
 
   

 

 

 

Online schůzka STK ČBaS a oblastní STK 

 

Účastníci: členové STK ČBaS, poradní skupina STK ČBaS, Oblastní STKáři 

 

Termín: 8. 6. 2021, 18.00 hod. 

 

Program a témata: 

 Rozjezd soutěží po Covidu – strategie, předpoklad (viz Strategie: 

https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Strategie%20STK%20%C4%8CBaS_so

ut%C4%9B%C5%BEe_umo%C5%BEn%C4%9Bn%C3%AD%20tr%C3%A9ninku.pdf) 

 Tvorba termínového kalendáře: 

- Otevřený systém soutěží mládeže 

- Možnost volby termínů GPC – E turnajů 

- Limitní počet GPC turnajů 

- Oblastní termínové kalendáře v informačním systému webu 

 Tvorba žebříčku po Covidu – strategie 

 Informační systém – zopakování role oblastních STK – kontrola zveřejnění propozic GP 

C - E turnajů, kontrola výsledků GPC – E turnajů 

 Náměty z oblastí, dotazy 

 

Odkaz pro připojení: 
https://us02web.zoom.us/j/87276670336?pwd=MjRJQmp5dWlmczdjd01DM3RGOEFX
QT09 
Meeting ID: 872 7667 0336 
Passcode: 387421 

Platforma: Zoom Cloud Meetings * 
*poznámka – není to podmínkou, ale doporučujeme stáhnout přímo aplikaci – ta vám spíše 
zajistí kvalitnější zvuk obraz než prohlížeč se Zoomem  
 

 

Náměty z oblastí - Radek Holata, SČ: 

- rozumný počet turnajů po restartu (ale i později) tak, aby hráči nebyli nuceni každý týden 

"honit" body (často na dvou turnajích během víkendu) a nebyli turnaji přehlceni a přetíženi 
STK ČBaS: zavedli jsme otevřený systém turnajů s tím, aby se mohli i hráči na nižší úrovni 
potkávat v rámci celé ČR. Otázka rozumného počtu turnajů je dle nás na trenérovi příslušného 
hráče. 
 - turnaje na všech úrovních v pravidelných blocích, kde se budou moci porovnat výkonnostně 
podobní hráči (turnaje pro začátečníky, méně zdatné, snaha aby se do turnaje vůbec dostali) 
STK ČBaS: v současném otevřeném systému je ponechána volnost oblastem v tvorbě 
oblastních TK a volbě termínů turnajů GPC – E. Je nastaven limitní počet GPC turnajů 
mládeže na sezónu. 
 - v současném systému dost často dochází k tomu, že hráči od 8. do cca 30. - 40 místa jsou v 
podstatě systémem nuceni objíždět všechny úrovně turnajů (GP A, GP B, GP C), což by dle 
našeho názoru být nemělo 
STK ČBaS: otevřený systém turnajů byl zaveden od roku 2019. V roce 2020 jsme reagovali 
snížením počtu započítávaných turnajů do žebříčku, což dle nás tomuto mělo pomoci. Bohužel 
sezóna 2020 neproběhla celá, abychom mohli vyhodnotit. 
U otevřeného systému musíme uvažovat i to, aby „šikovní“ začínající hráči se dokázali dostat 
na turnaje B, A. 

https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Strategie%20STK%20%C4%8CBaS_sout%C4%9B%C5%BEe_umo%C5%BEn%C4%9Bn%C3%AD%20tr%C3%A9ninku.pdf
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Strategie%20STK%20%C4%8CBaS_sout%C4%9B%C5%BEe_umo%C5%BEn%C4%9Bn%C3%AD%20tr%C3%A9ninku.pdf
https://us02web.zoom.us/j/87276670336?pwd=MjRJQmp5dWlmczdjd01DM3RGOEFXQT09
https://us02web.zoom.us/j/87276670336?pwd=MjRJQmp5dWlmczdjd01DM3RGOEFXQT09


 
   

 

 

 
 
 - zvážení opětovného zavedení postupových turnajů, alespoň na krajské/oblastní úrovni 
(redukce cestování, času stráveného na turnaji apod., především u začátečníků) 
STK ČBaS: za nás cesta zpět, diskuzi se nebráníme 
 - zvážení zatraktivnění systému turnajů jako např. skupinový systém, na dvě porážky, 
švýcarský systém apod. (nyní po jedné porážce většinou konec turnaje) 
STK ČBaS: od kategorie turnaje GPC a níže by toto mělo již fungovat (fixní na jednu porážku 
jsou pouze turnaje kategorie MČR, A a B) 
 - zvážení úpravy bodování, které místy úplně neodpovídá předvedeným kvalitám, obsazení 
turnaje apod., (např. body na republikových turnajích nejsou dostatečné na to, aby tito hráči 
pak nemuseli objíždět GP C) 
STK ČBaS: Souhlasíme, že to je opravdu jeden z bodů ke zvážení a „slabina“ současného 
otevřeného systému. Přemýšlíme o váženém bodování z turnajů, které by zohledňovalo počet 
účastníků a jejich žebříčkové postavení. 
 - na republikových turnajích alespoň nějaké minimální ceny (diplom apod.) 
STK ČBaS: Věříme, že toto již funguje. Pokud ne, je to opravdu ke zvážení, zda nedat jako 
minimální požadavek na pořadatele do Rozpisu soutěží.  
 

 

 

 


