Mistrovství ČR družstev starších žáků CHRUDIM 28. – 29. 5. 2022
Závěrečná zpráva rozhodčího:
Mistrovství ČR družstev starších žáků se zúčastnilo 54 týmů z celé ČR, celkem hrálo 352 hráčů.
Pořadatelé se snažili vytvořit hráčům příznivé podmínky ke hře, sál byl dostatečně vzdušný a
prostorný a nebylo v něm – i vzhledem k panujícímu počasí – horko.
Úvodní kolo zahájilo s patnáctiminutovým zpožděním, které bylo způsobeno závadami na soupiskách
a nutnými konzultacemi s vedoucími ohledně úpravy soupisek, aby splňovaly podmínky soutěže.
Závadami bylo nedodržení pravidla o maximálním rozdílu 300 ELO bodů mezi hráči na soupiskách
(5 případů) a nadměrný počet náhradníků (1 případ). Závada ohledně neaktivního hráče Ličky na
soupisce Frýdku-Místku C však odstranit nešla a družstvo bylo v souladu s rozpisem soutěže zařazeno
na konec pořadí. Časové zpoždění bylo díky dostatečně dlouhé obědové přestávce dohnáno a od
třetího kola turnaj pokračoval podle časového itineráře na minutu přesně.
V souladu s rozpisem soutěže byli rozhodčími vedoucí jednotlivých družstev, sáloví rozhodčí
zasahovali jen tehdy, když byli o pomoc požádáni (výklad některých ustanovení Pravidel FIDE) nebo
když šlo o technický problém (manipulace s hodinami). Sáloví rozhodčí se tak mohli věnovat zajištění
klidu v hrací místnosti, narůstající šum a hluk ke konci některých kol řešili i vykázáním rušících diváků
z hracího sálu.
Kontumační výsledky padaly na vrub nekompletních sestav některých týmů, takže soupeři získali bod
bez hry. Rád bych ocenil sportovní přístup všech hráčů a vedoucích v duchu fair play. Nebyl podán
žádný protest a námitková komise nemusela řešit žádnou stížnost.
Zajímavý problém se vyskytl po losu 5. kola. Na internetu (i přes několik pokusů o aktualizaci) se
v rozlosování zobrazovaly nesprávné zápasové body družstev, ačkoli v zobrazení pořadí po 4. kole se
zápasové body zobrazovaly správně. Viz následující skeny obrazovek.
Sken stránky „Nasazení družstev“:

Sken stránky „Ranking list after kolo 4“:

Šlo výhradně o chybu v zobrazení na webových stránkách chess-results, Swissmanager na počítači
ukazoval vše správně a správně tiskl i všechny výstupy z tiskárny na turnajovou nástěnku. Problém
jsem vyřešil vypnutím zobrazení zápasových bodů v rozlosování na webu chess-results. Podávám však
podnět k republikové komisi rozhodčích se žádostí o prošetření tohoto problému a o případné
kontaktování autora programu za účelem odstranění této softwarové chyby.
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