2. schůze KM ŠSPK
forma:

online

termín:

sobota 27. 2. 2021 od 20:00

přítomní:

Kopřiva, Jenč, Bartoníček, Nový, Štaif, Truksa

nepřítomní:

–

hosté:

Sunek

přílohy:

program, shrnutí výsledků jednání, vyhodnocení ankety v rámci kraje

Program
1) Úvodní slovo předsedy
2) Schválení, popř. doplnění programu
3) Rozdělení práce mezi členy KM ŠSPK (např. dotace, projekty KTCM, Šachy do škol,
sestavení kalendáře a rozpočtu aj.)
4) Vyhodnocení ankety v rámci kraje
5) Rozhodnutí o dohrávání turnajů mládeže
6) Další možné online akce pro děti (simultánky, řešení úloh,…)
7) Doplnění rozpočtu
8) Zprávy
a) z oddílů
b) z VV ŠSPK
c) z RK ŠSPK
9) Diskuse
10) Závěr

Zápis
Po úvodním přivítání a představení programu, ke kterému nikdo neměl námitek, přešla schůze
k bodu 3, a to k rozdělení práce mezi členy komise. Předseda představil svůj návrh, proti
němuž nikdo neměl námitek. Rozdělení práce v KM je pak uvedeno v příloze.
V bodu 4 předseda komise rámcově představil výsledky ankety, kterou komise mládeže
vytvořila, a do níž se zapojilo 42 respondentů. Zároveň se zavázal, že vytvoří vyhodnocení
ankety, jež je přílohou tomuto dokumentu. Detailněji se anketou (například připomínkami či
otázkami, které z ní vzešly) budeme zabývat na příští schůzce KM ŠSPK.
Pak schůze přešla do bodu 5 – rozhodnutí o dohrávání turnajů mládeže. Došlo zde k aktualizaci
termínů, které byly seřazeny dle důležitosti a návaznosti na republikové soutěže. Došlo
například k redukci počtu Ampér turnajů (1 až 3), zároveň bylo uvedeno, že kalendář nemusí
být konečný, jelikož může dojít k různým posunům na republikové úrovni, které budeme
muset respektovat. Zároveň nemusí dojít k rozvolnění situace – naše optimistické varianty
počítají se startem turnajů naživo od května (resp. dokonce od 17. 4.). Tyto termíny jsou
rovněž přílohou zápisu. Kalendář proběhl věcnou diskusí a drobné připomínky byly
zapracovány. Předseda byl zároveň pověřen, aby se aktualizovaný kalendář dostal na web

svazu. Rovněž byl představen na plán odehrání krajského přeboru v online šachu jakožto seriál
6 turnajů pro mládež hraný každou sobotu. Realizace tohoto projektu se ujal předseda KM.
V rámci bodů 5 až 7 byl debatován rozpočet a možnost přesunu peněz z různých položek.
Například při neodehrání žádného turnaje Klatovské věže se finance, s nimiž se počítalo pro
tuto akci (pronájem, ceny atp.), mohou přesunout na ceny pro zmíněný KP v online šachu či
další eventuality. Mezi tyto eventuality, které byly konzultovány v bodě 6, mohou patřit
například online tréninky, simultánky či ceny pro nejúspěšnější řešitele řešitelských soutěží.
Martin Štaif ujistil, že na to prostor v rozpočtu je. V bodu 7 Martin Štaif rovněž představil
rozpočet KM ŠSPK, který již byl schválen předchozí komisí, a do něhož předseda doplnil
předpokládané čerpání z dotace KTCM. Následně proběhla diskuse k rozpočtu, zejména pak
debata o víkendovém soustředění a jeho efektivnosti. Většinový názor na tuto problematiku
pak byl, že soustředění by se rušit neměla, i proto že jsou dětmi oblíbená, jak poznamenal pan
Truska a jak ostatně ukázala i anketa. Mohl by se však zvýšit příspěvek od jednotlivých
účastníků. Vše ale bude záviset také na dotaci v rámci projektu, která by měla být srovnatelná
s loňskem. Jak poznamenal předseda svazu: mezi kraje se rozdělí 850 tisíc.
Jelikož nikdo neměl žádné další zprávy (z oddílů, RK, ani VV) a diskuse byla vyčerpána
v předchozích bodech, ukončil předseda schůzi s tím, že další bude konat na konci března.

Přílohy
 Shrnutí výsledků jednání
 Vyhodnocení ankety v rámci kraje
Shrnutí výsledků
nehlasovalo se o žádných stanoviscích

Rozdělení práce










dotace – Nový
projekt KTCM (vytvoření projektu, koordinátor, seznam dětí) – Kopřiva (pomáhá Nový)
Podpora kroužků (koordinátor) – Bartoníček
Šachy do škol (koordinátor, který získává nové školy, na starosti má přebor škol) –
Bartoníček
kalendář soutěží – Kopřiva (pomáhá Nový i další)
postupové soutěže (hlášení postupujících) – Jenč
soutěže družstev a jednotlivců I (kontrola propozic a výsledků, jejich zveřejňování a
rozesílání, zveřejňování článků o turnaji) – Kopřiva
soutěže družstev a jednotlivců II (kontrola plnění VT a jejich aktualizace v databázi ŠSČR) –
Jenč
rozpočet – Jenč

Aktualizovaný kalendář
06. 03. 2021

online

–

13.03.2021

online

–

20.03.2021

online

–

27.03.2021

online

–

03.04.2021

online

–

10.04.2021

online

–

17.04.2021

naživo *

24.04.2021 25.04.2021

naživo *

Ampér 1 (na rozjezd)
KP družstva st. (SO) + KP
družstva ml. (NE)
Ampér 2
KP mládeže do 16 let + KP
juniorů
Ampér 3
víkendové soustředění
xxx
xxx
xxx
xxx

01.05.2021

naživo

08.05.2021 09.05.2021

naživo

15.05.2021
22.05.2021
29.05.2021
05.06.2021
12.06.2021
19.06.2021

23.05.2021 naživo/online?
30.05.2021
06.06.2021
13.06.2021
20.06.2021

26.06.2021 27.06.2021

xxx

1. online turnaj v rámci seriálu Krajský
přebor v online šachu
2. online turnaj v rámci seriálu Krajský
přebor v online šachu
3. online turnaj v rámci seriálu Krajský
přebor v online šachu
4. online turnaj v rámci seriálu Krajský
přebor v online šachu
5. online turnaj v rámci seriálu Krajský
přebor v online šachu
6. online turnaj v rámci seriálu Krajský
přebor v online šachu
online
online

nic, protože družstva starší
nic, protože liga mládeže
nic, protože družstva mladší
nic, protože liga mládeže
nic, protože MČR do 16 + finále
juniorů

Vyhodnocení ankety KM ŠSPK
Úvodní komentář předsedy KM ŠSPK
Tímto bych chtěl všem, kdo odpověděli na námi vytvořenou anketu, poděkovat. Moc si vážíme Vašich
odpovědí, návrhů, připomínek, přání atp. Velmi si ceníme Vaší otevřenosti a neanonymity. V následujících
řádcích bych Vás chtěl seznámit s výsledky ankety a odpověďmi na Vaše dotazy a připomínky.
Sekce 1 – Úvod
Dostali jsme celkem 42 odpovědí, přičemž jedna byla zdablována. Všechny, až na jednu, byly podepsané, v té
jedné byl ale uveden kontaktní email.
Většinu odpovědí jsme pak dostali od rodičů, věřím, že v jejich odpovědích byl zahrnut i názor jejich dětí, a
valná většina respondentů si přeje zasílat informace z emailu KM ŠSPK.

Graf 1: graf znázorňuje rozložení respondentů

Graf 2: graf odpovídá na otázku, zda respondenti mají zájem o zasílání emailů z KM
Sekce 2 – Tréninky v rámci kraje
Dost lidí taktéž projevilo zájem o tréninky v rámci kraje – jako určitý mezistupeň mezi oddílovými tréninky a
individuálními tréninky. Názory na cenu a četnost byly pochopitelně velmi různorodé, i díky velké nabídce

odpovědí. Velký zájem mne jako předsedu KM potěšil, proto budu toto trénování prosazovat na schůzkách
KM. Samozřejmě se budeme snažit najít vhodný průnik v odpovědích, protože samozřejmě nevytvoříme tolik
skupinek, aby to odpovídalo všem možnostem.
Nadpoloviční většina dotázaných uvedla, že forma tréninků může být jak online, tak naživo. Myslím si, že
pokud to situace dovolí, je vhodné začít naživo. Asi čtvrtina dotázaných pak uvedla, že preferují většinu
tréninků online a vybrané tréninky naživo. Určitě tyto formy tréninků (a tréninky KTCM), proběhnou-li,
budeme nějak kombinovat.
Rovněž mě potěšil i zájem trenérů: ochotu trénovat (i za určitých podmínek) projevilo hned 12 z nich. Jsem
rád, že trénování mohu poté distribuovat mezi tolik lidí.
Velký zájem byl rovněž o víkendové soustředění, které podpořilo zhruba 75 % dotázaných.

Graf 3: ukazuje se, že zhruba tři čtvrtiny respondentů by uvítalo tréninky v rámci kraje

Graf 4: četnost tréninků a seznam nejčastějších odpovědí

Graf 5: finance a seznam nejčastějších odpovědí

Graf 6: většině nevadí trénovat ani naživo, ani online…

Graf 7: i zájem trenérů je poměrně značný

Graf 8: mezi respondenty byl zájem o víkendové soustředění
Sekce 2 – Tréninky v rámci kraje
Zhruba třetině dotázaných nevadí odehrát turnaje i o prázdninách, nejvíce lidí (45 %) však uvedlo, že by KP
družstev odehráno nejpozději do konce června.
Přes 70 % lidí se vyjádřilo, že KP družstev starších a mladších žáků by měl proběhnout nejpozději do konce
června.
Polovina lidí by Ampéry dohrála ve zkrácené podobě (3 turnajů), druhý nejčastější názor pak byl, že by se
seriál Ampér měl odehrát v online podobě. KP v online šachu, který v současnosti probíhá, je tak určitým
kompromisem…
Celkem 41,5 % lidí by rozhodlo o postupujících ze seriálu Ampér na základě kombinace ELA, online turnajů a
dalších vnějších faktorů, třetina by pak dala přednost odehrání byť jen jednomu turnaji naživo, z něhož by se
stanovily postupy. V těchto mantinelech se určitě budeme pohybovat.
Stejný počet dotázaných by Klatovskou věž zrušil, jako by odehrál aspoň jeden až dva turnaje KV.

Graf 9: necelá třetina lidí je ochotna hrát i o prázdninách

Graf 10: výběr z odpovědí – názor je zcela jasný

Graf 11: názor respondentů na koncepci seriálu Ampér

Graf 12: nejvíce dotázaných by rozhodla podle ELA a další kombinace faktorů; výběr z odpovědí

Graf 13: zrušit, nebo nezrušit?

Závěrečné připomínky
k tréninkům KTCM:
1)
hodně bude záležet na rodičích, určitě zajímavé pro skupinu dětí, které by měly šanci se dotáhnout
do KTCM
Odpověď předsedy KM: Ano, to je hlavní myšlenka tohoto projektu. Určitě je to zajímavé ale i pro ostatní
děti, a dokonce i pro děti v KTCM – další tréninky navíc. Na nejbližší schůzi KM proto budu navrhovat, aby se
– dejme tomu od půlky dubna – spustil podobný projekt ve zkušební podobě a dle zájmu a odezvy bychom
pak v projektu pokračovali v příštím školním roce.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

2)

Rád bych, aby byly tréninky zapracované do KTCM

Odpověď předsedy KM: Je to jedna z možností, která přichází do úvahy – de facto přidat tréninkovou skupinu
je to nejjednodušší, co se dá udělat. Samozřejmě bychom museli nějakým způsobem zvýhodnit děti z KTCM
– tím mám na mysli cenově. A samozřejmě také záleží na projektu KTCM. Další alternativou je tyto tréninky
vést mimo hlavní KTCM a mít to pojmenované i jinak.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

3)

asi by nebyl problém udělat skupinu při jednotlivých KTCM

Odpověď předsedy KM: VIZ předchozí odpověď
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

4)

Myslím si, že trénování zatím stačí jen pro listinu talentů. Jinak je to záležitost trenéra klubu –
kroužku, protože ten nejlépe zná svoje svěřence a jejich návyky, možnosti apod. Na jeho doporučení pak
může být zvážen postup do listiny talentů. Dříve to podle mne smysl nemá, protože takovýto trénink
vyžaduje přípravu a zkušenost jak trenéra tak hlavně svěřenců.
Odpověď předsedy KM: Já mám názor jiný, třeba i jiný způsob tréninku od nového trenéra může svěřence
motivovat a posunout jej, nebo i jiný kolektiv. Ale nechal bych to na dětech, resp. rodičích, zda se budou chtít

těchto tréninků účastnit. Vítán je každý (dle toho by se vytvořily patřičné, odpovídají skupinky), nucen není
nikdo.
Stav: –

5)

Uvítali bychom menší skupinky, aby mohl být on-line trénink akčnější. *** nemají dost trpělivosti,
když je větší skupina, protože vše pak dlouho trvá. Nebaví je čekat, když ví odpověď hned. O víkendech to
pak proto zcela odmítají, protože chtějí běhat venku. Přijde mi proto lepší soustředění dělat třeba jen na
1,5 hodiny a např. jen pro dva. Tzn. udělat skupinky po 2 osobách po 1,5 hodinových intervalech.
Odpověď předsedy KM: Tyto tréninky by byly z hlediska efektivity kraje poměrně malé, i když samozřejmě
rozumím, že naopak efektivita tréninku pro kluky by byla mnohem větší. Tyto 1-3 členné tréninkové skupinky
bych proto osobně nechal na Vaší individuální dohodě s jednotlivými trenéry. Věřím, že trenér se najde.
Můžeme se pak spíše bavit o nějakém drobném příspěvku z rozpočtu, než abychom to jako KM přímo
organizovali. I tak si ale myslím, že peníze půjdou na hromadnější akce.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

6)

Základem práce talentovaných dětí jsou individuální tréninky. Rodiče těchto dětí by měli být
osloveni, seznámeni s nabídkou trenérů, jejich skutečných pracovních výsledků a podobně.
Plány skupinových tréninků musí mj. splňovat kritéria didaktických pravidel, ale vypracována též s
ohledem na to, že nejde jen o výcvik a učení, ale i zábavu. (K tomuto problému jsem se již vyjadřoval
mnohokrát.)
Odpověď předsedy KM: K první části: rád bych, aby byl i nějaký krajský seznam trenérů na webových
stránkách, seznam kroužků atp., web se dle mých informací bude měnit, a mnou uvedený podnět (i další)
jsem přidat do návrhů změn na webu. K druhé části připomínky: s tím souhlasím.
Stav: –
k víkendovému soustředění:
7)
Ano, nepravidelně dle času, možná lépe nějaké bližší místo
Odpověď předsedy KM: Záleží pak na konkrétní nabídce. Poslední dobou soustředění probíhalo v květnu na
Hojsovce, ale může být opravdu kdekoliv a pořádáno kýmkoliv.
Stav: –

8)

Ano, navrhuji mít soustředění jarní i podzimní

Odpověď předsedy KM: Já jsem také podporovatel víkendových soustředění. Aby byla dvě, je třeba zajistit
pořadatele a najít finanční prostředky, uvidíme, jak se k tomu postaví KM. Byla-li by ale soustředění dvě,
určitě pak by se měly zvednout poplatky od účastníků.
Stav: budeme řešit na KM
k turnajům
9)
vzhledem k tomu, že se jedná o postupovou soutěž, udělat vše pro to, aby se soutěže odehrály (ale
ne online) a byl určen postupující
Odpověď předsedy KM: Souhlasím. Konkrétní řešení budeme hledat na nejbližší schůzce.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

10)

podobně jako v předchozím bodu, udělat vše pro to, aby se soutěž odehrála (je postupová) a
stanovili se postupující, ale v žádném případě nehrát online

Odpověď předsedy KM: Řešit postupy z onlinů, kde nemůžeme 100% ověřit, že nedošlo k podvodům, nelze.
Nejsem rovněž příznivcem toho, aby se hrálo online s kamerami a dalšími bezpečnostními prvky, což by
mohlo vyřešit výše uvedené. Online a turnaj naživo je zcela jiná soutěž, proto nemůžeme postupy na turnaj
naživo řešit z online turnajů.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

11)

název Ampér zrušit, KP mládeže v rapid šachu odehrát letos alespoň v jednom turnaji, pro další roky
zachovat seriál turnajů s možností přidat finálový turnaj pro nejlepší (8?) v každé kategorii
Odpověď předsedy KM: V tomto školním roce již název měnit nebudeme. Od sezóny 2021/2022 se můžeme
o tomto bavit – budu rád i za návrhy na přejmenování (nebo jen to nazývat Krajský přebor v rapid šachu).
Letos závisí na epidemiologické situaci, v plánu máme 3 Ampéry, ale raději odehrajeme 1 než 2. Finálový
turnaj je zajímavá myšlenka, na druhou stranu by pak mohl jeden finálový turnaj převýšit nad šesti
odehranými turnaji, takže by to chtělo myšlenku dopracovat, na čemž zkusíme na KM zapracovat. Za
předpokladu, že návrh na finálový turnaj, najde v KM podporu. Samozřejmě budu rád za nějaké bližší
zpracování této myšlenky, pokud ji máš v hlavě již nějak vymyšlenou.
Stav: budeme řešit na (nejbližší) KM

12)

Netuším, do kdy se to musí odehrát, ale podle mne se to stihnout nedá a hrát každý týden asi není
rozumné. Děti budou mít školy nad hlavu a každou sobotu hrát turnaj. Nevím, nevím. U online, netušíme,
kdo může radit, a podle Ela, to je také k ničemu, když děti nemohli hrát, a tím získat nějaké ELO.
Odpověď předsedy KM: Spravedlivé řešení asi neexistuje. Doufáme, že dostaneme možnost hrát naživo.
Postupovat z online turnajů není možné.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

13)

Možnost C – odehrát ve zkrácené podobě 3 turnajů, a pokud to nepůjde, tak je nahradit online,
nebo stanovit pevné termíny 4 - 5 a hrát je normálně, pokud to půjde a pokud ne, pak online ve stejném
termínu.
Odpověď předsedy KM: Zhruba taková byla i má původní myšlenka. Uvidíme, jaká bude situace po odehrání
KP v online šachu.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

14)

Hrát KP v rapidu on line (nenazývat to Ampér) seriál několika turnajů a až to situace dovolí, hrát
prezenčně, počet turnajů, kolik bude času, je možný jeden turnaj nebo seriál turnajů.

Odpověď předsedy KM: V seriál turnajů věříme, leč asi tolik prostoru nám nezbyde a budeme muset skončit
u jednoho turnaje. Jak jsem odpovídal dříve, pro letošek název Ampér měnit nehodláme, je to však možná
cesta od příštího roku. Budu rád za návrhy na název, pokud tomu nebudeme říkat Krajský přebor v rapid
šachu.
Stav: budeme řešit na (nejbližší) KM

15)

Výhoda ratingu je obecně ta, že měli všichni v minulosti si rating uhrát. Samozřejmě by byla nejvíce
spravedlivá jakákoli forma osobní konfrontace za šachovnicí. Online forma je možná, pokud se najde
možnost jak zaručit spravedlnost a férovost. Znamená to využití kamery, přítomnost rozhodčího a další.
Také se touto formou diskriminují ti, kteří mají špatné připojení nebo horší stav stroje. Případné podvádění
je také velké téma, které je nutné mít vyřešené už před začátkem. Proto je rating, nejlépe průměrný rating
z českého a fide ELA, jednoduchou a v zásadě férovou metodou. Pokud jde o případný jeden turnaj, musí
se počítat s tím, že děti budou v karanténě a mohlo by se stát, že hned několik favoritů bude postiženo

touto překážkou. Poslední uvedená možnost je nominace a jen těžko se zde vyhnete svárům. Každý má
jiný pohled a jen těžko se najde absolutní shoda.
Odpověď předsedy KM: To je pěkné shrnutí, děkuji za něj. Ano, rating si sice mohli uhrát všichni, nicméně je
to poměrně již dávno a vůbec nezohledňuje to, jak dotyčný trénoval v nejbližší době. Dám příklad: 2 hráči,
jeden má ELO (nebo ELO průměr) od 10 větší, než jeho kamarád. Ten první však netrénuje a nic nedělá, ten
druhý však pilně studuje, trénuje a občas i hraje na internetu. Kdybychom koukali jen na ELO, postoupí první.
Je skutečně možné, že se tak rozhodneme nakonec, nicméně, já bych přece jen k tomu přidal i nějaké vnější
faktory (zpráva od jeho trenéra, ambice, odehrané turnaje atp.). Hrát KP při kamerách online podle mě není
správné, chápu to v rámci MS, ME, MČR, ale tahat to do kraje, kde většina dětí to hraje pro zábavu, není
vhodné; navíc asi ne všichni budou mít k dispozici kameru. Případná karanténa v době turnaje – ta může
připadnout i na KP v klasickém tempu. Prostě smůla. Byť to zní možná blbě. Na druhou stranu je možné si
ponechat zadní vrátka a nechat si k dispozici „divokou kartu“, kdy by se nemohl zúčastnit jistý favorit.
Nominaci bych se chtěl také vyhnout, byť to může být jeden z faktorů, ke kterému v rámci diskuse můžeme
nakonec přikročit.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

16)

jen ELO je naprostý nesmysl, jedinou logiku asi dává jeden turnaj naživo (vítěz bere vše)

Odpověď předsedy KM: S kolegou výše můžete vést širší debatu… Jinak má odpověď je stejná jako v předešlé
odpovědi.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

17)

Odehrát alespoň 1 turnaj naživo, když to situace neumožní, dát postupy podle ELO, v žádném
případě by neměly mít online turnaje vliv na postupy.
Odpověď předsedy KM: Souhlasím – snaha aspoň něco odehrát je jasná. Více v předešlých odpovědích.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

18)

pokud půjde tak dohrát naživo, jinak nabídnout online alternativu a zrušení současného ročníku.

Odpověď předsedy KM: Již nyní se hraje KP mládeže v online šachu, seriál Ampér ještě zrušen nebyl.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

19)

Za kluky, pro ně je lepší hrát s přidáváním času. Online turnaje jako Ampér nepreferujeme.

Odpověď předsedy KM: Asi jde jen o to, jak tomu budeme říkat, již nyní se hraje na internetu, byť tomu
neříkáme seriál Ampér. Ohledně tempa rozhodně povedeme širší diskusi v KM.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

20)

Turnaje Ampér by bylo vhodné hrát stejným tempem jako na MČR, a to na 7 kol.

Odpověď předsedy KM: Celkově si myslím, že by bylo vhodné hrát všechny turnaje tempem stejným jako je
to v soutěžích výše. Otázka je, zda je na to takový prostor. Já jsem příznivcem přídavků, a to ve všech tempech
hry. A tedy rozhodně podporuju přidávání času i v případě Ampérů.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

21)

V případě Ampérů rozhodně změnit tempo, turnaje by měly být hrány s přídavkem.

Odpověď předsedy KM: Souhlasím. VIZ odpověď na předchozí otázku.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

22)

jak jsem již psal, zrušit název Ampér, seriál turnajů ale nechat, možná přidat finálový turnaj, a
hlavně změnit tempo hry na hru s přidáváním za tah!! U KP mládeže uvažovat o zavedení dvoustupňové
soutěže (kvalifikace a finále x-nejlepších pomalejším tempem)
Odpověď předsedy KM: Již jsem odpovídal.
Stav: budeme řešit na (nejbližší) KM

23)

Někdy mám pocit, že vázne organizace na turnaji (osobně bych třeba i ráda pomohla, ale nechtěla
jsem se vnucovat nebo do toho "pánům šachistům" kecat ;-) Šachu nerozumím, ale třeba prezence by se
dala dělat i efektivněji a nemusel by ji dělat nutně hlavní rozhodčí…
Odpověď předsedy KM: To možná závisí turnaj od turnaje. Každá pomoc dobrá, přinejhorším kolegové
odmítnou. Hlavní rozhodčí u prezence být musí, protože zadává jména do počítače a také hledá jména
v databázi. Bohužel těch úkonů je více a někdy (třeba když se musí hledat neregistrovaný hráč, nebo rozhodčí
není hodně hbitý) to bohužel trvá déle. Budeme se snažit to zrychlit. A samozřejmě budu pak rád za konkrétní
připomínky k jednotlivým turnajům.
Stav: –

24)

dal bych tempo s přídavkem např. 15 min+5s na tah u všech soutěží hraných rapid tempem

Odpověď předsedy KM: I to může být cesta – totiž sjednotit tempa pro různé soutěže. Pak zbývá otázka, zda
zrovna 15+5, nicméně v KM o tom zcela jistě povedeme diskusi.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

25)

oba kluci jsou dost rychlí (zbrklí), takže jim hrací tempo Ampérů vyhovovalo. Ale třeba časem se to
změní… nevím – jsem pouhá maminka nešachistka, která tomu příliš nerozumí…
Odpověď předsedy KM: Je třeba si zvykat i na pomalejší tempa, což by v budoucnu měl být základ. Tempo
turnajů určitě budeme řešit, nicméně v rámci rapidu nemáme kam zvolňovat (při 30 minutách na partii by se
turnaj (Ampér) velmi prodloužil, což nechceme).
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

26)

časová tempa by měla být v rámci širší diskuze přes oddíly pracující s mládeží, ne jen KM. U soutěží
družstev dětí zrušit neprosto nesmyslné zapisování partií, jen to dělá problémy při organizaci.
Odpověď předsedy KM: V KM pracují lidé, kteří jsou výhradně členy oddílů pracující s mládeží (Dvorec, Líně,
ŠK 64, Letná, Tachov, Kaznějov). Bohužel zatím není v KM žádný zástupce ZČE, Klatov a Domažlic, což se
doufám změní. Ta širší diskuse být může, ale představuji si to spíše tak, že jednotlivý člen KM provede diskusi
v rámci svého oddílu a dále pak již budeme debatovat v rámci KM. To ale neznamená, že se schůze KM
nemůže zúčastnit nějaký host – stačí napsat a požádat… Zapisování partií má být dle mého názoru pouze při
vážných partiích, nikoliv při rapidech nebo partiích se zkráceným tempem.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

27)

Změnit časové tempo na tempo s přidáváním.

Odpověď předsedy KM: Na to již bylo dostatečně odpovězeno v předchozích odstavcích.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

28)

Tempo hry rapid by mělo odpovídat těm nejčastěji preferovaným v rámci FIDE a odpovídat tempu
voleném na vyšších stupních (MČR, ME, MS). Preferenci by v případě možnosti měly být 'živé' dětské
turnaje, ale s ohledem na to, že i po případném ukončení či přerušení epidemie se beztak turnaje online

budou vyskytovat dál a hromadně na všech úrovních (zapadá do plánů NWO i vývoje technologií). Turnaje
lze proto podle mne kombinovat. Podrobnější plánovaní, než se uvedené v dotazníku, není dnes možné.
Odpověď předsedy KM: Souhlasím. Podrobněji jsem již komentoval výše. Zajímavá je rozhodně i myšlenka
kombinování obou typů turnajů.
Stav: budeme řešit na nejbližší KM

29)

Za současného stavu epidemie nemá smysl jakékoli akce rozšiřovat.

Odpověď předsedy KM: Naživo bohužel ne, nicméně se můžeme plně rozšiřovat do online prostředí.
Nicméně, bude-li epidemie na ústupu, rozhodně plánujeme návrat za šachovnice.
Stav: –
ostatní

30)

prodloužení trenérské licence

Odpověď předsedy KM: Děkuju za požadavek. Toto není v kompetenci KM ŠSPK, nicméně již jednou byly
trenérské licence republikovou trenérskou komisí prodlouženy. Teď se podobná akce neplánuje, spíše počítá
s verzí, že pomalu opět nastoupí školení. Kdyby ale byla situace s covidem stále špatná, může se to
samozřejmě změnit. Doporučuju sledovat informace na republikové trenérské komisi.
Stav: –

31)

sjednotit online turnaje – např. ŠK 64 pořádá turnaje na Lichess.com – Kaznějov na Chess.com –
připomíná to PCA - FIDE – I tak patří dík těmto týmům, že se pokouší vytvářet turnaje a soutěže pro děti.
Odpověď předsedy KM: Já si naopak myslím, že je to správné: někdo může mít účet na jedné ze stránek
zablokovaný, děti si takto můžou vybrat, kde se jim lépe hraje. Myslím si, že kdyby akce neměla požadovaný
dosah, byla by zrušena. V současnosti se namísto turnajů pořádaných ŠK 64 koná Krajský přebor v online
šachu s velkou účastí. Ale doufám, že seriál GARDE bude i nadále pokračovat a bude o něj také veliký zájem.
Pokud turnaje spolu nekolidují, pak si myslím, že je v pořádku, když si každý může vybrat turnaj dle libosti.
Stav: –

32)

Existuje nějaký plán pro budoucí školení trenérů? Nejde pouze o vytváření trenérů na papíře
pomocí školení, ale jejich opravdové školení pomocí odborníků i v nešachových aspektech, které jsou
téměř na všech školeních po republice opomíjeny.
Odpověď předsedy KM: Děkuji za dotaz, budeme se tím zabývat.
Stav: budeme řešit na (nejbližší) KM

33)

Jsem rozhodně pro tábor.

Odpověď předsedy KM: Neboj, tábory jsou v plánu, na šachových stránkách kraje jsou již propozice na tábor
v Lubenci a Hřebečníkách. Brzy tam jistě přibydou i příměstské tábory pořádané Letnou. Samozřejmě že se
tábory uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace.
Stav: –

Ještě jednou díky za vyplnění ankety. V případě nejasností se neváhejte kdykoliv zeptat.

zapsal: Bc. Martin Kopřiva
ověřil: Mgr. Milan Jenč

