Zpráva Trenérsko-metodická komise 2018 pro konferenci 2019

Veškerý plán na rok 2018 byl splněn a k tomu jsme přidali 4 soboty tréninku mladších žáků z listin
talentů/nadějí. Uskutečnily se 3 víkendové (2-4denní) kempy a 9denní soustředění.
Dále se s talentovanou mládeží pracovalo na mistrovstvích a s nejlepšími v individuálním tréninku.
Kluboví trenéři byli zváni na semináře (2) a školení (1).
Po odrostu silné generace ze žákovských soutěžích v roce 2012 resp. 2013 následující roky byla účast
našich mladých na republikových finále sporadická. Kromě TOP talenta Jana Vykouka, který mnohdy
hrál vyšší věkové kategorie, pouze 1 až dva další bez umístění v první polovině. Tak to někdy přes úsilí
ve sportu bývá, generační obměna.
V předloňském roce jsme měli 3 finálové účasti. A v roce 2018 čtyři. K tomu v otevřeném mistrovství
do osmi let bral stříbro Vojta Gorej z Děčína s následnou cestou na ME do Rigy (5 bodů z 9). Dan Hong
Werner ze Spartaku Ústí přešel do vyšší kategorie a 8.místem byl třetí nejlepší v ročníku. Oba si tím
vybojovali postup na MČR 2019. Vláďa Veverka z ŠK Mostu, Honza Václavík z ŠK Teplice a Pavel Šmíd
také nezklamali.
Co se musí obzvlášť ocenit je zájem a výkonnostní vzestup děvčat. Linda Slívová obsadila 6.místo na
MČR a podzimní MČech vyhrála! Lada Semová, také z Teplic, skončila 6 na MČR v rapidu. Další je Eliška
Jirotová ze Štětí, která se velmi tréninkově snaží. Mezi nejmladšími velmi pěkně hraje Lucka Očenášová
z Teplic.
Po podzimu máme letos čtyři finálové účasti chlapců: Dan Hong Werner přímo do H12, Adam Luboš
Polanský H16, Vojta Gorej a Vláďa Veverka v H10. Po mnoha letech se zúčastní i dívky a to je moc
dobře. Již přihlášena Linda, další dvě o tom uvažují.
Je zřejmé, že se úroveň našeho krajského mládežnického šachu navrací do nejlepších let, roste nová
generace, která chce na sobě pracovat. Vídáme i další děti, které nemají daleko, v případě pravidelného
zájmu o trénink, aby na sebe upozornili.
Poděkování však, jako vždy patří jejich trenérům v klubech, podpoře rodičů a samozřejmě za
tréninkovou práci žákům samotným.
Trendem ve světě šachu i sportu je neustat podporovat i juniorskou kategorii. V mnoha odborných
článcích těchto let je to téma velmi aktuální. Již dříve jsme věkově protáhli juniorskou listinu, protože,
kdo má zájem na sobě pracovat, je škoda mu to neumožnit i ve věku 18-23 let. Jistě mnozí skončí
šachově, ba i pracovně a bydlištěm mimo náš kraj. Ale čím jich bude schopnějších více, tím větší šance,
že tu někteří silný šachisté z řad odrostlých šachových juniorů zůstanou a třeba tu vyšší soutěž (1.ligu)
pro další talenty ‚‘vykopou‘‘ nebo se nabídnou jako trenéři. A pokud ne, jistě jim budeme fandit v jiných
končinách a oni budou vzpomínat na mládežnický šachový růst v našem kraji. Nemusíme chodit moc
daleko, již členem TMK a trenérem v klubu i kraji je jeden z nejlepších hráčů kraje, který také prošel
kempy v žákovských a juniorských letech.

Co se výsledků týče, jedna věc je úspěch ve své žákovské kategorii a druhá, důležitější, zda tu silní hráči
vyrostou. Z toho důvodu po zmíněném úspěchu v letech 2012-2013 TMK neskočila se šestnáctiletými,
ale protáhla kategorii přes 20 let. Je to jediná šance, jak sem vrátit vyšší soutěže, aby zde měli talenti
uplatnění v těchto soutěžích a nemuseli je hledat jinde.
Zároveň je častou chybou v republice, když někdo jinam na chvíli přestoupí, zavřít mu „doma“ dveře.
Těch případů je opravdu hodně a končí po sportovní stránce často koncem. Tam na tréninky nedojíždí
a doma nesmí. Touto cestou rozhodně naše krajská TMK nechce jít, chce podpořit všechny, kteří zde
rostli a cítí vztah k našemu kraji, byť třeba na rok, dva, nosí jiné barvy. Mají vztah například bydlištěm,
školou, hostováním a chtějí zde trénovat. Nepokažené vztahy se vždycky v dobrém vrátí a může to být
jedině zpětný přínos pro náš kraj.
Závěrem děkuji všem, kteří pořádali akce TMK, či byli nápomocni, trenérům, vedoucím, zdravotnicím,
organizátorům a kolegyni a kolegům v komisi.
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