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Jihomoravský šachový svaz, Zámečnická 2, 601 73 Brno
http://www.chess.cz/kraje/jmss/
Předsedům oddílů
Kapitánům družstev
Jihomoravského krajského přeboru I. třídy
Jihomoravského krajského přeboru II. třídy





Vážení šachoví přátelé,
soutěže družstev v hranicích Jihomoravského kraje a řízené Jihomoravským šachovým svazem nám přešly do krve tak rychle, že si asi málokdo uvědomí, že vstupujeme teprve do jejich druhého ročníku. V něm dojde k rozšíření KP II. o jednu skupinu, zavedení zpracování partií v KP I., změně v pohledu na kvalifikaci rozhodčích a několika dalším úpravám, které snad budou znamenat zkvalitnění našich soutěží a jejich zatraktivnění pro všechny hráče i příznivce (považme, jak často žehráme na nezájem příznivců a sponzorů a jak málo děláme pro jejich informovanost). Prosím Vás o pozorné pročtení tohoto dopisu i přiloženého Rozpisu soutěží.
Nová skupina KP II.
Před více než rokem bylo rozhodnuto o rozšíření počtu skupin ze dvou na tři od sezóny 2004/2005. Cílem této změny bylo zlepšit dopravní dostupnost, umožnit vyššímu počtu družstev sehrání silné soutěže se standardním počtem startujících a kvalitním řízením a zejména zamezit vysokému počtu sestupů z KP II., kam postupuje 7 okresních přeborníků. Odvrácenou stranou může být problém s udržením kvalitních okresních přeborů v méně početných okresech. Uvidíme. 
Postupy a sestupy.
Z KP I. postoupí v nadcházející sezóně 2004/2005 do 2. ligy kromě vítěze opět i druhý v pořadí, stejně jako v sezóně 2005/2006, protože stále patříme mezi čtyři kraje s nejvyšším počtem registrovaných členů. Pro stanovení počtu postupových míst v sezóně 2006/2007 bude určující počet řádně registrovaných členů k 15.3.2005. Počet sestupujících z KP I. bude pravděpodobně stejný jako v sezóně minulé, tj. 3 družstva. Z KP II. postoupí do KP I. vítězové skupin. Z každé skupiny KP II. sestoupí 2-3 družstva.
Řízení soutěží.
Kompletní zpravodaj se všemi výsledky umístěný na internetové stránce JmŠS v neděli po zápase mezi 19. a 20. hodinou a doplněný stručným komentářem se stal standardem uplynulé sezóny, tak jak je to zcela běžné u vyspělých sportovních odvětví. Stejný systém by měl fungovat i letos a záleží jen na kapitánech družstev, zda k suchým výsledkům připojí ještě krátké komentáře, které by se mohly objevit ve zpravodajích. Zejména popisy těžkých bojů v zápasech končících výsledkem 4:4 při osmi remízách by si konkurenční družstva jistě ráda přečetla. 
Partiový bulletin v KP I.
Po dvouleté zkušenosti ze 2. ligy bude letos i v KP I. zavedeno vydávání sborníku partií. Po vzoru vyšších soutěží budou partie zpracovávat samotná družstva s pomocí Chessbase (která existuje i ve volně šířitelné verzi) nebo jiného vhodného produktu. O víkendu mezi jednotlivými koly by měly být všechny partie družstvům k dispozici. 
Rozhodování zápasů pouze kvalifikovanými rozhodčími.
Pouze kvalifikovaný rozhodčí, tj. pouze ten, kdo je uveden na Seznamu rozhodčích JmŠS, může být rozhodčím utkání v KP I. a KP II. Pokud domácí družstvo takového rozhodčího (většinou hrajícího) na zápas nezajistí a nepřesvědčí k výkonu této funkce kvalifikovaného rozhodčího z řad hostujícího družstva, nesplní povinnost danou mu Rozpisem soutěže a bude mu uložena finanční sankce, která však nemá být "pokutou" a zdrojem financí pro šachový svaz, ale důraznějším připomenutím nutnosti vyškolit v každém oddíle dostatečný počet rozhodčích. Příležitost na třídenním školení rozhodčích II. třídy (17.9., 19.9. a 28.9. 2004) nebo jednodenním školení rozhodčích III. třídy (28.9.2004) by neměl nikdo propásnout. Aktuální Seznam rozhodčích JmŠS naleznete na internetových stránkách JmŠS v rubrice Archív v sekci Informace komisí, propozice školení rozhodčích naleznete v rubrice Kalendář.
Delegáti mistrovských utkání.
Podezření na neregulérní nebo dokonce nehrané zápasy (přetřásané dokonce i v časopise Respekt) a všeobecně malá spokojenost s prací rozhodčích přiměla šachový svaz na celostátní úrovni k zavedení institutu Delegáta mistrovského utkání. V Jihomoravských soutěžích nebudou delegáti žádným masovým jevem. V jednotlivých případech je může vyslat předseda STK (i na žádost družstev), aby mu jako nejvýše postavenému činovníku řídícího orgánu podali zprávu o průběhu zápasu, případně i výkonu rozhodčího, stavu hrací místnosti a dalších podstatných skutečnostech. Pozor, jejich návštěvy nebudou předem ohlášeny. Věřím, že zpráv (které se mohou obratem objevit ve zpravodajství ze soutěží) typu: "Mistrovské utkání bylo zahájeno v 9,00 a řádně ukončeno po poradě kapitánů v 9,15 remízami ve všech partiích", bude minimum. Reklama by to byla úžasná.
Přihlášky a platby.
Přihlášky se zasílají v obvyklém termínu nejpozději do 20.7.2004 příslušným vedoucím soutěží v předepsaném tvaru mailovou poštou. Součástí přihlášky musí být doklad o zaplacení všech poplatků včetně pokut z loňského ročníku, případně úplná informace o platebních datech. Vše se hradí na účet Jihomoravského sdružení ČSTV u General Electric Capital Bank, a.s. (GECB), pobočka Brno, číslo účtu 15405-414/0600 - oproti loňsku došlo ke zkrácení čísla účtu vynecháním úvodního předčíslí 10006. Prosím nenechávejte vše na poslední chvíli a přihlaste se třeba ihned. Pokud se některé z oprávněných družstev nechce do soutěží přihlásit, prosím také o co nejrychlejší sdělení.
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám popřál hodně úspěchů šachových, pracovních i osobních, Vašim družstvům a oddílům úspěšné účinkování v nadcházejícím ročníku soutěží a nám všem co nejvíce radosti nad šachovnicí a zájmu ze strany šachových příznivců a sponzorů. Kvalitní, početné a napínavé soutěže, o nichž se dočteme maximum aktuálních informací na internetu, a které prodáme i do regionálních a okresních médií, jsou toho nezbytným předpokladem.

V Brně 7.6.2004
David Ciprys
předseda JmŠS

