KCTM JČ
Požádal jsem p. R. Černíka, aby se zeptal vedoucího manažera KCTM ŠSČR p. Vokáče (jsou v osobním
styku), jak on vidí možnost motivačního příspěvku pro účastníky přeboru MČR mládeže. Měl jsem
představu, že by bylo dobré nějak motivovat a odměnit úspěšné hráče JČ. Konkrétně tím, že bychom
vrátili sumu kterou "vydělali" pro KCTM JČ. Ona sama účast na MČ a MČR není laciná a rodiče se
podílejí docela vysokými částkami nehledě na další turnaje. Zbylo by tedy 30 000 Kč, což považuji za
dostatečné pro 4 soustředění při respektování ek. směrnice ŠSČR. Vyjádření Marka Vokáče je podle
Rudolfa Černíka záporné, zde volná citace:
"P. Vokáč se vyjádřil ve smyslu, že tyto peníze jsou určeny v prvé řadě na rozvoj mládežnického šachu
v kraji, např. pro KTCM, nikoliv jako odměna pro hráče. Jiný způsob užití peněz by se nemusel na ŠSČR
setkat s pochopením."
Tento názor budeme respektovat, hrozilo by možná krácení dotace pro příští rok (?). Současně si
myslím, že by se o něčem podobném mělo diskutovat pro příští rok. My jsme získali tedy
dvojnásobek, 33.000 Kč navíc, není možné uspořádat 8 srazů KCTM. Na to nenajdeme dost termínů,
které by nekolidovaly se soutěžemi KP II a KP III/. JČ nemají "volné" soboty pro mládež. Taky praxe
vytvoření kalendáře akcí Jč na konferenci neodpovídá, myslím, pravidlům pro vznik kalendáře soutěží.
Zvát trenéry úrovně GM pro děti průměrného ela 1400-1500 /sk.B/ nemusí být vždy účelné: oni
pracují většinou s jinou úrovní a věkovou skupinou.
Výsledek vidím tak, že proběhne stejně jen 4-5 srazů, ale servis pro účastníky se výrazně zvýší,
hrazení nákladů třeba i cesta, strava a ubytování pokud bude (pro sraz 29.4. jsem už nechtěl měnit
vydané propozice). Pravda, je tu jedno nebezpečí: je to jen můj názor. Rád uvítám solidní diskuzi
zainteresovaných. Ono by bylo výhodnější mít komisi, setkání třeba jen na e-mailech.
V excelové tabulce vidíte výsledky JČ na MČR:

