
Hlavní závěry z Kongresu ICCF 2016 v Brémách 

 Na návrh SKŠ v ČR byly s okamžitou platností zrušeny Olympiády hrané 
klasickou poštou. Poslední poštovní Olympiádou je tedy 19. Olympiáda a její 
Finále, hrané s naší účastí. 

 Olympijské cykly budou zahajovány v kalendářním roce dělitelném 4 (2020, 
2024, ...).  Stejně jako Finále MS jednotlivců by měly být startovány v červnu. 
Pokud na začátku roku, v němž by měl být zahájen nový cyklus, nastane 
situace, že nebudou známi všichni účastníci Finále, všechny rozhodující partie 
budou odhadovány panelem odhadců, kteří nepatří do zemí, které jsou přímo 
nebo nepřímo zainteresovány na postupu do Finále. 

 Nový systém Champions League se neosvědčil a nesetkal se s pozitivním 
přijetím ze strany hráčů. Nový ročník bude proto hrán podle původního 
systému (Ligy A, B, C). Zahájení nového ročníku nebylo dosud stanoveno. 

 Byl schválen nový systém počítání času v turnajích hraných na webserveru 
ICCF. Na server bude zaveden od 1. 1. 2017, prozatím bude minimálně 1 rok 
testován ve vybraných turnajích. Prezentace s výkladem nového systému 
(překlad anglického originálu) je k dispozici na webu SKŠ v sekci Dokumenty 
ICCF (http://www.skscr.cz/wp-
content/uploads/2016/08/Novy_system_pocitani_casu_v_ICCF.pdf ). 

 Turnaj národních družstev pro hráče s Elo nižším než 2300, pořádaný prozatím 
pouze Evropskou zónou ICCF (jako Memoriál Thora Løvholta), bude 
v budoucnu pořádán jako celosvětový. 

 S platností od 1. 1. 2017 budou moci národní federace zasílat Řediteli 
světových turnajů žádosti o schválení zvacích a open turnajů pouze 3 měsíce 
před plánovaným datem startu, nikoli 6 měsíců (zvací turnaje) nebo 4 měsíce 
(open turnaje) jako dosud. 

 Ředitel světových turnajů a Ratingový komisař ICCF budou mít právo zrušit, 
resp. opravit nesprávné rozhodnutí rozhodčího turnaje. Jejich zásahu však 
musí předcházet žádost, aby rozhodčí nesprávné rozhodnutí opravil sám. 

 Ředitel světových turnajů, Komisař ICCF pro pravidla a Předseda Komise 
rozhodčích ICCF budou mít právo se odvolat k standardním Odvolacím 
komisím v případech, kdy rozhodčí rozhodne nesprávně a odmítne své 
rozhodnutí korigovat. 

 S platností od 1. 1. 2017 se přátelské zápasy budou řídit stejnými pravidly jako 
všechny ostatní turnaje schválené ICCF (zejména v otázkách vystoupení hráčů 
z turnaje) a budou započítávány do počtu partií pro zisk titulu Mezinárodní 
rozhodčí (IA). 

 S platností od 1. 1. 2017 byla stanovena obecně platná pravidla pro odhady 
partií zemřelých hráčů: 
Pokud zemřelý hráč v době svého úmrtí neukončil v turnaji žádnou partii, 
všechny jeho partie budou zrušeny a nebudou odhadovány (již platné 
pravidlo) 
Pokud zemřelý hráč v turnaji již ukončil alespoň jednu partii, pak bude pro 
stanovení jeho “požadavku” pro účely odhadu použito následující schéma: 

- Pokud má odhadovaná partie 26 tahů nebo vice, pak bude zemřelý 
hráč “požadovat” výhru. 
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- Pokud má odhadovaná partie méně než 26 tahů, pak bude zemřelý 
hráč “požadovat” remízu. 

Pokud na šachovnici zbyde jen 6 kamenů, partie nebude odhadována, 
rozhodčí použije pro stanovení výsledku 6kamenovou tablebase a zaznamená 
výsledek určený tablebase.  

 Byl upřesněn článek 10.4 Turnajových pravidel ICCF následovně: 
Titul „Velmistr v korespondenčním šachu“ není časově omezen a je udělován: 
…(c) hráčům, kteří splní nejméně 2 velmistrovské normy v mezinárodních 
turnajích, v nichž je možné získat normy a tituly, 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 měli titul Velmistra v korespondenčním 
šachu před koncem počátečního ratingového období nebo kteří mají fixní 
rating alespoň 2600. Z této kvóty pěti partií mohou maximálně dvě partie 
nahradit čtyři partie hrané proti hráčům, kteří měli titul Mezinárodního mistra 
vyšší třídy před koncem počátečního ratingového období. 

 S platností od 1. 1. 2017 nebudou do turnajů GMN a MN nadále připouštěni 
hráči, kteří nesplní požadavek na minimální Elo dle článků 4.3 a 4. 4 
Turnajových pravidel ICCF.  Dosud mohl startér do turnaje přijímat i hráče 
s nižším ratingem, pokud jejich účast nesnížila kategorii turnaje. Spodní limit 
pro účast v turnajích GMN byl zároveň snížen na 2401. Do turnajů MN a GMN 
se bude možno hlásit každé 3 měsíce (dosud 6 měsíců).  

 Formálně bylo do článku 10. 10 Turnajových pravidel ICCF zavedeno již 
používané pravidlo, že získaný mezinárodní titul oficiálně vstupuje v platnost 
datem automatického potvrzení serverem ICCF. Pokud se jej netýká 
automatické potvrzení (jediným případem je titul Mezinárodní rozhodčí – IA), 
vstupuje titul v platnost datem potvrzení a registrace Kvalifikačním 
komisařem. 

 S platností (přibližně) od 1. 1. 2017 bude možné v domácích turnajích používat 
pro odhady nedokončených partií pravidla odlišná od pravidel ICCF. 

 Byl schválen nový Manuál pro pořadatele turnajů ICCF. Týká se hlavně osob, 
které zadávají turnaje na server ICCF. 

 Změny v Pravidlech ICCF pro hru na serveru nebudou prováděny častěji než 
jednou za dva roky. 

 Byla schválena (s platností od 1. 1. 2017) následující změna ve výpočtu norem 
pro zisk titulů ICCF: 

- Normy nebudou nadále kalkulovány na základě turnajových 
kategorií. Definice turnajových kategorií zůstanou zachovány, 
nebudou však používány pro výpočet požadavků pro splnění norem. 

- Požadované skóre pro dosažení normy v konkrétním turnaji bude 
kalkulováno zvlášť pro každého hráče a bude založeno na sumě 
vítězných očekávání jeho soupeřů. 

- Nemá-li hráč rating ICCF, může být použit jeho aktuální rating FIDE 
(definovaný v Příloze I Turnajových pravidel), pokud je k dispozici; 
nemá-li hráč ani rating ICCF, ani rating FIDE, pak bude za jeho rating 
považován průměrný rating jeho soupeřů v turnaji. 



- Hráčům bude k dispozici online kalkulátor, jehož pomocí bude 
možné si spočítat skóre potřebné k zisku normy; kalkulátor bude 
integrován do webserveru ICCF a propojen s turnajovými tabulkami, 
takže kalkulace norem budou otevřené a dostupné všem hráčům. 

- Minimální průměrný rating hráčových soupeřů se musí rovnat nebo 
být vyšší než požadovaný výkonový rating minus 200 bodů, 
zaokrouhlený na nejbližší půlbod  (1950,5 pro CCE, 2100,5 pro CCM, 
2250,5 pro IM, 2325,5 pro SIM a 2400,5 pro GM). 

 V průběhu roku 2017 bude testována vhodnost systému ratingu “Glicko 
rating“, vyvinutého americkým profesorem Markem Glickmanem, pro 
korespondenční šach. Systém bude zaveden pro účely ověření na server ICCF 
před zveřejněním rating listiny platné k 1. 1. 2017 a poběží paralelně se 
stávajícím Elo systémem. Ratingy podle Glicko systému budou dostupné 
pouze Ratingové komisi a nebudou mít žádný oficiální status v ICCF. Pracovní 
skupina ustanovená na Kongresu ICCF 2015 v Cardiffu bude pokračovat ve své 
práci a podá zprávu Kongresu v roce 2017. 

 V databázi ICCF (a v ratingových listinách) budou u jmen hráčů zrušeny 
všechny akademické a jiné tituly a každý hráč bude identifikován pouze podle 
svého jména, příjmení a ICCF_ID. (Toto opatření se našich hráčů netýká, 
protože jsme v SKŠ stejné opatření zavedli již před několika lety.) 

 V personální oblasti došlo ke změnám na pozicích Komisaře nevrcholových 
turnajů (novým komisařem bude Russell Sherwood, Wales), startéra 
postupových turnajů ICCF (novým startérem bude Olli Ylönen, Finsko) a 
předsedy Komise rozhodčích ICCF (novým předsedou bude Tom Biedermann, 
USA). 

 Bylo schváleno zkrácení délky trvání Kongresů ICCF o 1 den, které bude 
aplikováno již v roce 2017. 

 V roce 2016 se uskuteční přátelský velkozápas Polsko – Zbytek Evropy. Na rok 
2017 je plánován velkozápas Francie – Zbytek Evropy. 

 Německo nabízí přátelský zápas Německo – Zbytek Evropy, hraný klasickou 
poštou. 

 Příští Kongres ICCF se uskuteční v září 2017 v Albeně, Bulharsko. 
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