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Vsi članki o kongresu

Četrti dan kongresa

Sugestije in simulacije, ki sem jih te dni prejemal iz Slovenije glede predlagane nove formule za
izračun ratinga, so me prepričale, da formula ni dobra. Zato sem se danes še posebej potrudil in
v razpravah navedel vse slabe strani, ki jih novi sistem prinaša.

Škoda, da se niso na podoben način potrudili tudi v drugih državah članicah, kajti večina je
videla le pridobitev, da se primer Tritt ne more več pojaviti v tako izraziti obliki. Večina se ni niti
potrudila, da bi razumela bistvo anomalij, ki jih sistem prinaša. Kljub vsemu štejem moje
prizadevanje za uspešno, kajti uspel sem pridobiti še 8 glasov proti. Na koncu je bilo to daleč
premalo in od 1.1.2012 dalje se bo rating obračunaval po novem.

Gerhard Binder, komisar za rating sistem pri ICCF
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Dobra sprememba pa je, da se bodo neaktivni igralci, ki začasno po dveh letih neaktivnosti
izpadejo iz objavljene rating liste, vanjo vključili takoj, ko začnejo igrati naslednjo partijo.

Sodniška komisija in komisija za pritožbe nista imeli posebnega dela. Poslušali smo tudi
poročila direktorjev posameznih con.

Lansko leto je generalni sekretar predlagal uvedbo centralne "pisarne" za odobravanje
izrednega dopusta, ki se je dobro obnesla. Za naslednji kongres pa predlaga uvedbo
elektronskega glasovanja.

Med odmorom sem se pogovarjal z 20. svetovnim prvakom Lehikoinenom. V času svetovnega
prvenstva je Pertti za tri leta in pol pustil službo, v analize pa je vložil neverjetnih 14.700
delovnih ur. Zares zaslužen naslov svetovnega prvaka!

Posebna delegacija ICCF naj bi obiskala olimpijado FIDE v Istanbulu z namenom vzpostavitve
kontaktov z državami, ki še niso članice ICCF.

Komisije in komiteji ICCF ostanejo v skorajda nespremenjeni sestavi.

In še zadnja odločitev: Kongres ICCF 2012 bo v mestu Rustenburg, 130 km od Pretorie v Južni
Afriki.

Uradni del kongresa je s tem zaključen, jutri je neformalno druženje z izletom v Helsinke, v
petek zjutraj pa že potujem domov, tako da bom izpustil zaključni banket v petek zvečer.

{jcomments on}
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