou je, nakolik nám situace 

s covidem umožní jednotlivé akce uskutečnit. 

 

Všechny akce, které jsou v plánu na rok 2021, se v minulosti osvědčily - početná a kvalitní účast dětí z řady 

oddílů, kvalitní trenérské zajištění, bezproblémový chod. 

 

Mistrovství České republiky mládeže do 16 let 

- březen 2021 v Koutech nad Desnou (pravděpodobný je posun termínu) 

- výprava na nejvýznamnější mládežnický turnaj, vrcholná akce 

- předpokládaná účast 5 - 10 dětí 

 

Turnaj přátelství 

- duben 2021 v Olomouci (pravděpodobný je posun termínu) 

- osvědčená výprava s každoroční početnou účastí dětí, ideální formát pro přechod dětí z rapidového na 

vážný šach, pro zkušenější kvalitní tréninková průprava 

- letos bude turnaj obohacený o kategorii A pro hráče s elem 2000+ a rozšířený na 4 denní akci 

- předpokládaná účast 15 - 20 dětí 

 

Soustředění Centra talentované mládeže č. 1 / 2021 

- termín upřesníme podle aktuální situace 

- předpokládaná účast cca 15 dětí 

- každé soustředění v daném roce v jiném okrese, propozice minimálně 2 měsíce dopředu 

 

Letní prázdninový turnaj 

- červenec nebo srpen 2021 

- krajská výprava na Přebor města Vsetína nebo Fide Open Staré Město 

- předpokládaná účast 15 - 25 dětí 

 

Soustředění Centra talentované mládeže č. 2 / 2021 

- termín upřesníme podle aktuální situace 

- každé soustředění v daném roce v jiném okrese, propozice minimálně 2 měsíce dopředu 

- předpokládaná účast cca 15 dětí 

 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let 

- říjen 2021 v Koutech nad Desnou 

- tradičně největší krajská výprava s účastí řady oddílových trenérů 

- předpokládaná účast 30 - 50 dětí 

 

Mistrovství ČR juniorek a polofinále Mistrovství ČR juniorů 

- listopad 2021 

- nejvyšší a nejkvalitnější mládežnická akce, velké množství času na přípravy i rozbory 

- předpokládaná účast 5 - 7 hráčů 

 

Mládežnický turnaj Talent Cup 

- prosinec 2021 v Malenovicích (Beskydy) 

- podobný typ turnajové zkušenosti jako Turnaj přátelství 

- předpokládaná účast 20 - 25 dětí 

 

 

Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK, 25. ledna 2021 v Uherském Hradišti 


