Soutěžní řád
Sdružení korespondenčního šachu v České republice

platný od 1. 1. 2021
1.

Společná ustanovení pro soutěže jednotlivců a družstev

1.1.

Tuzemské korespondenční šachové soutěže Sdružení korespondenčního šachu v ČR (dále jen „SKŠ“)
vypisuje a pořádá Řídicí komise SKŠ (dále jen „ŘK SKŠ“).

1.2.

Pro tuzemské korespondenční šachové soutěže SKŠ (dále jen „soutěže“) jsou závazné tyto
dokumenty v aktuálně platném znění:
a) Pravidla SKŠ pro hru prostřednictvím webserveru ICCF;
b) Pravidla SKŠ pro hru klasickou poštou;
c) Pravidla ICCF, a to včetně ustanovení o ratingovém systému, jeho obecných principech,
pracovních vzorcích a metodice výpočtu osobních koeficientů (rating ICCF = rating SKŠ);
d) Zásady pro odměňování hráčů věcnými cenami v tuzemských webserverových a poštovních
soutěžích SKŠ.

1.3.

Soutěže se vypisují na časové období nejméně 18 měsíců. Vedoucí DÚ má právo jakoukoliv soutěž
ještě v jejím průběhu prodloužit (třeba i opakovaně), a to prostřednictvím rozhodčího s editačním
přístupem k příslušné soutěži, kterého požádá o zadání nového data do systému webserveru ICCF.

1.4.

Výsledky veškerých partií ze soutěží se zahrnují do výpočtu ratingu ICCF/SKŠ (dále jen „rating“).

1.5.

Články 1.2, 1.3 a 1.4. tohoto Řádu neplatí, stanoví-li tento Řád výslovně něco jiného.

1.6.

Do soutěže mohou být vedoucím DÚ zařazeni jen ti hráči, kteří ve stanoveném termínu uhradili:
a) členské příspěvky (alespoň za rok, v němž soutěž startuje, a rok následující);
b) startovné v plné výši.
Při nesplnění některé z těchto podmínek nemůže být do soutěže zařazen ani řádně přihlášený hráč
s právem účasti (platnou kvalifikací).

1.7.

Přihlášky do soutěží se zasílají výhradně na e-mailovou adresu home@skscr.cz, která byla zřízena
speciálně pro tento účel. U soutěží hraných klasickou poštou se akceptuje i zasílání přihlášek na
adresu bydliště vedoucího DÚ: Mgr. Josef Sýkora, Palackého třída 2422, 530 02 PARDUBICE 2.
Přihlásit se a zaplatit startovné lze nejdříve 2 měsíce před datem zahájení soutěže a nejpozději v
termínu uvedeném v propozicích, přičemž startovné musí být uhrazeno a oznámení o provedené
platbě zasláno na e-mailovou adresu platby@skscr.cz, eventuálně na adresu bydliště vedoucí EÚ:
Ing. Alena Mrkvičková, MBA, Houškova 533/32, 326 00 PLZEŇ 26, souběžně s podáním přihlášky.

1.8.

Nominace rozhodčích (včetně záložních) do soutěží spadá výhradně do působnosti vedoucího DÚ.

2.

Mistrovské soutěže jednotlivců

2.1.

Finále Mistrovství České republiky
Právo účasti mají všichni hráči s ratingem 2300+, kteří se kvalifikovali některým z těchto způsobů:
a) postoupili z 1. místa semifinálové skupiny MČR;
b) umístili se v některém z předchozích finále MČR v první polovině startovního pole (při účasti 13
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hráčů na 1. – 6. místě atp.).
2.1.1. Startuje se každoročně 1. května. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, a to buď jednokolově
(11 a více přihlášených s platnou kvalifikací), nebo dvoukolově (6 – 9 přihlášených s platnou
kvalifikací).
2.1.2. Každá kvalifikace dle odst. 2.1 písm. a), b) tohoto Řádu opravňuje svého držitele ke startu v jedné
finálové skupině MČR (při splnění všech ostatních podmínek účasti) a má platnost 4 roky od data
skončení poslední partie soutěže (semifinále/finále MČR), v níž ji dotčený hráč získal.
2.1.3. Při 10 a vyšším sudém počtu přihlášených s platnou kvalifikací vedoucí DÚ vždy dodatečně osloví a
zajistí ještě 1 (lichého) hráče s ratingem 2300+, který nemusí nutně splňovat kvalifikační podmínky
pro účast v soutěži.

2.2.

Semifinále Mistrovství České republiky

2.2.1. Právo účasti mají všichni hráči.
2.2.2. Startuje se každoročně 1. května. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, a to buď jednokolově
(11 a více přihlášených), nebo dvoukolově (5 – 9 přihlášených), přičemž při 10 a vyšším sudém počtu
přihlášených vedoucí DÚ dodatečně osloví a zajistí ještě 1 (lichého) hráče.

2.3.

Mistrovství České republiky veteránů

2.3.1. Právo účasti mají všichni hráči s ratingem 2300+, kteří již dosáhli, popř. nejpozději v den zahájení
soutěže dosáhnou věku 50 let.
2.3.2. Startuje se každoročně 1. listopadu. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, a to buď
jednokolově (11 a více přihlášených), nebo dvoukolově (6 – 9 přihlášených), přičemž při 10 a vyšším
sudém počtu přihlášených vedoucí DÚ vždy dodatečně osloví a zajistí ještě 1 (lichého) hráče, který
nemusí nutně splňovat ratingovou podmínku 2300+.

3.

Ostatní soutěže jednotlivců

3.1. Pohár České republiky
3.1.1. Právo účasti mají všichni hráči.
3.1.2. Každý rok se 1. listopadu startují dvě pohárové skupiny:
a) Pohár České republiky hraný prostřednictvím webserveru ICCF;
b) Pohár České republiky hraný klasickou poštou.
3.1.3. Pro oba dva typy skupin platí, že se hraje buďto jednokolově (11 a více přihlášených), nebo
dvoukolově (5 – 9 přihlášených), přičemž při 10 a vyšším sudém počtu přihlášených vedoucí DÚ vždy
dodatečně osloví a zajistí ještě 1 (lichého) hráče.

3.2. Speciální soutěže
3.2.1. Právo účasti mají všichni hráči, kteří splňují požadovaná kritéria pro aktuálně vypisovanou speciální
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soutěž a současně akceptují veškeré její podmínky zveřejněné vedoucím DÚ na webu SKŠ v ČR.
3.2.2. Speciální soutěže se hrají buďto prostřednictvím webserveru ICCF, nebo klasickou poštou, nespadají
do mistrovských ani pohárových soutěží a nejsou pro ně závazná ustanovení čl. 1.2, 1.3 a 1.4 tohoto
Řádu.
3.2.3. U speciálních soutěží se mohou aplikovat i nestandardní herní režimy a různá nezvyklá nastavení,
s nimiž by se hráči v rámci cyklicky startovaných tuzemských soutěží nesetkali.
3.2.4. Speciální soutěže mohou mít formu různých memoriálů, výročních, propagačních, sponzorských,
tematických či testovacích turnajů, pohárových soutěží atp.

3.3.

Společná ustanovení pro soutěže jednotlivců

3.3.1. Určování konečného pořadí v soutěžích jednotlivců
V soutěžích jednotlivců se určuje konečné umístění hráčů na základě celkově získaných bodů,
přičemž hráč získává za výhru v partii 1 bod, za nerozhodný výsledek ½ bodu a za prohru 0 bodů.
Pokud dosáhne více hráčů shodného celkového zisku bodů, o jejich vzájemném pořadí rozhodne
pomocné hodnocení Sonneborn-Berger (SB). Nelze-li určit pořadí dotčených hráčů ani tímto
způsobem, přizná se jim stejné (lepší) umístění.

4.

Mistrovské soutěže družstev

4.1.

Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev

4.1.1. Právo účasti má 9 družstev s nejvyšším součtem ratingů všech 4 hráčů.
4.1.2. Startuje v sudých letech, 1. února. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, dvoukolově, za účasti
nejméně 5 a nejvýše 9 družstev.

4.2.

Mistrovství České republiky tříčlenných družstev

4.2.1.

Právo účasti má 9 družstev s nejvyšším součtem ratingů všech 3 hráčů.

4.2.2. Startuje v lichých letech, 1. února. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, dvoukolově, za účasti
nejméně 5 a nejvýše 9 družstev.

4.3.

Společná ustanovení pro soutěže družstev

4.3.1. Pořadí hráčů na soupiskách
Hráči musejí být na soupiskách družstev seřazeni vždy podle aktuálního ratingu k datu oficiálního
zahájení soutěže, tj. hráčem s nejvyšším ratingem v týmu musí být obsazena 1. šachovnice, hráčem
s nejnižším ratingem poslední šachovnice atp. Při rovnosti ratingů u několika hráčů jednoho týmu
určí jejich pořadí na soupisce kapitán dotčeného družstva.

4.3.2. Určování konečného pořadí
V týmových soutěžích se určuje konečné umístění družstev na základě tzv. bodového systému
hodnocení. U bodového systému je prvotním hodnotícím kritériem celkový zisk zápasových bodů
z jednotlivých utkání družstev (nikoliv součet bodů ze všech partií družstva – tzv. olympijský systém
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hodnocení), přičemž za výhru v utkání dvou týmů získává družstvo 2, za nerozhodný výsledek 1 a za
prohru 0 zápasových bodů. Pokud dosáhne více družstev shodného celkového zisku zápasových
bodů, o umístění těchto týmů rozhodne součet bodů ze všech partií družstva. Nelze-li určit pořadí
dotčených týmů ani tímto způsobem, přizná se jim stejné (lepší) umístění.

5.

Tituly a ceny

5.1. Čestný titul „Mistr/yně korespondenčního šachu“ (MKŠ)
5.1.1. ŘK SKŠ může na základě dosažených výsledků na domácí či mezinárodní scéně udělit hráči/hráčce
čestný titul “Mistr/yně korespondenčního šachu” (dále jen MKŠ). Udělení tohoto čestného titulu
je podmíněno docílením alespoň jednoho z níže uvedených úspěchů:
a) 1. místo ve finále Mistrovství ČR jednotlivců, je-li celkový počet účastníků alespoň 13;
b) 1. místo v jakékoliv skupině soutěže pořádané Řídicí komisí SKŠ v ČR (se zápočtem do ratingu),
jejíž průměrný rating je nejméně 2350 (včetně “nasazovacích” a “nefixních” ratingů hráčů) a počet
účastníků alespoň 13;
c) zisk titulu GM (velmistr) ICCF;
d) zisk titulu SIM (mezinárodní mistr vyšší třídy) ICCF.
5.1.2. Na čestný titul MKŠ nevzniká při splnění některého z výše uvedených kritérií automatický nárok –
jeho udělení podléhá schválení ze strany ŘK SKŠ.
5.1.3. Udělení čestného titulu MKŠ stvrzuje ŘK SKŠ formou vystavení listinného certifikátu (diplomu),
za jehož zhotovení a předání (distribuci) odpovídá vedoucí DÚ.

5.2. Věcné ceny v soutěžích SKŠ
5.2.1. Hráči SKŠ jsou za své úspěchy (medailová umístění) v soutěžích odměňováni formou věcných cen.
Věcné ceny jsou zajišťovány průběžně, a to v souladu s dokumentem Zásady pro odměňování hráčů
věcnými cenami v tuzemských webserverových a poštovních soutěžích SKŠ, který je veřejně dostupný
na webu SKŠ.
5.2.2. Struktura a hodnota věcných cen vždy závisí na limitech schváleného rozpočtu SKŠ, takže podmínky
pro jejich udělování se mohou s ohledem na aktuální hospodářskou situaci SKŠ rok od roku lišit.
5.2.3. Za zajišťování věcných cen do soutěží SKŠ a jejich předávání (distribuci) je odpovědný vedoucí DÚ.

6.

Závěrečná a přechodná ustanovení

6.1. Tento Řád schválila ŘK SKŠ dne 29. 12. 2020, nabývá účinnosti od 1. 1. 2021 a je závazný pro veškeré
soutěže s tímto a pozdějším datem zahájení.
6.2. Příslušným orgánem k projednávání porušení či chybného/sporného výkladu některého z ustanovení
tohoto Řádu je ŘK SKŠ.
6.3. Příslušným odvolacím orgánem k projednávání odvolání ve věcech porušení či chybného/sporného
výkladu některého z ustanovení tohoto Řádu je Kontrolní komise SKŠ. Její rozhodnutí je konečné.
6.4. Pro soutěže odstartované před datem 1. 1. 2021 jsou závazné legislativní dokumenty platné ke dni
zahájení dotčené soutěže.
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