Zpráva Domácího úseku SKŠ v ČR pro Valnou hromadu SKŠ v ČR
konanou 19. 3. 2016 v Praze
Vážení přátelé,
domácí soutěže jsou popelkou korespondenčního šachu ve všech zemích. Je zcela logické, že
nemohou konkurovat mezinárodním turnajům.
Důvodů je hodně, ale za zásadní považuji tyto:
1) Mezinárodní soutěže umožňují nesrovnatelně pestřejší portfolio soupeřů.
2) Zisk Elo bodů a jejich údržba je v mezinárodních soutěžích snadnější, protože úroveň hráčů
ČR je ve srovnání s většinou zemí prokazatelně vyšší. Stačí se podívat na výsledky
v soutěžích.
3) Nemožnost zisku titulů v KŠ.

Čím tedy mohou konkurovat domácí soutěže těm zvýhodněným?
Precizně zpracovaným Soutěžním řádem, platným od 1. 1. 2013, který obsahuje především
přehledně zpracovaný kalendář soutěží. Ten umožňuje díky přesným termínům naplánovat si
soutěže tak, aby každému individuálně vyhovoval počet partií a jejich načasování.
Pro každý rok platí:

1. 2.
startují soutěže družstev. V lichých letech jsou to tříčlenné týmy. V roce 2015 to bylo již 6.
MČR. Náhledu na kvalitu soutěže pomůže sdělení, že na 1. šachovnici bylo průměrné Elo
2302. V sudých letech se hrají čtyřčlenná družstva. Letos se hraje 12. MČR a průměrné Elo na
1. šachovnici je 2342. Startuje vždy 8 družstev dvoukolově, a tak to jsou nejspravedlivější
soutěže.

1. 5.
se startuje Mistrovství ČR jednotlivců. V loňském 28. MČR bylo průměrné Elo 2350, což
umožňuje vítězi udělit titul Mistr korespondenčního šachu. Právě tato hranice je pro udělení
titulu potřeba. Letos se bude startovat 28. MČR.

1. 11.
se startuje Mistrovství ČR veteránů, hráčů nad 50 let. Loni startovalo 15. MČR-V
s průměrným Elo 2341. Letos to bude již 16. MČR-V. Je to vždy kvalitní soutěž, protože
kromě věkové hranice 50 let je pro start podmínkou i minimální Elo 2300.

1. 11.
startuje finále Poháru ČR. Vždy dvě najednou. Jeden se hraje na webserveru ICCF a druhý
klasickou poštou. Letos se bude hrát 33. PČR-F na webserveru a 34. PČR klasickou poštou.
V mistrovských soutěžích se hrají i permanentní soutěže v kategoriích semifinále MČR,
čtvrtfinále MČR a kvalifikační turnaje MČR V Poháru ČR pak i základní kola.

Domácí úsek pořádá ročně dva memoriály.

1. 6.
se startuje memoriál pro hráče klasickou poštou.

1. 12.
startuje memoriál pod patronací ICCF. Neplatí se startovné a hraje nejlepších 15 hráčů
s minimálním Elo 2300. V loňském roce to byl nejsilnější domácí turnaj s průměrným Elo
2352.
Jen pro zajímavost. Za rok 2015 se v domácích soutěžích sehrálo 1110 partií z toho 872 na
webserveru a 238 klasickou poštou. To se mi jeví vzhledem k uvedeným okolnostem jako
úspěšný počin!
Pokud Vás zajímají výsledky a počty všech soutěží, tak je naleznete na webserveru ICCF a
našich webových stránkách. Hovořit zde na toto téma se mi nezdá přínosné.
Domácí úsek nabízí zisk hned tří titulů.
Přeborník republiky v kategorii jednotlivců, veteránů a družstev (tříčlenných či čtyřčlenných).
Navíc se může titul Mistr korespondenčního šachu udělit těm, kteří jsou úspěšní v soutěžích
s průměrným Elo alespoň 2350.
Mezinárodní tituly se bohužel nesmí udělovat. Přitom tato možnost byla blízko. Na kongresu
v Sydney se o této možnosti hlasovalo. Pro bylo 13 hlasů, proti 16 hlasů a 3 se zdrželi.
Je velká škoda, že tato možnost nebyla schválena. Pevně věřím, že se to v budoucnu podaří,
protože pokrok se zastavit nedá.
Od 1. 1. 2016 se uděluji tyto tituly:
CCE – expert KŠ
CCM – mistr KŠ
IM – mezinárodní mistr
SIM – mezinárodní mistr vyšší třídy
GM – velmistr
Srovnání s jinými sporty věc nevídaná!
Myslím si, že alespoň tyto dva nejnižší tituly by se měli začít ihned udělovat v domácích
soutěžích.
Domácí úsek v každé zemi zaznamenává úbytek hráčů v domovských soutěžích.
I my jsme se snažili zapojit mládež a uspořádali Mistrovství ČR mládeže v několika věkových
kategoriích. Přes enormní úsilí pořadatelů byl výsledek totální propadák.
Tudy prostě z mnoha důvodů cesta nevede.
Kuriozitou je oživení klasické hry snahou o její rozšíření mezi vězni. Zatím se podařilo
aktivovat dva a zde se jeví perspektiva velmi dobře. Čas ukáže, jestli je optimismus na místě.
To je asi vše podstatné, co jsem Vám za Domácí úsek chtěl sdělit a děkuji za pozornost!
Mgr. Josef Sýkora,
vedoucí Domácího úseku ŘK SKŠ
19. 3. 2016

