Bratislavský šachový zväz

Dotazník ŠTK - vyhodnotenie
Linka na dotazník:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtCUXBXcWV1NmhIZlhBa1Nfb2hsRlE6MQ#gid=0

Úvod.
Dotazník bol zverejnený 4.7.2012 a toto vyhodnotenie zahŕňa všetky odpovede odoslané od tohto dátumu
do 23.7.2012. Po vymazaní prázdnych a duplicitných odpovedí, resp. po zlúčení niektorých odpovedí (keďže
v niekoľkých prípadoch sa stalo že rovnaký respondent chcel ešte niečo dodatočne odpovedať tak poslal ďalšiu
odpoveď, takéto som zlúčil do jednej) konštatujem, že do prieskumu sa zapojilo 84 respondentov (nie každý
odpovedal na všetky otázky). 59 respondentov uviedlo aj svoje meno, 25 vyplnilo dotazník anonymne. Na dotazník
odpovedalo 31 hráčov Doprastavu, 6 hráčov Apolla, 5 hráčov Lokomotívy 5 hráči Ružinova, 4 hráči Slovana, 4
hráči MATFYZáku, 2 hráči DNV, 2 hráči Pezinka, 2 hráči Tatranu, 2 hráči Dúbravanu, 2 hráči Modry, po jednom
hráčovi s KŠN, Svätého Jura, ÚKSÚPu, Krasňan, Karlovej Vsi, Slávie, Osuského a 12 hráčov svoj klub neuviedlo.
33 respondentov uviedlo, že okrem toho že hrajú bratislavské súťaže sú aj klubovými organizačnými pracovníkmi,
prípadne inými funkcionármi.
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Do dotazníka sa zapojila približne desatina členskej základne BŠZ. Je to málo na to, aby sa z dotazníka dali robiť
nejaké absolútne závery a rozhodnutia, ale zároveň je to dostatočne veľká vzorka (navyše zahŕňajúca názory
väčšiny organizačných pracovníkov) na to, aby sa ŠTK výsledkami z dotazníka zaoberala a prípadne prijala
zmeny. Hráči Doprastavu sa do dotazníka zapojili vo väčšej miere ako hráči iných klubov (pravdepodobne
spôsobené tým že autor dotazníku je s Doprastavu) ale vzhľadom na rôznorodosť ich odpovedí je
nepravdepodobné, že by sa pokúšali presadzovať nejaký klubový záujem.

1. otázka
V ligách BŠZ pri nedostavení sa hráča ku partii po uplynutí čakacej doby je kontumovaná táto partia a všetky partie
od tejto šachovnice dole. Ste za zmenu tohto pravidla podľa vzoru pravidiel SŠZ, aby bola kontumovaná len
príslušná šachovnica, pokuty odstupňované (čím vyššia šachovnica, tým vyššia pokuta) a druhý takýto priestupok
toho istého hráča by bol potrestaný vylúčením hráča zo súťaže?
Nie, som za zachovanie súčasného stavu.
Áno, som za túto zmenu.
Iná odpoveď.

26 hlasov
52 hlasov
2 hlasy

Zaujímavé odpovede:
- Som za takuto zmenu ale za druhy rovnaky priestupok dat vyssiu sankciu, moze sa stat, ze niekto pravidelne
nestiha a stane sa mu to neumyslene dvakrat
- som za zmenu s dodatkom, ze druhy priestupok toho isteho hraca by mal byt potrestany bud vylucenim hraca,
alebo dvojnasobnou pokutou (ktoru treba zaplatit pred nastupenim na dalsi zapas danym hracom)
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Hlasov za túto zmenu je dvojnásobok ako hlasov proti. Zaujímavé sú aj pripomienky. Ako plus tejto zmeny vidím to,
že za nezodpovednosť jednotlivca celé družstvo až tak neutrpí a aj priebeh súťaže je tak regulárnejší. Mínusom je
priestor na špekulácie (je nás len 7 tak nastúpme na 2.-8. doske), ale v súťažiac SŠZ kde toto pravidlo už pár rokov
platí neviem o takomto prípade a s klubmi BŠZ zatiaľ tiež nemám negatívne skúsenosti ohľadne podobných
manipulácií. ŠTK navrhnem schváliť túto zmenu s tým, že pri opakovanom nenastúpení toho istého hráča nemusí
byť vylúčený ale pokuta sa bude znásobovať.

2. otázka
Ste za to aby v ligách BŠZ za víťazstvo v zápase neboli udeľovane 3 body ale len 2 body (3 bodový systém bol
zavedený aby obmedzil dohodnuté zápasové remízy, na druhej strane pri remíze 4-4 kde všetky partie boli
rezultatívne, je zisk len tretiny bodov trochu nespravodlivý)?

Nie, som za zachovanie súčasného stavu – 3 body za víťazstvo.
Áno, som za túto zmenu – 2 body za víťazstvo.
Iná odpoveď.

50 hlasov
27 hlasov
5 hlasov

Iné odpovede:
- Dvaja hráči navrhli systém, že za víťazstvo v zápase 5,5 a viac 3 body/0 bodov, za víťazstvá 5 a 4,5 2body/1bod.
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Hoci aj dvojbodový systém má svojich mnoho zástancov, viac je tých za zachovanie súčasného stavu, ktorý je aj
celoslovenským štandardom. Preto túto otázku pravdepodobne ŠTK BŠZ nebude otvárať a nedôjde k zmene.

3. otázka
Za neobsadenie šachovnice v ligách BŠZ je stanovená pokuta 4€ (v 5. lige sa prvé 3 odpúšťajú).
Som za zachovanie súčasného stavu.
41 hlasov
Som za to aby takto udelené pokuty neboli uhrádzané BŠZ ale poškodenému družstvu, resp. hráčovi (ako
odškodnenie za to že hráč prišiel na zápas a nemá si s kým zahrať).
26 hlasov
Som za zrušenie týchto pokút v 5. lige.
7 hlasov
Som za zníženie týchto pokút v 5. lige na polovicu.
12 hlasov
Iná odpoveď.
1 hlas
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Hlasov za znižovanie či rušenie pokút bolo pomerne málo, hráči a OP si evidentne uvedomujú ich význam.
Prevažujú hlasy za zachovanie súčasného stavu, pravdepodobne to nebudeme meniť.

4. otázka
FIDE pravidlá stanovujú nulovú štandardnú čakaciu dobu (hráč musí byť prítomný v stanovený začiatok stretnutia)
ale nechávajú možnosť organizátorom podujatí stanoviť ju inak. Pre súťaže BŠZ aktuálne platí hodinová čakacia
doba.
Som za zachovanie hodinovej čakacej doby.
68 hlasov
Som za zmenu čakacej doby na nulovú.
7 hlasov
Som za zmenu čakacej doby na nulovú pre 3. a 4. ligu a zachovanie hodinovej čakacej doby pre 5. ligu.
4 hlasy
Iná odpoveď.
5 hlasov
Iné odpovede:
- 5 hráčov navrhlo skrátiť čakaciu dobu na 30 minút.
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Hlasy za zachovanie hodinovej čakacej doby, ktorá je slovenským štandardom. Jasne dominujú a nebude sa nič
meniť.

5. otázka
3. liga A1 hrá 12 družstiev systémom každý s každým, hracím dňom je nedeľa.
Som za zachovanie súčastného systyému.
Som za dvojkolový systém (hrá sa v sobotu aj nedeľu, ako pre extra-2. ligu).
Iná odpoveď.
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Drvivej väčšine súčasný stav vyhovuje, nič sa meniť nebude.

44 hlasov
6 hlasov
4 hlasy

6. otázka
Iné návrhy a pripomienky k 3. lige A1.
Zaujímavé odpovede:
- Dvaja hráči navrhujú posun začiatku stretnutí na 10:00.
- Traja hráči navrhujú rozšírenie ligy na 14 družstiev.
- Jeden hráč navrhuje hrať každý s každým dvojkolovo – dvojzápas v sobotu a v nedeľu s tým istým družstvom
a obracaním farieb.
- Jeden hráč je za a naopak traja proti tomu aby sa posledné kolo hralo na dvoch miestach ako vlani.
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
- Väčšina týchto návrhov je skôr ojedinelá, aspoň z mojich skúseností mi vychádza, že zatiaľ nemajú väčšiu
podporu. Trochu ma ale mrzí že ma nenapadlo dať ako samostatnú otázku to spoločné záverečné kolo (resp. na
dvoch miestach). Pri osobných rozhovoroch som sa totiž stretol s dosť veľa negatívnymi ohlasmi, na ŠTK zvážime
jeho zrušenie.

7. otázka
4. liga A11 hrá 14 družstiev systémom každý s každým.
Som za zachovanie tohto systému.
45 hlasov
Som za zníženie počtu družstiev na 12, systémom každý s každým.
6 hlasov
Som za zvýšenie počtu družstiev na 16, ktoré by hrali v dvoch základných skupinách a potom v nadstavbových
skupinách po vzore 5. ligy A11.
11 hlasov
Iná odpoveď.
5 hlasov
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
- Dominujú hlasy za zachovanie súčasného systému, takže by sa nemal meniť.

8. otázka
4. liga A11 sa hráva v soboty o 15:00.
Som za zachovanie tohto termínu.
Som za zmenu na soboty o 9:30.
Iná odpoveď.

37 hlasov
22 hlasov
6 hlasov

Iné odpovede:
- Niekoľký navrhujú posun začiatku o hodinu skôr či neskôr.
- Padol aj jeden návrh na zmenu hracieho dňa na piatky o 17:00.
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
- Posun začiatku 4. Ligy na ráno má pomerne dosť zástancov ale prevažujú tí, čo sú za zachovanie súčastného
času. Pravdepodobne sa termín a čas 4. Ligy meniť nebude.

9. otázka
Iné návrhy a pripomienky k 4. lige A11.
Zaujímavé odpovede:
- možno by Bratislava uživila aj 2 10 členné skupiny
- Som za rozdelenie 4tej ligy na Bratislavsku a Vidiecku. Bratislavska by sa hravala v piatok o 17:00 (v tych
tyzdnoch ked sa nehra 5ta liga). Vidiecka nech sa kludne hrava v sobotu. Postupovali by z oboch lig vitazi do 3tej
ligy.
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Zaujímavé nápady ale predchádzajúce odpovede nenaznačujú širšiu podporu pre znemy v 4.lige.

10. otázka
Hracie tempo v 5. lige A11 je 1,5 hodiny na 40 ťahov + 1 hodina na dohratie partie.
Som za zachovanie súčasného tempa.
22 hlasov
Som za zmenu tempa na 2 hodiny na partiu.
9 hlasov
Som za zjednotenie tempa z vyššími ligami - 1,5hod/40ťah.+0,5hod./dohrávka s 30 sec. bonusom na ťah počas
celej partie - vyžaduje elektronické hodiny.
26 hlasov
Som za tempo 1,5 hod. na partiu s 30 sec. bonusom - vyžaduje elektronické hodiny.
11 hlasov
Iná odpoveď.
3 hlasy
Zaujímavé odpovede:
- Zaviedol by som 2 rozdielne tempa. Ak ma oddiel 8ks digitalnych hodin, hralo by sa 1.5h+30s, ak nema hralo by
sa analogovymi 2h na partiu
- Tempo musí byť max. 5 hodín,aby sa končilo najneskôr o 22 hod.Z tohto pohľadu je vhodne tempo pod
por.číslom 4. alebo 2.
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Z odpovedí vidno, že názory na tempo v 5. lige sú dosť roztrieštené. Najviac hlasov získalo zjednotenie tempa
s vyššími ligami ale celkove je to len 26 hlasov zo 71, takže robiť z toho jasný záver nemožno. Navyše pri tomto
tempe by nemuseli všetky partie skončiť do 10:00, čo je pre 5. ligu nepísané pravidlo. Zaujal ma aj návrh dvojitého
tempa, tí čo majú digitálne hodiny by hrali domáce zápasy tempom 1,5 hod. na partiu s 30 sec. Bunusom, tí čo nie,
2 hod. na partiu (otázne je či to pripúšťajú pravidlá FIDE). Otázkou tempa 5. Ligy sa budeme zaoberať v rámci ŠTK
BŠZ a pravdepodobne aj na žrebovaní súťaží.

11. otázka
5. lige A11 sa hrá na 8. šachovniciach.
Som za zachovanie tohto stavu.
Som za zníženie na 6 šachovníc.
Iná odpoveď.

58 hlasov
12 hlasov
1 hlas

Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Jasne vyhrala možnosť za zachovanie súčasného stavu, počet šachovníc v 5. Lige by sa nemal meniť.

12. otázka
Iné návrhy a pripomienky k 5. lige A11.
Zaujímavé odpovede:
- Pokiaľ by došlo k dohode skrátiť zápas na 2 hodiny, tak by sa mohol začiatok stretnutia preložiť na 17.30 hod.
- Treba dať možnosť prihlásiť družstva do 8 člennej základnej zostavy a aj do 5-6 člennej základnej zostavy. Podľa
počtu prihlásených družstiev sa uvidí koľko akých skupín vytvoríme. Pre 5-6 člennú dať podmienku, že bude súťaž
bude otvorená len ak sa prihlási minimálne 8 (6?) družstiev.
- zaviedol by som moznost proaktivneho nahlasenia nstupenia na nizsi pocet sachovnic, ktory by nebol
pokutovany. tym padom by nebolo poskodene druzstvo (super vie, ze 8ho hraca moze nechat doma, lebo nebude
mat s kym hrat). nahlasovanie minimalne 1 den vopred
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Ak by sa nakoniec 5. liga hrala tempom 2 hodiny na partiu tak posun začiatku na 17:30 prichádza do úvahy za
predpokladu všeobecného súhlasu zúčastnených družstiev. Nápad skupín s rôznym počtom šachovníc je
zaujímavý, dosť sa prekrýva s návrhom zavedenia 6. ligy na 6 šachovniciach. Možnosť nahlásiť dopredu
neobsadenie šachovnice za odpustenie pokuty neviem či by fungovalo, lebo OP družstva často do poslednej chvíle
nevie koľko má hráčov a hlavne ak to niektoré družstvo nahlási, stráca šancu na to že aj súper bude nekompletný.

13. otázka

5. liga A12 sa hrá systémom každý s každým na 5. šachovniciach v nedele o 10:00 tempom 1,5hod/40ťah. + 1hod.
na dohratie partie. Uveďte návrhy a pripomienky k hraciemu systému, hraciemu dňu a času, tempu a pod.
Zaujímavé odpovede:
- a) Rozšíriť na 6 šachovníc (kvôli zachovaniu symetrie farieb figúr !), b) Nestačilo by po 2 h na partiu pre každého
hráča ?
- Z hľadiska objektivity by sa malo hrať na párnom počte šachovníc,čiže 4 alebo 6.
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Pripomienky k počtu šachovníc a tempu vo vidieckej 5. lige preberiem najme s jej riaditeľom, prípadne sa doriešia
na žrebovaní za účasti OP družstiev.

14. otázka
Náborová liga by sa hrala v piatky o 17:00 (ako 5. liga A11), na 6. šachovniciach, tempom 1,5 hod. na partiu, zo
zápočtom len na národné ELO. Maximálne prípustné ELO by bolo 1600. Medzi 5. a náborovou ligou by sa
nepostupovalo a nevypadávalo, každé družstvo si na začiatku každej sezóny môže zvoliť, či bude hrať 5. ligu A11
alebo náborovú ligu. Hráč môže byť na súpiske 5. aj náborovej ligy zároveň.
Súhlasím s návrhom.
Chcem ponechať 8. šachovníc.
Chcem obmedziť náborovú ligu vekom aby bola len pre juniorov.
Chcem aby nebolo obmedzené maximálne ELO.
Iná odpoveď.

48 hlasov
5 hlasov
3 hlasy
8 hlasov
6 hlasov

Zaujímavé odpovede:
- bolo by dobre aby termínovo nekolidovala s 5A11
- Obmedziť rating na 1800
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Voči myšlienke vzniku náborovej ligy nemajú hráči námietky, väčšina sa prikláňa k navrhnutému modelu, časť je za
rôzne modifikácie.

15. otázka
Pokiaľ by náborová liga vznikla za podmienok, ktoré som označil v predchádzajúcej otázke:
Môj klub by postavil do takejto súťaže družstvo.
Môj klub by postavil do takejto súťaže družstvo ale až od sezóny 2013/2014
Hral by som takúto ligu.
Uprednostnil by som 5. ligu.
Nehral by som a nehrám ani 5. ligu.
Iná odpoveď.

15 hlasov
4 hlasy
3 hlasy
24 hlasov
8 hlasov
1 hlas

Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
To že 15 hráčov napísalo že ich klub by postavil do náborovej ligy družstvo neznamená, že by malo záujem až 15
klubov, keďže za jednotlivé kluby odpovedalo po viacero hráčov. Reálne by postavili do takejto súťaže družstvo
Slovan, Doprastav, Tatran, možno Ružinov a Dúbravan až o nasledujúcej sezóny. Záujem klubov o túto súťaž je
dosť nízky. Rovnako záujem hráčov hrať takúto ligu je minimálny, aspoň z tých čo odpovedali na dotazník. Napriek
tomu by som sa chcel vznikom náborovej súťaže zaoberať (pravdepodobne až od budúcej sezón) a to nie len
v rámci ŠTK ale aj v spolupráci s komisiou mládeže vymyslieť nejaký model do ktorého by sa okrem klubov
podarilo zapojiť aj šachové krúžky.

16. otázka

Iné návrhy a pripomienky k vzniku náborovej ligy.
Zaujímavé odpovede:
- Dobrý nápad, ale obmedzenie ELO by malo vychádzať zo štatistiky hráčov - t.j. z rozdelenia početností podľa
ratingu - nie len tak strelené 1600.
- Stačí 1 hodina/partia, resp. 50 min+10s/ť, lebo krúžky sú obvykle +- 2-hodinové. Hrací deň nemusí byť piatok o
17:00, ale ľubovoľný deň, kedy má klub/krúžok k dispozícii hraciu miestnosť. Piatok práve kvôli kolízii s 5.ligou nie
je vhodný, nebudú hracie miestnosti ani materiál. Lepšie by bolo v plávajúce dni, aj za cenu mierneho narušenia
športovej koreknosti súťaže (výsledok družstiev nie je prvoradý, nepostupuje sa, nevypadáva).
Môj návrh 6.ligy aj s diskusiou na http://forum.chess.sk/viewtopic.php?f=9&t=1263&st=0&sk=t&sd=a
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:

Zaujímavé sú najmä pripomienky od predsedu komisie mládeže, určite budeme na túto tému ešte diskutovať.

17. otázka
Uveďte ľubovolné návrhy, pripomienky, nápady, otázky pre ŠTK BŠZ.
Zaujímavé odpovede:
- Navrhujem, aby bola venovaná pozornosť problému mobilov. Možno by sa žiadalo osloviť funkcionárov Fide a
členských krajín s požiadavkou otvorenia diskusie o zmäkčenie pravidla v nižších súťažiach a pod. Z pravidla sa
stáva dogma traumatizujúca neprofesionálnych šachistov. Cieľ zabrániť rušivým zvoneniam možno dosiahnuť aj
menej drastickými postupmi. Napríklad napomenutím od rozhodcu s uvedením do zápisu a až v prípade
opakovania kontumáciou.
- som za to, aby boli 3., 4. aj 5. liga synchronizované tak, aby sa hrali vždy cez ten istý víkend, resp. bolo čo
najmenej víkendov takých, kedy sa hrá iba 1 liga.
- Mali by sa zmierniť tresty za zazvonenie mobilu - minimálne v 5.lige. Napr. prvé zazvonenie by mohlo byť
potrestané pokarhaním hráča a odobratím 5 minút z času. Okamžitá prehra je podľa mňa príliš tvrdý, neprimeraný
trest.
Komentár predsedu ŠTK BŠZ:
Čo sa týka zmiernenia trestu za zazvonenie mobilu okrem týchto som mal aj ďalšie podobné podnety s osobných
rozhovorov a diskusných fór. Už som si preveroval, či by šlo zmäkčiť toto pravidlo napríklad úpravou súťažného
poriadku družstiev BŠZ, žiaľ, nie je to možné. Všetky súťaže riadené BŠZ sú započítavané na FIDE elo a preto sa
musia hrať podľa pravidiel FIDE, ktoré majú najvyššiu prioritu a nemožno ich „prebiť“ súťažným poriadkom. Jediné
čo môžem urobiť je posunúť problém vyššie s tým že sa to snáď dostane aj na FIDE. Čo sa týka návrhu na zmenu
systému v 3. a 4. lige, z odpovedí na iné otázky vyplynulo, že nie je dostatočný záujem súčasný systém meniť.

Igor Poláčik
Predseda ŠTK SŠZ
25.7.2012, Bratislava

