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0 Přehled 
 
0.1 Korespondenční šachové turnaje ICCF se dělí na: 
 

(a) vrcholové turnaje, 
(b) postupové turnaje, 
(c) pohárové turnaje, 
(d) speciální turnaje. 

 
0.2 O startovním poplatku do každého turnaje obvykle rozhoduje Kongres. Přihláška do turnaje 

bude přijata pouze po úhradě startovního poplatku příslušnému orgánu ICCF. 
 
0.3 Pokud není explicitně stanoveno jinak, hraje každý hráč jednu partii současně proti každému 

dalšímu hráči turnaje nebo skupiny. Barvy kamenů budou určeny losem.  
 
1 Vrcholové turnaje 
 
1.0.1 Vrcholové turnaje ICCF zahrnují: 
 

(a) Mistrovství světa v korespondenčním šachu (individuální), 
(b) Mistrovství světa žen v korespondenčním šachu (individuální), 
(c) Korespondenční šachové olympiády (Mistrovství světa národních reprezentací), 
(d) Korespondenční šachové olympiády žen (Mistrovství světa ženských národních 

reprezentací), 
(e) turnaje Grandmaster Norm a Master Norm. 

  
1.0.2 Mistrovství světa organizovaná ICCF sestávají z Předkol, Semifinále, Turnaje kandidátů  

a Finále. 
 
1.0.3 Předkola, Semifinále a Turnaje kandidátů sestávají ze samostatných skupin hraných poštou 

a na webserveru. Kvalifikace získaná v poštovních turnajích může být využita ve 
webserverových turnajích. Ve webserverových turnajích je účast hráčů hrajících pomocí ‚uzlů‘ 
povolena pouze v Turnajích kandidátů a ve Finále. 

           (Pozn. překl.: „Uzlem“ se rozumí osoba, která ve webserverových turnajích zastupuje hráče, 
který nemá přístup na webserver. Od tohoto hráče přijímá jeho tahy zaslané poštou nebo 
předané jiným vhodným způsobem a zadává je na webserver. Analogickým způsobem předává 
hráči tahy zahrané jeho soupeři.)  

 
1.0.4 Za plánování Finále Mistrovství světa ICCF je zodpovědný Komisař vrcholových turnajů, po 

dohodě s Výkonným výborem (Executive Board) a/nebo Kongresem. Propozice Finále budou 
zveřejněny nejméně 4 měsíce před jeho startem.  

 
1.0.5 Předkola, Semifinále a Turnaje kandidátů jsou pravidelně startována v pevně daných 

termínech. Přihlášky musí být zaslány Komisaři vrcholových turnajů nejpozději v den uvedený 
ve vyhlášení turnaje. V nezbytných případech je Komisař vrcholových turnajů oprávněn změnit 
termín přihlášek nebo odložit start turnaje. Rozdělení do skupin Předkola, Semifinále a Turnaje 
kandidátů provede Komisař vrcholových turnajů s cílem vytvořit výkonnostně vyrovnané 
skupiny. Všechny potřebné informace ohledně kategorie turnaje, norem a postupových 
podmínek budou stanoveny před startem turnaje. 

 
1.0.6 Pro informační účely zveřejňuje Komisař vrcholových turnajů na webu ICCF pravidelně 

aktualizovaný přehled všech hráčů, kteří získali nějakou kvalifikaci ("Table of Qualifiers", tj. 
Tabulka kvalifikovaných hráčů). 

 
1.0.7 Kvalifikace do Předkola, Semifinále a Turnajů kandidátů, získané v souladu s touto částí 

turnajových pravidel (odstavce 1.1 až 1.3) mohou být použity pouze jednou, kromě speciálních 
postupových podmínek založených na titulech mistra světa, titulech ICCF nebo dosaženém 
ratingu; tyto kvalifikace mohou být použity pouze jednou během kalendářního roku a to pouze 
na odpovídajícím stupni nebo úrovni.  



 Z jednoho Předkola, Semifinále, Turnaje kandidátů nebo Finále je možné získat pouze jednu 
kvalifikaci do další úrovně Mistrovství světa. (Pozn. překl.: Z turnajů je možno i sestupovat do 
turnajů nižší úrovně, viz podrobnosti u jednotlivých typů turnajů.) Kvalifikace získané na základě 
turnajových výsledků jsou platné 3 roky od konce turnaje, ve kterém byly získány. Každá další 
hráčem dosažená kvalifikace na téže úrovni má platnost delší o 1 další rok (například druhá 
kvalifikace je platná 4 roky od data konce turnaje, ve kterém byla získána). Tituly Velmistryně 
(LGM) a Mezinárodní mistryně (LIM) neopravňují jejich držitelky k účasti v Semifinále nebo 
Turnaji kandidátů. 

 
1.0.8 Elo ratingem zmiňovaným v těchto Pravidlech se rozumí rating uvedený v jakékoli Elo listině 

publikované v průběhu uplynulého 12měsíčního období. (Pozn. překl.: Tj. v Elo listině platné 
v okamžiku přihlášky a 3 předchozích Elo listinách.) 

 
1.0.9 Pro potřeby kvalifikací do Předkola, Semifinále, Turnajů kandidátů a Finále se umístění nedělí. 

(Pozn. překl.: Při dělení postupového místa se tedy vždy použije hodnocení podle počtu 
vyhraných partií, Sonneborn-Berger nebo jiné kritérium.) 

 
1.0.10  V každém kalendářním roce může každá národní federace nominovat dva hráče (základní 

kvóta) do Předkola nebo Semifinále Mistrovství světa. Navíc mají federace vykazující za 
předešlý rok více než 200 členů (dle statistik členských poplatků) k dispozici 1 dodatečnou 
nominaci (dále MFN). Federace vykazující více než 500 členů mají k dispozici 2 dodatečné 
MFN. Federace vykazující více než 1000 členů mají k dispozici 3 dodatečné MFN. Federace 
vykazující více než 2000 členů mají k dispozici 4 dodatečné MFN a federace vykazující více 
než 5000 členů mají k dispozici 5 dodatečných MFN. MFN nominace mohou platit jak pro 
Předkola, tak pro Semifinále, a to dle ratingů hráčů. Hráči s ratingem (fixním nebo nefixním) 
nižším než 2400 budou zařazeni do Předkola, zatímco hráči s ratingem 2400 a vyšším budou 
zařazeni do Semifinále (pravidlo 1.2.1 (h)). 

 
1.0.11 Ve zvláštních a výjimečných případech je Výkonný výbor oprávněn vyhlásit speciální turnaje, 

které umožňují kvalifikace do Předkola, Semifinále, Turnajů kandidátů nebo Finále. Přesné 
podmínky pro postup musí být stanoveny v propozicích příslušného turnaje. O každé jiné 
přihlášce neupravené tímto předpisem rozhodne Výkonný výbor. 

 
 
1.1 Předkola Mistrovství světa v korespondenčním šachu 
 
1.1.1 Plnou kvalifikaci pro přihlášku do skupiny Předkola získají tito hráči: 

 
(a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali 

nejméně 40 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci, 
(b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Semifinále, kteří získali nejméně 

50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci, 
(c) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Předkol, kteří se umístili na 3. 

nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do 
Semifinále, 

(d) vítězové postupových turnajů Mistrovské třídy (Master Class), 
(e) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících Finále Světového poháru, kteří získali 

minimálně 50 % možných bodů, 
(f) účastníci Finále minulého nebo probíhajícího uznaného zonálního mistrovství (tj. v naší 

zóně Finále Mistrovství Evropy, pozn. překl.), kteří dosáhli minimálně 50 % možných bodů, 
je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,  

(g) účastníci Finále minulého nebo probíhajícího uznaného zonálního mistrovství (tj. v naší 
zóně Finále Mistrovství Evropy, pozn. překl.), kteří se umístili na 3. nebo 4. místě nebo 
dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li kategorie turnaje VIII nebo nižší,  

(h) hráči, kteří byli nominováni svou národní federací a mají v okamžiku nominace rating nižší 
než 2400 (fixní nebo nefixní), 

(i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem vyšším než 2300, 
(j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem vyšším než 2250, 
(k) držitelé titulu Velmistr (GM), 
(l) kterýkoliv hráč s ratingem 2500 a vyšším. 



 
1.1.2 Poloviční kvalifikaci pro přihlášku do skupiny Předkola získají: 
 

(a) hráči, kteří se umístili na 2. místě v postupovém turnaji Mistrovské třídy (Master Class). 
 
1.1.3 Skupiny Předkola se obvykle účastní 13 hráčů. Komisař vrcholových turnajů má právo zvýšit 

počet hráčů na 15 nebo 17. Obvykle je odstartováno maximálně 30 skupin Předkola ročně.   
 
1.2 Semifinále Mistrovství světa v korespondenčním šachu 
 
1.2.1 Kvalifikaci pro přihlášku do Semifinále získají tito hráči: 
 

(a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Finále, pokud nezískali vyšší 
kvalifikaci, 

(b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali 
nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci, 

(c) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících Semifinále, kteří se umístili na 3. nebo 
4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Turnaje 
kandidátů, 

(d) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě v každé ze skupin Předkola, 
(e) účastníci Finále Světového poháru (World Cup), kteří se umístili na 3. nebo 4. místě nebo 

získali nejméně 60 % možných bodů, 
(f) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících uznaných zonálních mistrovství (tj. 

v naší zóně Finále Mistrovství Evropy, pozn. překl.), kteří se umístili na 3. nebo 4. místě 
nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,  

(g) hráči, kteří se umístili na 1. nebo 2. místě ve Finále minulého nebo probíhajícího uznaného 
zonálního mistrovství (tj. v naší zóně Finále Mistrovství Evropy, pozn. překl.), je-li kategorie 
turnaje VIII nebo nižší,  

(h) hráči, kteří byli nominováni svou národní federací a mají v okamžiku nominace rating 2400 
nebo vyšší, 

(i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s fixním ratingem vyšším než 2500, 
(j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s fixním ratingem vyšším než 2450, 
(k) držitelé titulu Velmistr (GM) s ratingem nad 2400, 
(l) hráči s fixním ratingem nad 2550. 

 
1.2.2 Skupiny Semifinále se obvykle účastní 13 hráčů. Komisař vrcholových turnajů má právo zvýšit 

počet hráčů na 15 nebo 17. Obvykle je odstartováno maximálně 18 skupin Semifinále ročně.   
 
 
1.3 Turnaj kandidátů 
 
1.3.1 Do Turnaje kandidátů jsou oprávněni přihlásit se tito hráči: 
 

(a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Finále, kteří získali nejméně 50 
% možných bodů, 

(b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří se 
umístili na 2. (ve výjimečném případě, kdy do Finále postupuje pouze vítěz skupiny), 3. 
nebo 4. místě nebo získali nejméně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále, 

(c) hráči, kteří se umístili na 1. nebo 2. místě v každé ze skupin Semifinále, 
(d) hráči, kteří se umístili na 1. nebo 2. místě ve Finále Světového poháru (World Cup), 
(e) hráči, kteří se umístili na 1. nebo 2. místě ve Finále minulého nebo probíhajícího uznaného 

zonálního mistrovství (tj. v naší zóně Finále Mistrovství Evropy, pozn. překl.), je-li kategorie 
turnaje IX nebo vyšší,  

(f) všichni předcházející Mistři světa v korespondenčním šachu, 
(g) držitelé titulu Velmistr (GM), kteří splnili minimálně 5 velmistrovských norem, 
(h) hráči s fixním ratingem 2600 a vyšším. 

 
1.3.2 Skupiny Turnaje kandidátů se obvykle účastní 13 hráčů. Komisař vrcholových turnajů má právo 

zvýšit počet hráčů na 15 nebo 17. Obvykle jsou odstartovány maximálně 4 skupiny Turnaje 
kandidátů ročně.   



 
1.4 Finále Mistrovství světa v korespondenčním šachu 
 
1.4.1 Do Finále jsou oprávněni přihlásit se tito hráči: 
 

(a) hráči, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě v jednom z předchozích nebo probíhajících Finále, 
(b) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě v každé ze skupin Turnaje kandidátů. Komisař 

vrcholových turnajů má právo toto pravidlo změnit, pokud budou v průběhu roku výjimečně 
startovány více než 4 skupiny Turnaje kandidátů. Taková změna musí být uvedena 
v propozicích turnaje. 

 
1.4.2 Finále se obvykle účastní 17 hráčů. 
 
1.4.3 Kvalifikace do Finále může být odložena pouze jednou, s výjimkou předchozích Mistrů světa, 

kteří jsou oprávněni přihlásit se do jakéhokoliv následujícího Finále, pokud vyjádří svůj zájem  
o účast a požádají o zařazení nejpozději jeden měsíc přede dnem ukončení přijímání přihlášek. 

 
1.4.4 Pokud po zařazení všech kvalifikovaných hráčů, kteří využijí právo účasti, zůstanou ve Finále 

volná místa, pak může Výkonný výbor přijmout hráče umístěné na dalších místech v některém 
z předchozích Finále nebo Turnajů kandidátů. Přednost mají hráči, kteří se nekvalifikovali pro 
horší pomocné hodnocení. Výkonný výbor má také právo obsadit max. dvě volná místa na 
základě výborných výsledků v korespondenčním šachu na mezinárodní úrovni. 

 
1.5 Semifinále Mistrovství světa žen v korespondenčním šachu  
 
1.5.1 Do Semifinále jsou oprávněny přihlásit se tyto hráčky: 
 

(a) účastnice jednoho ze dvou předchozích nebo probíhajících Finále, které získaly nejméně 30 
% možných bodů, 

(b) účastnice jednoho ze dvou předchozích nebo probíhajících Semifinále, které se umístily na 
3. nebo 4. místě nebo získaly nejméně 60 % možných bodů, 

(c) držitelky titulu Mezinárodní mistryně (LIM) a hráčky, které jsou přihlášeny prostřednictvím 
jejich národních federací ve kvótě stanovené Komisařem vrcholových turnajů a 
odsouhlasené Výkonným výborem. 

(d) hráčky, jejichž naposledy zveřejněný rating před datem startu turnaje odpovídá minimu 
stanovenému Komisařem vrcholových turnajů a odsouhlasenému Výkonným výborem. 

 
1.5.2 O rozdělení do skupin rozhoduje Komisař vrcholových turnajů. 
 
1.5.3 Semifinále se obvykle účastní minimálně 9 hráček. 
 
1.6 Finále Mistrovství světa žen v korespondenčním šachu 
 
1.6.1 Finále se účastní nejméně 11 hráček. 
 
1.6.2 Do Finále jsou oprávněny přihlásit se tyto hráčky: 
 

(a) hráčky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě v předchozím Finále, 
(b) hráčky, které se umístily na 1. a 2. místě v každé ze skupin Semifinále. 

 
1.6.3 Jestliže odmítne účast několik hráček s právem účasti, může Komisař vrcholových turnajů 

přijmout hráčky umístěné na dalších místech v některých z předchozích Finále nebo 
Semifinále. Výkonný výbor má také právo obsadit max. dvě volná místa na základě výborných 
výsledků v korespondenčním šachu na mezinárodní úrovni. 

 
1.7 Korespondenční šachová olympiáda (Mistrovství světa národních reprezentací) 
 
1.7.1 Korespondenční šachové olympiády se hrají samostatně jako turnaje družstev a mohou být 

hrány na webserveru nebo klasickou poštou. Korespondenční šachové olympiády hrané 



klasickou poštou se obvykle hrají ve tříletém cyklu a korespondenční šachové olympiády hrané 
na webserveru se hrají obvykle ve dvouletém cyklu.  

 
1.7.2 Počet hráčů v družstvu je stanoven v propozicích. 
 
1.7.3 Turnaj sestává z Předkola a z Finále. 
 
1.7.4 Finále se obvykle neúčastní více než 13 družstev. 
 
1.7.5 Každá národní federace ICCF, která má splněny své finanční závazky, je oprávněna zúčastnit 

se s jedním družstvem. Po uvážení Výkonného výboru se mohou přihlásit kombinovaná 
družstva složená z hráčů zemí s nízkou mírou korespondenční šachové aktivity. 

 
1.7.6 Družstva, která se ve Finále umístí na 1., 2. a 3. místě, se kvalifikují do příštího Finále.  
 
1.7.7 Právo postupu z Předkola a další podrobnosti stanovuje před startem turnaje Komisař 

vrcholových turnajů a schvaluje Výkonný výbor. 
 
1.8 Korespondenční šachová olympiáda žen (Mistrovství světa ženských národních reprezentací) 
 
1.8.1 Korespondenční šachové olympiády žen se hrají jako turnaje družstev hrané na webserveru 

nebo klasickou poštou. Způsob zasílání tahů je stanoven v propozicích. 
  
1.8.2 Počet hráček v družstvu je stanoven v propozicích. 
 
1.8.3 Turnaj sestává z Předkola a z Finále. 
 
1.8.4 Finále se obvykle neúčastní více než 11 družstev. 
 
1.8.5 Každá národní federace ICCF, která má splněny své finanční závazky, je oprávněna zúčastnit 

se s jedním družstvem. Po uvážení Výkonného výboru se mohou přihlásit kombinovaná 
družstva složená z hráček zemí s nízkou mírou korespondenční šachové aktivity. 

 
1.8.6 Družstva, která se ve Finále umístí na 1., 2., 3. a 4. místě, se kvalifikují do příštího Finále. 
 
1.8.7 Právo postupu z Předkola a další podrobnosti stanovuje před startem turnaje Komisař 

vrcholových turnajů a schvaluje Výkonný výbor. 
 
2 Postupové turnaje 
 
2.1 Postupové turnaje se hrají ve 3 úrovních: 
 

(a) Otevřená třída (Open Class), 
(b) Vyšší třída (Higher Class), 
(c) Mistrovská třída (Master Class). 

 
2.2 Turnajů Mistrovské třídy se účastní 11 hráčů. Turnaje Vyšší a Otevřené třídy se hrají 

ve skupinách po 7 hráčích. Zúčastnit se mohou všichni korespondenční šachisté, pokud nejsou 
suspendováni pro hru v turnajích ICCF. Korespondenční šachisté ze zemí, které nejsou členy 
ICCF, se musí přihlásit prostřednictvím přímé přihlášky (tzv. Direct Entry) a mohou se zúčastnit 
cyklu Mistrovství světa. 

 
2.3 Pro určení vítěze skupiny Postupového turnaje bude použito pomocné hodnocení (tie-

breaking). 
 
2.4 Právo účasti v turnaji Otevřené třídy mají následující hráči: 

(a) noví hráči v ICCF nebo hráči bez ratingu ICCF, 
(b) hráči, kteří mají v okamžiku přihlášky rating nižší než 1900. 

 
2.5 Právo účasti v turnaji Vyšší třídy mají následující hráči: 



(a) hráči, kteří mají v okamžiku přihlášky rating od 1900 do 2099, 
(b) vítězové skupin turnaje Otevřené třídy mají právo startu v jednom turnaji Vyšší třídy bez 

ohledu na rating, 
(c) hráči bez ratingu ICCF, kteří jsou nominováni svou národní federací a jejichž přihláška je 

touto federací zdůvodněna. 
 
2.6 Právo účasti v turnaji Mistrovské třídy mají následující hráči: 

(a) hráči, kteří mají v okamžiku přihlášky rating 2100 nebo vyšší, 
(b) vítězové skupin turnaje Vyšší třídy mají právo startu v jednom turnaji Mistrovské třídy bez 

ohledu na rating, 
(c) hráči bez ratingu ICCF, kteří jsou nominováni svou národní federací a jejichž přihláška je 

touto federací zdůvodněna. 
 
 Poznámka: Všude tam, kde to lze použít, bude rating FIDE bude považován za nefixní rating 

ICCF. 
 
 
3 Světový pohár (World Cup) 
 
3.1 Světový pohár obvykle startuje každý druhý rok. 
 
3.2 Každé kolo je dokončeno do dvou let. 
 
3.3 Každá skupina se skládá ze 7-11 hráčů v Předkole, z 9-13 hráčů v Mezikole a z 9-15 hráčů 

ve Finále. Každý hráč hraje současně jednu partii s každým hráčem ve své skupině. 
 
3.4 Všechny skupiny Předkola a Mezikola se zahajují ve stejný den. 
 
3.5 Pouze vítěz skupiny (v případě dělení 1. místa bude rozhodnuto dle pomocného bodového 

hodnocení) postupuje do dalšího kola. Vítězové skupin Předkola a Mezikola vyhrávají cenu. 
Ceny se udělují polovině účastníků Finále. 

 
3.6 Vítěz Finále má právo zúčastnit se Finále následujícího Světového poháru bez placení 

startovného. Účastníci Finále mají právo zúčastnit se Mezikola následujícího Světového poháru. 
 
3.7 Účastníci Finále Světového poháru mohou kromě toho získat právo účasti v Semifinále 

Mistrovství světa nebo v Turnaji kandidátů (Pozn. překl. viz 1.2.1(e) a 1.3.1(d)). 
 
4       Turnaje o normy 
 
4.1  Turnaje o normy ICCF zahrnují turnaje Master Norm a Grandmaster Norm. Za organizaci těchto 
 turnajů zodpovídá Komisař vrcholových turnajů. Turnaje se hrají buď na webserveru nebo 
 klasickou poštou. 
 
4.2  Všechny skupiny v těchto turnajích nabízejí možnost splnit normy na tituly ICCF, které jsou 

specifikovány ve startovní listině příslušné skupiny. Každá skupina sestává z 13 hráčů (každý 
hráč sehraje 12 partií, 6 bílými a 6 černými kameny). 

 
4.3 Právo účasti v turnajích Master Norm mají hráči, kteří splňují jednu z následujících kvalifikací: 

 fixní rating (vypočtený z více než 29 partií) na aktuální ratingové listině ICCF minimálně 
2300, nebo  

 nefixní rating (vypočtený z 12-29 partií) na aktuální ratingové listině ICCF minimálně 
2350, nebo 

 FIDE rating na aktuální ratingové listině FIDE minimálně 2350, nebo 

 zisk 1 - 3. místa v domácím přeboru v korespondenčním šachu. 
 
4.4 Právo účasti v turnajích Grandmaster Norm mají hráči, kteří splňují jednu z následujících 

kvalifikací: 

 fixní rating (vypočtený z více než 29 partií) na aktuální ratingové listině ICCF minimálně 
2450, nebo  



 nefixní rating (vypočtený z 12-29 partií) na aktuální ratingové listině ICCF minimálně 
2500, nebo 

 FIDE rating na aktuální ratingové listině FIDE minimálně 2500. 
 
4.5  Držitelé titulu Velmistra ICCF nebo hráči s fixním ratingem 2600 nebo vyšším na aktuální 

ratingové listině ICCF se mohou účastnit turnajů Grandmaster Norms zdarma. Takové přihlášky 
hráčů, jejichž země jsou členy ICCF, musí být potvrzeny delegátem národní federace. Pokud 
hráč pochází ze země, která není členem ICCF, musí uspokojivě prokázat svou identitu 
Komisaři vrcholových turnajů. 

 
4.6  Hráčům bez kvalifikace podle článků 4.3 a 4.4 může být účast v turnajích o normy povolena 
 rozhodnutím Komisaře vrcholových turnajů, pokud jejich účast nesníží kategorii turnaje. 
 
4.7  Hráč smí startovat pouze v jednom turnaji o normy hraném na webserveru v každém  

6měsíčním cyklu (leden-červen a červenec-prosinec). Hráč smí startovat ročně pouze v jednom 
turnaji o normy hraném klasickou poštou. 

 
5 Liga mistrů (Champions’ League) 
 
5.1  Liga mistrů je turnaj čtyřčlenných družstev. Družstvo může být složeno buď z hráčů z jedné 

země, nebo z hráčů z různých zemí. Jsou povolena smíšená družstva mužů a žen. Každé 
družstvo musí mít určeného kapitána družstva a název, který se přednostně vztahuje ke 
korespondenčnímu šachu nebo k šachu obecně. 

 
5.2 Za organizaci Ligy mistrů zodpovídá Komisař pro nevrcholové turnaje. Všechny skupiny Ligy 

mistrů se hrají na webserveru. Pro turnaj jsou platná Pravidla ICCF pro hru v turnajích družstev 
na webserveru, s výjimkami uvedenými v těchto Turnajových pravidlech. 

 
5.3 Liga se hraje v cyklech, které trvají přibližně 2 roky, s postupy a sestupy na konci každé sezóny. 

Hraje se ve 3 divizích, A, B a C. Divize A obsahuje jednu skupinu, zatímco divize B a C mají 
vice skupin. Každý hráč hraje po jedné partii se všemi ostatními hráči na stejné šachovnici ve 
stejné skupině. 

 
5.4 Skupiny mají obvykle 11 nebo 13 družstev, tento počet se však může lišit podle potřeby zařadit 

všechna přihlášená družstva. Složení každé divize a počet postupujících a sestupujících 
družstev budou stanoveny pro každou sezónu v závislosti na počtu přihlášených družstev  
a budou oznámeny co nejdříve po uzávěrce přihlášek. 

 
5.5 V jedné sezóně nemůže žádný hráč hrát za více než za jedno družstvo. Hráči mohou 

přestupovat z družstva do družstva pouze na začátku každé nové sezóny. 
 
5.6 Nová družstva mohou vstupovat do Ligy mistrů na počátku každé nové sezóny. Změny názvů 

družstev v období mezi sezónami jsou povoleny. 
 
5.7 Družstvo může nahrazovat hráče jak v průběhu sezóny, tak v období mezi nimi. Počet 

nahrazených hráčů je omezen pouze tímto pravidlem: pokud se v družstvu v průběhu dvou 
sezón vymění všichni čtyři hráči, pak toto družstvo obvykle sestupuje do nižší divize.  
O výjimkách z tohoto pravidla může rozhodnout Komisař nevrcholových turnajů. 

 
 
6 Speciální turnaje 
 
6.1 Speciální turnaje, jako např. memoriály, tematické turnaje apod., vyhlašuje Výkonný výbor 

samostatně. 
 
6.2 Mezinárodní turnaje v korespondenčním šachu pořádané národními federacemi 

korespondenčního šachu musí před jejich vyhlášením schválit Ředitel světových turnajů. 
Individuální pozvánky do těchto schválených turnajů by hráčům měly být zasílány se 
souhlasem jejich národní federace korespondenčního šachu. 

 



 
7 Rozhodování o pořadí na dělených místech (tie-breaking)  
 
7.1 Rozhodování o pořadí na dělených místech (tie-breaking) se používá ve všech turnajích 

organizovaných ICCF, pokud v propozicích turnaje není výslovně uvedeno, že pořadí na 
dělených místech nebude stanoveno. Pokud dojde k dělení místa, budou pro stanovení pořadí 
dvou nebo více hráčů nebo dvou či více družstev se stejným počtem bodů použita následující 
pravidla: 

 
7.2 Individuální turnaje: 
 

(a) počet výher hráčů na dělených místech v turnaji, 
(b) bodové vyhodnocení systémem Sonneborn-Berger, 
(c) vzájemné výsledky hráčů na dělených místech. 

 
7.3 Turnaje družstev: 
 

(a) pořadí na dělených místech na základě výsledků družstva (2 body za vyhraný zápas, 1 bod 
za remízu), 

(b) vzájemné výsledky družstev na dělených místech, 
(c) lepší individuální výsledek na 1. šachovnici (následuje 2., 3. šachovnice atd.). 

 
7.4 Pokud je to nutné, je organizátor turnaje oprávněn stanovit další pravidla pro rozhodování  

o pořadí na dělených místech. Tato pravidla musí být oznámena nejpozději ve startovní listině. 
 
7.5 Pokud ani po uplatnění relevantních pravidel pro stanovení pořadí na dělených místech není 

možné rozhodnout o pořadí hráčů nebo družstev, bude se umístění těchto hráčů či družstev 
považovat za rovnocenné. 

 
8 Vystoupení z turnaje a náhrady hráčů 
 
8.1 Hráč, který je nucen vystoupit z turnaje, musí podat žádost Rozhodčímu turnaje s uvedením 

adekvátních důvodů pro své vystoupení. Přitom musí informovat všechny své soupeře a uvést, 
že byl informován i Rozhodčí turnaje.  

  
 Hráč, který vystoupil po obdržení startovní listiny a před zahájením turnaje: 

(a) ztrácí nárok na vrácení zaplaceného startovného, a 
(b) ztrácí svou kvalifikaci, pokud toto přichází v úvahu. 

  
 Pokud se však jedná o soutěž družstev, započítává se výměna hráče do počtu dovolených 

střídání v týmu podle části článku 8d pravidel hry týkající se turnajů družstev.  
 
8.2 Rozhodčí turnaje přijme jako adekvátní následující důvody pro vystoupení z turnaje: 
 

(a) úmrtí, 
(b) vážné onemocnění, které hráči znemožní pokračovat ve hře po dobu nejméně 3 měsíců, 
(c) okolnosti mimo dosah kontroly hráče, které mu znemožní pokračovat ve hře po dobu 

nejméně 3 měsíců (války, občanské nepokoje, přírodní katastrofy a ostatní obdobné 
okolnosti), 

(d) okolnosti osobní povahy, které hráči znemožní pokračovat ve hře po dobu nejméně  
3 měsíců; tyto okolnosti mohou mít různý charakter, musí však být detailně popsány v době 
podání žádosti o vystoupení. 

 
8.3 Akceptovaná žádost má za následek vystoupení hráče ze všech turnajů schválených ICCF 

(tedy i ze zvacích turnajů, pozn. překl.), v nichž hraje.  Rozhodčí turnaje / Organizátor turnaje to 
oznámí Řediteli světových turnajů (WTD), který vede evidenci všech těchto žádostí a informuje 
hráčovu národní federaci. Rovněž musí být informován Ratingový komisař. Hráč, který bude 
následně přistižen při zneužití privilegií poskytnutých tímto pravidlem, bude automaticky 
suspendován pro všechny turnaje ICCF na dobu 5 let. Hráč, kterému bude schváleno 
„akceptované vystoupení“, se nesmí přihlásit do žádného turnaje ICCF nejméně po dobu  



6 následujících měsíců. Hráč, který podává žádost podle odstavce 8. 2. d), musí sdělit všechny 
podrobnosti o svých partiích k tomuto okamžiku. Pokud je to možné, musí být tyto podrobnosti 
poskytnuty i v případě přihlášek podle odstavců 8. 2. a) až c). 

 
8.4 Pokud Rozhodčí turnaje posoudí důvod k vystoupení z turnaje jako neadekvátní a nepřijatelný, 

nebo pokud dojde v krátké době k dalšímu vystoupení z turnaje podle článku 8.3, pak bude 
případ postoupen příslušnému Organizátorovi turnaje k přezkoumání a k projednání 
s příslušnou národní federací.  Pokud žádost o vystoupení z turnaje bude potvrzena jako 
neadekvátní a nepřijatelná, bude hráči nabídnuto, aby ve svých partiích pokračoval. U hráče, 
který přesto z turnaje vystoupí, bude zaznamenáno „neakceptované vystoupení“ ze všech 
turnajů schválených ICCF (tedy i ze zvacích turnajů, pozn. překl.), v nichž hraje, a tento hráč se 
nesmí přihlásit do žádného turnaje ICCF po dobu nejméně 12 měsíců. Při své následující 
přihlášce do turnaje zaplatí kromě toho záruku (kauci), kterou si ponechá národní federace, 
jejímž prostřednictvím se přihlašuje. Tato záruka (kauce) činí nejméně dvojnásobek 
startovného a bude hráči vrácena na konci turnaje, pokud se v jeho průběhu řádně choval; 
v ostatních případech propadne a ICCF z ní obdrží částku, která se rovná podílu ICCF na 
startovném. Národní federace informuje Organizátora turnaje, že hráč hraje na základě této 
záruky.    

 
8.5 Pokud hráč vystoupí z turnaje „potichu“, tj. aniž informuje své soupeře nebo Rozhodčího 

turnaje, nezíská žádnou normu nebo kvalifikaci a může být potrestán suspendací pro účast 
v turnajích po dobu dvou let. Při opětovném připuštění do turnajů zaplatí záruku (kauci) podle 
článku 8.4. Druhé tiché vystoupení má za následek suspendaci na dobu nejméně pěti let. 

 
8.6 Hráč, který zaplatil záruku (kauci) a ukončí turnaj v souladu s pravidly, nemusí platit další 

záruky tak dlouho, dokud bude řádně dohrávat své turnaje. 
 
8.7 Partie se hrají podle Turnajových pravidel a Pravidel hry ICCF s následujícími doplňujícími 

pravidly: 
 

(a) Překročení času platí pouze tehdy, pokud je potvrzeno Rozhodčím turnaje (pokud hráč 
souhlasí s tím, že překročil časový limit, vstupuje toto překročení v platnost teprve po 
potvrzení Rozhodčím turnaje). 
Při hře na webserveru: 

(a) Překročení času platí pouze tehdy, je-li potvrzeno webserverem ICCF. 
(b) Pokud hráč v turnajích družstev přestane hrát, nebo pokud Rozhodčí turnaje potvrdí první 

překročení času v turnajích hraných klasickou poštou a zároveň usoudí, že další řádný 
průběh hry je ohrožen (např. nemoc, zvláštní dovolená přesahující předepsanou normu, 
atd.), může Rozhodčí turnaje vyzvat Kapitána družstva, aby za hráče v průběhu stanovené 
doby (nejdéle do 2 měsíců) určil náhradníka. 

(c) Pokud hráč v turnajích družstev zemře, Rozhodčí turnaje stanoví, zda jeho partie budou 
odhadovány, nebo zda Kapitán družstva určí za hráče náhradníka. 

(d) Měsíc po zahájení turnaje družstev potvrdí Kapitán družstva, že všichni hráči jeho družstva 
zahájili hru. Pokud některý z hráčů družstva – přes urgence soupeřů – nezahájí hru se 
všemi svými soupeři do dvou měsíců po zahájení turnaje, a jeho Kapitán družstva 
neinformuje Rozhodčího turnaje, že na tuto šachovnici určil náhradníka, pak družstvo na 
této šachovnici prohrává všechny partie. 

(e) V případě, že v turnajích družstev dojde k náhradě hráče, pak může jeho náhradník, pokud 
žádná z partií jeho předchůdce ještě nebyla ukončena a pokud průměrný počet tahů 
sehraných ve všech partiích je nižší než 10, požádat o udělení statutu „Náhradníka“. Ten 
může být udělen pouze se souhlasem Rozhodčího turnaje a Kvalifikačního komisaře  
a opravňuje hráče k tomu, aby všechny jeho partie byly započteny pro rating ICCF a měl 
také nárok na dosažení normy pro získání titulů. V případě, že je udělen status 
„Náhradníka“, je přepočítána kategorie turnaje a pokud je to nutné, jsou i upraveny normy 
pro získání titulů. Pokud přepočtená kategorie turnaje je nižší než při zahájení turnaje, pak 
kategorie turnaje (a normy pro získání titulů) zůstávají nezměněny. Ve vztahu ke kvalifikaci 
pro získání normy velmistra (GM) však zůstává počet GM / SIM uvedený při zahájení 
turnaje nezměněn bez ohledu na jakoukoli změnu kategorie turnaje. 
V případě, že dojde k náhradě hráče a jeho náhradník zvolí možnost nežádat o status 
„Náhradníka“, nebo pokud už není možné, aby náhradník tento status získal, kategorie 



turnaje a normy pro získání titulů zůstávají nezměněny, přičemž náhradník nemůže získat 
žádnou normu pro získání titulů. V takovém případě však náhradníkovi budou započteny do 
ratingu pouze ty partie, ve kterých je výsledek příznivý pro jeho rating. Výsledky, které jsou 
pro náhradníka nepříznivé, budou započteny původnímu hráči, který byl nahrazen. 

(f) Kapitán družstva může požadovat od nahrazeného hráče všechny dokumenty. Pokud to 
není možné, pak má právo o ně požádat (mj. o průběh partií) Kapitány ostatních družstev. 
Podobné požadavky musí být zdůvodněny. 

(g) V turnajích družstev, kde více družstev hraje na více šachovnicích, bude rozdělení barev 
kamenů provedeno tak, že družstvo, které bylo vylosováno jako č. 1, bude mít na 1. 
šachovnici bílé kameny proti těm družstvům, kterým byla vylosována sudá čísla, a barvy 
kamenů se budou měnit vždy v pořadí podle šachovnic a hráčů. 

 
9  Ratingové koeficienty 
 
9.1  Je upřímným přáním ICCF udělovat ekvivalentní tituly za srovnatelné výkony. V systému 
 ratingu ICCF obdrží každý hráč ratingový koeficient, který je založen na metodě statistické 
 pravděpodobnosti a vypočten z turnajových výsledků dosažených v dlouhém období. 
 
9.2  Do systému ratingu jsou zahrnuty tyto turnaje: 

(a) všechny turnaje ICCF s výjimkou tematických turnajů, 
(b) důležité zonální turnaje, mistrovství družstev, postupové turnaje Mistrovské, Vyšší  

a Otevřené třídy, 
(c) národní turnaje, za předpokladu souhlasu Ratingového komisaře; minimálně národní 

mistrovství, mistrovství družstev nebo finále poháru, 
(d) ostatní turnaje jednotlivců a družstev včetně turnajů typu “Scheveningen” a turnajů 

v Chess960, schválené Kongresem ICCF nebo Výkonným výborem, 
(e) přátelské zápasy mezi zeměmi. 

 
Turnaje zahrnuté do ratingu musí mít minimální čas na rozmyšlenou 20 dnů na 10 tahů při 
poštovní přepravě a 150 dnů na 50 tahů při elektronické přepravě tahů. 

 
Turnaje s poštovní přepravou tahů budou hodnoceny pouze tehdy, budou-li zaregistrovány na 
serveru ICCF. Za tento úkol zodpovídají Rozhodčí turnajů a delegáti národních federací. 

 
9.3  Každý hráč, který ukončil partie v turnajích uvedených v čl. 9. 2, obdrží rating. Tento rating 
 bude publikován pouze tehdy, ukončil-li hráč nejméně 12 partií. Rating založený na nejméně 
 30 ukončených partiích se nazývá “fixní” rating. 
 
9.4  Na začátku turnaje jsou hráčům s publikovaným ratingem přiděleny ratingy podle aktuální 

ratingové listiny. U nových hráčů může být použit existující rating FIDE, pokud tento rating 
neexistuje, bude hráč považován za hráče s ratingem shodným s úrovní turnaje. Pro 
startovací ratingy uznává ICCF pouze ty ratingové listiny FIDE, které jsou platné ve stejné 
době jako ratingové listiny ICCF, tj. k 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10. každého roku. 
V případě chybné nebo očividně neodpovídající hodnoty ratingu může Ratingový komisař 
tento rating upravit na realističtější hodnotu, a to I v případě, že byl turnaj již zahájen. 

 Při ukončení partie se v procesu výpočtu ratingu použije u hráčů s publikovaným ratingem 
 jejich rating v nejnovější ratingové listině; v ostatních případech se použije rating při zahájení 
 turnaje. Pokud je však hráčův aktuální rating nižší než hráčův rating při zahájení turnaje, pak 
 se pro výpočet nového ratingu jeho soupeřů použije jeho rating při zahájení turnaje. 
 
9.5  Nová ratingová listina se zveřejňuje čtyřikrát ročně. Ratingy jsou platné pro období leden-
 březen, duben-červen, červenec-září a říjen-prosinec a jsou založeny na výsledcích hlášených 
 nejméně jeden měsíc předem. Ratingová listina bude dostupná na webserveru ICCF dva 
 týdny před datem její platnosti. 
 
9.6  Ratingová listina musí obsahovat: 

(a) datum, ke kterému vstupuje v platnost, 
(b) jméno a federaci každého hráče s nejméně 12 ukončenými partiemi, 
(c) titul ICCF u každého publikovaného hráče, 
(d) aktuální rating a počet partií zahrnutých do ratingu u každého publikovaného hráče. 



 
9.7  Hráči, kteří nezískali nový rating, protože v hodnoceném období neukončili žádnou partii, 
 zůstávají na seznamu aktivních hráčů, protože  

(a) ukončili partii zahrnutou do ratingu v průběhu posledních dvou kalendářních let, nebo  
(b) jsou účastníky nejméně jednoho probíhajícího turnaje (zahrnovaného nebo 

nezahrnovaného do ratingu).  
 Ostatní hráči si zachovají svůj naposledy publikovaný rating, ale nejsou uvedeni na 
 publikovaném seznamu. Na webserveru jsou však zobrazeni se svým platným ratingem. 

 
 
10 Tituly 
 
10.0.1 Ve všech turnajích ICCF, v nichž je možné získat normy a tituly, jsou normy pro získání titulů 

stanoveny pomocí výpočtu průměrného ratingu všech účastníků na startu turnaje za účelem 
stanovení kategorie turnaje (viz Požadavky na normy pro získání titulů ICCF – příloha B). 
Normy pro získání titulů lze plnit i v turnajích typu „Scheveningen“, ve kterých se kategorie 
turnaje určuje pouze podle průměrného ratingu soupeřů. 

 
10.0.2 Ve všech turnajích ICCF, v nichž je možné získat normy a tituly, hraje každý hráč po jedné 

partii současně se všemi ostatními hráči v turnaji nebo skupině. S podmínkou schválení 
Kongresem ICCF nebo Ředitelem světových  turnajů (WTD) mohou ve zvláštních 
postupových turnajích hrát hráči dvě partie současně se  všemi hráči v turnaji. (Pozn. překl. 
Toto je běžné i v přátelských zápasech mezi družstvy jednotlivých federací.) 

 
10.0.3 Pojem “přeplnění” (používaný v následujících článcích pravidla 10) vyjadřuje skutečnost, že 
 hráč dosáhl v konkrétním turnaji vyššího bodového zisku, než je minimum požadované pro 
 danou normu a počet hráčů. Znamená to, že by mohl sehrát více partií, prohrát je, a přesto by 
 se kvalifikoval pro zisk titulu při vyšším počtu hráčů. Např. hráč dosáhne 8 bodů z 10 partií v 
 turnaji kategorie 5 pro normu IM. U kategorie 5 znamená zisk 8 bodů splnění normy IM při 12 
 partiích. Proto se tento bodový zisk hráči započte na normu IM jako 12 sehraných partií. 
 
10.1 ICCF uděluje následující tituly: 

(a) Mistr světa v korespondenčním šachu (World Correspondence Chess Champion), 
(b) Mistryně světa v korespondenčním šachu (Ladies World Correspondence Chess 

Champion),   
(c) Velmistr v korespondenčním šachu (Correspondence Chess Grandmaster), 
(d) Mezinárodní mistr vyšší třídy v korespondenčním šachu (Senior International 

Correspondence Chess Master), 
(e) Mezinárodní mistr v korespondenčním šachu (International Correspondence Chess Master), 
(f) Velmistryně v korespondenčním šachu (Correspondence Ches Ladies Grandmaster), 
(g) Mezinárodní mistryně v korespondenčním šachu (International Correspondence Chess 

Ladies Master), 
(h) Mezinárodní rozhodčí ICCF (International Arbiter of the ICCF). 
 

10.2 Titul „Mistr světa v korespondenčním šachu“ je udělován vítězi Finále Mistrovství světa. Každý 
 mistr světa obdrží pořadové číslo v souladu s číslem hraného cyklu a svůj titul získává 
 doživotně. 

 
10.3 Titul „Mistryně světa v korespondenčním šachu“ je udělován vítězce Finále Mistrovství světa 

 žen. Každá mistryně světa obdrží pořadové číslo v souladu s číslem hraného cyklu a svůj titul 
 získává doživotně. 

 
10.4 Titul „Velmistr v korespondenčním šachu“ není časově omezen a je udělován: 

(a) hráčům, kteří se umístí na 1. - 3. místě ve Finále Mistrovství světa, 
(b) hráči, který dosáhne nejlepší výsledek na 1. šachovnici ve Finále Olympiády, 
(c) hráčům, kteří splní nejméně 2 velmistrovské normy v mezinárodních vrcholových turnajích  

a sehrají v nich minimálně 24 partií. Tento počet partií může být snížen, pokud hráč 
dostatečně přeplní standardní požadavky na normu na 24 partií. Nejméně 5 z těchto 24 
partií musí být sehrány se soupeři, kteří již mají titul Velmistra v korespondenčním šachu 
nebo kteří mají fixní rating alespoň 2600. Z této kvóty pěti partií mohou maximálně dvě 



partie nahradit čtyři partie hrané proti Mezinárodním mistrům vyšší třídy. (Pozn. překl.: Tj. 
minimální požadavek jsou 3 partie proti Velmistrům nebo hráčům s Elo 2600+ a 4 partie 
proti Mezinárodním mistrům vyšší třídy.)  

(d) hráčům, u kterých o to požádá jejich národní federace a svou žádost náležitě doloží. 
V těchto případech je nutné schválení žádosti Kongresem minimálně dvoutřetinovou 
většinou hlasů. 

  
10.5 Titul „Mezinárodní mistr vyšší třídy v korespondenčním šachu“ není časově omezen a je 
 udělován: 

(a) hráčům, kteří splní nejméně 2 normy Mezinárodního mistra vyšší třídy v mezinárodních 
vrcholových turnajích a sehrají v nich minimálně 24 partií. Tento počet partií může být 
snížen, pokud hráč dostatečně přeplní standardní požadavky na normu na 24 partií. Jednu 
nebo více norem Mezinárodního mistra v turnajích, které odstartovaly nebo byly schváleny 
před Kongresem ICCF 2000 v Daytona Beach, si však mohou hráči započítat (maximálně 
14 partií) na titul Mezinárodní mistr vyšší třídy. 

(b) hráčům, u kterých o to požádá jejich národní federace a svou žádost náležitě doloží. 
V těchto případech je nutné schválení žádosti Kongresem minimálně dvoutřetinovou 
většinou hlasů. 

 
10.6 Titul „Mezinárodní mistr v korespondenčním šachu“ není časově omezen a je udělován: 

(a) hráčům, kteří se kvalifikují do Finále Mistrovství světa nebo splní normu mezinárodního 
mistra v Turnaji kandidátů, 

(b) hráčce, která obsadí první místo ve Finále Mistrovství světa žen, 
(c) hráči, který obsadí první místo ve Finále Světového poháru ICCF, 
(d) hráčům, kteří splní nejméně 2 normy Mezinárodního mistra v mezinárodních vrcholových 

turnajích a sehrají v nich minimálně 24 partií; tento počet partií může být snížen, pokud hráč 
dostatečně přeplní standardní požadavky na normu na 24 partií, 

(e) hráčům, u kterých o to požádá jejich národní federace a svou žádost náležitě doloží. 
V těchto případech je nutné schválení žádosti Kongresem minimálně dvoutřetinovou 
většinou hlasů. 

 
10.7 Titul „Mezinárodní velmistryně v korespondenčním šachu“ není časově omezen a je udělován: 

(a) hráčkám, které obsadí 1. - 3. místo ve Finále Mistrovství světa žen, 
(b) hráčce, která dosáhne nejlepší výsledek na 1. šachovnici v Olympiádě žen, 
(c) hráčkám, které splní nejméně 2 normy Mezinárodní velmistryně v mezinárodních 

vrcholových turnajích a sehrají v nich minimálně 24 partií; tento počet partií může být 
snížen, pokud hráčka dostatečně přeplní standardní požadavky na normu na 24 partií, 

(d) hráčkám, u kterých o to požádá jejich národní federace a svou žádost náležitě doloží. 
V těchto případech je nutné schválení žádosti Kongresem minimálně dvoutřetinovou 
většinou hlasů. 

 
10.8 Titul „Mezinárodní mistryně v korespondenčním šachu“ není časově omezen a je udělován: 

(a) hráčkám, které dosáhnou minimálně 60 % možných bodů ve Finále Mistrovství světa žen, 
(b) hráčkám, které dosáhnou minimálně 60 % možných bodů na 1. šachovnici v Olympiádě 

žen, 
(c) hráčkám, které splní nejméně 2 normy Mezinárodní mistryně v mezinárodních vrcholových 

turnajích a sehrají v nich minimálně 24 partií; tento počet partií může být snížen, pokud 
hráčka dostatečně přeplní standardní požadavky na normu na 24 partií, 

(d) hráčkám, u kterých o to požádá jejich národní federace a svou žádost náležitě doloží. 
V těchto případech je nutné schválení žádosti Kongresem minimálně dvoutřetinovou 
většinou hlasů. 

 
10.9  Titul "Mezinárodní rozhodčí ICCF" není časově omezen a je udělován na základě kombinace 

kvantitativních a kvalitativních kritérií. Všechny žádosti musí být adresovány Komitétu 
rozhodčích (Arbiter Committee – ACO) spolu s údaji o všech uznávaných turnajích* a jménem  
a e-mailovou adresou přiděleného mentora.  

  
 ACO prověří: 

(a) dobu činnosti a počet partií – minimum jsou 4 roky úspěšné nepřetržité činnosti ve funkci 
Rozhodčího turnaje v uznávaných turnajích ICCF a rozhodování v nejméně 1 000 partiích 



nebo 6 let úspěšné činnosti ve funkci Rozhodčího turnaje v uznávaných turnajích ICCF  
s přerušením a rozhodování v nejméně 1 000 partiích, 

(b) kvalitu práce Rozhodčího turnaje (odpovědi na problémy nebo dotazy hráčů, archivace 
partií, poskytování informací pro účely marketingu), přičemž si v případě potřeby vyžádá 
stanovisko mentora a dalších funkcionářů ICCF. 

  
 ACO pak potvrdí doporučení k udělení titulu IA národní federaci a Kvalifikačnímu komisaři. 
 
 *Uznávané turnaje ICCF jsou: postupové turnaje, vrcholové turnaje, tematické turnaje, světové 
 poháry, světové otevřené turnaje, Liga mistrů a Jubilejní otevřený turnaj Direct Entry (národní 
 turnaje, mezinárodní přátelské zápasy a turnaje nezahrnované do ratingu se na titul IA 
 nezapočítávají). 

 
10.10 Každý držitel titulu obdrží certifikát udělený Kongresem. 
 
10.11 Žádosti o posmrtné udělení titulů ICCF mohou být podávány nejpozději 2 roky po žadatelově 
 úmrtí. 
 

 
11  Pravidla pro mezinárodní turnaje družstev 
 
11.1  Mezinárodní turnaje družstev musí být řízeny Rozhodčím turnaje. 
 
11.2  Každé družstvo musí mít svého Kapitána. 
 
11.3  Propozice turnaje musí obsahovat: 

(a) jméno organizace, která turnaj pořádá, 
(b) družstva, která mají právo účasti v turnaji, a podmínky jejich výběru, 
(c) podmínky řízení turnaje, maximální počet družstev v předkole, semifinále a finále, podmínky 

postupu do vyššího kola turnaje, 
(d) počet šachovnic v družstvu, 
(e) počet partií hraných na každé šachovnici, 
(f) pravidla pro nahrazování hráčů, 
(g) datum startu a předpokládané datum ukončení turnaje, 
(h) jméno Rozhodčího turnaje. 

 
11.4  Rozhodčí turnaje udržuje kontakt s Kapitány družstev. Přímý kontakt Rozhodčího turnaje s hráči 
 je nežádoucí, s výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné. 
 
11.5  V případě sporů by měli Kapitáni družstev vyvinout maximální úsilí pro vyřešení sporu dohodou, 
 a teprve pokud není dosažení dohody možné, předat věc k řešení Rozhodčímu turnaje. 
 Rozhodčí turnaje však zodpovídá za řízení a průběh turnaje, a pokud je to nutné, může 
 intervenovat přímo. 
 
 
12.    Zvací turnaje ICCF 
 
12.1  Všechny propozice mezinárodních zvacích turnajů a open turnajů, organizovaných národními 

federacemi nebo zonálními řediteli a schválenými ICCF, musí být v souladu s principy a cíli 
definovanými ve Statutu ICCF. 

 
12.2  Žádosti o schválení mezinárodních turnajů musí být zaslány Řediteli světových turnajů ICCF 

(WTD), na kterého je delegována pravomoc tyto turnaje schvalovat nebo doporučovat Kongresu 
ke schválení. Ředitel světových turnajů ICCF pak předloží příštímu Kongresu zprávu o všech 
jím schválených turnajích, které pak budou formálně schváleny a zahrnuty do protokolu 
Kongresu. Pokud Ředitel světových turnajů ICCF dojde k názoru, že existuje potenciální 
problém (např. porušení těchto postupů nebo poškození jiné členské federace ICCF), má právo 
postoupit žádost k diskusi a případnému schválení na příštím Kongresu. Schválení žádostí více 
turnajů/skupin od jedné federace může být postoupeno Kongresu, pokud to Ředitel světových 
turnajů ICCF uzná za vhodné. 



 
12.3 Žádosti o schválení zvacích turnajů by měly být zaslány alespoň 6 měsíců před 

předpokládaným datem startu turnaje. Všechny udělené souhlasy propadnou, pokud turnaj 
nebude odstartován do 6 měsíců od schváleného data startu turnaje. V takových případech je 
vyžadována nová žádost o schválení, přičemž do doby nového schválení nelze rozesílat žádné 
pozvánky. 

 
12.4 Žádosti o open turnaje musí být zaslány Řediteli světových turnajů ICCF alespoň 4 měsíce před 

předpokládaným datem startu turnaje. Před formálním schválením turnaje by neměl být turnaj 
inzerován. Před udělením formálního souhlasu vezme Ředitel světových turnajů ICCF v úvahu 
počet podobných turnajů plánovaných ve stejné době a všechny plánované open turnaje ICCF. 

 
12.5  Pozvánky do mezinárodních zvacích turnajů musí být zasílány prostřednictvím národních 

federací, jejichž hráči jsou do turnajů zváni. Do doby formálního schválení turnaje nelze 
pozvánky zasílat. Nepřipouštějí se přímá pozvání hráčů. 

 
12.6  Všechny schválené turnaje se budou hrát podle Pravidel hry ICCF, odvolacím místem bude 

Odvolací komise ICCF. Rozhodčí turnaje musí být vybrán v souladu s ustanoveními Manuálu 
arbitra. 

 
12.7 Protože turnaje schválené ICCF mají oficiální mezinárodní status, s možností plnění norem 

(tam, kde jsou dosažitelné), získání ratingu atd., podléhají registračním a ratingovým poplatkům. 
Tyto poplatky se platí ICCF za rok, v němž turnaje startují. Výše poplatků je stanovena v 
dokumentu “ICCF Financial Regulations”. 

 
12.8 Všechny schválené žádosti musí obsahovat údaje o nabízených cenách, včetně zdroje 

cenového fondu. Pokud měla federace dříve problém s včasným vyplácením cen, bude 
podmínkou schválení složení cenového fondu u ICCF před datem startu. Za těchto okolností 
budou deponované peníze bezpečně investovány a úrokový výnos bude připsán ve prospěch 
příslušné federace. Za včasné vyplacení cen pak bude zodpovídat Finanční ředitel ICCF. 
Přihláška musí rovněž obsahovat další finanční údaje (např. startovné vyplácené hráčům za 
účast aj.). 

 
12.9 Normy splněné v mezinárodních zvacích a open turnajích musí být formálně potvrzeny ve 

zprávě Kvalifikačního komisaře pro Kongres.  
 

 
13  Příslušnost hráče k národní federaci 
 
13.1  Hráčovou národní federací je obvykle země, jejímž je občanem nebo v níž má trvalé bydliště. 
 
13.2  Pokud hráči změní zemi svého trvalého bydliště a přejí si změnit svou národní federaci, mohou 
 to učinit s vzájemným souhlasem zúčastněných federací. 
 
13.3  Po dosažení dohody o přestupu oznámí toto nová národní federace Ratingovému komisaři. 
 Hráči zůstávají zachovány jeho identifikační číslo ICCF a jeho historie ratingu bez ohledu na 
 změnu národní federace. 
 
13.4  Pokud proti přestupu existují výhrady, může se hráč odvolat k Arbitrážní komisi (Arbitration 
 Commission), jejíž rozhodnutí je konečné. 
 
 
 
14   Zobrazování partií on-line 
 
 Pokud není uvedeno jinak v propozicích turnaje a/nebo ve startovní listině, pak má každý hráč 
 právo zveřejňovat nebo zasílat ke zveřejnění na internetu nebo jinde své neukončené partie 
 nebo pozice z jím hraných partií, a to za následujících podmínek: 

 všechny jeho partie v turnaji se již navzájem liší, 

 partie (pozice) se zobrazuje se zpožděním minimálně 3 tahů, 



 je uvedena adresa URL příslušné webové stránky, 

 je uvedeno datum poslední aktualizace, 

 jeho soupeř / soupeři oficiálně souhlasí se zobrazováním partií on-line a sdělí to 
Rozhodčímu turnaje. 

 
 Od Rozhodčího turnaje se neočekává, že bude pravidelně kontrolovat soukromé webové 
 stránky hráče. Pokud je však na porušení tohoto pravidla upozorněn třetí osobou, musí je 
 prověřit. 
 
 Pokud hráč poruší toto pravidlo poprvé, pak Rozhodčí turnaje neuplatní žádné sankce, ale 
 prostě nařídí změnu stavu publikované partie v souladu s tímto pravidlem. 
 
 Pokud hráč poruší toto pravidlo podruhé, bude penalizován připočtením 10 dnů k jeho času na 
 rozmyšlenou ve všech partiích příslušného turnaje. 
 
 Pokud hráč poruší toto pravidlo potřetí ve stejném turnaji, bude vyloučen z turnaje a všechny 
 jeho neukončené partie budou prohlášeny za pro něj prohrané. 
 
 Pokud hráč poruší toto pravidlo opakovaně v různých turnajích, je Ředitel světových turnajů 
 (WTD) oprávněn suspendovat tohoto hráče na dobu 2 let ze všech turnajů ICCF. 
 
15 Odvolání 
 
 Příslušným odvolacím orgánem k projednávání odvolání ve věcech porušení těchto pravidel je 
 Odvolací komise (Ostatní pravidla ICCF) (Appeals Commission (Other ICCF Rules)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha A 
 
Pracovní pravidla ratingového systému 
 
Obecné principy 
 
1. Ratingový systém ICCF je numerický systém, ve kterém je procentuální výsledek převeden do 
ratingových rozdílů, a naopak ratingové rozdíly jsou převedeny na pravděpodobný výsledek. 
 
2. Základem systému je normální pravděpodobnostní funkce statistické teorie pravděpodobnosti. Pro 
pohodlné použití je funkce zpracována do tabulky pro převod dle čl. 1. 
 
3. Tabulka převodu z procent P do ratingového rozdílu Dp:  

    
   P        Dp      P        Dp     P        Dp     P         Dp     P         Dp     P         Dp 
 1.00     677  0.83     273  0.66     117  0.49     -   7  0.32   - 133  0.15   - 296 
 0.99     677  0.82     262  0.65     110  0.48     - 14  0.31   - 141  0.14   - 309 
 0.98     589  0.81     251  0.64     102  0.47     - 21  0.30   - 149  0.13   - 322 
 0.97     538  0.80     240  0.63      95  0.46     - 29  0.29   - 158  0.12   - 336 
 0.96     501  0.79     230  0.62      87  0.45     - 36  0.28   - 166  0.11   - 351 
 0.95     470  0.78     220  0.61      80  0.44     - 43  0.27   - 175  0.10   - 366 
 0.94     444  0.77     211  0.60      72  0.43     - 50  0.26   - 184  0.09   - 383 
 0.93     422  0.76     202  0.59      65  0.42     - 57  0.25   - 193  0.08   - 401 
 0.92     401  0.75     193  0.58      57  0.41     - 65  0.24   - 202  0.07   - 422 
 0.91     383  0.74     184  0.57      50  0.40     - 72  0.23   - 211  0.06   - 444 
 0.90     366  0.73     175  0.56      43  0.39     - 80  0.22   - 220  0.05   - 470 
 0.89     351  0.72     166  0.55      36  0.38     - 87  0.21   - 230  0.04   - 501 
 0.88     336  0.71     158  0.54      29  0.37     - 95  0.20   - 240  0.03   - 538 
 0.87     322  0.70     149  0.53      21  0.36    - 102  0.19   - 251  0.02   - 589 
 0.86     309  0.69     141  0.52      14  0.35    - 110  0.18   - 262  0.01   - 677 
 0.85     296  0.68     133  0.51        7  0.34    - 117  0.17   - 273  0.00   - 677 
 0.84     284  0.67     125               0.50        0   0.33    - 125  0.16   - 284  
 
4. Tabulka převodu rozdílu ratingu na předpokládaný výsledek pro hráče s vyšším ratingem (PH) a pro 
hráče s nižším ratingem (PL):  

 
        D   PH       PL                        D   PH       PL                         D   PH       PL                         D   PH       PL 
     0 -   3   0.50   0.50                92 -   98 0.63   0.37               198 - 206 0.76   0.24               345 - 357 0.89   0.11 
     4 - 10 0.51   0.49 99 - 106 0.64   0.36               207 - 215 0.77   0.23               358 - 374 0.90   0.10 
   11 - 17 0.52   0.48              107 - 113 0.65   0.35               216 - 225 0.78   0.22               375 - 391 0.91   0.09 
   18 - 25 0.53   0.47              114 - 121 0.66   0.34               226 - 235 0.79   0.21               392 - 411 0.92   0.08 
   26 - 32 0.54   0.46              122 - 129 0.67   0.33               236 - 245 0.80   0.20               412 - 432 0.93   0.07 
   33 - 39 0.55   0.45              130 - 137 0.68   0.32               246 - 256 0.81   0.19               433 - 456 0.94   0.06 
   40 - 46 0.56   0.44              138 - 145 0.69   0.31               257 - 267 0.82   0.18               457 - 484 0.95   0.05 
   47 - 53 0.57   0.43              146 - 153 0.70   0.30               268 - 278 0.83   0.17               485 - 517 0.96   0.04 
   54 - 61 0.58   0.42              154 - 162 0.71   0.29               279 - 290 0.84   0.16               518 - 559 0.97   0.03 
   62 - 68 0.59   0.41              163 - 170 0.72   0.28               291 - 302 0.85   0.15               560 - 619 0.98   0.02 
   69 - 76 0.60   0.40              171 - 179 0.73   0.27               303 - 315 0.86   0.14               620 - >>> 0.99   0.01 
   77 - 83 0.61   0.39              180 - 188 0.74   0.26               316 - 328 0.87   0.13    
   84 - 91 0.62   0.38              189 - 197 0.75   0.25               329 - 344 0.88   0.12  
 

Pracovní vzorce 

 
5. Vzorec pro výpočet ratingu hráče, který dosud nesehrál 30 partií: 
     Rp = Rc + D(p) * F 

     Rp - rating hráče 
     Rc - průměrný rating všech jeho soupeřů omezený maximálním rozdílem 350 
     D(p) - ratingový rozdíl závislý od procentuálního výsledku a odvozený z tabulky v čl. 3 
     F - korekční faktor závisející na procentuálním výsledku “p” vypočtený dle následujícího vzorce: 
 



     F = - 2 * p² + 2 * p + 0.5 

 
6. Vzorec pro výpočet ratingu hráče s fixním ratingem z předchozího období: 

     Rn = R0 +  R 
     Rn - nový rating hráče 
     R0 - starý rating hráče 

      R - součet změn ratingu ze všech partií v hodnoceném období 

     
7. Vzorec pro výpočet ratingu po jedné ukončené partii: 

     R  = k * W  =  k * ( W - We )     

     R - změna ratingu po jedné partii 
     W - aktuální výsledek partie (1, ½, 0) 
     We - předpokládaný výsledek partie 
      k - ratingové bodové hodnocení pro herní bod (rozvojový koeficient) 

 
8.  Předpokládaný výsledek partie “We” je procentuální vyjádření pravděpodobnosti výsledku partie 
odvozené z tabulky v čl. 4, které je založené  na rozdílu hodnot ratingů obou soupeřů, tak jak jsou 
definovány v čl. 9.4 Turnajových pravidel ICCF. Pokud je tento rozdíl vyšší než 350, je při výpočtu 
ratingu snížen na tuto hodnotu. 
Hráč bez publikovaného ratingu ICCF v době výpočtu je považován za hráče s ratingem shodným s 
úrovní turnaje (viz čl. 11). 

 
9. Rozvojový koeficient “k” je v ratingovém systému využíván jako stabilizační faktor: 
     k = r * g 

         
               10                    pro R0  2400                                      1                pro gn  80 

     r  =    70 - R0 / 40      pro 2000 < R0 < 2400                g  =    1.4 - gn / 200       pro 30 < gn < 80 

               20               pro R0  2000                                      1.25                   pro gn  30 

      
     R0 - starý (rozuměj posledně vypočítaný) rating hráče 
     gn - celkový počet partií sehraných hráčem zahrnutých do ratingu 

     
10.  Dříve používaný významový faktor “f” se od roku 2009 již nepoužívá. 

 
11. Předpokládané ratingy hráče bez publikovaného ratingu na začátku turnaje: 
 
1800 Otevřená třída, předkolo Poháru, předkolo mezinárodního otevřeného turnaje 
1900 Semifinále MS žen, Olympiády žen 
2000 Vyšší třída, semifinále Poháru, semifinále mezinárodního otevřeného turnaje 
2100 Finále MS žen 
2200 Mistrovská třída, finále Poháru, předkola zonálních mistrovství, mezinárodní zvací turnaje 
družstev, finále mezinárodního otevřeného turnaje 
2300 Turnaje Master Norm 
2400 Semifinále MS, semifinále zonálních mistrovství, předkolo Olympiády 
2450 Turnaje Grandmaster Norm 
2500 Turnaje kandidátů, finále zonálních mistrovství, finále Olympiády 
 
Pro národní turnaje se předpokládá průměr ratingů hráčů s již publikovaným ratingem, max. 2400. 
Pro přátelské zápasy se obvykle předpokládá hodnota 1800. Ve zvláštních případech mohou kapitáni 
družstev navrhnout odlišné hodnoty než 1800, kde je to vhodné. Tyto hodnoty musí být potvrzeny  
a mohou být změněny Ratingovým komisařem před startem turnaje. 
Pro nové typy turnajů bude tato hodnota stanovena v propozicích turnaje. 
 
Metodika výpočtu 
 
12. Od roku 2009 je na začátku každého čtvrtletí publikován nová ratingová listina ICCF. Do ní jsou 
zahrnuty veškeré výsledky, které byly nahlášeny nejpozději 1 měsíc předem.   
 



13. Platné výsledky z poštovních turnajů musí rozhodčí zadat do výsledkových tabulek na webserveru 
ICCF nejpozději dva týdny před publikováním nové ratingové listiny ICCF. 

 
14. Hráčům, kteří nemají rating z předchozího období, se vypočte jejich první rating na základě 
výsledků z partií sehraných v příslušném období dle vzorce v čl. 5. 

 
15. Každý hráč, jehož rating na začátku období byl vypočten z méně než 30 partií, získá nový rating 
na základě všech sehraných partií. Pro výpočet bude použit vzorec z čl. 5. 

   
16. Každému hráči, jehož rating na začátku období byl vypočten z 30 a více partií, získá nový rating 
na základě vzorce z čl. 6. Výjimku tvoří hráči, kteří ukončili za jedno období více než 800/k partií. 
Těmto hráčům bude vypočten nový rating dle vzorce v čl. 5, avšak pouze z partií sehraných v tomto 
období. 

     
17. Nový rating je pro účely ratingové listiny ICCF vždy zaokrouhlen na nejbližší celé číslo. 

 
18. Pravidla pro zápočet partií v soutěžích družstev, ve kterých nastoupí náhradník: 

a) Náhradníkovi se partie započte do jeho nového ratingu pouze v případě, když jeho nový rating W 
bude vyšší. V ostatních případech se partie započte vystřídanému hráči.  
b) Soupeři se započte vždy vyšší rating, a to buď vystřídaného hráče, nebo jeho náhradníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha B 
 
Pravidla pro udělování mezinárodních titulů v korespondenčním šachu 
 
1. Mezinárodní turnaj musí splňovat následující požadavky: 

(a) musí se ho účastnit nejméně 9 hráčů, 
(b) nejméně 75 % účastníků musí mít publikovaný rating, 
(c) nejméně 60 % účastníků musí mít fixní rating, 
(d) musí být zastoupeny minimálně 3 členské federace ICCF, 
(e) z jedné a téže členské federace ICCF nesmí být zastoupeny více než dvě třetiny účastníků, 
(f) hra musí probíhat podle Pravidel hry ICCF a turnaj by měl být – pokud možno – řízen 

mezinárodním rozhodčím (IA). 
Postupové turnaje, tematické turnaje a předkola Poháru nejsou považovány za turnaje, v nichž je 
možné plnit normy a získávat tituly ICCF. 
 
2. Turnaje se dělí do kategorií podle průměrného ratingu účastníků. 
Průměrný rating se vypočítává jako celkový součet ratingů jednotlivých účastníků dělený celkovým 
počtem účastníků. 

(a) Pro stanovení průměrného ratingu turnaje se u hráčů použije jejich aktuální rating. U hráčů 
bez publikovaného ratingu se předpokládá provizorní rating 2200. U neaktivních hráčů se 
použije jejich naposled publikovaný rating. 

(b) Pro stanovení průměrného ratingu turnaje žen se u hráček použije jejich aktuální rating.  
U hráček bez publikovaného ratingu se předpokládá provizorní rating 1900. U neaktivních 
hráček se použije jejich naposled publikovaný rating. 

(c) Průměrný rating se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo. Hodnota 0,5 (přesně) se zaokrouhluje 
směrem nahoru. 

(d) Kategorie v mezinárodních vrcholových turnajích jsou definovány následovně: 
 
Kategorie Průměrný rating Turnaje žen 

I         2251-2275       1951-1975 

II        2276-2300       1976-2000 

III       2301-2325       2001-2025 

IV        2326-2350       2026-2050 

V         2351-2375       2051-2075 

VI        2376-2400       2076-2100 

VII       2401-2425       2101-2125 

VIII      2426-2450       2126-2150 

IX        2451-2475       2151-2175 

X         2476-2500       2176-2200 

XI        2501-2525       2201-2225 

XII       2526-2550       2226-2250 

XIII      2551-2575       2251-2275 

XIV       2576-2600       2276-2300 

XV        2601-2625       2301-2325 

XVI       2626-2650       2326-2350 

XVII      2651-2675       2351-2375 

XVIII     2676-2700       2376-2400 atd. 

 
3. Minimální bodový zisk pro zisk titulů se řídí podle následující tabulky norem, v níž 
A = počet účastníků, 
B = počet partií, 
C = maximální počet hráčů, kteří jsou členy jedné a též federace, 
D = minimální počet hráčů s publikovaným ratingem, 
E = minimální počet hráčů s fixním ratingem. 
 
Následující tabulka norem je založena na ratingovém systému ICCF, který se řídí následujícími 
všeobecnými principy: 
• Ratingový systém ICCF je numerický systém, ve kterém je procentuální skóre přepočteno na rozdíly 
ratingů, a naopak rozdíly v ratingu jsou přepočteny na pravděpodobné výsledky. 
• Základem systému je normální pravděpodobnostní funkce statistické teorie pravděpodobnosti



Příloha 
 

A  B  C  D  E  Title  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  XIII  XIV  XV  XVI  XVII  XVIII  

9  8  3  7  6  GM              6½  6  6  5½  5½  5  5  4½  4  4  3½  3½  

          SIM      
 

6½  6  6  5½  5½  5  5  4½  4  4  3½  3½  3  3  2½  

          IM  6½  6  6  5½  5½  5  5  4½  4  4  3½  3½  3  3  2½  2½  2  2  

10  9  4  8  6  GM              7  7  6½  6  6  5½  5½  5  4½  4½  4  4  

          SIM      
 

7  7  6½  6  6  5½  5½  5  4½  4½  4  4  3½  3  3  

          IM  7  7  6½  6  6  5½  5½  5  4½  4½  4  4  3½  3  3  2½  2½  2  

11  10  4  9  7  GM              8  7½  7  7  6½  6  6  5½  5  5  4½  4  

          SIM      
 

8  7½  7  7  6½  6  6  5½  5  5  4½  4  4  3½  3  

          IM  8  7½  7  7  6½  6  6  5½  5  5  4½  4  4  3½  3  3  2½  2½  

12  11  4  9  8  GM              8½  8  8  7½  7  7  6½  6  5½  5½  5  4½  

          SIM      
 

8½  8  8  7½  7  7  6½  6  5½  5½  5  4½  4  4  3½  

          IM  8½  8  8  7½  7  7  6½  6  5½  5½  5  4½  4  4  3½  3  3  2½  

13  12  5  10  8  GM              9½  9  8½  8  8  7½  7  6½  6  6  5½  5  

          SIM      
 

9½  9  8½  8  8  7½  7  6½  6  6  5½  5  4½  4  4  

          IM  9½  9  8½  8  8  7½  7  6½  6  6  5½  5  4½  4  4  3½  3  3  

14  13  5  11  9  GM              10  9½  9½  9  8½  8  7½  7  6½  6½  6  5½  

          SIM      
 

10  9½  9½  9  8½  8  7½  7  6½  6½  6  5½  5  4½  4  

          IM  10  9½  9½  9  8½  8  7½  7  6½  6½  6  5½  5  4½  4  3½  3½  3  

15  14  5  12  9  GM              11  10½  10  9½  9  8½  8  7½  7  7  6  6  

          SIM      
 

11  10½  10  9½  9  8½  8  7½  7  7  6  6  5  5  4½  

          IM  11  10½  10  9½  9  8½  8  7½  7  7  6  6  5  5  4½  4  3½  3½  

16  15  6  12  10  GM              11½  11  10½  10  10  9  8½  8  7½  7  6½  6  

          SIM      
 

11½  11  10½  10  10  9  8½  8  7½  7  6½  6  5½  5  4½  

          IM  11½  11  10½  10  10  9  8½  8  7½  7  6½  6  5½  5  4½  4½  4  3½  

17  16  6  13  11  GM              12½  12  11½  11  10½  10  9½  8½  8  7½  7  6½  

          SIM      
 

12½  12  11½  11  10½  10  9½  8½  8  7½  7  6½  6  5½  5  

          IM  12½  12  11½  11  10½  10  9½  8½  8  7½  7  6½  6  5½  5  4½  4  3½  

18  17  6  14  11  GM              13  12½  12  11½  11  10½  10  9  8½  8  7½  7  

          SIM      
 

13  12½  12  11½  11  10½  10  9  8½  8  7½  7  6½  6  5½  

          IM  13  12½  12  11½  11  10½  10  9  8½  8  7½  7  6½  6  5½  5  4½  4  

19  18  7  15  12  GM              14  13½  13  12½  11½  11  10½  9½  9  8½  8  7½  

          SIM      
 

14  13½  13  12½  11½  11  10½  9½  9  8½  8  7½  6½  6  5½  

          IM  14  13½  13  12½  11½  11  10½  9½  9  8½  8  7½  6½  6  5½  5  4½  4  

20  19  7  15  12  GM              14½  14  13½  13  12½  11½  11  10½  9½  9  8½  8  

          SIM      
 

14½  14  13½  13  12½  11½  11  10½  9½  9  8½  8  7  6½  6  

          IM  14½  14  13½  13  12½  11½  11  10½  9½  9  8½  8  7  6½  6  5½  5  4½  

 

 
4. Kromě toho platí pro výpočet norem a titulů následující ustanovení: 
 

(a) Kvalifikační komisař připraví na začátku turnaje přehled dosažitelných norem. (U 
serverových turnajů to dělá automaticky server, pozn. překl.)  V tomto přehledu jsou 
uvedeny kategorie turnaje a jednotlivé normy. Pokud hráč vystoupí z turnaje a jeho partie 
jsou stornovány, kategorie a normy se přepočítají. Na splnění požadavků pro získání normy 
a titulu se však započtou počet partií a počet hráčů s titulem, které platily na začátku 
turnaje. 

(b) Tituly a ratingy FIDE (v souladu s aktuální listinou FIDE na startu turnaje) se u hráčů bez 
publikovaného ratingu ICCF aplikují podle stavu v čase přípravy přehledu norem. Pouze v 
tomto zvláštním případě je hráčův rating FIDE považován za ekvivalent nefixního ratingu 
ICCF. 

(c) Pokud turnaj nesplňuje požadavky stanovené v článku 1 b) nebo 1 c), nebo pokud turnaj 
nemůže být zařazen do žádné kategorie, bude klasifikován následovně: 



 Kategorie IV: 

 Turnaj kandidátů, 

 Finále Olympiády, šachovnice 1 – 3, 
 Kategorie III: 

 Finále Olympiády, šachovnice 4 – 6, 

 Finále zonálního mistrovství družstev, horní polovina šachovnic, 
 Kategorie II: 

 Semifinále MS, 

 Zonální mistrovství, 

 Předkolo Olympiády, šachovnice 1 – 3, 

 Finále zonálního mistrovství družstev, dolní polovina šachovnic, 

 Předkolo zonálního mistrovství družstev, horní polovina šachovnic, 
 Kategorie I: 

 Předkolo Olympiády a zonálních mistrovství družstev, dolní polovina šachovnic. 
(d) Jsou uznávány normy Mezinárodní mistryně (ILM) získané ve všech turnajích. 
(e) Pokud je jedna norma postačující pro splnění více než jednoho titulu, započítává se na 

každý z těchto titulů. 
 
5. Ve výjimečných případech rozhoduje Výkonný výbor na základě návrhu Kvalifikačního komisaře. 
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