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CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu KTCM Plzeňského kraje je zlepšit tréninkový proces krajských talentů pomocí
jednodenních, víkendových a týdenních soustředění, do projektu je zařazena i tréninková příprava
před a v průběhu mistrovských a mezinárodních soutěží. Naší cílovou skupinou jsou především
děti ve věku 10-16 let, ve výjimečných případech budou do tohoto projektu zapojeny i děti mladší.
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KRAJSKÁ CENTRA:

V roce 2020 se bude pracovat s těmito podcentry:
Klatovy – ELD
Plzeň I (ŠK 64) – ELD
Plzeň II (SK Petřín) – 1. liga
Plzeň III – 1. liga

Rozdělení do těchto podcenter se nám v loňském roce velmi osvědčilo a rádi bychom na to
navázali i v roce letošním. Jedním z důvodů, proč chceme pracovat s těmito podcentry je to, aby
se každé podcentrum aktivně podílelo na organizaci celoročního tréninkového procesu.
Podmínkou čerpání financí z rozpočtu KTCM je, aby takovéto soustředění, tréninková příprava
byla určena pro všechny talenty zařazené do KTCM a netýkalo se pouze tohoto podcentra.
Druhým důvodem vzniku podcenter je to, že považujeme organizaci tréninkového procesu na
různých místech kraje za „spravedlivější“ než když se vše koná na jednom místě i s ohledem na
poměrně složité cestování.
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KTCM – PLÁN AKCÍ

Pro rok 2020 počítáme s rozdělením tréninkového procesu do těchto akcí:
1

A) Víkendové soustředění talentované mládeže (online)
−

bude probíhat od pátku do neděle, celkem 12 tréninkových hodin na tréninkovou
skupinu. Může být rozloženo do více dní, popř. víkendů. Jeden tréninkový blok
bude trvat 1,5 hodiny.

B) Letní šachový tábor Lubenec (25.7.-1.20.8.2020)
− šachový tábor s kvalifikovanými trenéry a praktickými hráči (národní a
mezinárodní mistři).
C) Jednodenní soustředění talentované mládeže v krajských tréninkových centrech
Během roku v termínu od května do prosince uspořádáme 4 jednodenní soustředění po cca
4 hodinách. Soustředění budou probíhat pro skupinu A a pro skupinu B.
Tato soustředění jsou určena jen dětem zařazených do projektu KTCM a jsou pro tyto děti
povinná (50% účast). Výjimky musí být předem konzultovány s koordinátorem projektu.
O organizaci soustředění se postará příslušné tréninkové podcentrum.
Dále bude uspořádáno jedno soustředění pro hráče hrající vrcholné soutěže družstev
(zajistí Klatovy).
Před MČR bude uspořádáno přípravné soustředění, které bude určeno jen dětem, které se
zúčastní MČR. Toto soustředění bude organizováno mimo námi zvolená podcentra.
Cílem je zajistit co největší účast z řad krajských talentů.
Konkrétní termíny budou stanoveny dle možností termínového kalendáře.
V případě nutnosti budou tato soustředění nahrazena online tréninky.
D) Tréninková soustředění a příprava krajských talentů před republikovými a
mezinárodními soutěžemi
− během roku se zúčastňují nejlepší krajští talenti jednotlivých vrcholných
republikových a mezinárodních soutěží. V závislosti na charakteru jednotlivých
mistrovství bude probíhat tréninková příprava na tyto soutěže formou tréninkových
soustředění, přípravných kempů a přenášek. Přesná struktura této přípravy závisí na
postupech krajských talentů na tyto soutěže.
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TRENÉRSKÉ ZABEZPEČENÍ

Skupina A:
Budou zajišťovat následující trenéři a výkonnostní hráči:
Jan Bílek, IM Josef Juřek, GM Petr Neumann, IM Jan Michálek, popř. ostatní národní a
mezinárodní mistři či výkonnostní hráči s NElem vyšším než 2200.
(výjimky musí být konzultovány s koordinátorem KTCM).
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Skupina B:
Trénování této skupiny budou zajišťovat Petr Herejk, Karel Nováček, Martin Vašíček, Martin
Kopřiva, Aleš Jakl popř. ostatní hráči z jednotlivých center, jejichž NElo přesahuje 1800.
(výjimky musí být konzultovány s koordinátorem KTCM).
Pro celý tréninkový proces bude vytvořen rámcový tréninkový plán a bude veden přehled, v jakém
rozsahu a co vše bylo na konkrétní akci probráno. Rámcový plán bude zpracován pro jednotlivé
skupiny před pořádáním akcí pověřenými trenéry.
Z každého soustředění, přípravného campu apod. budou zpracovány materiály, seznam
zúčastněných dětí, téma přednášek včetně souboru ve formátu pgn (u online trénování do 3 dnů, u
ostatních do 7 dnů). Částka bude vyplacena až po odevzdání všech požadovaných dokumentů.
Veškeré online tréninky budou nahrávány a předány koordinátorovi projektu.
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SEZNAM MLÁDEŽE ZAŘAZENÝCH DO KTCM
− Viz příloha
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Rozpočet KTCM ŠSPK 2020
Detail

A.

Víkendové soustředění (online)

Celkem
-13 680

odměna trenérů

-13 680

ubytování
cestovné
pronájem prostor

B.

Letní tábor Lubenec

-3 000
příspěvek na trenéry pro KTCM

C.

D.

Jednodenní soustředění (6x za rok)

-21 000
příspěvek na trenéry pro KTCM

-18 000

cestovné, nájem

-3 000

Tréninková příprava na republikové a mezinárodní akce

-12 000
odměna trenérů

E.

-12 000

Odměna koordinačního týmu KTCM

-4 691
Odměna koordinačního týmu KTCM

F.

-3 000

-4 691

Odměna za tematické zpracování, rozbor partií, tréninkový plán
Zpracování tréninkových plánů

-3 000
-3 000

Celkem náklady

-57 371

Příjmy

57 371

Dotace KTCM

57 371

Celkem příjmy

57 371

Celkem

0

Pozn : Tento rozpočet je orientační a skutečné čerpání v rámci jednotlivých položek (A-E) se může měnit v závislosti
na realizaci celého projektu s tím, že celkový rozpočet bude zachován.
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