Krajské centrum talentované mládeže JČŠS
(KCTM 2017)

V jednotlivých krajích ČR již pracují střediska talentované mládeže, vznikne i v
našem regionu. Jeho vytvořením jsem byl pověřený VV šachového svazu JČ v
listopadu letošního roku s působností od r. 2017.
Cílem střediska bude snaha o posunutí mladých špičkových hráčů kraje na vyšší
šachovou úroveň. KCTM bude podporovat své členy i finančně při jejich účasti
na přeboru ČR a Čech. Vzniknou podle koeficientu ELO dvě skupiny: A-pokročilí,
někteří se z části prosadili již na úrovni republikové a skupina B-přípravka.
Celkový počet by se měl pohybovat kolem dvaceti. Pro rok 2017 to budou hráči
narození 1998 a mladší pokud splní kritéria. Skupiny A a B budou přibližně
stejně velké a o účasti v jednotlivé skupině rozhoduje ELO.
Hlavní metodou budou víkendová nebo jednodenní soustředění, pro skupinu A
s lektory úrovně FM nebo IM, pro B pak převážně budou přednášející z kraje.
Další možností je výuka na letních soustředěních pořádanými oddíly. Pokud
chceme dodržet podmínky pro dotaci od ŠSČR není možné podpořit finančně
individuální trénink členů střediska.

Podmínky pro zařazení na Listinu talentů 2017:
a) Umístěním do 10. místa na přeboru ČR nebo do 5. místa na přeboru Čech v
praktickém šachu ve své kategorii bez ohledu na ELO.
b) Vítězové krajského přeboru v praktickém šachu v kategoriích HD 12 až 16
bez ohledu na ELO.
c) Dosažením ELO bodů v praktickém šachu :
Ročníky narození 1998 a 1999 : ELO 2100 a výš.
2000 a 2001: ELO 1800 a výš
2002 a 2003: ELO 1600 a výš
2004 a mladší ELO 1500 a výš
U dívek se počet potřebných bodů snižuje o 100 bodů ELO.
Hráč se může být zapsán na LT i v průběhu roku a je zde neméně do vydání
příští LT která vychází jednou ročně.
Pro prvou listinu talentů platí kritéria pro rok 2016 pro bod a) a b).

