Ústecký krajský šachový svaz – komise mládeže

Zpráva o činnosti KM ÚKŠS v roce 2018
Komise mládeže pracovala v roce 2018 ve složení: předseda Jiří Kalužný, členové Ing.
Vladimír Hadraba, Monika Durdisová, Radek Ulrych. V KM měl od začátku druhého pololetí
roku 2018 pracovat Michal Sliva. Bohužel se plně nezapojil do její práce.
Členové komise mládeže se starali o určitou oblast činnosti. Ing. Vladimír Hadraba o
koordinaci termínového kalendáře krajských i dalších akcí a o krajský přebor v rapid šachu a
juniorské soutěže. Monika Durdisová řídila krajský přebor družstev starších žáků a krajský
přebor družstev mladších žáků. Radek Ulrych se staral o seriál Velkých cen družstev. O
přebory škol se měl starat Michal Sliva, ale jeho činnost byla nedostatečná, takže ji od září
začal suplovat předseda komise mládeže. Jiří Kalužný řídil seriál Grand Prix mládeže
jednotlivců, krajský přebor mládeže, vyplácení dotací, obstarával kompletní aktualizaci
internetových stránek mládeže ÚKŠS, řídil práci komise a zastupoval KM ve VV ÚKŠS a při
jednáních KM ŠSČR.
V průběhu roku byla komise mládeže neustále v kontaktu díky emailové
korespondenci. Emailem se řešilo, schvalovalo a rozhodovalo o věcech, které má KM na
starosti. KM schvalovala proposice turnajů, rozpisy soutěží, dolaďoval se termínový kalendář,
rozhodovalo se o pořadatelích krajských akcí atd.
V uplynulém období komise mládeže zabezpečila všechny mládežnické mistrovské
soutěže jednotlivců (krajský přebor, krajský přebor v rapid šachu, juniorské krajské přebory) a
družstev (krajský přebor družstev starších žáků a krajský přebor družstev mladších žáků).
Z dalších turnajů je stále oblíben seriál Grand Prix mládeže jednotlivců, který splňuje
parametry náborové akce a umožňuje také pravidelné střetávání krajské mládežnické špičky
v rapidovém tempu. Turnajů Grand Prix se stále zúčastňuje pravidelně velký počet hráčů a
hráček z celého kraje i z krajů sousedních.
O dění v mládežnickém šachu informují internetové stránky našeho krajského
šachového svazu (www.ukss.cz). Na stránkách je vytvořena sekce Mládež, kde lze nalézt
informace z práce komise mládeže a také krajské mládežnické turnaje včetně seriálu Grand
Prix mládeže jednotlivců, které komise mládeže řídí.
Ne všechny oddíly našeho kraje s mládeží pracují. Pro práci s mládeží jsou přitom
ŠSČR a ÚKŠS vytvářeny stále lepší podmínky.
V oblasti spolupráce a komunikace s KM ŠSČR probíhá a je vše nastaveno k celkové
spokojenosti. Výsledky všech krajských přeborů byly na republikovou úroveň včas nahlášeny.
Velmi dobře funguje i koordinace s pořadateli republikových mistrovství při nutnosti vyslání
náhradníků za řádně postupující (například z důvodu nemoci) a nutno dodat, že jsme obsadili
všechna nám přidělaná postupová místa.
Závěrem zprávy vyslovuji poděkování svým kolegům v komisi, dalším vedoucím a
trenérům mládeže a pořadatelům mládežnických turnajů za obětavou práci, díky níž je mládež
našeho kraje funkcionářsky i trenérsky velmi kvalitně vedena a zabezpečena.
Jiří Kalužný, předseda KM ÚKŠS

