
Zápis ze schůze KR z 19.12.2009, Praha 

Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 19.12.2009 v Praze po skončení MČR v bleskovém 

šachu, mj. posuzovala žádosti o udělení tříd, diskutovala o podmínkách přípravy a uskutečnění 

semináře FA, připravuje software pro tvorbu rozhodcovských testů, předložila nové odznaky 

veřejnosti v anketě na webu ŠSČR... 

Zápis ze schůze KR ŠSČR konané 19.12.2009 v Praze 

Přítomni: (dle abecedy a bez titulů)  

Jaroslav Benák, Richard Fischl, Petr Harasimovič, Ladislav Palovský 

Omluven: Jiří Bielavský 

Schůze byla zahájena po skončení MČR v bleskovém šachu 

1. Program dle rozeslaných pozvánek schválen 

2. Kontrola úkolů z minulé schůze 

 předložit přeložený dokument Pravidla pro tituly rozhodčích ke schválení VV ŠSČR na nejbližší 

schůzi – p. Palovský do 21.9.2009 

Dokument byl předložen a VV ŠSČR schválen. V současné době je zveřejněn na webu ŠSČR. 

 odeslat Ing. Vladimíru Jandekovi odůvodnění o neudělení třídy Ústřední rozhodčí – Mgr. 

Palovský – 30.9.2009 

Ing. Jandekovi bylo usnesení řádně doručeno, odvolání nebylo ve lhůtě podáno. 

 na základě rozlosování rozeslat dotazníky rozhodčím - p.Benák - 25.9.2009, provést delegaci 

rozhodčích pro soutěže družstev pořádané ŠSČR - Mgr. Palovský, Dr. Fischl, Ing. Bielavský, 

p.Benák – 01.10.2009 

Delegace rozhodčích byla včas provedena a zveřejněna. Případy, kdy někteří delegovaní 

rozhodčí nemohou konkrétní utkání řídit (nemoc, pracovní vytížení apod.) průběžně řeší 

předseda. 

 vést jednání s mediální komisí ŠSČR a zástupci ČT o možnosti vytvoření DVD o výše uvedeném 

seriálu – Mgr. Palovský do 31.12.2009 

Česká televize ve spolupráci s KR vytvoří DVD a poskytne ho KR ŠSČR. Video bude moci být 

používáno pro veřejné produkce při vzdělávacích akcích. Další šíření a distribuce však nebude 

možná. 

 zaslat členům KR ŠSČR návrhy rozhodcovských odznaků – Mgr. Palovský do 30.11.2009 

V e-mailové diskuzi nad zaslanými návrhy se členové shodli, že nejvhodnější bude uspořádat 

na internetu anketu (tři návrhy byly předloženy na fóru KR a účast v hlasování pouze pro 



registrované do 31.1.2010), v níž budou moci podobu budoucích rozhodcovských odznaků 

ovlivnit přímo rozhodčí a hráči. Anketa bude vyhodnocena na záčatku února 2010. 

 vypracovat teze budoucí směrnice o posuzování žádostí o udělení třídy ÚR a mezinárodních 

titulů rozhodčích a rozeslat je členům KR k připomínkování – p. Benák – úkol trvá 

 

 vypracovat konečnou podobu stanoviska a zajistit jeho odeslání JmŠS a zveřejnění na webu 

ŠSČR 

Koncept stanoviska byl rozeslán členům KR ŠSČR. Po zapracování připomínek členů vzešlých z 

e-mailové diskuse bude text zveřejněn na webu ŠSČR a odeslán JmŠS. 

 dokončit revizi testových otázek a odeslat členům KR ŠSČR – Ing. Bielavský do 30.11.2009 

Ing. Bielavský dokončil sadu cca 160 otázek. Předseda otázky v nejbližší době rozešle 

ostatním členům k připomínkování. 

3. Seminář FA 

Předseda informoval o svých jednáních s činovníky FIDE Arbiters' council a o možnostech pro 

uspořádání semináře FA v ČR v horizontu jednoho až tří let. Hlavním problémem je především značná 

finanční náročnost této akce. Vzhledem k finanční situaci ŠSČR by všechny náklady na seminář museli 

nést jeho účastníci (orientačně vycházejí náklady přibližně 4000-4500 Kč na účastníka, pokud by se 

semináře účastnilo 10 osob). V současné době probíhají jednání, zda-li by se seminář měl uskutečnit v 

roce 2010 nebo 2011 v závislosti na rozpočtu ŠSČR. 

4. Swissmanager 

Heinz Herzog vydal bez ohlášení novou „unicode verzi SM“, která obsahuje ještě značné množství 

chyb. Mezi největší patří problém s importem LOK s diakritikou (obzvláště příjmení začínající na Š, Ř, 

Ž atd.), v závislosti na formátu skóre přetrvávají problémy ve "Výstupech" (výsledky, konečné pořadí 

atd.) a další drobné chyby. 

ÚKOL odeslat připomínky Herzogovi k nefunkčnostem a chybám v nové unicode verzi SM – Mgr. 

Palovský – do 31.12.2009 

5. Udělování tříd 

KR ŠSČR byla doručena žádost o udělení třídy Ústřední rozhodčí Mgr. Jiřímu Joškovi. KR ŠSČR přijala 

(3-1-1) usnesení „KR ŠSČR uděluje Mgr. Jiřímu Joškovi třídu Ústřední rozhodčí.“ Další žádosti do 

termínu schůze doručeny nebyly. 

ÚKOL vyhotovit a odeslat Mgr. Jiřímu Joškovi osvědčení o udělení třídy Ústřední rozhodčí – 

Mgr. Palovský – do 31.12.2009 

6. Směrnice pro udělování třídy ústřední rozhodčí a mezinárodních titulů 

Členové se shodli, že nová legislativa FIDE prakticky odbourala nutnost regulovat posuzování českých 

žadatelů o tituly předpisem ŠSČR. Členové diskutovali o některých aspektech budoucí regulace 

udělování třídy ústřední rozhodčí. Bylo dohodnuto stanovení určitých minimálních požadavků na 



žadatele o třídy. Specifikace těchto požadavků vyplyne z diskuse mezi členy, která by měla být 

ukončena do příští schůze KR ŠSČR. 

ÚKOL zformulovat a rozeslat podklad pro debatu nad konkrétními požadavky na žadatele o třídu 

ústřední rozhodčí – p. Benák – do 31.12.2009 

7. Testové otázky a program pro generování testů 

V současné době má již KR balík 160 testových otázek zpracovaných v databázovém formátu mdb 

(Microsoft Access) a chystá se program pro generování testů (z volbou pro jakou kvalifikaci, počet 

otázek, z jakého tématu atd.). Plná verze programu by byla "pouze pro školící potřeby KR KŠS a KR 

ŠSČR rozhodcovských tříd " (pro veřejnost by bylo přístupných zhruba zhruba 1/4 vzorových otázek). 

ÚKOL vytvořit funkční program pro generování testů – Mgr. Palovský – do 31.4.2010 

Schůze byla ukončena ve 19:45.  

 

Zapsal Jaroslav Benák 


