
Projekt  

Krajských tréninkových center mládeže  

na rok 2020 

 

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 KpT ŠSČR, jeho 

přednostním úkolem je trenérská práce s další výkonnostní skupinou talentované mládeže. 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 

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 15. května 2020 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 15. května 2020 rámcový program akcí, které KTCM v roce 2020 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. Do 15. listopadu zašle krajský manažer koordinátorovi projektu závěrečnou zprávu včetně jmenovitého seznamu účastníků 

akcí (žáků i trenérů podle tréninkových skupin) a realizovaného obsahu 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 2020 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 do výše 5.000 Kč z dotace KTCM KŠS. 

3. Přesné rozdělení dotací pro jednotlivé kraje bude zveřejněno do 14. dubna 2020. 

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 16 let): 



V každé finálové kategorii bude obodováno umístění hráčů tak, že vítěz získá 6 bodů, druhý získá 5 bodů, třetí získá 4 body, 

hráči na 4. až 8. místě získají 3 body, hráči na 9. až 16. místě získají 2 body, další hráči v pořadí turnaje do 24. místa 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. Součet takto získaných bodů každého KŠS bude vyjadřovat výši 

nároku každého KŠS na alikvotní podíl z volné dotace na KTCM.   

5. Záloha 60 % celkové dotace bude převedena na základě zaslané zálohové faktury na účet KŠS na pokyn koordinátora projektu 

do 15. 5. 2020. Pokyn koordinátora projektu bude vydán v případě, že schválí předložené výše uvedené dokumenty 

příslušného KTCM (seznam žáků, rámcový program a rámcový rozpočet KTCM). 

6. Na základě schválené závěrečné zprávy koordinátorem projektu zašle krajský manažer do 30. listopadu konečnou fakturu na 

zbývající částku dotace. 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 2020.  

 

Schválené formy tréninku: 

1. Celodenní a vícedenní krajská soustředění. Minimální kvalifikací hlavního trenéra na soustředěních je 2. trenérská třída. 

Výstupem jednotlivých soustředění budou metodické materiály z probírané látky ve formátu pgn, které obdrží všichni 

účastníci. Tyto materiály je nutné poslat nejpozději týden po skončení akce.  

2. Pokud je to v technických možnostech KTCM, je vhodné zařadit také moderní interaktivní formy tréninku prostřednictvím 

internetu (TeamViewer, Skype, videa). Výstupem jednotlivých on-line tréninků budou metodické materiály z probírané látky 

ve formátu pgn, které obdrží všichni účastníci. Tyto materiály je nutné poslat nejpozději 3 dny po skončení akce. 

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

 

Provázanost s projektem Scouting: 



Krajští manažeři zašlou koordinátorovi KTCM 3x ročně (konce měsíců duben, září a leden) seznam nejtalentovanějších šachistů 

(alespoň účastníků MČR mládeže pro příslušný rok) ve věku 8 až 12 let (ve výjimečných případech i mladší), které doporučuje 

na zapojení do programu Scouting. 

 

Ostatní ustanovení: 

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

může pro plnění svých úkolů využít i tréninkové akce pořádané jinými subjekty. 

2. 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 Richard Biolek ml., email: richard.biolek.jr@gmail.com, mobil 724 012 584. 

 

Schváleno VV ŠSČR dne 14. 4. 2020. 

 


