
Pravidla ICCF pro hru prostřednictvím  
webserveru ICCF 

(platná od 1. 1. 2016) 
 

 
1) Hra a její řízení 
 
a) Partie se hrají v souladu s Pravidly šachu FIDE, pokud není uvedeno 
jinak v těchto Pravidlech nebo jiných pravidlech ICCF. 
 
b) Je určen rozhodčí turnaje, který zodpovídá za řízení turnaje a za 
průběh partií. 
 
c) DRUŽSTVA: Každé družstvo má kapitána, který udržuje kontakt  
s rozhodčím v zastoupení hráčů družstva. 
 
d) DRUŽSTVA: V případě nedorozumění mezi hráči se kapitáni družstev 
vynasnaží před předáním rozhodčímu vyřešit problém nejprve sami. 
 
e) Partie se hrají na webserveru ICCF.  
 
f) Výsledky partií, které dospěly ke svému závěru normálním průběhem, 
budou automaticky zaznamenávány systémem a rozhodčí o nich bude 
informován prostřednictvím systému. Ve všech ostatních případech jsou 
hráči odpovědni za vznášení reklamací nebo za komunikaci  
s rozhodčím, který řeší problémy a spory. 
 
f) DRUŽSTVA: Výsledky partií, které dospěly ke svému závěru 
normálním průběhem, budou automaticky zaznamenávány systémem a 
rozhodčí o nich bude informován prostřednictvím systému. Hráči budou 
své požadavky předávat prostřednictvím systému přímo na server a ty 
budou řešeny buď přímo serverem (který bude působit jako 
zplnomocněnec rozhodčího), nebo budou serverem postoupeny 
rozhodčímu k jeho řešení. Ve všech ostatních případech jsou kapitáni 
družstev odpovědni za vznášení reklamací nebo za komunikaci  
s rozhodčím, který řeší problémy a spory. 
 
g) Tato Pravidla jsou obecně platná pro všechny turnaje s použitím 
webserveru ICCF, ledaže by byla pozměněna v pozvánce do turnaje 
(nutné), propozicích turnaje (nutné) a odlišnosti následně potvrzeny ve 
startovních listinách. 
 



 
2) Předávání tahů 
 
a) Všechny tahy jsou prováděny pomocí jejich zadání na webserveru 
ICCF. 
 
b) Systém webserveru ICCF okamžitě zpracovává e-mailovou zprávu  
a předává soupeři zahraný tah a další relevantní informace. 
 
c) Hráči jsou odpovědni za sledování průběhu všech svých partií  
a spotřeby času na webserveru ICCF. 
 
d) Webserver povolí hráči pouze jednu nabídku remízy soupeři 
v průběhu partie. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy 
soupeř učiní následnou nabídku remízy, kterou pak původní hráč 
odmítne. V tomto případě může původní hráč učinit další nabídku 
remízy. Toto pravidlo „jednou za partii“ nezahrnuje reklamaci remízy na 
základě trojnásobného opakování pozice, šestikamenové tablebase, 
pravidla 50 tahů, nebo reklamace spojené s odhadem. 
 
3) Neprovedení odpovědi 
 
a) Pokud hráč neprovede tah do 14 dní, zašle mu webserver ICCF 
automaticky e-mailovou upomínku. Další upomínku zašle webserver 
ICCF při neprovedení tahu do 28 dní. Konečně poslední upomínku  
webserver zašle, pokud hráč neprovede tah do 35 dní. 
 
b) Pokud hráč dostane poslední upomínku po 35 dnech, musí do 5 dnů 
od obdržení upomínky buď provést tah, nebo oznámit rozhodčímu 
turnaje a soupeři, že má v úmyslu pokračovat v partii. Pokud hráč 
neprovede tah, nebo jiným způsobem neoznámí svůj úmysl pokračovat v 
partii v průběhu 40 dnů na rozmyšlenou na tentýž tah, prohlásí rozhodčí 
turnaje partii pro tohoto hráče za prohranou 
. 
4) Nabízení tahů 
 
a) Nabízení tahů je volitelné podle rozhodnutí pořadatele turnaje. 
 
5) Zápisy a hlášení 
 
a) Veškerá komunikace týkající se partie a záznam provedených tahů a 
času jsou uchovávány v systému webserveru ICCF a jsou kdykoli 
dostupné rozhodčímu. 



b) Jako další pojistka pro mimořádné případy je od hráče požadováno, 
aby si až do okamžiku ukončení partie uchovával záznamy o 
provedených tazích a spotřebě času obou hráčů, např. v podobě 
posledního informačního e-mailu zaslaného systémem (viz čl. 2b těchto 
Pravidel) k příslušné partii a na vyžádání jej poskytl rozhodčímu turnaje. 
 
c) Pokud hráč neodpovídá na dotazy rozhodčího turnaje, může to být 
považováno za jeho tiché vystoupení z turnaje. 
 
d) Změny adresy bydliště a e-mailové adresy provádí na webserveru 
ICCF samotný hráč, a to v sekci jeho osobních údajů, které jsou 
systémem uchovávány. 
 
d) DRUŽSTVA: Tyto adresy jsou přístupné pouze turnajové kanceláři 
(Tournament Office), kapitánovi družstva a rozhodčímu turnaje. 
 
e) Hráči jsou povinni neprodleně informovat rozhodčího o jakékoliv 
neshodě, která se týká jejich partie. 
 
6) Čas na rozmyšlenou a sankce 
 
a) Limit spotřeby času je 50 dnů na 10 tahů pro každého hráče, pokud 
není pořadatelem soutěže výslovně stanoveno jinak. 
 
b) Čas na rozmyšlenou se počítá v celých dnech (úsecích dlouhých 24 
hodin). Hráč má po zadání tahu soupeřem k dispozici 24 hodin na 
odpověď, než mu na jeho ukazateli času na webserveru ICCF přibyde 
jeden spotřebovaný den. Celkově spotřebovaný čas na odpověď, 
započtený hráči při odpovědi na soupeřův tah, se rovná počtu celých dnů 
spotřebovaných hráčem, a to až do 20 dnů, plus dvojnásobku počtu 
celých dnů spotřebovaných po 20 dnech na jakýkoliv jeden tah. 
Například hráči, který spotřeboval nejméně 23 dnů času na rozmyšlenou,  
nikoli však 24 dnů, se započítá na jeho hodinách 26 dnů. Po dosažení 
časové kontroly se čas zbývající na hráčových hodinách převádí do 
následující časové kontroly. V případě čerpání turnajové dovolené se 
dotyčnému hráči měření spotřeby času pozastavuje. 
 
c) Základem pro měření času na webserveru ICCF je čas stanovený 
podle umístění serveru. 
 
d) Hráč, který překročil povolený časový limit na rozmyšlenou, prohrává 
partii.  
 



7) Turnajová dovolená 
 
a) Každý hráč má nárok čerpat v každém kalendářním roce až 45 dnů 
turnajové dovolené. 
 
b) Hráči, kteří mají v úmyslu čerpat turnajovou dovolenou, musejí o tom 
zadat předem informaci do systému webserveru ICCF, k čemuž použijí 
příslušný modul serveru. V průběhu ohlášené turnajové dovolené 
nemohou hráči zadávat tahy do systému webserveru. 
 
8) Vystoupení z turnaje, úmrtí (a nahrazení) hráče 
 
a) V případě úmrtí budou všechny zbývající partie zemřelého hráče 
odhadovány. Pokud však neukončil žádnou partii, budou jeho partie 
stornovány. 
 
b) V případě vystoupení hráče z turnaje bude rozhodčí postupovat podle 
ustanovení článku 8 Turnajových pravidel ICCF. 
 
a) DRUŽSTVA: V případě vystoupení nebo úmrtí hráče vyzve rozhodčí 
kapitána družstva, aby za hráče do 2 měsíců určil náhradníka. 
 
b) DRUŽSTVA: Může být požadováno, aby náhradník zahájil s časovou 
penalizací. Náhradník zahájí hru v den stanovený rozhodčím. 
 
c) DRUŽSTVA: Není-li k dispozici žádný náhradník, rozhodne rozhodčí 
v souladu s ustanovením článku 8.3 Turnajových pravidel ICCF. 
 
d) DRUŽSTVA: V případě vystoupení může družstvo nahradit max. 50 % 
svých hráčů a provést nejvýše jednu náhradu na každé šachovnici, 
v případě úmrtí však tato omezení neplatí. 
 
e) DRUŽSTVA: Pokud nebyly dosud provedeny žádné tahy, neexistují 
žádná omezení co do počtu náhrad hráčů v družstvu. Vystoupivšímu 
hráči nebude udělena žádná suspendace nebo penalizace. 
 
9) Odhady 
 
Pokud ke stanovenému datu ukončení turnaje, nebo v případě 
akceptovaného vystoupení hráče z turnaje, není v partii dosažen žádný 
výsledek, rozhodčí zahájí proces odhadů. 
 
 



10) Reklamace výhry/remízy s využitím „Tablebase“ (dále jen TB)  
 
a) ICCF uznává některé TB jako platné pro reklamace 
výhry/remízy/prohry v pozicích řešitelných následující TB: Convecta Ltd., 
která řeší všechny pozice s max. 6 kameny. Každá certifikovaná TB 
bude dostupná v systému webserveru ICCF. 
  
b) Pokud TB ukazuje výhru s překročením pravidla 50 tahů, tato výhra 
bude přiznána. 
 
11) Rozhodnutí a odvolání proti nim 
 
a) Rozhodčí může potrestat nebo vyloučit z turnaje hráče, kteří porušují 
tato Pravidla. 
 
b) O případech, které tato Pravidla neupravují, rozhodne rozhodčí v 
souladu s principy obsaženými ve Stanovách a Pravidlech ICCF, 
Etickém kodexu ICCF nebo Pravidlech šachu FIDE, pokud je lze na 
danou událost aplikovat.  
 
c) Každý hráč se může do 14 dnů po obdržení rozhodnutí rozhodčího 
proti tomuto rozhodnutí odvolat k předsedovi příslušné Odvolací komise 
ICCF (za použití příslušného modulu webserveru ICCF), jehož 
rozhodnutí je konečné. 
 
c) DRUŽSTVA: Každý hráč se může do 14 dnů po obdržení rozhodnutí 
rozhodčího proti tomuto rozhodnutí prostřednictvím svého kapitána 
družstva odvolat k předsedovi příslušné Odvolací komise ICCF (za 
použití příslušného modulu webserveru ICCF), jehož rozhodnutí je 
konečné. 
 
(Tato Pravidla hry byla přijata Kongresem ICCF v Cardiffu 2015 a 
vstupují v platnost dnem 1. 1. 2016.) 
 
Z anglického originálu přeložil: Ing. Josef Mrkvička 
 


