
Vážení šachoví přátelé,

 
anketa o zápočtu KPII na FIDE ELO proběhla v krajských přeborech druhé třídy naposledy v
roce  2018.  Konference  JmŠS  ale  na  základě  výsledků  ankety  zápočet  na  FIDE  ELO
neschválila. Letošní Konference JmŠS uložila STK anketu o zápočet na FIDE ELO v letošní
sezóně zopakovat.
Proto se na Vás obracím s požadavkem na spolupráci při organizaci ankety o zápočtu 
krajských přeborů druhé třídy na FIDE ELO.

Spolupráce spočívá v povinnosti rozhodčích jednotlivých utkání položit před zahájením zápasů
19. 12. 2021 anketní otázky všem hráčům hrajícím dané utkání a zaznamenat počet odpovědí 
do zápisu o utkání. 
Anketní  otázky zní  (prosím přesně přečíst  celé znění  otázky  včetně doplňujících informací
uvedených v závorce):

Otázka č.1.   (odpovídají všichni hráči)  : Máte zájem o zápočet krajských přeborů druhé třídy  
na FIDE ELO? (Zápočet na FIDE ELO bude znamenat navýšení vkladu do soutěže o 200
Kč za družstvo, podmínkou zápočtu ale není zpracování partiového bulletinu.)
Možné odpovědi "ANO" nebo "NE" (rozhodčí zaznamená počet odpovědí "ANO" a počet
odpovědí "NE". Hráči,  kteří  se ankety nezúčastní  /nevyjádří se/  se nezapočítávají  do
žádné kategorie)

Otázka č.2.   (odpovídají všichni hráči)  : Máte zájem o to, aby v krajských přeborech druhé  
třídy  byl  zpracováván partiový  bulletin?  (Zpracování  partiového bulletinu  bude  zna-
menat povinnost domácího družstva odeslat do 7 dní po utkání vedoucímu soutěže se-
hrané partie ve formátu PGN.)
Možné odpovědi "ANO" nebo "NE" (rozhodčí zaznamená počet odpovědí "ANO" a počet
odpovědí "NE". Hráči,  kteří  se ankety nezúčastní  /nevyjádří se/  se nezapočítávají  do
žádné kategorie)

Příklad záznamu výsledku ankety v zápise o utkání může tedy vypadat např. takto:
1. ANO 11x NE 5x
2. ANO 6x   NE 10x

Výsledek  ankety spolu se  zprávou o utkání  odešlete e-mailem  vedoucímu soutěže  a také
předsedkyni STK na adresu: Vladka_N@seznam.cz.
Výsledek ankety bude zpracován, zveřejněn na webu JmŠS a diskutován na Konferenci JmŠS
v únoru 2022. Případné změny mohou být konferencí schváleny již pro další ročník krajských
soutěží.

Apeluji  na kapitány a organizační  pracovníky zejména domácích družstev,  aby aktivně na
provedení  ankety  spolupracovali.  Bezpodmínečně  nutné  je  rozhodčího  informovat  a
poskytnout mu výtisk tohoto dokumentu. Pevně věřím, že tato anketa proběhne hladce a bez
větších problémů.

Za spolupráci předem děkuji.
Vladimíra Šťastná, předsedkyně STK JmŠS
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