
TMK ÚKŠS, www.ukss.cz    Listiny talentů a nadějí
Jmenovitý seznam listin talentů a nadějí na dalších stranách exelu

Zásady listin talentů/nadějí  (požadavky a podpora)

Po projednání v TMK ÚKŠS se vydávají listiny k 1.1., 1.9. (s možnou úpravou k 1.4.). 

a) Požadavky žáky  na listinách:

1.      Účast na KP v praktickém šachu své kategorie (červen). Samozřejmě pokud není přímý postup výše, pak tedy účast rovnou MČech/ČR.

2.      Účast alespoň na dvou kempech ze tří, v případě neúčasti na třetím omluva. Termíny: Podzimní kemp (září), Povánoční kemp (prosinec), zimní kemp (leden/únor).

3.      Účast na krajském srpnovém soustředění. Při omluvě uvést jinou tréninkovou činnost o prázdninách.  

4.      Příprava dle pokynů trenéra, vlastní trénink a samozřejmě na akcích maximální snaha o výkon.

5.      Fair-play jednání, zodpovědný přístup i životospráva na akcích, především těch vrcholných.

6.      Sledování stránek ÚKŠS alespoň dvakrát do měsíce. (Tím je myšleno aktivní nalézt informace o akcích. Dvakrát do měsíce si projít stránky kraje po 10 minutách). 

7. Včasné přihlášky (event., omluvy) při akcích, dle propozic kempu/akce.

8. TMK ÚKŠS může žáka/yni zařadit po plnění výše uvedených bodů 1.-7. (u akcí samozřejmě pokud byl/a zván/a)  a dále, pokud splňuje pro jednotlivé kategorie listin:  

Jedná se o orientační kritétia, TMK přihlédne i k dalším výsledkům a snaze, konzultuje s klubovými trenéry, rozhoduje o zařazení.

U všech soutěží se jedná o přebory s nezkráceným tempem (ne rapidy, ne bleskové)

Listina nadějí: Postup  na MČech H10 a starší

Listina talentů B - Opakovaný úspěch v podobě postupu na MČech H10 a starší nebo slušný výkon na Mčech H10.

Listina talentů A - Opakovaný postup na MČR H10 a starší ve vážných partií nebo slušný výsledek na MČR H10 a starší.

Listina Bplus - Vložena od 2020:  Na čtvrletí pro žáky/yně, které TMK nadal na listinu A, ale buď se zúčastní MČR nebo mají velkou snahu, výsledky a výkonostní progres.

Juniorská listina - Přecházející z listin žáků, kteří na sobě dále pracují a zlepšují se a chtějí sami i společně trénovat, další snaživí této kat. s odpovídající výkonností.

Chlapci mladší H10 - výjimečně, individuální posouzení.

Děvčata: Dle výsledků na MČech a MČR a dalších soutěžích - individální posouzení.

9. TMK ÚKŠS vyřadí žáka/žákyni, přeřadí do nižšího stupně:

Při neplnění (opakovaném neplnění) bodů 1-7. Při porušení fair-play může dojít k okamžitému vyřazení.

Při nesplnění dle bodu 8 (obvykle opakovaném, zvlášť při přechodu do starší kateg. nevyřazuje první rok), k posouzení celoroční snaha a jiné výsledky.

Při poklesu zájmu o trénink či na návrh klubového trenéra.

b) Podpora od TMK ÚKŠS:

1.      Účast na dotovaných kempech, soustředěních.

Podmínkou dotace je přihláška v uvedeném termínu. Dohlášky jen v případě volné kapacity a s plnou cenou, bez dotace.

2.      Při postupových kategoriích na MČech a MČR trenérské zabezpečení krajským trenérem (přípravy) nebo příspěvek na vlastního trenéra v místě akce.

3.      U talentů žáků listiny "A" a vybraných z listi juniorů  příspěvek na trenéra nebo jiná podpora.

U žáků listiny Bplus - podpora na trenéra na čtvrtletí.

4.      Další podpora, pokud by to rozpočet či granty dovolil. Např. příprava na akce.

5.      Spolupráce TMK s oddílovým trenérem.

6.      Slevy na  KP, případné další akce.

Aktualizace k lednu 2020, Pavel Chrz, předseda TMK ÚKŠS, pavel.chrz@sachyusti.cz 

Společná adresa na členy TMK (J.Balín, J.Rubeš, I.Šlampová, J.Fultner) kraj@sachyusti.cz  

http://www.chessul.org/

