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KLASIFIKAČNÝ PORIADOK V PRAKTICKOM ŠACHU 
 

 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Pre hodnotenie hráčskej úrovne v praktickom šachu je zavedená klasifikácia vychádzajúca             
zo systému osobných koeficientov (ďalej len OK), ktorá je spoločná pre všetky vekové kategórie 
mužov i žien. 
Klasifikačný systém osobných koeficientov spresňuje klasifikáciu výkonnosti hráča na základe 
exaktného vyhodnotenia skutočných výsledkov v hodnotenom období s využitím teórie 
pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. 

 

Článok 2 
Úroveň hráčskej vyspelosti sa posudzuje podľa výšky OK, ktorý sa vypočíta z odohraných partií 
v súťažiach (turnajoch), ak tieto boli zaslané klasifikátorovi Listiny osobných koeficientov (ďalej len 
LOK) v termínoch určených týmto poriadkom. 
Zásady výpočtu sú odvodené zo systému používaného pre výpočet v medzinárodnej šachovej 
federácii FIDE a nadväzujú na medzinárodný hodnotiaci systém určujúci hráčsku vyspelosť 
šachistov (ELO rating FIDE) 

 

Článok 3 
1. Do klasifikácie sa zaraďujú všetci členovia Slovenského šachového zväzu, ktorí odohrali 

v turnajoch či súťažiach započítateľný počet partií. Tento vypočítaný OK sa používa len pre 
súťaže (turnaje) hrané na území Slovenskej republiky, pokiaľ usporiadateľ súťaže v zahraničí 
nerozhodne inak. 

2. Hráči publikovaní na oficiálnej ratingovej listine RTL FIDE sa na LOK zaraďujú s OK z RTL FIDE 
a ich osobné koeficienty sa podľa tohto klasifikačného poriadku neprepočítavajú. 

 

Článok 4 
Pre držiteľov medzinárodných titulov a víťazov Majstrovstiev Slovenskej republiky v jednotlivých 
kategóriách sa zavádza titul Majster SŠZ, a to: 

 s trvalou platnosťou pri získaní medzinárodného titulu GM, IM, WGM, WIM a FM (WFM)                 
a pri trojnásobne získanom titule M-SŠZ v majstrovských súťažiach jednotlivcov, pokiaľ obhajca 
spĺňa aj podmienku zodpovedajúceho OK, 

 s platnosťou 1 rok pre víťaza Majstrovstiev Slovenskej republiky v šachu v kategóriách 
jednotlivcov počínajúc vekovou kategóriou 14 rokov. 

Nositeľovi trvalého titulu udelí SŠZ diplom. 
 

Článok 5 
Klasifikačná komisia SŠZ je tvorená klasifikátorom pre LOK a pre RTL FIDE (rating officer).  
Klasifikačná komisia prostredníctvom klasifikátora LOK vydáva trikrát do roka zoznam držiteľov 
osobného koeficientu v LOK, a to v termíne k 01. 01., 01. 05. a k 01. 09. Vstupy zo započítateľných 
súťaží je potrebné doručovať priebežne, najneskôr do 25. 12., 25. 04., resp. 25. 08.  

 

Článok 6 
Klasifikačné komisie všetkých stupňov nevedú od začiatku platnosti tohto Klasifikačného poriadku 
žiadne zoznamy výkonnostných tried. 

 

Článok 7 
Pre stanovenie osobného koeficientu hráča v turnajoch sa využíva aktuálne platná publikovaná LOK, 
aktuálna publikovaná matrika SŠZ alebo certifikát osobného koeficientu vydaný klasifikátorom LOK.  

 

Článok 8 
Pre udelenie titulu Majster SŠZ pri trojnásobnom získaní titulu podľa článku 4 musí byť jeho aktuálny 
OK najmenej 2300 u mužov a 2100 u žien. 

 

Článok 9 
Platnosť tohto klasifikačného poriadku sa stanovuje dňom 01. 01. 2014 a k tomuto dátumu sa rušia 
všetky ustanovenia doterajšieho klasifikačného poriadku. 
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II. ZÁKLADNÉ POJMY 

 
Článok 10 

10.1 Započítateľná súťaž do LOK je 
a) súťaž družstiev organizovaná SŠZ (alebo v spolupráci so SŠZ), ktorých výsledky boli 

v predpísanej forme zaslané klasifikátorovi LOK, 
b) súťaž jednotlivcov alebo družstiev odohraná na území SR, ktorej výsledky boli zaslané 

klasifikátorovi LOK, 
c) súťaž usporiadaná mimo územia SR, ktorej sa zúčastnil člen SŠZ za podmienky, že budú 

klasifikátorovi LOK doručené overené údaje postačujúce na výpočet klasifikačného výsledku 
hráča v turnaji. 

10.2 Klasifikátor LOK má právo úplne alebo dočasne odmietnuť započítanie súťaže, kde je 
podozrenie voči dosiahnutým výsledkom, alebo kde podklady pre započítanie nespĺňajú 
požiadavky článku 24. 

 
Článok 11 

Započítateľná partia 

11.1 Základnou podmienkou započítania partie je, že nebola skontumovaná pre nedostavenie sa  
hráča k partii. 

11.2 Započítateľná partia je každá, ktorá bola odohraná v turnaji alebo súťaži s minimálnym tempom 
hry 45 minút na partiu pre každého hráča, teda aj partia, ktorá bola odohraná v súťaži družstiev 
a pre nesprávne zostavené dvojice bola následne skontumovaná. Za odohranú partiu sa 
považuje partia, v ktorej každý z hráčov vykonal minimálne 1 ťah. 

11.3 Započítať na LOK možno aj partie hráčov hrané tempom minimálne 25 minút na partiu                        
pre každého hráča, pokiaľ bola odohraná hráčom bez OK mladším ako dovŕšených 16 rokov. 
Klasifikačný výsledok hráča z takejto súťaže je stanovený na maximálne 1400. 

11.4 Pri hre s inkrementálnym tempom sa do celkového času partie pre hráča počíta pevný základný 
čas a 60 inkrementov. 

 
Článok 12 

Osobný koeficient hráča v súťaži 

Osobným koeficientom hráča v súťaži sa rozumie 
a) OK v RTL FIDE, pokiaľ je zverejnený na aktuálne platnej RTL FIDE, resp. RTL FIDE rapid                

(pre určenie zdroja údajov je rozhodujúce tempo hry a stanovenie systému hry podľa platných 
Pravidiel FIDE),  

b) certifikát nového OK vydaného klasifikátorom LOK, 
c) OK z aktuálnej LOK u hráča, ktorý nie je uverejnený v RTL FIDE, 
d) hodnota preukázaného národného OK u hráča iných federácií, ktorí nie sú uvedení na RTL 

FIDE, pokiaľ je vyššia ako 1000, 
e) hodnota 1000 u hráča, ktorý nespĺňa žiadnu z predchádzajúcich podmienok. 
 
U dlhodobých súťaží spadajúcich do viacero období zverejnenia LOK, resp. RTL FIDE (resp. RTL 
FIDE rapid), je povolená úprava osobného koeficientu hráča pre potreby klasifikácie. Možnosť 
využitia tejto úpravy musí byť hráčom oznámená pred začiatkom súťaže, inak modifikácia osobného 
koeficientu hráča a súperom nebude akceptovaná. 
 

Článok 13 
Koeficient súpera v započítateľnej partii 

Štandardne sa za koeficient súpera považuje osobný koeficient stanovený podľa článku 12 známy 
v deň hrania partie.  
Pokiaľ takto stanovený koeficient súpera v partii je od osobného koeficientu hráča nižší o viac ako             
o 400, stanovuje sa koeficient súpera pre potreby tejto započítateľnej partie ako hodnota vlastného 
osobného koeficientu hráča znížená o hodnotu 400. 
Táto metóda platí pre všetky druhy započítateľných súťaží, teda aj pre uzavreté súťaže hrané 
systémom každý s každým a nezávisí od výsledku partie. 

 
Článok 14 

Koeficient rozvoja hráča so známym OK v súťaži 

Pre potreby výpočtu klasifikačného výsledku hráča v súťaži sa stanovuje koeficient rozvoja K hráča 
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v súťaži nasledovne: 
K = 10 u hráčov s OK > 2400 
K = 15 u ostatných hráčov 
K = 25 u hráčov, ktorí v deň ukončenia súťaže nedovŕšili 20 rokov 
 

Článok 15 
Očakávaný výsledok hráča v súťaži 

U hráčov zaradených na LOK SŠZ sa na základe známych koeficientov súperov v súťaži stanovuje 
očakávaný výsledok We hráča v súťaži. Z tabuľky II pravdepodobného výsledku sa na základe 
rozdielu vlastného osobného koeficientu R z LOK SŠZ známeho v deň začiatku súťaže a priemeru 
Rc koeficientov súperov v súťaži určí očakávaný percentuálny výsledok P hráča pre R-Rc<0 (stĺpec 
L), resp. pre R-Rc>=0 (stĺpec H). Očakávaný výsledok sa potom vypočíta We = N*P/100, kde N je 
počet započítateľných partií v súťaži. Vypočítané We sa počíta, resp. zaokrúhľuje matematicky na 2 
desatinné miesta. 
 

Článok 16 
Klasifikačný výsledok hráča v súťaži 

a) U hráča nezverejneného na LOK sa za klasifikačný výsledok hráča v súťaži považuje buď 

1. hodnota Rp = Rc + D(P), pokiaľ je počet získaných bodov zo započítateľných partií najviac    
50 % možných bodov, kde D(P) je údaj z tabuľky I, alebo 

2. hodnota Rp = Rc+30*(W-N/2), pokiaľ počet bodov zo započítateľných partií presiahol 50 % 
možných bodov, kde W je skutočný počet bodov získaných hráčom v započítateľných 
partiách súťaže. 

Konkrétna hodnota Rp podľa a1 alebo a2 sa nazýva výkonový výsledok hráča v súťaži. Súčasťou 
klasifikačného výsledku hráča v súťaži je okrem hodnoty Rp aj počet započítateľných partií N 
v súťaži. Výkonový výsledok menší ako 1000 sa neberie do úvahy a chápe sa, akoby hráč 
neodohral v súťaži ani jednu započítateľnú partiu. 

b) U hráča zverejneného na LOK sa za klasifikačný výsledok hráča v súťaži považuje hodnota 
Z=K*(W-We). Hodnota Z sa počíta, resp. zaokrúhľuje na 1 desatinné miesto. 

Aj u týchto hráčov sa eviduje výkonový výsledok Rp hráča v súťaži vypočítaný podľa 16a) a počet 
započítaných partií N pre potreby prípadného prepočtu osobného koeficientu. 
Klasifikačný výsledok hráča v súťaži je možné na žiadosť hráča anulovať, pokiaľ sa jedná o turnaj 
jednotlivcov, v ktorom hráč zvíťazil alebo získal rovnaký počet bodov ako víťaz turnaja. 

 
Článok 17 

Klasifikačný výsledok hráča v hodnotenom období 

a) U hráča zverejneného na LOK sa za klasifikačný výsledok hráča v hodnotenom období považuje 
súčet klasifikačných výsledkov hráča v dosiahnutých súťažiach v hodnotenom období, resp. 
ostatných súťaží doručených v tomto období klasifikátorovi LOK.  

b) U hráča nezverejneného na LOK sa za klasifikačný výsledok hráča v hodnotenom období 
považuje súhrn jednotlivých klasifikačných výsledkov hráča dosiahnutých v danom období. 

 
Článok 18 

Výkonový výsledok hráča v hodnotenom období 

Na základe klasifikačných výsledkov hráča v hodnotenom období a evidovaných výkonových 
výsledkov z jednotlivých súťaží sa stanoví výkonový výsledok Rpn hodnoteného obdobia rovnako 
ako v článku 16 a) t. j. všetky započítané partie hodnoteného obdobia sa chápu akoby tvorili jednu 
súťaž – následne sa stanoví kumulatívne N, W, určí sa Rc a DP a následne Rp. Pri kumulatívnom 
výsledku viac ako 50 % maximálne Rp je stanovené na Rc+400.  

 
 

III. PODMIENKY A POSTUP VÝPOČTU OK 
 

Článok 19 
Prepočet osobného koeficientu hráča, ktorý už bol na LOK v hodnotenom období 

a) Po uzavretí výsledkov hráčov v hodnotenom období sa nový osobný koeficient hráča už 
uvedeného na LOK vypočíta ako súčet doterajšieho osobného koeficientu hráča a klasifikačného 

výsledku hráča v hodnotenom období Rn = Ro + Zi. 
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b) Pokiaľ hráč odohral v posledných šiestich po sebe idúcich hodnotených obdobiach dohromady 
aspoň 40 partií, môže požiadať klasifikátora LOK o prepočet nového osobného koeficientu. 
K tejto žiadosti musí doložiť zoznam klasifikačných výsledkov hráča zo súťaží, na základe 
ktorých požaduje uskutočniť prepočet OK. 

 
Článok 20 

Prepočet osobného koeficientu počas hodnoteného obdobia 

Na požiadanie hráča môže klasifikátor LOK vykonať prepočet podľa článku 19 na základe 
klasifikačných výsledkov z ukončených započítateľných súťaží aj v priebehu hodnoteného obdobia. 
Vypočítaný osobný koeficient sa zverejňuje vydaním certifikátu žiadateľovi a platí od dňa vydania.                
Za túto službu hradí hráč poplatok podľa Sadzobníka poplatkov a pokút SŠZ. 
Takto vypočítaný osobný koeficient je vstupom pre vypočítanie osobného koeficientu po ukončení 
hodnoteného obdobia. Započítateľné partie použité pri prepočte počas hodnoteného obdobia sa už 
neberú druhýkrát do úvahy. 

 
Článok 21 

Výpočet osobného koeficientu hráča, ktorý počas hodnoteného obdobia nebol na LOK 

a) Pokiaľ hráč za hodnotené obdobie odohrá aspoň 9 započítateľných partií a jeho výkonový 
výsledok v hodnotenom období je aspoň 1001 bodov, stáva sa táto hodnota osobným 
koeficientom hráča pre zverejnenie na LOK 

b) Pokiaľ hráč odohrá v hodnotenom období menej ako 9 započítateľných partií, uložia sa 
jednotlivé klasifikačné výsledky hráča do evidencie čakajúcich klasifikačných výsledkov                           
a v nasledovnom období môžu byť použité na výpočet prvého osobného koeficientu hráča. 
Prednostne sa však počíta prvý osobný koeficient z aktuálneho hodnoteného obdobia a iba 
v prípade, že započítateľných partií je menej ako 9, použijú sa celé predchádzajúce hodnotené 
obdobia od najnovšieho k najstaršiemu. Údaje z takto spojených súťaží viacerých období sa 
zlúčia rovnako ako je uvedené v článku 18. Výsledky staršie ako 2 roky sa vyraďujú z evidencie. 

 
Článok 22 

Výpočet prvého osobného koeficientu pred ukončením hodnoteného obdobia 

Pokiaľ hráč v priebehu hodnoteného obdobia splní podmienku 21a) resp. 21b) môže požiadať 
klasifikátora LOK o vydanie certifikátu s prvým osobným koeficientom. Za túto službu hradí hráč 
poplatok podľa Sadzobníka poplatkov a pokút SŠZ.. 
Po vydaní certifikátu sa hráč už pre zvyšok hodnoteného obdobia chápe ako hráč so známym OK                  
a tak bude robený jeho prepočet po skončení hodnoteného obdobia. Započítateľné partie použité pri 
výpočte OK počas hodnoteného obdobia sa už neberú druhýkrát do úvahy.  

   
Článok 23 

Iné modifikácie OK 

a) Pokiaľ je hráč v priebehu hodnoteného obdobia alebo na jeho konci prvýkrát zverejnený na RTL 
FIDE bude na najbližšiu LOK zverejnený s hodnotou OK z RTL FIDE. 

b) Pokiaľ hráč na základe 19 a) klesne s osobným koeficientom pod 1000, prestane byť 
zverejňovaný na LOK a od budúceho hodnoteného obdobia sa chápe ako hráč, ktorý nemá OK. 

c) Hráč, ktorý prestane s aktívnou činnosťou, resp. ktorý prestane byť členom SŠZ, sa nebude 
zverejňovať na LOK. Po prípadnom obnovení členstva v SŠZ, resp. obnovení aktívnej činnosti 
sa za jeho osobný koeficient bude považovať posledný publikovaný osobný koeficient v dobe, 
keď bol členom SŠZ. Tým nie je dotknutý článok 3.2. 

d) Na požiadanie je možné v ojedinelých prípadoch vykonať výpočet osobného koeficientu, resp. 
započítať súťaž aj hráčovi, ktorý sa stal členom SŠZ až po odohratí súťaže. 

 
 

IV. ŠTRUKTÚRA ZÁZNAMOV 
 

Článok 24 
Vstupy pre zápočet na LOK 

Základným identifikačným údajom hráča pre správne pridelenie započítateľných súťaží je 
identifikačné číslo člena SŠZ. Pre zabezpečenie kontroly správnosti započítania výsledku hráčovi                
zo započítateľnej súťaže sa kontroluje zhoda identifikačného čísla člena SŠZ, priezviska, mena                 
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a dátumu narodenia s rovnakými údajmi z aktuálnej listiny OK. 
Vzhľadom k strojovému spracovaniu výsledkov je možné prijímať výsledky v tlačenej forme len 
v mimoriadnych prípadoch napr. pri individuálne potvrdených a zaslaných výsledkoch z turnajov 
v zahraničí. Odporúča sa využitie elektronickej pošty. 
 
Záznam súťaže musí obsahovať dátum jej konania, usporiadateľa, rozhodcu a osobu zodpovednú 
za správnosť a úplnosť údajov zúčastnených hráčov. 
Záznam zápočtu hráčov zo súťaže musí obsahovať minimálne 

 posledné štvorčíslie identifikačného čísla člena SŠZ podľa matriky SŠZ alebo aktuálnej LOK, 

 priezvisko a meno v tomto poradí oddelené čiarkou a 1 medzerou s presnou diakritikou                           
bez skratiek a zdrobnenín resp. domáckych mien, 

 dátum narodenia (pri textovej forme vo formáte ddmmrr), 

 počet započítateľných partií v súťaži, 

 počet získaných bodov z týchto započítateľných partií, 

 súčet a priemer osobných koeficientov súperov hráča zo započítateľnej súťaže. 
 

Rovnocennou formou  

 zo súťaže jednotlivcov a družstiev pracovný súbor generovaný programom Swiss Manager                    
so zadanými údajmi hráčov podľa databázy platnej v deň začiatku turnaja obsahujúcimi všetky 
výsledky v súťaži so zreteľným odlíšením kontumačných výsledkov, resp. 

 vhodnou formou spracované postupové tabuľky v prostredí Microsoft Office, z ktorých sa dá 
získať klasifikačný výsledok hráčov súťaže. 

 
Článok 25 

Výstupy LOK 

Zverejňovaná LOK obsahuje nasledovných hráčov 

 hráčov publikovaných na oficiálnej ratingovej listine RTL FIDE, u ktorých sa nepočíta OK, ale len 
aktualizuje z RTL FIDE, 

 všetkých hráčov so známym identifikačným číslom SŠZ, 

 všetkých cudzincov, ktorí sú členmi SŠZ, resp. naturalizovanými hráčmi oddielov a klubov SŠZ. 
 

Údaj o hráčovi obsahuje priezvisko, meno, dátum narodenia, identifikačné číslo člena SŠZ, platný 
osobný koeficient, počet započítaných partií v hodnotenom období a voliteľnú poznámku (F – prenos 
z RTL, P – prepočet OK, I – príznak neaktívneho hráča... ). 
Osobný koeficient je zverejňovaný zaokrúhlený na celé číslo. 
 
Zverejňovaná LOK obsahuje ďalej 

 zoznam započítaných súťaží s dátumom jej konania, menami usporiadateľa, rozhodcu a osoby 
zodpovednej za správnosť a úplnosť údajov zúčastnených hráčov, 

 súhrn klasifikačných výsledkov hráčov aktívnych v hodnotenom období podľa jednotlivých 
započítaných súťaží, 

 dátum vydania a dobu platnosti. 
 
Klasifikátor LOK okrem zverejnených údajov eviduje u každého hráča posledný dátum započítania 
výsledku na LOK, platný koeficient rozvoja, aktuálny OK napr. po vydaní certifikátu. 
 
U klasifikátora LOK sú ďalej k dispozícii nasledovné súbory 

 súhrn všetkých započítateľných súťaží všetkých hráčov aktívnych v hodnotenom období 

 súhrn všetkých hráčov, ktorí nie sú v LOK, ale majú evidované čakajúce výsledky. 
 

Prechodné ustanovenia 
a) Údaje pre LOK vydávanú k 01. 01. 2014 budú počítané podľa súčasne platného Klasifikačného 

poriadku.  

Záverečné ustanovenia 

a) Klasifikačný poriadok bol schválený VV SŠZ dňa 23. 11. 2013 uznesením č. U20-04-2013. 

b) Klasifikačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2014. 
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Tabuľka I. – Rozdiel koeficientov 
 

P D(P) P D(P) P D(P) P D(P) P D(P) 

100 +800 80 +240 60 +72 40 -72 20 -240 

99 +677 79 +230 59 +65 39 -80 19 -251 

98 +589 78 +220 58 +57 38 -87 18 -262 

97 +538 77 +211 57 +50 37 -95 17 -263 

96 +501 76 +202 56 +43 36 -102 16 -284 

95 +470 75 +193 55 +36 35 -110 15 -296 

94 +444 74 +184 54 +29 34 -117 14 -309 

93 +422 73 +175 53 +21 33 -125 13 -322 

92 +401 72 +166 52 +14 32 -133 12 -336 

91 +383 71 +158 51 +7 31 -141 11 -351 

90 +368 70 +149 50 0 30 -149 10 -368 

89 +351 69 +141 49 -7 29 -158 9 -383 

88 +336 68 +133 48 -14 28 -166 8 -401 

87 +322 67 +125 47 -21 27 -175 7 -422 

86 +309 66 +117 46 -29 26 -184 6 -444 

85 +296 65 +110 45 -36 25 -193 5 -470 

84 +284 64 +102 44 -43 24 -202 4 -501 

83 +273 63 +95 43 -50 23 -211 3 -538 

82 +262 62 +87 42 -57 22 -220 2 -589 

81 +251 61 +80 41 -65 21 -230 1 -677 

        0 -800 

 
 

Tabuľka 2 – pravdepodobný výsledok 
 

Rd H L Rd H L Rd H L 

0 –    3 50 50 122 - 129 67 33 279 – 290 84 16 

4 –  10 51 49 130 – 137 68 32 291 – 302 85 15 

11 –  17 52 48 138 – 145 69 31 303 – 315 86 14 

18 –  25 53 47 146 – 153 70 30 316 – 328 87 13 

26 –  32 54 46 154 – 162 71 29 329 – 344 88 12 

33 –  39 55 45 163 – 170 72 28 345 – 357 89 11 

40 –  46 56 44 171 – 179 73 27 358 – 374 90 10 

47 –  53 57 43 180 – 188 74 26 375 – 391 91 9 

54 –  61 58 42 189 – 197 75 25 392 – 411 92 8 

62 –  68 59 41 198 – 206 76 24 412 – 432 93 7 

69 –  76 60 40 207 – 215 77 23 433 – 456 94 6 

77 –  83 61 39 216 – 225 78 22 457 – 484 95 5 

84 –  91 62 38 226 – 235 79 21 485 – 517 96 4 

92 –  98 63 37 236 – 245 80 20 518 – 559 97 3 

99 – 106 64 36 246 – 256 81 19 560 – 619 98 2 

107 – 113 65 35 257 – 267 82 18 620 – 799 99 1 

114 – 121 66 34 268 – 278 83 17 vyššie 100 0 

 
 
 
 
 
 
 
  
               Ing. Martin Huba            Mgr. Karol Pekár  
                                       prezident SŠZ                        klasifikátor SŠZ  
   


