Návrhy na Konferenciu SŠZ pre delegátov z BŠZ
V prípade schválenia Konferenciou BŠZ by ich na Konferencii SŠZ predložili zvolení
delegáti z BŠZ.

Návrh na zrušenie sankcie za neskoršiu úhradu členského SŠZ pre
rok 2021
SŠZ predĺžila lehotu na zaplatenie členského bez sankcie na tento rok na 30.6.2021.
Všetky ligy však boli zrušené, klubové činnosti nefungujú, hráči sa nestretávajú, preto by bolo
vhodné zrušiť sankciu za neskoršiu úhradu na tento rok kvôli epidemiologickým opatreniam.
Uplatňovanie sankcie by spôsobilo problémy v organizácii nastávajúcej sezóne líg, ak by ju
malo veľké množstvo hráčov platiť. Podľa informácií z webu SŠZ by malo byť platenie
členského výrazne zjednodušené, takže by nemal návrh spôsobiť problémy v evidencii
členského.

Návrh, aby nebol v dátach pre Chess-Results údaj o klubovej
príslušnosti nevhodne prepisovaný
V dátach pre chess-results už veľa rokov existuje zvyk prepisovať veľa hráčom údaj
o klubovej príslušnosti na niečo ako „NEZAPLATIL“ a pod. Spôsobuje to problémy pri
organizácii turnajov a v dôsledku to škodí hráčom, klubom a celému SŠZ, keďže to je často
potom tak aj zverejnené na chess-results.com. Nastáva to, ak má hráč zaplatené za
predchádzajúci rok, no nemá ešte zaplatené za aktuálny rok. V rôznych rokoch to bolo
aplikované od rôzneho dátumu, niekedy aj na začiatku roka, keď to nemal zaplatené skoro
nik,
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https://www.chess.sk/download/dokumenty/priloha_hpj_nereghraci.pdf to nemá oporu, píše
sa všade o „uplynulom“ roku (predchádzajúcom), aj podľa informácií z webu SŠZ je hráč
vyradený z FIDE ratingu až 1.4., ak nemá zaplatené za predchádzajúci rok. Možnosť kontroly
súpisiek líg pre ich riaditeľov je určite možné vymyslieť aj vhodnejšie.

Návrh na možnosť špecifikovať, za koho bolo platené členské aj
neskôr, bez sankcie, ak bolo zaplatené včas
Organizačným pracovníkom by sa hodila možnosť, ak by mohli vybaviť členské
za hráčov čo najviac „na jeden krát“. Ak by mohli zaplatiť skôr, pred „dátumom sankcie“,
a špecifikovať, za koho je platené členské aj neskôr. A prípadný preplatok využiť na iné
poplatky alebo za členské na ďalší rok. Organizační pracovníci často členské za hráčov
„úverujú“ a mohli by si tým zjednodušiť úhradu členského za „problematických“ členov. Aj
v prípade zrušenia líg v tejto sezóne za nevyužité poplatky boli zriadené klubové „kredity“,
teda by išlo o rovnaký princíp, spolu s možnosťou avizovaného výrazného zjednodušenia
platenia členského by to mohlo byť realizovateľné.
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