
Projekt  

Krajských tréninkových center mládeže  

na rok 2017 

 

Cíl projektu:  

Finanční dotace v tomto projektu je určena jednotlivým krajským šachovým svazům na zkvalitnění 

tréninkového procesu všech talentovaných mladých šachistů v každém kraji. Projekt KTCM navazuje na 

individuální trénink talentů řízený TMK ŠSČR, jeho přednostním úkolem je trenérská práce s další 

výkonnostní skupinou talentované mládeže, zejména ve věkových kategoriích do 14 a 16 let. Realizací 

projektu podle stanovených obecných zásad jsou pověřeny krajské šachové svazy. Krajské svazy jmenují 

krajského manažera projektu a odpovídají svým členům za veřejnou informovanost a kontrolu práce 

svého KTCM. 

 

Celkový rozpočet projektu      840.000 Kč 

Členění rozpočtu: 

1. Plošná dotace na kraje      420.000 Kč 

    14 krajů á 30.000 Kč        

2. Volná dotace podle výsledku na MČR    420.000 Kč 

Projekt je financován z prostředků získávaných přímo z loterijní činnosti, které získává rozpočet ŠSČR 

formou daru z ČOV. Podrobné vyúčtování dotace je součástí čerpání rozpočtu každého krajského svazu a 

podléhá kontrole podle standardních mechanismů příslušného krajského svazu. 

 

Pravidla práce KTCM: 

1. Krajský manažer zpracuje do konce dubna 2017 seznam šachistů vybraných do KTCM 

s rozdělením do tréninkových skupin, uvede jmenovitě trenéry, kteří by se měli o jednotlivé 

tréninkové skupiny především starat, a kteří budou pracovat na dalších činnostech KTCM.  

2. Krajský manažer zpracuje do konce dubna rámcový program akcí, které KTCM v roce 2017 

plánuje realizovat.  

3. Seznam vybraných šachistů (věk, rating), jejich zařazení do skupin a rámcový program akcí KTCM 

zašle mailem koordinátorovi projektu a zařídí jejich publikaci na webových stránkách krajského 

šachového svazu. Seznam může být ve výjimečných případech během roku doplňován. 



4. Po skončení jednotlivých tréninkových akcí zašle krajský manažer koordinátorovi projektu 

jmenovitý seznam účastníků akce (žáků i trenérů podle tréninkových skupin) a realizovaný obsah 

tréninku. Opět zároveň zařídí publikaci těchto informací na webových stránkách krajského 

šachového svazu. 

5. Koordinátor projektu může požádat krajského manažera o doplnění a upřesnění předložených 

materiálů. 

Financování KTCM: 

1. ŠSČR nepožaduje v roce 2017 od krajských svazů podrobné položkové vyúčtování dotace na 

KTCM. Krajský manažer KTCM zašle rámcový rozpočet KTCM koordinátorovi projektu spolu 

s rámcovým programem akcí KTCM a zveřejní tento rozpočet na webových stránkách krajského 

šachového svazu.  

2. Odměna krajského manažera KTCM je stanovena z dotace do výše 5.000 Kč 

3. Přesné rozdělení dotací pro jednotlivé kraje bude zveřejněno do 31. března 2017. 

4. Volná část dotace podle diferenciace KTCM v celkové výši  420.000 Kč bude rozdělena podle 

následujícího výpočtu (zahrnuty budou MČR kategorií od 10 do 18 let): 

V každé finálové kategorii bude obodováno umístění hráčů tak, že vítěz získá 10 bodů, další 

v pořadí až do 8. místa včetně vždy o 1 bod méně, umístění od 9. místa do 16. místa bude 

hodnoceno 2 body, další hráči v pořadí turnaje budou ohodnoceni 1 bodem. Pokud se MČR 

v některé kategorii zúčastní hráči věkově příslušní do mladší věkové kategorie, bude jejich 

bodový zisk započítán do bilance kraje dvojnásobně. MČR kategorie D18 bude hodnoceno stejně 

jako mladší kategorie, protože proběhlo v jiném termínu již v roce 2016, a hráčkám věkově 

mladších kategorií nic nebrání v účasti na MČR v jejich standardní věkové kategorii. U těchto 

dívek sice budou do krajské bilance započítány dva jejich výsledky, ale to TMK považuje za 

vhodné motivační ocenění dobré práce krajského svazu v kategoriích dívek. Součet takto 

získaných bodů každého KŠS bude vyjadřovat výši nároku každého KŠS na alikvotní podíl z volné 

dotace na KTCM.   

5. První záloha z pevné plošné části dotace pro všechny KTCM ve výši 15.000 Kč bude převedena na 

účet KŠS do 30. ledna 2017.  

6. Doplatek na 60 % celkové dotace bude převeden jako druhá záloha na účet KŠS na pokyn 

koordinátora projektu do 31. 5. 2017. Pokyn koordinátora projektu bude vydán v případě, že 

schválí předložené výše uvedené dokumenty příslušného KTCM (seznam žáků, rámcový program 

a rámcový rozpočet KTCM). 

7. Doplatek zbývající části dotace KTCM ve vypočítané výši bude převeden na účet KŠS po ukončení 

a uzavření všech akcí z rámcového programu KTCM na pokyn koordinátora projektu do 15. 

prosince 2017. 



Doporučené formy tréninku: 

1. Společné tréninky v tréninkové skupině, podle možností nejlépe formou soustředění. Není 

žádoucí, aby v průběhu soustředění zároveň žáci absolvovali nějaký vedlejší turnaj. 

2. Letní tábory s minimálně 50% obsahu zaměřenými na tréninkovou práci. Užitečnou formou může 

být při pořádání takových táborů spolupráce několika KTCM. 

3. Pokud je to v technických možnostech KTCM, je vhodné zařadit také moderní interaktivní formy 

tréninku prostřednictvím internetu (TeamViewer, Skype, FB, videa ). Tento trend míní TMK 

v následujících letech významně preferovat. Podrobnější informace na toto téma bude možno 

získat na plánované konferenci trenérů ČR. 

4. Vhodnou formou tréninkové práce v KTCM není forma individuálního tréninku jednoho žáka. O 

případných nezbytných výjimkách musí krajský manažer s přiměřeným zdůvodněním informovat 

manažera projektu při předložení rámcového programu akcí KTCM. 

Ostatní ustanovení: 

1. Případná spolupráce různých KTCM na plnění jejich úkolů je věcí vzájemné dohody příslušných 

krajských manažerů. 

2. Provedení kontrolních testů v roce 2017 bude svěřeno přímo jednotlivým KTCM. Testy budou 

připraveny a rozeslány krajským manažerům tak, aby mohli sami provést tyto testy v období 

červen – září 2017. Vyhodnocení bude provedeno centrálně. 

3. Výběr tréninkových skupin je v kompetenci krajských manažerů. Hlavním parametrem výběru by 

měla být výkonnost, věk a účast v soutěžích. Výběr by měl být proveden podle 

standardizovaných parametrů a v rozumném rozsahu podle rozpočtových možností kraje. 

 

Koordinátorem projektu KTCM je GM Marek Vokáč, email marek.vokac@chess.cz . 

 

Schváleno VV ŠSČR dne 17. 1. 2017 

mailto:marek.vokac@chess.cz

