Zpráva o soustředění KTCM ze dne 6. dubna 2019
Dne 6. dubna se konalo soustředění hráčů z Listiny talentů 2019 pro skupinu "B". ŠACHklub
Tábor byl pověřen konáním na základě vyhlášeného konkursu, do kterého se přihlásil.
Organizačně bylo soustředění zajištěno následovně:





lektoři A. Bartoš, J. Odehnal
adresné pozvání mailem na hráče z LT sk. B
dále byli adresně pozvaní hráči ze sk. A "Sever", pokud by měli zájem
doplňkové pozvání dalších hráčů z oddílu "Sever" - Písek, J. Hradec, Tábor, Strakonice,
Bechyně, Veselí, Soběslav
 zajištěny testy pro účastníky - 4 strany
 předány testy na doma a soupis tréninkových materiálů, kde lze všude najít
probíranou tématiku
Soustředění bylo jednodenní od 8,30 hod do 15,30 hod. s přestávkou na oběd. Soustředění
se účastnilo 14 hráčů:
Z "Listiny talentů":
V. Fuka, V. Volf, N. Zemanová, Žilavá A., L. Svrchokrylová, L. Kurpil, A. Tipplová, D.
Veverková (sk.A),
"Ostatní":
L. Pícha, M. Mácová, Jaroš M., Veverka M., Martinkovič A., Měřínská J.,
Zastoupené oddíly: ŠACHklub Tábor, Sokol Tábor, ŠK Veselí n. L., ČZ Strakonice, Slovan J.
Hradec,
V rámci soustředění bylo probráno vše co bylo naplánováno. Nezbyl dostatečný čas na
poslední přednášku "Rozbor partií z MČR a Čech - pěšcové koncovky" Zde byl využíván
materiál Jiřího Tůmy.
Kde lze vidět nedostatky z probírané tématiky a z účasti:
 neznalosti kritických polí zejména u hráčů mimo LT. Ze 7 možných bodů pouze 6
hráčů mělo více jak 4 body ze 6 diagramů.
 nižší zájem hráčů z LT, i když byla informace podána v dostatečném předstihu.
Doporučení:
 používat adresná pozvání, kde rodiče napíší i omluvu, proč se hráč nezúčastní
 zakomponovat KTCM do Termínového kalendáře

Ekonomika:
Lektor Bartoš 6 hodin x 350,- Kč = 2.100,- Kč
Lektor Odehnal 6 hodin x 260,- Kč = 1.560,- Kč
Nájem + množení testů a informačních materiálů - 340,- Kč
Bylo fakturováno na JčŠS.

Zprávu zpracoval:

Jaroslav Odehnal

