
 

Mesačné ratingovanie dlhodobých súťaží – odporúčania riaditeľom 

A. Prečo vôbec treba takýto materiál pre riaditeľov dlhodobých súťaží 

Od 1.7.2014 vstúpila do platnosti nová Smernica pre ratingovanie súťaží na FIDE, kde okrem 

iného bolo stanovené, že dlhodobé súťaže (dlhšie ako 90 dní) sa musia zasielať na mesačnej báze. 

Znamená to: 

- Výrazná komplikácia pri registrovaní súťaže, kde je potrebné vykonať rozdelenie na 

čiastkové zoskupenie kôl podľa dátumov hrania a súťaž zaregistrovať 5 až 7x. Poplatky za 

takéto „viacnásobné súťaže“ sa však stále počítajú, akoby to bola jediná dlhodobá súťaž. 

- Potreba priebežnej aktualizácie ratingov hráčov, aby v každom mesiaci mali hráči platný FIDE 

rating 

- Časový stres v závere mesiaca, kde musí dôjsť ku správnemu a úplnému zadaniu výsledkov, 

správnemu vygenerovaniu a odoslaniu čiastkového zápočtového súboru (najneskôr v  

predposledný deň mesiaca) 

- Keďže SwissManager ani portál chess-results.com neumožňujú z dlhodobej súťaže pamätať si 

viacero ratingov jedného hráča, obľúbený údaj o zmene ratingov (zisk/strata) v závislosti od 

výsledkov a koeficientu hráča sa stane len veľmi približným (niekedy úplne zavádzajúcim), 

preto ho odporúčam vôbec nesprístupňovať na chess-results.com.  

Z uvedených dôvodov je potrebná aktívna spolupráca rating officera SVK a riaditeľov súťaží pri 

registrácii súťaží na FIDE server a odosielaní výsledkov v jednotlivých mesiacoch.  

Jedným  z krokov, ktorý má pomôcť tomuto procesu, je vydanie týchto odporúčaní. 

B. Čo urobiť pred začiatkom súťaže: 

Administratívne veci: 

- V dostatočnom predstihu pred prvým kolom pripraviť hrací systém – pokiaľ je to možné, 

nevymýšľať krkolomné verzie kvalifikácií a nadstavieb, zlučovania súťaží v priebehu trvania 

a pod. 

 

- Stanoviť termínovú listinu tak, aby boli zrejmé prechody medzi započítateľnými obdobiami – 

celé kolo by malo mať jeden termín (deň) hrania  – podľa dátumov sa súťaž rozdelí na 

niekoľko čiastkových registrácií, pričom koncové dátumy jednotlivých častí (napr. 

4.ligaC12_r07_09) budú najneskôr 2 dni pred koncom mesiaca (napr. 29.marec je ešte starý 

mesiac – listina Apríl, ale 29.november už prepadne do ďalšieho mesiaca – listina Január) 

 

- Do Rozpisu súťaže prosím uviesť také povinnosti organizačných pracovníkov klubov, že 

výsledok zápasu podľa šachovníc musí byť nahlásený riaditeľovi v deň hrania stretnutia 

a nie ako občas býva, že v 1.pracovný deň 

 



- Do Rozpisu súťaže uviesť a aj počas riadenia súťaže aplikovať zásadu, že odloženie zápasu 

mimo hodnotené obdobie urobí v zápočte na FIDE chaos – kolo sa roztrhne nielen do 

rôznych termínov ale aj do rôznych mesačných zápočtov a výpočtu ratingu. 

 

- Naštudovať a vyskúšať rôzne veci vo SwissManageri aspoň na úroveň mierne pokročilý 

Založ súťaž vo SwissManageri 

- Vyplň základné údaje o súťaži, spôsob organizácie (Švajčiar, kruhový, viackolový kruhový 

a pod., a správne tie-breaky – najčastejšie  

40 zápasové body (3,1,0),  

1 Skóre,  

14 Výsledky zo vzájomných zápasov 

 

- Vyplň dátumy kôl 

 

- Vyplň mená riaditeľa a rozhodcov (ku každému menu uveď FIDE ID.... napr. Pekar Karol 

14902370) 

 

- Ulož na disk a aj bez súpisiek nahraj súťaž na chessresults.com, zapamätaj si pridelený 

Databázový kľúč súťaže (Údaje turnaja/Rôzne/Databázový kľúč napr. 654321) 

Sprístupni súťaž na chess.sk 

- Zaregistruj sa ako riaditeľ súťaže na administráciu súťaže 

 

- Vytvor súťaž v príslušnom ročníku súťaží (napr. 4.liga C12) 

 

- Vlož odkaz na chessresults.com v tvare: http://chess-results.com/tnr654321.aspx?lan=4 

samozrejme namiesto 654321 dať pridelený Databázový kľúč 

Registrácia na FIDE rating server 

- Najneskôr 7 dní pred termínom prvého kola (môže byť aj skôr) oznám mailom s odkazom na 

chess-results informáciu rating officerovi SŠZ (aktuálne Karol Pekár, pekar@chess.sk), že 

súťaž je pripravená na registráciu. Pre registráciu dlhodobých súťaží, ktoré majú byť počítané 

na mesačnej báze, je potrebné mať známe: 

- Názov a ročník súťaže  

- Očakávaný počet hráčov 

- Meno riaditeľa  

- Meno hlavného rozhodcu a rozhodcov – všetci rozhodcovia musia byť držiteľom FIDE 

Licencie 

http://arbiters.fide.com/images/stories/downloads/2013/List_of_Licensed_Arbiters.

pdf  

- Tempo hry 

- Systém turnaja – spravidla stačí uviesť Team league 

- Všetky dátumy kôl !!!  

http://chess-results.com/tnr654321.aspx?lan=4
mailto:pekar@chess.sk
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Plnenie súpisiek 

- Zásadne ťahaj hráčov z databáz SwissManageru (SVK, výnimočne FIDE) – nie ručne. K tomu 

je doporučené mať najnovší Swiss Manager http://swiss-manager.at/download.aspx?lan=4  

(ku dňu vydania tohto manuálu je to verzia 11.0.0.126) a určite najnovšie aktualizované 

súbory hráčov SVK a FIDE standard list. 

 

- Ber do úvahy, že na FIDE ratingovanú súťaž môžu byť zaslaní len hráči so známym FIDE ID.  

Ak nejaký hráč uvedený v súpiskách nemá v matrike SŠZ FIDE ID, prevezmi ho aj tak do 

turnajového súboru, nahlás rating officerovi a po jeho registrácii doplň do súpisky 

pridelené FIDE ID. 

 

- Súťaž nemôže byť odoslaná na zápočet na FIDE, pokiaľ sa v súpiske objaví cudzinec bez 

prideleného FIDE ID. Pokiaľ družstvo chce takého hráč mať na súpiske, treba požiadať buď 

federáciu hráča alebo rating officera SVK o komunikáciu s rating officerom jeho federácie 

o pridelenie FIDE ID. 

 

- Pamätaj na to, že na FIDE sa odosielajú údaje bez diakritiky, čiže pokiaľ bude spravodaj 

a publikácia výsledkov na chessresults vedená s diakritikou, bude musieť byť každý mesiac 

pri odosielaní výsledkov robená konverzia mien a priezvisk hráčov na údaje zhodné s FIDE 

listinou.  

 

- Súčasný princíp tvorby SVK listiny uvádza pri hráčovi kód klubu. V prípade, že hráč má kód 

klubu -1, je podľa matriky neaktívny, nemá uhradené členské za aktuálne obdobie a nemá 

právo hrať súťaž. Použi túto informáciu podľa uváženia (priebežne sleduj aktualizáciu SVK 

listiny pre SwissManager). 

 

C. Čo urobiť počas súťaže 

Aktuálnosť ratingov 

- Pamätaj, že každý mesiac môžu mať hráči iný vstupný rating 

 

- Pred prvým kolom si vykonaj aktualizáciu SVK databázy a FIDE standard listiny vo 

SwissManageri podľa stavu platnému v deň 1.kola súťaže. 

 

-  Spusť aktualizáciu FIDE ratingov podľa kľúča = FIDE ID z FIDE listiny, alebo podľa kľúča = 

národné ID z SVK listiny, výsledky by mali byť zhodné. Ulož súbor riadenej súťaže po 

aktualizácii a prípadne nahraj na chess-results. Tým sa zabezpečí, že prvé kolá v prvom 

mesiaci súťaži budú mať hráči správny rating. Nevadí, že môže dôjsť k porušeniu pravidla 

200 bodov pre tvorbu súpisiek. 

 

- Rovnakú procedúru opakuj po začiatku každého mesiaca a urob aktualizáciu. Ak však došlo 

k situácii, že kolo na konci mesiaca nebolo možné započítať v danom mesiaci (napr. kolo 

hrané 30.marca sa bude počítať až k 1.máju), aktualizáciu treba robiť až po uzavretí 

http://swiss-manager.at/download.aspx?lan=4


predošlého obdobia (nie je správne zaktualizovať ratingy tak, že novými údajmi sa prepíšu 

správne staré, ak ešte neboli odoslané na zápočet). 

 

Príklad: Extraliga 2015/16 má termín 7.kola 27.2.2016 a 8.kola 28.2.2016, pričom rok 2016 je 

priestupný. V registrácii na FIDE zápočet je 7.kolo samostatne pre listinu k 1.3.2016 a 8.kolo 

samostatne k 1.4.2016. Teda nie je správne pre 8.kolo urobiť modifikáciu ratingov podľa 

marcovej listiny, pretože kolo sa hralo vo februári. Aktualizácia ratingov hráčov by sa robila 

až pre nasledovné partie 9. až 11.kola. 

 

- Pokiaľ sa pri doplnení do súpisky objaví hráč bez FIDE ID, okamžite nahlás rating officerovi 

SVK a po pridelení FIDE ID aktualizuj údaje buď manuálne alebo podľa Loc ID z SVK listiny.  

Aktuálnosť a správnosť výsledkov 

- Akákoľvek chyba vo výsledkoch sa hlavne na konci mesiaca prenesie do zápočtu a veľmi 

komplikovane sa ju dá napraviť v ďalšom mesiaci. Riaditelia musia zabezpečiť, aby 

zverejnené výsledky boli správne aj z pohľadu započítania na rating.  

 

Dodržte nasledovné: 

- Rozlišujte v súpiskách rovnaké mená (otec, syn, menovci), aby ste predišli nesprávnemu 

zadaniu zostavy. Buďte pozorní pri zadaných zostavách a výsledkoch 

 

- Zadávajte výsledky aj podľa farieb v súlade so skutočnosťou (v súťažiach hraných 

štvoričkami sú v niektorých kolách domáci čierni na nepárnych šachovniciach). Otočiť farbu 

partie v zadávaní individuálnych výsledkov vo SwissManageri povoľuje parameter Enable 

manual color assignment of players v Menu Vstup/údajov turnaja/rôzne) 

 

- Zadávajte správne, pokiaľ sa taká situácia vyskytne, rozdielne výsledky pre potreby zápasu 

a pre potreby ratingovania (kontumácie, nesprávne zostavené dvojice,...) – k tomu využiť 

možnosť duálneho zadávania individuálnych výsledkov Vstup/výsledkov/hráčov (štandard) 

– resp. Vstup/výsledkov/Výpočet ratingu. Netreba kvôli rozdielu vo výsledku viesť 2 rôzne 

súbory súťaže. 

 

- Nájdite si v každej súťaži zodpovedného „vrtáka“, čo je „stále online“ a kontroluje údaje.  

 

- Urobte rozumný kompromis medzi opatrnosťou a operatívnosťou. Keď ste si istý, pošlite e-

mail rating officerovi, že mesačné obdobie je uzavreté a môže sa zaslať na zápočet.    

 

- Súťaž sa musí na mesačný zápočet poslať najneskôr v predposledný deň mesiaca. Ideálny 

stav je, aby rating officer po skončení posledného počítaného kola daného mesiaca (čiže 

spravidla nie v predposledný deň mesiaca) si mohol stiahnuť súbor súťaže z chessresults, 

vygeneroval potrebný súbor pre čiastkový zápočet a ten odoslal na FIDE server.  

Verzia 1.1, 11.8.2015 

Karol Pekár, rating officer SVK 


