Model 3.ligy C2 hranej švajčiarskym systémom od sezóny 2011-12
Obecné zásady:
1. Súťaž by sa hrala podľa platných Pravidiel FIDE a Súťažného poriadku družstiev.
Predkladaný návrh nie je v rozpore so súčasne platným SPD, kde sa v čl. 3.1 hovorí,
že „Všetky súťaže družstiev sa hrajú spravidla jednokolovo systémom každý
s každým podľa vyžrebovania.“, čo nevylučuje možnosť hrania súťaží aj iným
systémom.
2. Vklad za družstvo do súťaže by zostal na súčasnej úrovni vkladu v 3LC2, teda 17.- €.
3. Cenový fond by bolo možné z titulu väčšieho počtu družstiev v súťaži zvýšiť zo
súčasných 50.- €, 37.- €, 27.- € a rozšíriť napr. na 5 až 6 družstiev.
4. Postup a zostup: víťaz súťaže by postúpil do 2. ligy skupina C, zo súťaže by
nevypadával nikto.
5. Iné:
1. rozhodcov s platnou rozhodcovskou triedou na stretnutie zabezpečuje na svoje
náklady domáce družstvo. (Pozn.: V prípade odmeňovania rozhodcov je odmena
rozhodcovi 7.- € + príp. cestovné a stravné),
2. hracie dni súťaže sú stanovené na nedeľu, oficiálne začiatky stretnutí sú
stanovené na 9,00 hod., čakacia doba - 2 hodiny. Domáce družstvo má na prvej
šachovnici biele figúry,
3. hlásenie výsledkov: Organizační pracovníci oboch družstiev sú povinní
riaditeľovi súťaže e-mailom zaslať Zápis o stretnutí, resp. sms nahlásiť výsledok
stretnutia po šachovniciach do 20:00 hod. dňa konania stretnutia,
4. vylosovanie ďalšieho kola bude zverejnené v utorok po kole o 20,00 hod.
(odosielanie Zápisu o stretnutí riaditeľovi súťaže poštou v prvý pracovný deň
po odohraní stretnutia sa od tejto sezóny nevyžaduje. Domáce družstvo však
musí pre potreby riešenia prípadných protestov Zápis o stretnutí archivovať
do skončenia súťaže!)
5. zákazy a disciplína – zostávajú v platnosti tak, ako doteraz.
Hrací model súťaže:
6. celá súťaž bude riadená oficiálnym šachovým programom SwissManagerUniCode
podľa zásad švajčiarskeho systému pre družstvá
7. súťaž bude hraná na 11 kôl a rovnako ako doteraz budú individuálne výsledky hráčov
zasielané na zápočet RTL FIDE aj LOK SR
8. štartové čísla družstiev budú pridelené podľa ratingu družstva vyrátaného ako priemer
z 8 najvyšších ratingov hráčov uvedených na súpiske
9. systém bodovania môže byť dvojaký:
a/ ako doteraz (víťazstvo – 3 b., remíza – 1 b., prehra – 0 b.)
b/ ako na šachovej olympiáde (víťazstvo – 2 b., remíza – 1 b., prehra – 0 b.)
10. družstvá budú môcť bez postihu v priebehu súťaže vynechať max. 2 kolá, kedy
nebudú „nasadzované“ resp. môžu aj odstúpiť zo súťaže, ak to preukázateľným
spôsobom (list, e-mail, sms) oznámia riaditeľovi súťaže 24 hodín pred zverejnením
vylosovania nasledujúceho kola
(Poznámka: v prípade neoznámenia skutočností týkajúcich sa nasadzovania v ďalšom
kole sa bude postupovať v zmysle aktuálne platného Sadzobníka poplatkov a pokút!)

Možné problémové okruhy a návrhy na ich riešenie:
1. ak by mal oddiel v súťaži 2 družstvá (podmienka oddelených súpisiek), môže dôjsť
v tomto prípade ku kolízii domácich zápasov a môžu nastať problémy s hracou
miestnosťou (aj inventárom), organ. pracovníkmi družstiev, rozhodcami. V takomto
prípade by boli nasledovné možnosti:
a) jeden zo zápasov odohrať o deň skôr, teda v sobotu (napr. nižšie nalosované družstvo)
b) v prípade dvojzápasu v nedeľu:
- organ. pracovníci a rozhodcovia môžu byť tí istí, nakoľko ich skumulované
povinnosti sa dajú aj pri dvojzápase zvládnuť,
- ak by pre dvojzápas nestačila kapacita hracej miestnosti je možné pri nasadzovaní
jednému z družstiev (ručne) prehodiť farbu, aby toto družstvo hralo vonku,
- nedostatok inventára sa dá zvládnuť tak, že by hosťujúce družstvo priviezlo so
sebou potrebný inventár (resp. zapožičaním)
2. pre posunutie začiatku zápasu, resp. zmeny termínu, platia ustanovenia platného SPD

Stručné dopňujúce informácie o švajčiarskom systéme
Švajčiarsky systém je spôsob organizácie športových súťaží používaný väčšinou v
mentálnych športoch.
Používa sa, keď je naplánovaný výrazne menší počet kôl, než je počet účastníkov. Základnou
ideou systému je, že v každom kole hrajú proti sebe súťažné jednotky, ktoré majú približne
rovnaký počet bodov.
Švajčiarsky systém je spôsob organizovania šachových súťaží, v ktorých je oveľa viac
účastníkov, než plánovaný počet kôl. Týmto systémom môžu byť hrané súťaže jednotlivcov i
súťaže družstiev. Prvýkrát sa takto hralo v Zürichu v roku 1895.

Súťaž jednotlivcov
Pred začiatkom súťaže sú hráči utriedení podľa aktuálneho ELO ratingu. V prvom kole, ak je
súťažiacich n a n je párne, hrajú proti sebe dvojice: 1 proti n/2+1, 2 proti n/2+2, ... n/2 proti n.
Ak je nepárny počet párov, v prvom kole hrajú dvojice 1 proti (n+1)/2, 2 proti (n+1)/2+1.
Hráč s najnižším Elom v prvom kole nemá súpera a automaticky získava 1 bod.
V každom ďalšom kole hrajú v skupinách hráči, ktorí majú rovnaký počet bodov. Počítačové
programy sú nastavené tak, aby hráči hrali rovnako často bielymi a čiernymi figúrkami.
Konečné poradie je dané propozíciami súťaže, väčšinou v tomto poradí:
1. Body
2. Buchholz
3. Progress
4. väčší počet vyhratých partií (prípadne väčší počet vyhier s čiernymi figúrkami)
Buchholz je prvé dodatkové kritérium pre stanovenie poradia v šachovom turnaji, ak sa hrá
švajčiarskym systémom. Je to súčet výsledných bodov hráčov, proti ktorým hráč hral. Keďže
v švajčiarskom systéme každý hráč hrá proti iným hráčom, ako ostatní hráči, keď dvaja hráči
získali rovnaký počet bodov, Buchholz meria relatívnu silu súperov, proti ktorým hráč hral.
Progress v šachu je dodatkovým kritériom, keď sa turnaj hrá švajčiarskym systémom. Je to
súčet súčtov bodov hráča po jednotlivých kolách. Ak nerozhodli kritériá s vyššou prioritou,
lepšie sa umiestni hráč s väčším progresom.
Príklad. Majme dvoch hráčov, ktorí hrali takto:
Prvý stĺpec výsledok v danom kole, druhý súčet bodov, tretí progress.
hráč A

hráč B

1.
2.
3.
4.
5.
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1|
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3| 6||
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4| 14||
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0| 0
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4| 10

Súčet bodov majú rovnaký, ak majú aj rovnaký Bucholz, lepšie sa umiestni prvý hráč, pretože
má výsledný progress 14, kým druhý hráč má progress 10.

Súťaž družstiev
Súťaž družstiev sa hrá podľa tých istých kritérií, len pravidlo o striedaní farieb je menej
dôležité.
Švajčiarskym systémom sa hráva napríklad Šachová olympiáda.

V B.Bystrici, 23.11.2010
Ing. Anton Geffert, CSc.
riaditeľ súťaže

Pripomienky a diskusia k návrhu:
Odpovedať |R. Toma adresátom mne, Adamec, Allarám, Budinský, Cerovský, Fábián, Fiala,
Fuchsleitner, Fuchsleitner, Giertli, Gregor, Gregor, Heintz, Hellebrandt, Jakab, Jakab, Kanoš,
Koreň, Koválik, Kremnica, Kuchyňa, Lafférs, Longauer, Mikeška, Molnár, Ondráš
zobraziť podrobnosti 29. nov (Pred 8 dňami)
pozdravujem vsetkych,
kedze tento mail bol adresovany aj mne, tak napisem svoje vyjadrenie k tomuto navrhu aj ja,
myslim ze po tolkych rokoch mam dostatocny prehlad o tom ako to chodi v kluboch - pojdem
bod po bode a budem porovnavat sucastny system (2 skupiny kazdy s kazdym) a navrhovany
system (1 skupina svajciar)
nech si kazdy sam urci ci je to vyhoda alebo nevyhoda oproti terajsiemu systemu
1. nezmeni sa nic
2. v novom systeme sa zvysi vklad do sutaze pre terajsie druzstva 4. ligy o cca 30%
3. v terajsom systeme je odmenovanych 6 druzstiev, v novom bude 5 mozno 6, navyse v
novom systeme sa budu terajsie 4.ligove druzstva skladat na ceny pre terajsie 3-ligove
druzstva (4, 5, mozno 6 miesto v poradi), rozdiel v tychto ligach je predsa len viditelny a nie
je ziadny predpoklad zeby sucastne 4.ligove druzstva bojovali o ceny
4. v sucastnom modeli hraju o postup cca 3 druzstva v kazdej skupine, asi dalsie 2-3 v kazdej
skupine hraju o ceny a asi 3-4 hraju o udrzanie v tretej lige, takze asi 14-15 druzstiev hra o
nieco, v navrhovanom systeme budu hrat o postup tiez asi 3druzstva a asi dalsich 5 bude hrat
o ceny, teda spolu asi 8 druzstiev bude hrat o nieco a ostatnim nepojde vobec o nic
5.1. až 5.3 nezmeni sa nic

5.4.a) co sa stane ked sa stretnutie neodohra z objektivnych dovodov? co sa stane ked poda
niekto protest?
musia sa dodrziavat pravidla a su tam rozne casove intervaly ktore sa musia dodrzat, takze
mozu vznikat rozne situacie (mozne problemy? - predsa len hra sa v zime a nie v lete)
5.4.b) v sucastnosti kazdy na zaciatku sezony vedel kedy a kde bude hrat (ci doma alebo
vonku) a vedel si zabezpecit hraciu miestnost v dostatocnom predstihu, ma navrhovatel
zistene kolko druzstiev si dokaze zarezervovat miestnost ak bude mat na to iba tyzden? (viem
ze take druzstva su) a co sa stane ked sa to druzstvu ani nebude dat? (choroba, pracovne
zalezitosti OP, zatupcu OP, majitela hracej mistnosti a pod.)
dalej mozu byt problemy ohladom jednotlivych hracov, napr. robi niekto na smeny a ma
poobednu smenu - ked hra doma v pohode to stiha ked hra vonku tak musi mat volno alebo
dovolenku - je tyzden dostatocna doba aby si mohol vybavit nahradu za seba v praci?

dalsia vec financie - v sucastnom systeme kazdy na zaciatku sezony vedel kam pojde hrat
zapas vonku a vedel si spocitat kolko financii na sezonu bude asi potrebovat a vedel teda
ziadat od sponzora potrebnu sumu, v navrhovanom systeme nikto nic dopredu nevie, ani to ci
bude hrat viac doma alebo vonku - ako budu druzstva vediet kolko budu potrebovat financii
na sezonu?
5.5 a 6. nezmeni sa nic
7. pre sucastne tretoligove druzstva sa nezmeni nic, 4-ligove budu mat vyssie naklady na
cestovanie (zvysi sa pocet kol - jeden az dva zapasy vonku navyse)
8. nekomentujem
9. je to na zvazenie kazdeho co je lepsie
10. tak toto uz zavana manipulaciou zapasov, ked si bude niekto moct povedat ze dalsie kolo
nehram. Ako som uz pisal vyssie vacsine druzstiev v novom systeme nepojde uplne o nic.
kazdy bude v nedelu vediet ake boli vysledky, nahodi si to do programu a da si vylosovat
nove kolo (vzdy to losovanie bude rovnake pokial budu tie iste podmienky pred spustenim
losovania) takze ak nahodou zisti ze dalsie kolo bude mat ist hrat von 130-140 km, tak radsej
nahlasi ze dalsie kolo vynechava a bude sa spoliehat ze potom nasledujuce pojde k blizsiemu
superovi
a navyse to moze legalne urobit az dva krat
11. (bod riesenie moznych problemov)
ma riaditel sutaze (navrhovatel noveho systemu) vyjadrenie od druzstiev ktore hraju aj v tretej
aj vo stvrtej lige? kolko druzstiev budu mat v pripade noveho sytemu? momentalne sa to tyka
druzstiev Balazske Darmoty, B. Stiavnica a Podpolanie
v sucastnom systeme hra 21 druzstiev (12+9), kolko by ich hralo v novom systeme?
11.a) toto negarantuje ziadny svajciar, a uz vobec nie ked hra 20 druzstiev na 11 kol
11.b) toto by bolo riesenie, ale zase tu prichadza problem z hracou miestnostou - mozem ju
vybavit aj na sobotu?

11.c) nedostatok hracieho priestoru sa nesmie nahradit nalosovanim opacnych farieb !!!! kto
zaplati cestu druhemu druzstvu? budu s tym suhlasit superi? kto zaplati poplatok za
miestnost? budu s tym suhlasit superi? alebo ?
12. (dalsie veci ktore neboli doteraz spomenute)
kolko hracov hra v sucastnosti tretiu aj stvrtu ligu? (za dve rozne drzstva - licencie)
kolko druzstiev odstupi z dovodu nedostatku hracov? (budu musiet mat licencie z ineho kraja,
lebo v kraji budu zakazane licencie medzi druzstvami)
ako sa znizi/zvysi kvalita sutaze? (priemerne elo zakladnej zostavy - ked vypadnu licencny
hraci)
to je zatial vsetko co ma napadlo :)
dufam ze to nebolo prilis dlhe, ale je tu dost rozdielov ktore bolo treba spomenut
Toma
Standa :-) adresátom mne, Adamec, Allarám, Budinský, Cerovský, Fábián, Fiala,
Fuchsleitner, Fuchsleitner, Giertli, Gregor, Gregor, Heintz, Hellebrandt, Jakab, Jakab, Kanoš,
Koreň, Koválik, Kremnica, Kuchyňa, Lafférs, Longauer, Mikeška, Molnár, Ondráš
zobraziť podrobnosti 30. nov (Pred 7 dňami)
Dobry den,
podla mojho nazoru negativa tohto modelu prevazuju a sucasny model vyhovuje lepsie.
Dve najzavaznejsie:
1. druzstva, ktore teraz hraju 3. aj 4. ligu, nebudu mat dostatok hracov a tak dojde k ich
redukcii.
2. svajciarsky sytem na 11 kol s poctom druzstiev okolo 20 (a to je optimisticky odhad) je v
podstate loteria a nema ani naznak objektivity a spravodlivosti.
Prajem prijemny vecer.
Standa:-) Kuchyna
standa@kuchynas.sk
0903 124387
www.kuchynas.sk
Ján Stehlík adresátom Standa, mne, Adamec, Allarám, Budinský, Cerovský, Fábián, Fiala,
Fuchsleitner, Fuchsleitner, Giertli, Gregor, Gregor, Heintz, Hellebrandt, Jakab, Jakab, Kanoš,
Koreň, Koválik, Kremnica, Kuchyňa, Lafférs, Longauer, Mikeška, Molnár
zobraziť podrobnosti 1. dec (Pred 6 dňami)
Všetkých zdravím,
tiež si myslím že nový model by nebol lepší . Zdôraznil by som niekoľko faktov:
1. významne by sa obmedzil počet zápasov v ktorých by mohol hráč nastúpiť v súťažných
zápasoch v rámci terajších družstiev 3. a 4.ligy nášho regiónu.

Toto by najviac postihlo talentované deti a mládež ktorým vek, rodinné podmienky,
výkonnosť a pod., nedovoľujú hrať na licenciu v inom regióne, alebo v 2.lige a vyššie.
Myslím, že by sa tým znížila motivovanosť nielen detí a mládeže, ale často aj ich rodičov
prispievať k rozvoju šachovej hry v našom kraji. Mohlo by teda dôjsť k zaostávaniu voči
iným regiónom.
2. zásadne by sa skomplikovala organizačná náročnosť na strane klubov.
Obávam sa však, že k zjednodušeniu by nedošlo ani na strane riadenia súťaže.
a) komplikácie na strane klubov by spôsobil najmä krátky čas od losovania súperov po
samotný zápas. Vylúči sa tým možnosť dlhodobejšieho plánovania a prípravy, čo spôsobí u
niektorých klubov dodatočné problémy:
- so zabezpečením hracej miestnosti - dopredu nebude vedieť, kde hrá ďalší zápas
- so zabezpečením rozhodcu
- so zabezpečovaním hráčov na zápasy- turnusová zamestnanosť, štúdium v iných
mestách-aj značne vzdialených , zdravotný stav a pod.
- so zabezpečením dopravy na zápas
b) na strane riadenia súťaže môže tiež krátkosť času spôsobiť stresové situácie napríklad pri:
- dlhšom výpadku elektriky, internetu, alebo inej komunikačnej techniky
- chorobe, pracovnom vyťažení a iných nepredvídateľných udalostiach
3. Ak sa nemýlim, boli by sme jediným krajom v SR "fungujúcim" odlišným systémom.
Aj keď nie som v zásade proti novinkám, uprednostnil by som, aby sa nový systém, ak by bol
leší ako doterajší, presadzoval a zaviedol zároveň vo všetkých krajoch.
Navrhovaný model sa mi teda nepozdáva a nepozdáva sa ani ostatným funkcionárom
nášho klubu, s ktorými som to diskutoval.
Myslím však,že by bolo dobré porozmýšľať o spôsobe ako do krajských súťaží "dostať"
viac mládeže. Jednou z ciest by mohlo byť aj to, ak by sa napríklad našiel systém zväzovej
podpory mládežníckych družstiev. Veď ide o budúcnosť nielen šachovej hry, ale aj o širšie
súvislosti. Čím viac detí a mládeže sa podarí dostať od znudeného túlania sa po uliciach, po
obchodných centrách a od iných bezcieľnych činností za šachovnice, kde môžu cieľavedomo
rozvíjať svoj intelekt a férovú súťaživosť, tým viac poslúžime nielen šachu, ale aj lepším
vyhliadkám celej spoločnosti.
Prajem pekný deň,
Stehlík st., ŠK Podpoľanie
A.Geffert – 7.12.2010
Chcem poďakovať všetkým, ktorí zareagovali na mnou rozoslaný návrh a vyjadrili sa k
nemu, najmä preto, že niektoré zpripomienok majú svoje opodstatnenie. Trochu ma mrzí, že
všetky tri reakcie boli negatívne a nikto v návrhu zatiaľ nenašiel - lebo ani nehľadal - nič
pozitívne! Preto by som sa chcel najprv vyjadriť k tomu, prečo návrh modelu hrať šachovú
súťaž v našom kraji švajčiarskym systémom vlastne vznikol.
Návrh vznikol predovšetkým z dôvodu optimalizácie našej 4.ligy, s ktorou je v
posledných rokoch, podľa môjho názoru, v kraji problém (3.ligy sa dotýka iba
„druhostupňovo“):

za posledné roky je pravidelne v 4.lige nášho kraja menej družstiev (9-10), ako býva
normálne zvykom (12). Tohto roku bol počet 9 družstiev v súťaži rozšírený úplne na poslednú
chvíľu, až na losovaní krajských súťaží v septembri, a tak povediac „umelo“!! Je to zákonitý
odraz zhoršenia podmienok pre voľnočasovú činnosť mládeže aj dospelých v celej našej
spoločnosti
ďalej je to kvôli tomu, že táto súťaž sa hrá na celom území BB-kraja, ktorý je zo
všetkých slovenských krajov najväčší a zároveň má aj najčlenitejší terén, najhoršiu cestnú sieť
- je teda v našom kraji zlá dostupnosť a pritom za vysoké náklady, čo znamená nízku
motiváciu klubov hrať ju
motiváciu zhoršuje aj to, že súťaž sa neposiela na ratingovanie na FIDE (započítava sa
iba na LOK, ktorá je pre hráčov z roka na rok menej zaujímavá a bez motivácie, napr. hráči
bez FIDE-ratingu platia vyššie vložné na turnajoch a p.)
keďže za ratingovanie každej súťaže na FIDE sa platí (ratingovanie krajských súťaží si
hradí kraj), zmena by priniesla tú výhodu, že za jedny peniaze by šli na rating výsledky cca 20
družstiev, nie iba 12, ako je to teraz a za 2-3 roky by túto zmenu hracieho systému bolo v kraji
už „pozitívne cítiť“!
Vyjadrenie k došlým pripomienkam:
ad R. Toma:
bod 2 a 3 – zvýšenie vkladu pre družstvá 4.ligy z 13.- na 17.-€ im umožní odohrať viac
zápasov s kvalitnými súpermi, ako je tomu doteraz, čo umožní hráčom napredovať (zlepšovať
sa). Má to veľký význam najmä pre deti a mládež, ak dostanú príležitosť. Nevidím problém,
ak sa zástupcovia klubov dohodnú, aby sa z vložného do líg odmeňovali aj vytypované
mládežnícke kategórie (používaný program SM to bez problémov zvláda), čo by bol ďalší
zaujímavý motivačný stimul
bod 4 – súhlasím, že v novom modeli by menej družstiev „hralo o niečo“ (teraz 14-15,
potom cca 10, t.j. 3-4 o postup a ďalších 5-6 o ceny), ale o rating FIDE by v priebehu 2-3
sezón už mohli hrať všetci hráči (starí aj mladí). A to, že by nikto zo súťaže nevypadával,
vnímam ako pozitívum – odbúral by sa strach a stres z možného vypadnutia, mládež by tak
mohla dostávať viac príležitostí, čo by pomohlo jej rýchlejšiemu napredovaniu
bod 5.4 a/ áno, neodohratie stretnutia z objektívnych dôvodov môže byť problém, s
ktorým si ale losovací program vie poradiť bez toho, aby sa súťaž narušila! Veď aj pri
súčasnom modeli sa takéto veci stávajú a stretnutie sa odohrá v najbližšom možnom termíne
5.4 b/ aj v tomto modeli by družstvá vedeli od vylosovania súťaže, kedy budú hrať,
okrem 1.kola ale nebudú vedieť s kým a kde
hracie miestnosti oddielov, organizační pracovníci aj ich zástupcovia a ďalšie kontakty
musia byť známe už pri vylosovaní spolu so súpiskami a budem rád, ak sa k „rezerváciám
miestností“ vyjadria konkrétne kluby, ktoré by s tým mohli mať problém
problémy jednotlivých hráčov (smennosť a pod.) je podľa mňa umelo nastolený, lebo
podľa dopredu známych termínov (pauza medzi kolami bude 2 až 3 týždne) si bude vedieť

vyriešiť takúto situáciu každý hráč sám a včas - alebo sa predsa tento problém rieši
náhradníkmi na súpiske
áno, financie potrebné na sezónu v terajšom systéme bolo možné odhadnúť s veľkou
presnosťou hneď po vylosovaní (aj to či bude hrať družstvo o 1 zápas viac doma alebo
vonku). V novom modeli bude po vylosovaní vedieť s veľkou pravdepodobnosťou, či bude
hrať v sezóne o 1 zápas viac doma alebo vonku, ale nebude vedieť dopredu súperov, čo môže
mať dobré aj zlé stránky. Tou zlou je spomínaný sťažený odhad potreby financií, ale myslím
si, že nikto nezháňa financie na sezónu presne „na cent“! Dobrou by mohlo byť obmedzenie
možných dlhodobejších špekulácií s výsledkami zápasov
bod 7 vyššie náklady pre družstvá zo 4.ligy im ale prinesú aj pozitíva – hráči zohrajú
viac zápasov a budú to navyše partie so zápočtom na FIDE (zo začiatku nie všetky, ale z roka
na rok ich bude viac a budú rýchlejšie pribúdať)
bod 9 systém bodovania je otvorený a je na dohode klubov, na akom systéme
bodovania by sa dohodli
bod 10 vynechanie kola (v návrhu až dvoch!?!) v turnajoch hraných švajčiarskym
sytémom je možné (a aj odstúpenie účastníka zo súťaže). Ak to bude prijaté a v Rozpise
súťaže „náležite ošetrené“ aj prípadnými sankciami (finančná pokuta a i.), bude súťaž určite
regulárnejšia, ako je tomu v súčasnom systéme, keď niekto odstúpi alebo je vylúčený v
priebehu súťaže a napr. takéto kontumačné výsledky 8:0 rozhodujú o postupe alebo
vypadávaní! Družstvo, ktoré by toto v novom sytéme urobilo, určite nebude „hrať o niečo“
(postup, ceny, menej partií posielaných na FIDE) a môže byť aj inak postihované
bod 11 kolízia súpisiek družstiev sa v súčasnosti týka 3 družstiev (Podpoľanie,
B.Štiavnica a Balassgyarmati) a ak by nedokázali postaviť družstvá s oddelenými súpiskami,
klesol by počet družstiev na 18. Po technickej stránke je aj tento počet družstiev na 11 kôl
program schopný zvládnuť. Nevidím ale znižovanie počtu družstiev až tak čierne, lebo nový
model umožní dať viac príležitostí mládeži a deťom (a aj ďalším, ktorí v súčasnosti málo
hrávajú)
bod 11 a-c/ pri kolízii domácich zápasov dvoch družstiev rovnakého klubu je v návrhu
niekoľko alternatív riešenia a je na dohode zástupcov klubov, aké riešenie prijmú
bod 12 obsahuje otázky, ktoré budú najlepšie vedieť zodpovedať zástupcovia
jednotlivých klubov. Pri predbežnej kontrole som zistil, že problém licencií medzi 3. a 4.ligou
sa v tejto sezóne týka celkom 20 hráčov, ale „reálne“ je to cca polovica (takí, čo budú
pravidelne nastupovať v oboch súťažiach)! Na konci sezóny ich bude možné spočítať a na
túto otázku odpovedať celkom presne! Tento problém by som stručne pomenoval „licencie vs.
mládež“!
ad S.Kuchyňa:
bod 1 bol diskutovaný v odpovedi na pripomienky R.Tomu. Áno, s veľkou
pravdepodobnosťou dôjde k redukcii počtu družstiev, ale vôbec to nemusí byť nevýhoda!
Závisí od uhla pohľadu a cieľov, ktoré sa návrhom sledujú

diskusiu o „lotérii, neobjektivite a nespravodlivosti“ nechávam na stretnutie zástupcov
klubov, lebo v doručenom e-maile toto tvrdenie nebolo ničím podložené?!?
ad. J.Stehlík st.:
bod 1 nie je nijak doložené „významné obmedzenie počtu zápasov...“ K tomuto
problému som sa už vyjadril v odpovedi na pripomienky R.Tomu (bod 12) a mám na vec iný
názor. Myslím si, že pri kombinácii so zorganizovaním 1 – 2 turnajov vďaka uvoľneným
termínom, by počet zápasov v sezóne stúpol a motivácia detí a ich rodičov by bola vďaka
ratingovaniu súťaže na FIDE vyššia
bod 2 a/ čas od losovania po zápas by bol 2 až 3 týždne, čo dáva dostatočný priestor na
kvalitnú prípravu (k veciam uvedeným v jednotlivých odrážkach som sa už zväčša vyjadril a
patria k bežným problémom organizačných pracovníkov oddielov, ktoré riešia aj v súčasnosti)
bod 2 b/ nejdem podrobne komentovať, lebo mi napadá ešte oveľa širšia paleta rôznych
pohrôm a katastrof, ktoré tu neboli spomenuté. Závažná pripomienka, ktorou sa treba
zaoberať, je mechanizmus fungovania v prípade dlhšieho výpadku riaditeľa súťaže. V
súčasnosti je táto otázka riešená vymenovaním iného riaditeľa riadiacim orgánom súťaže (v
našom prípade by to bol výbor KŠZ) – buď dočasným alebo trvalým poverením napr.
predsedu ŠTK v kraji. Táto hrozba bola reálnejšia v čase, keď obe funkcie – riaditeľa súťaží aj
predsedu ŠTK v kraji - robil R.Toma a nikto sa kvôli tomu vtedy nevzrušoval
bod 3 áno boli by sme jediným krajom v SR, kde by sa súťaž takýmto spôsobom hrala.
Neviem zodpovedne posúdiť, či byť v niečom (a konkrétne v tomto) prvý je pozitívum alebo
negatívum?! Ja osobne nemám strach ísť do nových vecí, ak bude klubmi v kraji nový model
súťaže prijatý a nebudú sa ho snažiť „sabotovať“!
ostatné veci – otázka zväzovej podpory pre mládež, patrí na širšiu diskusiu na iných
„fórach“ a netýka sa priamo návrhu nového modelu súťaže.
S pozdravom – A.Geffert (riaditeľ súťaží)

R. Toma adresátom mne, Ján, Standa, Adamec, Allarám, Budinský, Cerovský, Fábián, Fiala,
Fuchsleitner, Fuchsleitner, Giertli, Gregor, Gregor, Heintz, Hellebrandt, Jakab, Jakab, Kanoš,
Koreň, Koválik, Kremnica, Kuchyňa, Lafférs, Longauer, Mikeška
zobraziť podrobnosti 7.12.2010
k tomu vsetkemu mam len 3 pripomienky
1. ratingovanie na FIDE
a.) ohladom toho ze sa bude 4. liga zapocitavat na FIDE bolo asi pred 2 rokmi hlasovanie
klubov a takmer vsetky kluby 4. ligy to zamietli

b.) nie je pravda ze keby bola jedna skupina tak by za tie iste peniaze bolo viac zapoctov na
FIDE - neplati sa totiz za pocitanu skupinu ale za pocitaneho hraca, takze urcite by to bolo z
pohladu financii lacnejsie 2 samostatne skupiny a to z toho dovodu ze v 3. lige je vela hracov
z FIDE (niekedy aj komplet zakladna zostava), takze tie 3 partie z hracmi FIDE (aby mal
zapocitanu sutaz) uhra takmer kazdy hrac zakladnej zostavy z terajsich 4.-ligistov
2. odstupenie zo sutaze (nelosovanie)
ano, druzstvo ktore odstupi nebude hrat s pravdepodobnostou 100% o nic, ale jeho
nelosovanie 100% ovplyvni dalsie druzstva ktore budu o nieco bojovat - sam pises ze o ceny
sa bude bojovat do 10. miesta - chces tvrdit ze nikto z nich nebude hrat s odstupujucim
druzstvom? ako k tomu pridu niektori co budu mat tu smolu a nebudu si moct s tymto
druzsvom vylepsit skore?
3. neparny pocet druzstiev
je to v poriadku ak pri pocte napr. 19. druzstiev ziska 11 druzstiev zadarmo 3 body a vysledok
8:0? garantujes ze to nebude nikto z drustiev co budu o nieco hrat?

Peter Fiala adresátom mne - zobraziť podrobnosti 7.12.2010
Ahoj Tonko!
Zámerne som nereagoval na nový model - myslím, že môj názor poznáš - som za!
K pripomienkam - aj nepodložený argument je argument...držím nám palce aby sme to
schválili - zrejme na OPEN BB 2.1.2011
Máš plnú podporu nášho klubu.
pf

milan.michalicka@sk.abb.com adresátom Zdenek, mne
zobraziť podrobnosti 8.12.2010
|
| 07.12.2010 | | 22:54 | |
|Zdenek Gregor <gregor_zdenek@stonline.sk>
| To:
Milan Michalicka/SKABB/ABB@ABB_SK01
| Subject: FW: nový model pre 3.lgu v kraji BB - návrh
Ahoj Tono,
Až teraz som sa dostal k tvojmu návrhu a tejto diskusii. Nemám maily na
ostatných účastníkov tejto diskusie, preto to posielam len tebe a Zdenovi.
Prosím prepošli tento môj príspevok a návrh ostatným. Možno by bolo dobré
otvoriť takúto diskusiu na šachovom fóre www.chess.sk.
V každom prípade som rád, že si sa chytil do zatraktívnenia klubových
súťaží. Súťaže družstiev považujem za jednu z najdôležitejších súčastí
šachového života.
Švajčiarsky systém sa mi nepáči z viacerých dôvodov:
1. sťažuje prácu organizačným pracovníkom - napr. rezervácia miestnosti,

problémy so súpiskou - niektorí hráči nechcú hrať vonku, niektorí nechcú
ďaleko cestovať, niektorí nastupujú podľa sily súpera.
2. viacerým ubudnú šachové príležitosti, hrajú 3. a 4. ligu súčasne
3. klesne prestíž 3. ligy - všetci budú hrať už len najnižšiu súťaž
4. niektorý hráči hrajú radi 4. ligu práve preto, že tam nemôžu straťiť
svoje často ťažko nadobudnuté FIDE ELO a z chuti si zahrajú.
5. Počet družstiev na 9 kolový švajčiarsky systém je prinízky
Dovolím si navrhnúť iný systém:
1. Zachovať 3. ligu v tom formáte ako sa hrá teraz.
2. Štvrtú ligu poňať ako náborovú súťaž. T.j. znížiť počet hráčov na 5 a
umožniť hrať na 5.prípadne aj na 4. šachovnici aj neregistrovaným hráčom
mimo súpisky.
3. Prípadne podľa počtu družstiev štvrtú ligu rozdeliť na dve súťaže sever
(okresy Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Žiar, Detva...)a juh(okresy
Jelšava, Lučenec,Veľký Krtíš, Rimavská Sobota ...), tieto by sa hrali
dvojkolovo.
Z tohto návrhu očakávam zvýšenie počtu družstiev, ktoré by hrali 4. ligu.
- Družstvo na zápas vonku potrebuje len jedno auto a menej hráčov.
Rozdelenie okresov znižuje vzdialenosti. Podstatne sa znižujú náklady.
- V takomto prípade by sme v Juniore vážne rozmýšlali o dvoch družstách v
štvrtej lige. Junior C - starí páni. Junior D - deti. Očakávam, že družstvá
ako Sliač, Brezno, Lúčky, Kurta B a ďalšie by sa v takomto prípade
poskladali.
- Možnosť, aby si zahrali aj neregistrovaný hráči, je výrazný náborový
prvok, ktorý pritiahne k šachu viacej ľudí najmä detí.
S pozdravom
Milan Michalička
Anton Geffert adresátom milan.michalicka.
zobraziť podrobnosti 8.12.2010
Zdravím Ťa, Milan.
Som rád, že si sa ozval - dosť dlho sme sa nestretli! Ak by si si našiel čas, tak sa zastav u nás
v CVČ a preberieme nastolenú tému podrobnejšie. Tvoje pripomienky sú zaujímavé, napr.
niektoré nápady podobné Tvojim som už pred časom zavrhol, ale rád si o nich s Tebou
pohovorím! Iba z konštruktívnej diskusie môže vzniknúť niečo nové a lepšie.
Tréningy teraz mávame v stredu od 16,00 do 19,00 hod.
Prajem Ti pekný večer - Tono G.
Ján Stehlík adresátom mne, Standa, Adamec, Allarám, Budinský, Cerovský, Fábián, Fiala,
Fuchsleitner, Fuchsleitner, Giertli, Gregor, Gregor, Heintz, Hellebrandt, Jakab, Jakab, Kanoš,
Koreň, Koválik, Kremnica, Kuchyňa, Lafférs, Longauer, Mikeška, Molnár
zobraziť podrobnosti 9.12.2010
Všetkým prajem pekný deň.
Ešte nejaké poznámky k diskusii:

1. myslím že došlo k nepochopeniu, keď pán Geffert skonštatoval v reakcii na moje výhrady,
že "nie je nijak doložené významné obmedzenie počtu zápasov..."
K tomuto chcem uviesť, že naše 4.ligové družstvo Podpoľania má na súpiske až 11 hráčov,
ktorí sú buď na 9.mieste a nižšie na súpiske v našom treťoligovom družstve, alebo sú na
licenciu z Garde. Deviati z tohto počtu sú deti,alebo mládež. Všetkým týmto hráčom sa teda
rozšíril teoretický potenciál zápasov okrem tých ktoré môžu odohrať v 3.lige o osem v 4.lige.
Podotýkam tiež, že mnohí z týchto hráčov nedostávajú pravidelnú príležitosť v 3.lige, a tak
odohratie niekoľkých zápasov v 4.lige im významne zvýši zápasovú prax . Tým sa zvyšuje aj
ich výkonnosť a motivácia. Pri zmenenom systéme by takéto navýšenie počtu zápasov pre
hráčov súčasnej 3. a 4. ligy nebolo možné.
Ak by sme mali fungovať podľa navrhovaného systému, ostalo by nám na súpike terajšieho
štvtoligového družstva iba 5 hráčov. To by nás pravdepodobne prinútilo odhlásiť toto
družstvo zo súťaže pre ďalšiu sezónu.
2. nechcem byť len negativistický a skutočne si cením, že pán Geffert rozbehol túto diskusiu
a myslím, že to rozvoju šachu môže len pomôcť.
Odporúčal by som však, aby tretia liga zostala v súčasnej podobe, nakoľko tu nevidím
závažné
problémy so súčasným systémom, a teda ani vážne dôvody na zmenu.
Čomu by sa možno bolo treba povenovať je štvrá liga a myslím ,že nápady p.Michaličku
stoja
za zváženie.
S pozdravom , Stehlík
Anton Geffert adresátom Adamec, Allarám, Budinský, Cerovský, Fábián, Fiala, Giertli,
Hellebrandt, Jakab, Jakab, Kanoš, Koválik, Kuchyňa, Lafférs, Longauer, Molnár, Ondráš,
Randis, Rogos, Stehlík, Šulko, Toma, Zicho, Fuchsleitner, Fuchsleitner, Gregor
zobraziť podrobnosti 20.12.2010
Srdečne všetkých zdravím.
Do diskusie sa ohlásili opäť R.Toma a J.Stehlík st., svoje postrehy a návrhy poslal aj
M.Michalička. Viac zatiaľ nikto!
Skúsim teda reagovať na ich e-maily:
- ad. R.Toma:
- registračný poplatok na FIDE za jednu súťaž s priem ratingom pod 2300 je 50.-Eur. Za
ratingovanie 3.ligy si ho platí náš kraj (keby sme chceli ratingovať aj 4.ligu, platili by sme
ďalších 50.-Eur)! O tom bolo pred spomínaným časom hlasovanie, kde sa toto neschválilo (aj
ja osobne som bol proti)! Po novom by však bola za "jedny peniaze" posielaná na FIDE-rating
súťaž s väčším počtom družstiev (a aj hráčov)! Tu je ten prínos návrhu!! Za hráčov na FIDElistine platí poplatok (1.-Euro/hráč) šachový zväz (aspoň zatiaľ to tak je)!
- druhý a tretiu pripomienku môže potvrdiť alebo vyvrátiť iba vlastná skúsenosť s riadením
ligy "švajčiarákom"! Je možné v závislosti od počtu družstiev v súťaži oproti návrhu
znížiťpočet odmeňovaných družstiev a napr. radšej motivovať mládež podľa výsledkov!?!
- ad J.Stehlík st.:
- áno, dotknuté oddiely (kam patrí aj Podpoľanie) by museli zvážiť filozofiu zostavovania
súpisiek! Keďže by už nemohli v tak širokej miere uplatňovať "licenčnú politiku", mohli by
dávať viac šancí tým, čo dnes hrajú málo, alebo nehrajú vôbec (mali by tak zápasov dosť - a

kvalitnejších, ako je tomu v súčasnosti)! Ak bude vážny záujem o rozvoj šachu medzi
mládežou a deťmi, nehľadali by sa možné cesty v odhlasovaní jedného družstva zo súťaže, ale
o zapojenie ďalších šachistov -najmä detí a mládeže
- aj ja si myslím, že v návrhoch M.Michaličku sú podnety, ktoré stoja za diskusiu a bolo by
ich možné využiť!
- ad M.Michalička:
- najprv "vyčítané" negatíva - 1. sťaženie práce org. pracovníkom by som rád prediskutoval
priamo s nimi na stretnutí v januári; 2. presné čísla budú k dispozícii až po skončení sezóny,
ale je tu šanca na využitie voľnejšieho kalendára na zorganizovanie 1 - 2 víkendových
turnajov v kraji, čím by sa situácia otočila! 3. pokles prestíže 3.ligy je podľa mňa vec
osobného názoru; 4. takých hráčov, čo radšej hrajú 4.ligu pretože neide na FIDE-rating
nepoznám, mohol by som sa o niektorých dozvedieť?! 5. môj pôvodný návrh je, aby sa hralo
na 11 kôl (nie na 9)
- návrhy - súhlasím, že 4.liga hraná s 5 hráčmi je praktická (a aj lacnejšia) - stačila by asi
súpiska s 8 hráčmi; chýba tu ale prepojenie na postup do vyššej súťaže. Navyše, ako náborová
súťaž by asi nemala vysokú prestíž a motivácia hráčov by bola nízka?!
- návrhy 2. a 3. by sa dali skombinovať aj s mojim návrhom!
Bolo by treba tieto námety poriadne domyslieť (podobnými som sa už pred rokmi zaoberal aj
ja, ale nebola vôľa k nim pristúpiť). Nič ale netreba dopredu odsudzovať a negovať, tak sa
ďalej nikdy nepohneme! Treba preto návrhy prediskutovať, podnetné pripomienky zohľadniť
a potom to skúsiť! Už sa teším na jenuárovú diskusiu, len aby bol na ňu potrebný čas.
Prajem všetkým dobrú noc - A.Geffert
R. Toma adresátom mne, Adamec, Allarám, Budinský, Cerovský, Fábián, Fiala, Giertli,
Hellebrandt, Jakab, Jakab, Kanoš, Koválik, Kuchyňa, Lafférs, Longauer, Molnár, Ondráš,
Randis, Rogos, Stehlík, Šulko, Zicho, Fuchsleitner, Fuchsleitner, Gregor
zobraziť podrobnosti 20.12.2010
1. neviem odkial to mas taketo "bludy" ohladom poplatkov na FIDE, ale skus si precitat kolko
sa plati za ratingovanie
http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=3&view=category
ja tam vidim napisane toto:
The registration fee is calculated on the following basis:
Swiss Tournaments: Number of players multiplied by 1 Euro
Team Tournaments: 1 Euro per player, no maximum
teda za kazdeho pocitaneho hraca sa plati 1 euro - pocitany hrac je kazdy s fide elom co ma
zapocitanu aspon 1 partiu a kazdy hrac bez fide co ma odohrate aspon 3 partie proti fide
elistovi
neviem ci si vtedy nebol na tom hlasovani, ked sa hlasovalo ci 4. ligu pocitat na fide alebo
nie, ale tak ako hovori Michalicka jednym z dovodov preco nie bolo aj to, ze si chcu niektori
fide elisti zahrat bez "stresu" ze pridu o elo :)
2. z navrhovanych moznosti na reorganizaciu sutazi sa mne osobne najviac pozdava navrh M.
Michalicku, ponechat 3. ligu tak ako je a 4. ligu urobit sutaz 5-clennych druzstiev (nie vsak

ako naborovu ale tak ako doteraz). Ak ma niekto financie a hracov, tak by mohol urobit aj 2
druzstva, kto ma menej moze mat len jedno - v zavistlosti na pocet prihlasenych drustiev by
sa mohla pripadne rozdelit na dve (tri) stvrte ligy (podla regionov) z ktorych by bud
postupovali vitazi, pripadne by vitazi odohrali medzi sebou baraz o postup - to vsetko je na
diskusiu
Toma
milan.michalicka@sk.abb.com adresátom Toma, mne, Adamec, Allarám, Budinský,
Cerovský, Fábián, Fiala, Giertli, Hellebrandt, Jakab, Jakab, Kanoš, Koválik, Kuchyňa,
Lafférs, Longauer, Molnár, Ondráš, Randis, Rogos, Stehlík, Šulko, Zicho, Fuchsleitner,
Fuchsleitner
zobraziť podrobnosti 21.12.2010
Dobrý deň,
V úvode sa priznám, že na problematiku organizácie súťaži v kraji sa
nepozerám komplexne. Na celú problematiku sa možno pozerám sebecky. Ide mi
najmä o zachovanie 4. ligy. Hrať 3. ligu švajčiarskym systémom považujem za
likvidáciu 4.ligy.
Tonovi Geffertovi sa ospravedlňujem za nekonštruktívny dialóg. Na osobné
stretnutie nemám čas. Možno bude kúsok času 2.1.2011 na turnaji v Banskej
Bystrici.
Ja teraz trénujem deti v Juniore Banská Bystrica. Považujem za veľmi
dôležité, aby hrali vážne partie. Už teraz viacerí hrávajú 4. ligu a
dosahujú celkom slušné výsledky. O túto súťaž je veľký záujem a deti ju
hrajú za odmenu. Je to najnižšia súťaž a hrajú v nej slabší hráči, pre
ktorých je určené národné elo. Napr. aj mne osobne by FIDE elo v tejto
súťaži vadilo. V budúcnosti plánujem s detmi takúto súťaž hrať (nie budúcu
sezónu) ako tréner a šofér. Moje elo sa pohybuje okolo 2200 a keď budem
hrať s hráčmi okolo 1900 pri výhre nezískam skoro nič a pri remíze, alebo
prehre stratím veľa.
Pod slovom náborová som myslel len to, že na 5. resp. aj na 4. šachovnici
by mohli hrať aj neregistovaný hráči. Napr. v krúžku sa objaví nové
talentované dieťa, alebo zistíte, že aj sused hrá šach a chcel by si to
vyskúšať. Ostatné by som zachoval. Súpisky by som nechal 20 členné. Víťaz
by postupoval do 3.ligy a posledný z 3.ligy by vypadol do 4.ligy.
Pri rozdelení 4. ligy na regióny vidím úspory v cestovaní a vyhnutie sa
dlhým cestám v zimných mesiacoch. Možností ako píše aj Rudo Toma je viacero
a je to na diskusiu. Mňa teraz napadajú tieto možnosti:
a. Jedna 4. liga
b. Dve separátne 4. ligy sever a juh hrané dvojkolovo. Víťazi postupujú,
alebo hrajú o postup do 3.ligy.
c. Dve ligy. Počas zimných mesiacov sa jednokolovo odohrá každá súťaž.
Tabuľka oboch súťaží sa rozdelí na hornú a dolnú. Horné družstvá a dolné
družstvá sa spoja do nových tabuliek. Už odohrané zápasy sa budú

započítavať a v jarných mesiacoch sa dohrajú zápasy. Víťaz postupuje do 3.
ligy.
Milan Michalička
R. Toma adresátom milan.michalic., mne, Adamec, Allarám, Budinský, Cerovský, Fábián,
Fiala, Giertli, Hellebrandt, Jakab, Jakab, Kanoš, Koválik, Kuchyňa, Lafférs, Longauer,
Molnár, Ondráš, Randis, Rogos, Stehlík, Šulko, Zicho, Fuchsleitner, Fuchsleitner
zobraziť podrobnosti 21.12.2010
dobry den vsetkym,
Milan ja chapem co chces dosiahnut tym, ze by mohli hrat aj neregistrovany hraci, len je
otazka ze ked uz hraju tak aby mali aj nejaku motivaciu v podobe vylepsenie si svojho ela.
Neregistrovanym totiz elo nepocitaju a ani ich superom. Takze aby mali hraci na 4.-5.
sachovnici nejaku motivaciu (nie len ti neregistrovany ale vsetci), bolo by asi lepsie pre nich
aby sa im pocitalo elo aspon narodne.
A co sa tyka poctu hracov na supiskach, tak aj taketo pripady riesi hraci poriadok druzstiev.
Maximalny pocet na supiske je 2,5 nasobok poctu sachovnic (v tomto pripade 13) a pocet
licencnych hracov v zapase by bol v tomto pripade 2 z toho max jeden s licenciou A.
Toma
milan.michalicka@sk.abb.com adresátom Toma, mne, Adamec, Allarám, Budinský,
Cerovský, Fábián, Fiala, Giertli, Hellebrandt, Jakab, Jakab, Kanoš, Koválik, Kuchyňa,
Lafférs, Longauer, Molnár, Ondráš, Randis, Rogos, Stehlík, Šulko, Zicho, Fuchsleitner,
Fuchsleitner
zobraziť podrobnosti 22.12.2010
Dobrý deň všetkým,
to :Rudo,
podstata mojho návrhu spočíva v benevolentnejšom nastavení pravidiel súťaže
4. ligy. Toto by mohlo minimálne zastaviť pokles a predpokladám, že aj nové
družstvá by sa pridali. Súťažný poriadok sa pre tento účel môže modifikovať
tak, aby to vyhovovalo tomuto cieľu. S počtom hráčou na súpiske nemám
problém. Skôr by som zvýšil počet licencií.
Za neregistrovaného hráča považujem hráča mimo súpisky. Je to hráč bez ELO
a ak by chcel hrať aj v dalšej sezóne musel by sa zaregistrovať. Pre týchto
hráčov nemá v prvej sezóne význam počítať ELO. Im súperom sa tiež ELO tak
či tak neráta.
Otázky okolo ELO, počtu hráčov a licencií, hry neregistorvaných hráčov
považujem za vedľajšie a dohodneme sa podľa názoru väčšiny.
Hlavnou otázkou je či zníženie hráčov na 5 a prípadné ďaľšie zmeny, by
zvýšili záujem o 4. ligu. Ako je to u Vás? Je možné, že za týchto podmienok
začne znova hrávať Žiar, Žarnovica, prípadne niekto ďalší? Proprosím aj
ostatných diskutujúcich, aby sa k tomuto vyjadrili.

Milan Michalička
Anton Geffert adresátom milan.michalic., Toma, Adamec, Allarám, Budinský, Cerovský,
Fábián, Fiala, Giertli, Hellebrandt, Jakab, Kanoš, Koválik, Kuchyňa, Lafférs, Longauer,
Molnár, Ondráš, Randis, Rogos, Stehlík, Šulko, Zicho, Fuchsleitner, Fuchsleitner, Gregor
zobraziť podrobnosti 31.12.2010 (Pred 10 dňami)
Do stretnutia zástupcov klubov v BB (2.1.2011) už veľa času nezostáva, predsa si ale ešte
dovolím poslať Vám niekoľko informácií:
1/ ospravedlňujem sa za nepresnú informáciu, ohľadne započítavania súťaží - pravdu má
Rudo T. (za kazdeho pocitaneho hraca sa plati 1 euro - pocitany hrac je kazdy s fide elom co
ma zapocitanu aspon 1 partiu a kazdy hrac bez fide co ma odohrate aspon 3 partie proti fide
elistovi).
Na konci sezóny SŠZ platí spolu poplatky na FIDE a za súťaže, ktoré si hradia samotné kraje
(3.ligy a nižšie), stiahne konkrétne sumy z prevodov na kraje. V sezóne 2008/09 to činilo za
3LC2 68.-Eur, v 2009/2010 to bolo 83.-Eur.
Na dokreslenie obrazu uvádzam ešte niekoľko čísel z 3LC2:
- v sezóne 2008/09 bolo na súpiskách družstiev hrajúcich v tejto súťaži celkovo 191 hráčov z toho 142 bolo registrovaných na FIDE (49 bolo bez tejto registrácie), 57 hráčov malo FIDErating (po súťaži sa platil poplatok za 68 hráčov),
- v sezóne 2009/10 bolo na súpiskách spolu 178 hráčov - z toho 138 bolo registrovaných na
FIDE (40 neregistrovaných), 68 hráčov malo FIDE-rating (platilo sa za 83 hráčov),
- v sezóne 2010/11 je na súpiskách družstiev spolu 183 hráčov - z toho 156 je registrovaných
na FIDE (27 je bez registrácie), 66 hráčov má FIDE-rating. Predpokladám, že poplatok bude
po tejto sezóne vyšší - cca 100.-Eur.
2/ Osobne sa mi najviac pozdáva "zmiešaná" alternatíva:
- hranie 3.ligy švajčiarskym systémom, či už na 11 alebo 9 kôl (podľa dohody klubov program to zvládne)
- hranie 4.ligy v 2 skupinách ako súťaž 5-členných družstiev
(keďže 3.liga by sa hrala "otvoreným" švajčiarskym systémom, zo 4.ligy by sa do 3.ligy
nepostupovalo, ale "prihlasovalo")
3/ Vec 5-členných družstiev a postupu do "klasickej" súťaže som konzultoval so zástupcami
dvoch súťaží, kde s hraním 4.ligy na 5 šachovniciach (Liptov, Nitra) už majú svoje
skúsenosti! V oboch mali problém s tým, že družstvá zo 4.ligy nemali záujem postúpiť do
vyššej súťaže!
Experiment so zmenou hracieho systému na švajčiarsky ich zaujal a sú veľmi zvedaví na
skúsenosti s ním - ak sa teda na to odhodláme!
Prajem príjemného Silvestra a teším sa na stretnutie 2.1.2011 na turnaji v BB.
S pozdravom - A.Geffert

