
Klasifikace v ŠSČR – rozcestník 
 

Pro připravovanou aktualizaci/přepsání Klasifikačního řádu ŠSČR je potřeba si odpovědět na několik 

zásadních otázek o budoucím směřování šachové klasifikace v ŠSČR. 

1. Systém výkonnostních tříd 

a) Zrušit a vystačit si s ratingy (LOK, LOK-R, FRL či jiné) a tituly nechat pouze ty udělované FIDE 

(lze samozřejmě uvažovat i o zachování dosud uhraných VT jako M, KM atp. s tím, že by se 

jen neudělovaly nové). 

b) Zásadně reformovat, aby i v dnešní době mělo přínos i vedle systému Elobodů – např. 

rozšířením počtu tříd pro začátečníky, novým systémem uhrávání vyšších VT bez závislosti na 

Elo pro zkušenější hráče (buď obdobné technické normy jako dnes 4. a 3. VT nebo vítěz 

uzavřeného turnaje KM získá M atp., což by mohlo vést ke vzniku nového typu turnajů a nové 

motivace pro starší harcovníky…). 

c) Drobně zreformovat, aby systém globálně fungoval a nezáležel např. jen na libovůli 

vedoucích mládeže, zda svým dětem VT do systému zadají či ne (možnost rozšíření hlášení VT 

na pořadatele a rozhodčí, automatické přidělování podle LOK-R atp.). 

 

2. Existence Listiny osobních koeficientů (české Elo) 

a) Zrušit a vystačit si s FRL 

b) Zachovat LOK i LOK-R a zachovat upřednostňování FRL 

c)  Zachovat LOK i LOK-R a zdůraznit jejich význam pro ČR na úkor FRL (především zrušit 

pravidlo, že první FIDE Elo přepíše LOK, pokud je vyšší, což naprosto degraduje LOK a řada 

hráčů volá po její zrušení, ačkoliv mezinárodně téměř nehrají) 

 

3. Koho uvádět na LOK 

a) Jen členy ŠSČR bez ohledu na registraci 

b) Jen členy ŠSČR s registrací (=platící příspěvky) 

c) Přidat i cizince hrající některý z turnajů na LOK (obdobně jsou třeba Češi na německé listině; 

nejzazší varianta je, že by se dokonce cizinci stávali členy ŠSČR, kdyby zde hráli – taky někde 

takto funguje) 

 

4. Podmínky zápočtu turnaje na LOK 

a) Kdokoliv pošle požadovaná data (SM atp.) 

b) Jen turnaje potvrzené rozhodčím ŠSČR  

 

5. Kdo může hrát partii na LOK 

a) Kdokoliv 

b) Člen ŠSČR resp. FIDE 

c) Člen ŠSČR s registrací resp. člen FIDE 

 

6. Koeficienty rozvoje 

a) Zachovat 

b) Přizpůsobit FIDE 

c) Změnit jinak 


