Sdružení korespondenčního šachu v ČR – informační zpráva za r. 2015

Obecné
Rok 2015 byl třetím a současně posledním uceleným rokem z čtyřletého funkčního období členů
volených orgánů SKŠ v ČR. Toto volební období začalo dosud poslední volební Valnou hromadou
SKŠ v ČR, která se uskutečnila dne 28. 4. 2012 v Ústí nad Orlicí (zápis a usnesení viz odkaz:
http://www.skscr.cz/zapisy-z-vh-sks/). V průběhu roku 2015 nedošlo v nejvyšším výkonném a
zároveň statutárním orgánu SKŠ v ČR k žádným personálním změnám a Řídicí komise SKŠ v ČR tedy
pracovala stále ve složení:
Jan Židů (Praha) – předseda,
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (Brno) – sekretář,
Mgr. Josef Sýkora (Pardubice) – vedoucí domácího úseku,
Ing. Josef Mrkvička Mrkvička (Plzeň) – vedoucí mezinárodního úseku a delegát u ICCF,
Ing. Alena Mrkvičková, MBA (Plzeň) – ekonomka.
K žádným personálním změnám nedošlo ani v dalších volených orgánech SKŠ v ČR a na jiných
funkcionářských postech. Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR (předseda RNDr. Oldřich Sedláček)
neshledala v činnosti ani hospodaření žádné nedostatky.

Účetnictví
Během roku 2015 postupovalo SKŠ v ČR v souladu se svými stanovami, tj. náklady a výnosy se
vztahovaly pouze pouze k hlavní činnosti dané stanovami. Rozhodující položkou výnosů bylo
startovné vybrané od hráčů (v nákladech je toto startovné korigováno poplatky za účast v turnajích)
a odváděné ICCF. Rozhodující položkou vlastních zdrojů je pro tento účel zřízený “Fond na
financování rozvoje korespondenčního čachu v ČR”. V roce 2015 byla SKŠ v ČR ze strany ŠSČR
poskytnuta provozní dotace ve výši 143.989 Kč (na BÚ SKŠ v ČR byla připsána dne 27. 11. 2015),
která byla účelově určena na podporu sportovní činnosti. V oblasti účetnictví postupovala účetní
jednotka v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb. S ohledem na omezený
rozsah účetních operací nebyla přijata žádná speciální usnesení k účetním metodám, s výjimkou
oblasti přepočtu cizích měn (byl stanoven roční kurz ČNB).

Schůze Řídicí komise
Stejně jako v minulých letech i v roce 2015 zasedala Řídicí komise SKŠ v ČR celkem dvakrát. Obě dvě
dvoudenní schůze se konaly v pražském pensionu Josefina, a to za účasti všech členů Řídicí komise
SKŠ v ČR, předsedy Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR a přizvaných hostů. První z nich se
uskutečnila v termínu 27. – 28. 3. 2015 a druhá ve dnech 13. – 14. 11. 2015 (zápisy viz odkaz:
http://www.skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/).

Domácí úsek
V roce 2015 bylo v rámci domácích soutěží odstartováno celkem 21 skupin, z toho 2 hrané klasickou
poštou a 19 (včetně 3 skupin v rámci soutěže tříčlenných družstev) hraných prostřednictvím
webserveru ICCF.
Oproti roku 2014 odstartovaných domácích skupin poněkud ubylo, což však jen potvrzuje významný
trend spočívající ve zvyšujícím se zájmu našich hráčů o mezinárodní soutěže na úkor těch
tuzemských. Tento trend je však zcela logický a netřeba se jím znepokojovat, neboť mezinárodní
soutěže jsou mnohem rozmanitější, účastní se jich mnohem větší množina hráčů, ale především se v
nich dají plnit normy potřebné k získání některého z oficiálních titulů ICCF. Dokonce se dá
předpokládat, že se zavedením nových titulů ICCF (viz “Hlavní závěry Kongresu ICCF 2015
v Cardiffu“), které by měly na potenciální zájemce o turnaje ICCF zapůsobit jako nový motivační
faktor, se zájem hráčů (nejen českých) o mezinárodní soutěže ještě zvýší.
V souladu s § 5 Ratingových a turnajových pravidel SKŠ v ČR Řídicí komise SKŠ v ČR v průběhu roku
2015 schválila a udělila čestný titul “Mistr korespondenčního šachu” (MKŠ) IM Stanislavu Kudelovi,
a to na základě jeho vítězství ve finále 25. Mistrovství ČR jednotlivců). Nárok na tento čestný titul
získal na sklonku roku 2015 za vítězství ve finále 26. Mistrovství ČR jednotlivců i IM Václav Čontoš,
ale ke schválení a udělení titulu došlo až v roce 2016.

Mezinárodní úsek
Kromě běžné, velice obsáhlé agendy mezinárodního úseku se v roce 2015 podařilo mj. uspořádat a
k 31. 12. 2015 odstartovat přátelský velkozápas Česká republika – zbytek Evropy, který se hraje
prostřednictvím webserveru ICCF, a to na celkem 119 šachovnicích!
Pro Kongres ICCF 2015, který se uskutečnil ve velšském Cardiffu ve dnech 16. – 22. 8. 2015, byla
Řídicí komisí SKŠ v ČR na základě přijatého usnesení nominována delegace v tomto složení:
- Ing. Josef Mrkvička – oficiální delegát a vedoucí delegace),
- Ing. Alena Mrkvičková, MBA – členka delegace.
Kromě České republiky zastupoval náš delegát na základě udělené plné moci i Chorvatsko.

Hlavní závěry Kongresu ICCF 2015 v Cardiffu
– Na Kongresu ICCF 2015 proběhla mj. volba Výkonného výboru ICCF a auditora ICCF na další
čtyřleté období. Delegáti svými hlasy rozhodli, že Výkonný výbor ICCF bude i nadále pracovat ve
stejném složení jako dosud:
- prezident: Eric Ruch (FRA),
- generální sekretář: Michael Millstone (USA),
- finanční ředitel: George Pyrich (SCO),
- ředitel světových turnajů: Frank Geider (FRA),
- servisní ředitel: Austin Lockwood (WLS),
- marketingový ředitel: Andrew Dearnley (ENG).

– Změna nenastala ani na postu auditora ICCF a do této funkce byl opět zvolen náš delegát Ing.
Josef Mrkvička.
– Byla schválena změna Statutu ICCF v tom smyslu, že čestné členství v ICCF bude udělováno za 25
let vynikající práce pro ICCF, nebo i dříve, pokud Kongres usoudí, že si dotyčný toto ocenění
zaslouží.
– Byla schválena změna Statutu ICCF v tom smyslu, že doživotní ocenění zásluh bude udělováno za
35 let vynikající práce pro ICCF, nebo i dříve, pokud Kongres usoudí, že si dotyčný toto ocenění
zaslouží.
– Novým Komisařem ICCF pro pravidla byl zvolen Dennis Doren (USA). Ve funkci nahradí Pera
Söderberga (SWE), který na funkci rezignoval koncem roku 2014.
– Certifikáty a medaile za nové tituly ICCF za SKŠ v ČR získali:
GM – Kamil Stalmach,
IM – Petr Kouba,
LIM – Mariola Babulová.
Ani jeden ze jmenovaných se Kongresu ICCF osobně nezúčastnil, takže veškerá ocenění (medaile a
certifikáty) za ně převzal náš delegát Ing. Josef Mrkvička. IM Petru Koubovi a LIM Mariole Babulové
byla tato ocenění osobně předána na listopadové schůzi Řídicí komise SKŠ v ČR.
– GM Janu Židů byl udělen diplom a medaile za 2. místo ve finále 1. Světového poháru ICCF ve
Fischerově šachu (Chess 960). Diplom i medaile mu byly předány na listopadové schůzi Řídicí
komise SKŠ v ČR a peněžitá výhra ve výši 600 € mu byla pořadatelem bezhotovostně vyplacena
v říjnu 2015.
– Členům družstva ČR v Memoriálu Witolda Bieleckého (1. Václav Portych, 2. Václav Kratochvíl, 3.
Filip Mrkvička, 4. Petr Doležal, 5. Michal Berko, 6. František Šindelář, nehrající kapitán Michal
Volf) byly uděleny diplomy za 3. místo v turnaji. Diplomy byly prostřednictvím kapitána družstva
zaslány jednotlivým hráčům klasickou poštou.
– S platností od 1. 1. 2016 byly zavedeny nové tituly ICCF: “Expert korespondenčního šachu”
(Correspondence Chess Expert – CCE) a “Mistr korespondenčního šachu” (Correspondence Chess
Master – CCM). Tyto tituly budou genderově neutrální a budou pro ně platit přesně tytéž požadavky
na výkonnost jako pro stávající tituly LIM a LGM. Budou dostupné všem hráčům bez ohledu na jejich
pohlaví a odstraní nerovnost spojenou s tituly udělovanými hráčům podle pohlaví, přiblíží ICCF k
FIDE s jejich tituly FM a CM a otevřou potenciál pro získání titulů širší skupině hráčů. Každá žena,
která získá titul CCE nebo CCM, si bude moci po dobu následujících 5 let vybrat ekvivalent LIM nebo
LGM uvedený na jejím certifikátu a medaili. Normy LIM nebo LGM získané v turnajích startovaných
před 1. 1. 2016 budou příslušně platit pro tituly CCE a CCM. Tituly CCE a CCM budou udělovány
automaticky serverem při splnění požadovaných norem, včetně stažitelného certifikátu. Medaile a
certifikáty pro nové tituly, podepsané prezidentem ICCF a generálním sekretářem ICCF, budou k
dispozici k předání na Kongresu ICCF pouze pro ty hráče, kteří se osobně zúčastní Kongresu ICCF,
nebo jsou ženského pohlaví (to bude platit pro příštích 5 let). Možnost plnění norem na tituly LIM a
LGM bude zrušena, dosud získané tituly LIM a LGM však budou platné i nadále.

– Byly schváleny zaktualizované manuály pro rozhodčí ICCF v serverových a poštovních turnajích.
Tyto manuály se však budou do jisté míry týkat i rozhodčích našich domácích turnajů, protože naše
domácí turnaje jsou zahrnuty do ratingu ICCF. Původní požadavek, aby i rozhodčí domácích turnajů
zahrnutých do ratingu ICCF měli základní znalosti angličtiny, se našemu delegátovi naštěstí podařilo
na Kongresu ICCF odvrátit a manuály budou v tomto smyslu doplněny. Oba manuály (ve verzi
schválené Kongresem ICCF) přeložil náš delegát do češtiny a jsou veřejně dostupné na webu SKŠ
v ČR v sekci „Dokumenty ICCF“ (viz odkaz: http://www.skscr.cz/dokumenty-iccf/).
– Bylo schváleno nové pravidlo, že ve všech postupových turnajích (tedy i v jednotlivých fázích MS a
ME) může do další fáze turnaje postoupit pouze hráč, který získá ve své skupině kladný výsledek, tj.
minimálně +1. Pokud ve skupině nižší fáze skončí všechny partie remízou, nepostoupí z této skupiny
do vyšší fáze žádný hráč.
– S platností od 1. 1. 2016 byla zrušena povinnost delegátů národních federací žádat kvalifikačního
komisaře ICCF o udělení titulů ICCF pro hráče ze své federace; tato povinnost bude nahrazena
automatickou procedurou na serveru ICCF.
– S platností od 1. 1. 2016 byly zrušeny tzv. „uzly“ (hráči, kteří v serverových turnajích zadávají tahy
hráčů hrajících obyčejnou poštou); „kombinované“ turnaje server – pošta tedy nebudou nadále
přípustné. Možnost hrát e-mailem v poštovních turnajích po dohodě se soupeřem a po schválení
rozhodčím však zůstává zachována.
– Byl schválen postup kompletní revize výpočtu norem pro získání mezinárodních titulů ICCF, a to ve
dvou fázích:
- Fáze 1 – vývoj metodiky a dokumentace (srpen 2015 až jaro 2016): Příloha č. II Turnajových
pravidel ICCF bude přepracována na základě solidních statistických principů a konzultací s
profesionálním statistikem. Tento dokument pak bude v roce 2016 předložen Kongresu ICCF k
ratifikaci.
- Fáze 2 – implementace (léto 2016 do 31. 12. 2016): pokud budou navržené změny pravidel pro
výpočet norem schváleny Kongresem ICCF v roce 2016, bude aktualizován server ICCF a nova
pravidla vstoupí v platnost pro turnaje startované od 1. 1. 2017.
– Experimentálně bude do turnajů ICCF zavedena možnost aplikace tzv. Sofijského pravidla, které
zamezí hráčům nabízet remízu před dosažením určitého počtu tahů.
– Po několikaleté diskusi bylo konečně definitivně schváleno, že možnost nabízení tahů bude
v serverových turnajích ICCF záviset pouze na rozhodnutí pořadatelů turnajů.
– Vzhledem k tomu, že byl zjištěn další pokus o manipulaci s ratingem ICCF, byla schválena dílčí
změna Ratingových pravidel ICCF (Příloha č. I Turnajových pravidel ICCF).
– Byla vzata na vědomí témata pro tematické turnaje ICCF v roce 2016 (server, pošta).
– V dubnu 2016 bude uspořádán velký otevřený turnaj k 10. výročí zavedení „Direct Entry“.

– V roce 2016 se bude Kongres ICCF konat v německých Brémách.

Další úspěchy našich hráčů na mezinárodní scéně dosažené po Kongresu ICCF
– SIM Josef Mrkvička obsadil 2. místo v silně obsazeném Memoriálu Rudolfa Ševečka „A“
(katgorie 11) a s výsledkem 9 bodů ze 14 partií splnil svou první velmistrovskou normu.
– Družstvo České republiky „A“ (1. SIM Štefan Jandek, 2. GM Zdeněk Nývlt, 3. IM Josef Pecka 4.
IM Petr Kouba, 5. Vratislav Novák, 6. Raimund Leiner) obsadilo ve IV. ročníku Slovanského poháru
3. místo.
– Josef Pecka z Mladé Boleslavi splnil celkem 3 normy mezinárodního mistra a stal se novým
mezinárodním mistrem (IM). K oficiálnímu předání certifikátu a medaile (osobnímu, popř.
v zastoupení) dojde v roce 2016 na Kongresu ICCF v německých Brémách.
Hráči SKŠ v ČR v první světové stovce ratingové listiny ICCF pro klasický šach – stav k 1. 1. 2016:
GM Roman Chytilek (Brno) – 1. místo (Elo 2685)
GM Jan Židů (Praha) – 40. místo (Elo 2589)
GM Zdeněk Straka (Tábor) – 55. místo, (Elo 2577)
GM Kamil Stalmach (Opava) – 85. místo (Elo 2562)
GM Pavel Sváček (Praha) – 91. místo (Elo 2559)
Hráči SKŠ v ČR v první světové stovce ratingové listiny ICCF pro Fischerův šach – stav k 1. 1. 2016:
GM Jan Židů (Praha) – 2. místo (Elo 2571)
IM Vladislav Hýbl (Praha) – 16. místo (Elo 2406)
Vladimír Krett (Praha) – 81. místo (Elo 2040)
Svolání volební Valné hromady SKŠ v ČR v r. 2016
Jak již bylo zmíněno v úvodu, v roce 2016 končí funkční období všem členům volených orgánů SKŠ
v ČR a kromě toho je nutné co nejdříve uvést Stanovy SKŠ v ČR a další navazující dokumenty do
souladu s novým NOZ. Z uvedených důvodů Řídící komise SKŠ v ČR předložila členské základně své
legislativní návrhy a svolala do Prahy na pátek 12. 2. 2016 – 16.00 hod. zasedání Valné hromady
SKŠ v ČR. Valná hromada SKŠ v ČR se však v duchu § 252 odst. 1 NOZ nebyla schopna usnášet,
takže Řídicí komise SKŠ v ČR svolala v souladu s § 257 odst. 1, 2 NOZ a § 249 odst. 1 NOZ její
náhradní zasedání. Místo konání tohoto náhradního zasedání zůstalo nezměněno a jeho termín
byl stanoven na sobotu 19. 3. 2016 od 10.00 hod.

S využitím podkladů od Ing. Josefa Mrkvičky zpracoval:
Jan Židů – předseda Řídicí komise SKŠ v ČR

