
Etický kodex ICCF 
(platný od 1. 1. 2016) 

 
 

1. Úvod a základní zásady 
ICCF má jako vedoucí světová autorita pro všechny formy korespondenčního šachu 
jasně definovány zásady a cíle, které jsou popsány ve Statutu ICCF. Ty zahrnují 
důležitou myšlenku, že “ICCF...podporuje a prosazuje úzkou mezinárodní spolupráci 
mezi šachisty, šachovými nadšenci a FIDE, čímž směřuje k posílení kontaktů  
a přátelské harmonie mezi lidmi na celém světě”. 
 
V roce1984 přijala ICCF motto “Amici Sumus” (Jsme přátelé), které se stalo základní 
filozofií pro stanovení standardů chování pro hráče, funkcionáře a národní federace. 
Mělo by převažovat ve všech komunikacích mezi hráči v korespondenční šachové 
partii, mezi hráči a rozhodčími, funkcionáři ICCF a mezinárodními kontakty mezi 
členskými federacemi.  
 
Zasílání urážlivých, obscénních a krajně nevhodných zpráv není za žádných 
okolností přípustné. 
 
Tyto zásady slouží k objasnění očekávaného způsobu chování a obsahují 
disciplinární a odvolací procedury pro jednání v případech, kdy tyto zásady a filozofie 
nemusí být v praxi zřejmé. 
 

2. Zásady pro hráče/kapitány družstev 
Ať už se jedná o partie se soupeři nebo o komunikaci s rozhodčími, je od hráčů 
očekáváno, že se budou ve všech případech chovat přátelsky a uvědomí si, že se 
jedná pouze o hru, a že všichni rozhodčí jsou dobrovolníci, kteří se snaží podporovat 
mezinárodní vazby přátelství a sportovního chování. 
 
Doporučuje se, aby si hráči na začátku partie/turnaje vyměnili se soupeři přátelské 
zprávy a aby tato přátelská komunikace pokračovala dále až do ukončení partie. 
Velkorysost v prohře a skromnost ve výhře jsou chvályhodné vlastnosti! 
 
Očekává se, že hráči budou o svých tazích rozhodovat sami. Je nepřípustným 
chováním nechat za sebe hrát své partie někoho jiného (např. nepřipouští se hrát 
„zrcadlové partie“). 
 
Nepřiměřeně pomalá hra v jasně prohrané pozici není v korespondenční hře 
považována za správné chování, podléhá varování ze strany rozhodčího, a pokud 
bude pokračovat nebo bude opakována v jiných partiích, povede k disciplinárním 
sankcím. 
 
Celý systém ratingu a titulů ICCF staví na předpokladu, že partie jsou hrány hráči 
uvedenými ve startovních listinách (nebo jejich schválenými náhradníky).  
 



Hráči musí věnovat pozornost dodržování Pravidel hry a Turnajových pravidel. Je 
třeba dodržovat povinnost hlásit předem dovolenou, včas zasílat reklamace 
překročení času, atd.  
 
Všechny hráčovy spory musí být v první instanci sděleny rozhodčímu turnaje (s 
výjimkou soutěží družstev, kde je kontaktní osobou kapitán družstva). V partiích 
hraných klasickou poštou musí být hráčovy požadavky být také sděleny kapitánovi 
družstva jako kontaktní osobě. Fakta musí být uvedena jasně a hráč by se měl 
vyvarovat vytváření zbytečného nepřátelství vůči partnerovi, i když vzniknou spory. 
Urážlivé poznámky nemají místo ve filozofii ICCF. 
 
Všude, kde je to možné, by se měli hráči pokusit rychle vyřešit problém se soupeřem, 
než předají záležitost rozhodčímu (kapitánovi družstva). 
 
Kapitán družstva zodpovídá za to, že bude informovat hráče svého družstva, 
kapitány družstev soupeřů a rozhodčího, když nastupuje dovolenou nebo bude 
z jiných důvodů neschopen zastupovat hráče svého družstva. 
 
Hráč nebo celé družstvo mohou prohrát své partie, pokud kapitán družstva není 
schopen plnit své povinnosti, zvláště při hlášení překročení času. 
 
Rozhodčí může požádat národní federaci, aby vyměnila kapitána svého družstva 
z důvodu nevhodného chování nebo neschopnosti plnit své povinnosti. 
 
Hráči by měli znát články tohoto kodexu, které se týkají povinností ostatních 
funkcionářů, projednávání disciplinárních záležitostí (a sankce, které mohou být 
uloženy) a postupů, které je třeba dodržet při odvolání. 
 

3. Zásady pro organizátory turnajů a rozhodčí 
Všechny turnaje organizované nebo schválené ICCF by měly být organizovány 
v souladu se zásadami, filozofií a pravidly ICCF, včetně souvisejících směrnic  
a pokynů. Je třeba mít vždy na paměti, že „hráči jsou našimi zákazníky” a že je 
povinností funkcionářů ICCF a rozhodčích nabídnout dobrou kvalitu, kvalitní a rychlý 
servis hráčům a ostatním funkcionářům, kteří rovněž poskytují turnajový servis 
hráčům, např. rating, kvalifikace, atd. 
 
Ačkoli se od rozhodčích očekává, že budou vyvíjet vlastní iniciativu při řešení 
problémů, měli by pečlivě dodržovat všechna pravidla a směrnice a pokud si nejsou 
jisti, jak nejlépe řešit problém, požádat o odbornou radu. Je pak daleko jednodušší 
řešit následné problémy, pokud bylo rozhodnutí před podniknutím akce řádně 
promyšlené, než snažit se vyřídit problém vyvolaný ukvapeným nebo špatně 
uváženým rozhodnutím až poté, kdy už rozhodnutí padlo a bylo sděleno hráčům, atd. 
 

4. Zásady pro národní federace 
ICCF je tvořena národními federacemi, a proto každá kritika ICCF je zároveň kritikou 
národních federací a jejich delegátů. Všichni máme kolektivní zodpovědnost zajistit, 
aby vysoká reputace a autorita ICCF a jejich národních federací nebyla oslabena. 
 



Samozřejmě se mohou vyskytnout případy, zvláště u složitějších nebo 
kontroverzních záležitostí, u nichž Kongres ICCF (členové s volebním právem) přijme 
rozhodnutí, které se neshoduje s názorem jednotlivce nebo jeho národní federace. 
V takovém případě je správným přístupem, že delegát/národní federace požádá  
o nové projednání této záležitosti na Kongresu. 
 
ICCF je demokratickou organizací, nejdůležitější záležitosti jsou rozhodovány na 
Kongresu řádným hlasováním členů (funkcionáři ICCF nemají volební právo), a proto 
by rozhodnutí Kongresu měla být přijímána a respektována všemi národními 
federacemi, jednajícími zodpovědným způsobem. 
 

5. Disciplinární řízení (a sankce) 
Je třeba vynaložit veškeré úsilí k odvrácení sporů a zahájení tohoto řízení, pokud je 
však jeho zahájení nevyhnutelné, musí být pečlivě dodržováno všemi funkcionáři 
ICCF, funkcionáři Zón a národními federacemi v případě mezinárodních soutěží. 
 
K dispozici jsou následující druhy disciplinárních postupů: 
 
(i) Oficiální písemné varování – za chování, které je v rozporu se Statutem, principy 
nebo pravidly ICCF. Pokračující nebo opakované nevhodné chování má pak za 
následek implementaci opatření dle bodu (ii).  
(ii) Disciplinární opatření se sankcemi – za vážné nebo opakované chování, které je 
v rozporu se Statutem, principy nebo pravidly ICCF. Sankce by měly být uloženy 
ihned, jejich stupeň by měl být v souladu s vážností přestupku. 
 
Měla by být použita následující stupnice sankcí: 
(a) Závažný problém týkající se chování hráče, např. tiché/neakceptované 
vystoupení z turnaje, nepřípustné nebo urážlivé chování vůči 
hráčům/funkcionářům/ICCF, při prvním výskytu – suspendace ze všech 
mezinárodních turnajů a aktivit ICCF na období 2 let ode dne rozhodnutí. 
(b) Opakovaný závažný problém týkající se chování hráče, např. opakované 
tiché/neakceptované vystoupení z turnaje, opakované urážlivé chování vůči 
hráčům/funkcionářům/ICCF – suspendace ze všech mezinárodních turnajů a aktivit 
ICCF na období 5 let ode dne posledního rozhodnutí. 
(c) Zcela nepřijatelné chování nebo dále se opakující problematické chování, např. 
krádež, agresivní akce proti ICCF nebo některému z funkcionářů ICCF, napadení, 
atd. – suspendace ze všech mezinárodních turnajů a aktivit ICCF na doživotí. 
Odvolání, resp. žádost o prominutí zbytku trestu je možné podat po 10 letech. 
 
(d) Nepřiměřeně pomalá hra v jasně prohrané pozici není v korespondenční hře 
považována za správné chování, podléhá varování ze strany rozhodčího, a pokud 
bude pokračovat nebo bude opakována v jiných partiích, povede k disciplinárním 
sankcím. 
 
Při řešení disciplinárních záležitostí a zvažování sankcí je zapotřebí věnovat 
pozornost zajištění konzistence, a tomu, aby sankce byly úměrné spáchanému 
přestupku. 
 



Ve všech případech disciplinárního řízení má řešená osoba základní právo se ke 
svému případu vyjádřit a podat své odůvodnění, a to dříve, než funkcionář, rozhodčí 
nebo organizátor přijmou rozhodnutí. 
 
Pokud je uloženo disciplinární opatření, musí být písemně zdůvodněno (s kopií pro 
národní federaci) zodpovědným funkcionářem a každá uložená sankce musí být 
uvedena jasně a srozumitelně, společně s příslušným postupem odvolání, které má 
k dispozici příjemce, který nesouhlasí s rozhodnutím. 
 
ICCF povede databázi všech případů, které byly předmětem disciplinárního řízení 
nebo u nichž byly uloženy sankce, a o všech odvoláních proti nim. Zodpovědný za 
vedení databáze bude funkcionář ICCF. 
 

6. Rozsah působnosti tohoto kodexu 
Tomuto kodexu – včetně disciplinárních a odvolacích řízení – podléhají všechny 
mezinárodní turnaje organizované nebo schválené ICCF. Žádosti zonálních 
organizátorů turnajů a národních federací o schválení turnajů automaticky 
předpokládají jejich souhlas, že se tento kodex a v něm obsažené procedury budou 
bez výjimky vztahovat na tyto turnaje. 
 
Je však důležité vědět, že tato opatření jsou zamýšlena pro „mezinárodní“ záležitosti 
korespondenčního šachu a nejsou ani „náhradou“, ani se nevztahují k žádným 
sankcím aplikovaným národními federacemi v disciplinárním řízení týkajícím se 
domácích turnajů, členství v národní federaci nebo jiných domácích pravidel. 
 
Účelem výše uvedeného kodexu je vymezit jasný rámec pro chování hráčů, 
funkcionářů, národních federací a ICCF obecně. Filozofie „Amici Sumus“ by měla 
prostupovat ICCF a činnostmi všech hráčů a funkcionářů. 
 
(Z anglického originálu přeložil: Ing. Josef Mrkvička) 


