
1 Současný systém organizace turnajů a přihlašování mi vyhovuje.   
ANO NE

9 32 23

28,13% 100,00% 71,88%

2

a.       A a C v jeden den (dřívější varianta) 26 81,25%

b.       5 15,63%

c.       Jinou variantu (uveďte jakou) ……………………………………………….. 1 3,13%

32

3

a. Takový systém mi vyhovuje a je správný 7 21,88%

b. Vyhovuje mi možnost přihlásit se na turnaj dle mého výběru 23 71,88%

c. Preferuji jinou variantu (uveďte jakou)…………………………………. 2 6,25%

32

4

a. Tento systém mi nevadí, přizpůsobím se 3 9,38%

b. 29 90,63%

32

5

a A/B víkend + B a C samostatná

c Zdražení startovného proti loňské sezóně

d Nový systém mi nevyhovuje z důvodu nevyrovnaných zápasů

f Náš zákazník - náš pán. Svaz je tu pro hráče, nikoli naopak

h Přihlášení a los turnaje by mělo být dříve

i Raději bez komentáře

Nový systém je nepřehledný a omezující pro hráče nižších tříd. Ba C si konkurují v jednom 

termínu. Velké zvýhodnění lidí, co chodí pravidelně na turnaje
g

Považuji za velmi chybné rozhodnutí udělat tak zásadní změnu bez předchozí konzultace s 

komunitou
j

V závislosti na počtu přihlášených hráčů se upravuje počet hráčů účastnících se jednotlivého 

turnaje. Nelze tedy dopředu odhadnout, kolik hráčů se bude účastnit turnaje např. B a kolik C, 

nebo jestli se bude turnaj nižší kategorie vůbec hrát

Preferuji vědět dopředu, kolik hráčů bude hrát na turnaji, abych 

mohl odhadnout, zda se kvalifikuji

Komentáře

přihlašování na turnaje středa 10.00. Proč ne pátek 10.00 jako loňskou sezomu? Předešlo 

by se odhlašování po uzávěrce

Nový systém organizace turnajů vyhovuje pouze provozovatelům SQ center, ale nevyhovuje 

hráčům
b.

e

A a B společně v jeden víkend a B a C společně v jinou sobotu

Vyhodnocení ankety k novému systému soutěží a přihlašování na turnaje

Současný systém přihlašování na turnaje funguje jako systém obecného přihlášení, kdy až po 

uzávěrce je zřejmé, na jaký turnaj jste se kvalifikovali, tedy nelze vždy ovlivnit, na jaký turnaj 

budete nominováni. Záleží na aktuálním postavení na žebříčku ČASQ.

V novém systému organizace sezóny se v jeden víkend hrají současně turnaje A a B (sobota a 

neděle), respektive turnaje B a C (v jeden den), zatímco v minulých sezónách se hrálo v jeden 

den A a C a jinou sobotu samostatně turnaj B. Kterou variantu preferujete?



k Startovné 500 Kč prosím

m Umístění na 1.  až 3. místě by mělo pokrýt startovné

p Příliš benevolentní udělování divokých karet

q Zmenšit turnaje. 5 zápasů/den je o zranění (vždyť A má za den zápasů polovinu)

t Turnaje B a C pořádat v jiný víkend, ne společně

Rád bych se vrátil k původnímu systému přihlašování, striktně bych se držel max. počtu 

hráčů: A: 32, B: 48, C: 64. Před zásadní změnou požaduji veřejnou anketu
o

Občas se stává, že na B se tímto stylem kvalifikuje hráč, který tam nemá 

výkonnostně co dělat (stejně i naopak na turnaji C). Možná bycjh zařadil 

možnost více DK k dispozici, aby se hráči, kteří jsou si oprávněně jisti svým 

rozhodnutím, měli šanci dostat tam, kam chtějí

r

Mohu pochopit snahu o jakési zkvalitnění turnajů A, ale v rámci kategorie B a C navrhuji 

nechat hráčům jistou svobodu v rozhodování
s

Současný systém sice "vyrovnává" ú)roveň turnaje, avšak ztěžuje postup jun. Hráčům a ničí 

SOCIÁLNÍ ASPEKT squashe v ČR na úrovních kat. B a C

člověk mé úrovně (100 - 200 -) přijde vlastně o 1 turnaj měsíčně, když se B a C konají 

paralelně
l

n


