Vážení šachoví přátelé,
připravil jsem pro oddíly našeho kraje, trenéry a pracovníky s mládeží další emailový Zpravodaj Centra
talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje. Budu rád, jestli v něm najdete informace pro Vás
zajímavé, anebo Vás napadnou podněty, které pak můžeme společně probrat a vyřešit.
Od červnového Zpravodaje proběhlo několik dalších akcí Centra talentované mládeže: krajská výprava na
Přebor města Vsetína, soustředění CTM ve Zlíně-Malenovicích a krajské výpravy na Mistrovství Moravy a
Slezska mládeže a na MČR juniorek a Polofinále MČR juniorů.
V září na Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu v Třešti bylo největším úspěchem hráčů z našeho kraje 3.
místo Delgerdalaie ze Starého Města v kategorii do 10 let.
Na Vsetíně proběhla v září mimořádná šachová akce - simultánka s Davidem Navarou. S nejlepším českým
šachistou poměřilo síly i mnoho mladých šachistů z Valašska.
Na říjnovém Mistrovství Moravy a Slezska mládeže se z našeho kraje nejlépe dařilo těmto hráčům: mezi
dívkami se mistryněmi Moravy staly Marie Vaňková v kategorii D14 a Amálka Zádrapová v kategorii D12.
Mezi kluky byla z našeho pohledu nejúspěšnější kategorie do 12 let, ve které 4. místo vybojoval Tomáš
Kubín, 6. místo Richard Hobza, 7. místo Jakub Matůš a 9. místo Matěj Babula. Všem gratulace k postupu na
březnové MČR mládeže. Na Mistrovství republiky postoupil také Dominik Večeřa v kategorii H16. Přímý
postup už měli zajištěný Vlastimil Babula mladší a Bayarjavkhlan Delgerdalai.
Na Polofinále juniorů ve Špindlerově Mlýně vybojoval největší úspěch Alexandr Skalský, který se celkovým
6. místem kvalifikoval na uzavřené MČR juniorů.
Z akcí Centra talentované mládeže v roce 2019 zbývá ještě jedna - krajská výprava na mládežnický turnaj
Talent Cup. Turnaj proběhne ve dnech 12. - 15. prosince a do krajské výpravy je přihlášeno 21 mladých
šachistů.
Od října se rozběhly nové ročníky mládežnických soutěží družstev. V Extralize dorostu je ve východní
skupině po 4. kole tým Starého Města na 6. místě z osmi účastníků. V 1. lize mládeže je po třetím kole na 1.
místě družstvo Kunovic (ale za sebou má trojici zápasů se slabšími soupeři), na 8. místě je zatím tým ZlínMalenovice a na 10. místě Sokol Ústí. O příštím víkendu pokračují tyto soutěže dalším dvojkolem.
V návaznosti na aktuální soutěže (především na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže) byla aktualizována
Listina talentů ŠSZK.
V minulém týdnu také proběhly okresní přebory škol v šachu. Na Vsetínsku proběhl přebor škol v Karolince
a na Hradišťsku ve Starém Městě.
Jako užitečné pomůcky pro trenéry a pro mladé hráče jsme připravili několik vylepšení na webu s Online
šachovými testy. Interaktivních testů už je k dispozici téměř 300 a připravuje se i prostředí s registrací
uživatelů. Běží také adventní soutěž s šachovými testy. Především pro vedoucí kroužků začátečníků a mírně
pokročilých je určená nová sada Testů s šachovými figurkami a připravený je i základ nového projektu
Šachopedie (online výukové encyklopedie šachu).
V případě jakýchkoliv námětů či připomínek se mi prosím kdykoliv ozvěte. Všem děkuji za trpělivost
s čtením dlouhého mailu a hlavně za práci, kterou pro rozvoj mládežnického šachu děláte.

Příští Zpravodaj CTM připravuji na leden 2020. Jeho součástí by mělo být hodnocení činnosti CTM za celý
rok 2019 a návrh plánu činnosti CTM na rok 2020.
Pokud by někdo z Vás už nechtěl další takový Zpravodaj do svého emailu dostat, napište mi prosím a
z adresáře Vás pro příště vyřadím.
S šachovým pozdravem,
Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK, tel. 775 956 183
Zpravodaj CTM ŠSZK č. 3/2019 (prosinec 2019), 2. prosince 2019

