Správa ŠTK BŠZ za sezóny 2019/20 a 2020/21
2019/20
Sezónu ovplyvnili epidemiologické opatrenia, keďže boli od 10. marca 2020 krajské
ligy prerušené. Možnosť dohrávania líg bola až v júni, vzhľadom na možnosti a záujem
družstiev bola dohraná len 3. liga, zvyšné ligy boli ukončené s neúplným počtom zápasov,
výsledné poradie bolo len z nich. Podľa skončenia vyšších líg to vyzeralo, že bude z 3. a 4.
ligy vypadávať veľa družstiev, pred vylosovaním ďalšej sezóny sa však rozhodli kluby
z vyšších aj z krajských líg veľa miest nevyužiť, takže naopak vypadávalo veľmi málo
družstiev a skôr bol problém obsadiť miesta v 3. a 4. lige.

2020/21
Ešte pred začiatkom prvých kôl to, podľa avizovaných epidemiologických opatrení,
vyzeralo, že sa ani nebude môcť začať hrať. Aj za prispenia členov ŠTK BŠZ schválil SŠZ
špeciálne podmienky na hru. Napokon sa hrať začalo, no z našich krajských líg sa stihlo
odohrať len jedno kolo 4. ligy. V apríli bolo rozhodnuté, že budú ligy zrušené.
V budúcej sezóne 2021/2022 3. ligy A1 a 4. ligy A11 majú právo hrať družstvá
prihlásené do zrušenej sezóny 2020/2021. Vklady za družstvá za sezónu 2020/2021 sú
automaticky platné za sezónu 2021/2022. Licencie, aj na bratislavské ligy, spravuje SŠZ, teda
treba

postupovať

podľa

článku

na

webe

SŠZ

https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=45&detail=3800&. Ak bol platiteľom
za licenciu nie klub, ale hráč, mal by sa najprv skúsiť dohodnúť s klubom, napríklad na
licencii na budúcu sezónu a pod.
BŠZ sa, rovnako ako SŠZ, pokúsil odohrať v tejto sezóne do leta aspoň časť zápasov
líg a zvyšné začať dohrávať v jeseni. Vývoj pandemickej situácie však takéto riešeniu
neumožnil a po zrušení súťaží SŠZ nemalo zmysel, aby BŠZ čakal, či a kedy budú povolené
športové stretnutia. Prípadné uvoľnenie určite využijú organizátori šachových turnajov. Za
zrušenie líg tejto sezóny bola aj väčšina družstiev 3. ligy ešte v januári, rovnaký názor bude aj
v iných našich ligách.
Zo zrušenej sezóny bolo odohrané len jedno kolo 4. ligy A11. Pre účely vyhodnotenia
súťaže sú zápasy anulované, no výsledky partií boli hráčom zarátané do ratingu.

Ďalšie informácie
V oboch sezónach neboli medzi družstvami vážnejšie konflikty, pokuty riaditeľov boli
len za „bežnejšie“ záležitosti.
Na ďalšiu sezónu je plánovaná zmena Súťažného poriadku družstiev BŠZ, aby bol len
ako doplnenie a upresnenie Súťažného poriadku družstiev SŠZ.
Dlhodobejšie je plánovaná reorganizácia líg BŠZ kvôli priveľkému počtu družstiev
v 5. lige A11 (mesto), vytvoril som na to tému vo fóre http://bsz2.chess.sk/forum/, schválenie
nejakej reorganizácie by bolo vhodné až po širšej diskusii alebo len v prípade, že by to bolo
nutné – predložený návrh na Konferenciu BŠZ.
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