Materiál Středočeského šachového svazu (SŠS) pro Konferenci ŠSČR 2013

Uvedení hráče na třech soupiskách
Možnost uvedení hráče na třech soupiskách je pravidelným tématem diskuse konferencí
ŠSČR. Existují kraje, které uvolnění možnosti startu (nejen na 3 soupisky) podporují, návrh
má však i řadu oponentů, kteří poukazují na možné negativní dopady zavedení opatření,
zejména související s možným zvýšením manipulace se soupiskami.
Průběh diskusí na konferencích ukázal, že není shoda na samotné koncepci zavedení opatření
(prosté rozšíření na 3 soupisky se ukázalo jako neprůchodné, dále zvažována řada variant
vč. možnosti rozhodnutí na úrovni kraje o umožnění uvedení hráče na 3 soupiskách a to vše
s opět širokou možnou řadou více či méně diskriminačních opatření). V případě rýsující se
dohody se poté ukázalo prakticky nemožné změnit stávající legislativu ŠSČR1 (dát konkrétní
návrh na změnu Soutěžního řádu ŠSČR) takovým způsobem, aby řešení bylo umožněno,
ale nedošlo k narušení dalších předpisů. K problematice vytvořila STK ŠSČR pracovní
subkomisi, které měla problém analyzovat a navrhnout řešení. Skupina však svůj úkol
nezvládla a jiné řešení se nedostavilo.
Středočeská STK analyzovala potřeby hráčů a oddílů. Koncepčně se věnovala návrhům na
změnu soutěžního řádu a vypracování podmínek použití. Stanovení omezujících podmínek
však je velmi těžké, protože na jedné straně musí být jasné + srozumitelné a na druhé straně
má zamezit účelovému zneužití. Několikrát jsme se je pokusili podmínky modelově
navrhnout. Vždy se však ukázalo, že modelové použití závisí na specifickém místním
uplatnění. Ukázalo se však, že posuzování jednotlivých modelů šachovými pracovníky je
většinově založeno na subjektivním odhadu a jen mizivá procenta argumentů se zakládají na
empirické zkušenosti.
Vzhledem k výše uvedenému předkládá Středočeský šachový svaz vlastní návrh
na umožnění uvedení hráčů na 3 soupiskách a žádá tímto konferenci ŠSČR resp. její
delegáty o schválení.

Koncepční charakteristika návrhu



1

Východiskem návrhu je, že na úrovni krajů není jednotný názor, zda možnost startu
v krajských i celorepublikových soutěžích rozšiřovat.
Oddíly podporují potřeby svých nejvýše postavených družstev. Toto jde velmi často
na úkor možností hraní hráčů umístěných mimo základní sestavu. Tito hráči jsou na
zadních pozicích soupisky jen proto, aby oddíl nedostal pokutu při vypadnutí hráče
základní sestavy, případně aby nedošlo k přílišnému oslabení zadních šachovnic družstva.

V současnosti je start hráče omezen soutěžním řádem následujícím způsobem

Soutěžní řád ŠSČR, článek 3.5.2, písm. b
hráč může být na soupiskách nejvýše dvou družstev v soutěžích v České republice. Družstva, ve kterých je hráč
uveden, nesmí hrát ve stejné skupině. Pro tento účel se posuzují zvlášť soutěže mládeže a dospělých. Porušení
tohoto ustanovení má za následek zavedení disciplinárního řízení proti mateřskému oddílu,
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Velká část těchto hráčů má potřebu hrát víc než za jedno nižší družstvo. Existují hráči,
kteří takové zálohy v určitých sezonách dělají i dvěma družstvům, protože to oddíl
nedokáže udělat jinak – logicky potom odehrají partií méně.
Oddíly mají obtíže s vytvářením možností hraní mladých hráčů. Pokud jich totiž nemají
dostatek na samostatné družstvo, dávají je formálně na zadní pozice soupisek a oni téměř
nehrají. Pokud sestaví převážně mládežnické družstvo, tak musí většinou „obětovat“
několik jiných hráčů pro jeho servis.
Rozšíření možného startu na 3 soupisky bude mít zcela evidentně pozitivní dopady pro
některé hráče tj. možnost více si zahrát (využijí zejména hráči v krajích příp. sousedních
krajích, ve kterých se soutěže hrají přes týden nebo v sobotu oproti většinovému hraní
soutěží družstev v neděli – typickým příkladem je Středočeský kraj a Praha).
Negativním dopadem může být ovlivnění soutěží – manipulace se soupiskami.
Empiricky je výše uvedené obtížné nebo nemožné v předstihu ověřit a stanovit (viz
činnost subkomise STK ŠSČR).

Proto přichází Středočeský šachový svaz s návrhem na zavedení tzv. pilotního projektu
– vyzkoušení zavedení daného opatření pouze v omezeném geografickém rozsahu tj. ve
vybraných krajích. Středočeský šachový svaz tímto žádá Konferenci ŠSČR o povolení
možnosti rozšíření uvedení (v kraji registrovaného) hráče na 3 soupisky a to na zkušební
dobu 2 šachových sezon.

Cílem návrhu je žádost SŠS a případně dalších krajů o selektivní povolení možnosti startu
hráče na třech soupiskách ve vybraných krajích. Tyto kraje v praktické rovině v pilotním
projektu vyzkouší, jak rozšíření možnosti hraní funguje a doporučí další postup na úrovni
ŠSČR. Hlavními realizátory rozhodnutí budou krajské STK ve spolupráci s STK ŠSČR.

Návrh konkrétní změny soutěžního řádu
Soutěžní řád ŠSČR, článek 3.5.2, písm. b
hráč může být na soupiskách nejvýše dvou družstev v soutěžích v České republice. Družstva,
ve kterých je hráč uveden, nesmí hrát ve stejné skupině. Pro tento účel se posuzují zvlášť
soutěže mládeže a dospělých. Porušení tohoto ustanovení má za následek zavedení
disciplinárního řízení proti mateřskému oddílu,
(kurzívou pod textem) Dle rozhodnutí Konference ŠSČR dne 6. dubna 2013 se od
ustanovení článku 3.5.2. písm. b) v šachových sezónách 2013/2014 a 2014/2015 mohou
odchýlit v krajských soutěžích Středočeský a Pražský šachový svaz2. Dané svazy mohou
povolit uvedení hráče na soupiskách nejvýše 3 družstev v krajských soutěžích.

2

Po diskusi s kolegy z Pražského šachového svazu předpokládáme jeho připojení k návrhu. Samozřejmě je
možné rozšíření i na další kraje, které o účast na pilotním projektu projeví zájem.
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Odůvodnění pro konferenci ŠSČR:
Povolení jen pro sezónu 2013/2014 by neumožnilo řádné vyhodnocení fungování systému
krajskými konferencemi a konferencí ŠSČR v roce 2014 (v době konference budou soutěže
ještě probíhat), nicméně krajské STK v součinnosti připraví průběžné shrnutí již pro
Konferenci ŠSČR 2014 a závěrečné potom pro Konferenci ŠSČR 2015, která rozhodne o
dalším postupu. Daný postup umožní identifikovat přínosy, ale i slabá místa (např. negativní
ovlivnění soutěží) vyplývající ze zavedení daného opatření. Zároveň dojde k identifikaci
jednotlivých parametrů případně omezujících podmínek pro zavedení opatření.
Znění soutěžního řádu ŠSČR i výjimka pro povolení startu hráče na 3 soupiskám v soutěžním
řádu pro vybrané kraje platí zároveň. V praxi bude znamenat, že na úrovni ŠSČR
a neúčastnících se krajů bude nadále platit uvedení hráče jen na 2 soupiskách. Na úrovni
účastnících se krajů bude možné uvedení na třetí soupisce, ale pouze pro krajské soutěže resp.
krajské soutěže účastnících se krajů.
Modelový příklad -

Pilotního projektu se zúčastní Středočeský šachový svaz (SŠS)
a Pražský šachový svaz (PŠS).

V krajských soutěžích SŠS a PŠS (z pohledu hráče registrovaného v SŠS)





V krajských soutěžích SŠS bude možné uvést hráče na 3 soupiskách.
V krajských soutěžích SŠS bude možné uvést hráče na 2 soupiskách a na 1 soupisce
PŠS (hráč registrovaný v SŠS hostuje).
V krajských soutěžích SŠS bude možné uvést hráče na 1 soupisce a na 2 soupiskách
PŠS (hráč registrovaný v SŠS hostuje).
Hráč registrovaný v SŠS může hostovat v PŠS na 3 soupiskách3.

Hlavní legislativní omezení pro hostování zůstává nadále platné, tj. omezení
tzv. písmenovými hráči (Soutěžní řád ŠSČR v tomto případě samozřejmě platí). Dále je
určující samotný zájem oddílů a hráčů nasazovat a být nasazován do soutěží.
Na úrovni celorepublikových soutěží (z pohledu hráče registrovaného v SŠS)



Hráč může být uveden na 2 soupiskách v celorepublikových soutěžích. K tomu
nicméně může hrát i 1 krajskou soutěž.
Hráč může být uveden na 1 soupisce v celorepublikových soutěžích, k tomu může hrát
za 2 družstva krajské soutěže.

Výše uvedený systém se věcně neliší od současného fungování uvedení na soupiskách.
Primárně odpovědným subjektem za povolení hraní v oddílu registrovanému hráči je
samotný oddíl, který hráče nasazuje do svého družstva (družstev), resp. povoluje
hostování. Porušení pravidla bude nadále trestáno zavedením disciplinárního řízení.

3

Dle platné legislativy je tato extrémní situace již dnes možná tj., aby hráč nehrál za domácí oddíl, ale pouze
hostoval.
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Návrh usnesení Konference ŠSČR

Konference ŠSČR 2013
- schvaluje pilotní projekt ve Středočeském šachovém svazu a Pražském šachovém svazu4
k možnosti povolit uvedení hráče na soupiskách nejvýše 3 družstev v krajských soutěžích a to
pro šachové sezóny 2013/2014 a 2014/2015. Účastnící se kraje předloží předběžné
vyhodnocení zavedení tohoto opatření Konferenci ŠSČR 2014 a závěrečné zhodnocení vč.
návrhů na další postup Konferenci ŠSČR 2015. Průběžné i konečné vyhodnocení bude
vyhotoveno v součinnosti s STK ŠSČR.
- schvaluje doplnění Soutěžního řádu ŠSČR dle materiálu SŠS pro Konferenci ŠSČR 2013
(Uvedení hráče na třech soupiskách) a to doplněním následujícího textu pod bod 3.5.2.,
písm. B soutěžního řádu:
Dle rozhodnutí Konference ŠSČR dne 6. dubna 2013 se od ustanovení článku 3.5.2. písm. b) v
šachových sezónách 2013/2014 a 2014/2015 mohou odchýlit v krajských soutěžích
Středočeský a Pražský šachový svaz . Dané svazy mohou povolit uvedení hráče na soupiskách
nejvýše 3 družstev v krajských soutěžích.

Zpracovali (na základě analýz STK SŠS a výsledku Konference SŠS 2013):
Ing. Jan Hrdlička, předseda STK SŠS
Ing. Jindřich Trejbal, sekretář a místopředseda SŠS

V Praze dne 22. února 2013

4

A případně v dalších krajích, kteří budou mít o účast v pilotním projektu zájem.
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