
Hlavní závěry zrušeného Kongresu ICCF 2020 

Pandemie COVID-19 zasáhla i do programu ICCF. Kongres ICCF se měl v letošním 
roce konat v Glasgow (Skotsko), byl však zrušen. 

Návrhy, které měly být projednány na zrušeném Kongresu ICCF, byly publikovány na 
webu ICCF, a delegáti jednotlivých národních federací o nich hlasovali on-line. 

Bylo sníženo startovné Direct Entry v některých turnajích. 
 
Byly schváleny některé speciální kvalifikace z jubilejních turnajů k 50. výročí založení 
ICCF. 

Byl zaveden nový typ turnajů družstev: World Team Cup  

Během sezóny 2020 zkoušela Evropská zóna novou soutěž – Euro Team Cup. Pro 
nezájem hráčů se nepodařilo sestavit družstvo ČR. S několika malými změnami se 
tato soutěž nyní nabízí všem národním federacím ICCF. Na tomto základě bylo 
navrženo: 

 Víceletý knock-out turnaj družstev, hraný ve formátu „přátelských“ zápasů se 2 
partiemi na hráče. 

 Časová kontrola tří bloků s garantovaným časem v každém kole. 
 První kolo začne v červnu 2021 a následující kola vždy v následujícím červnu. 
 Vítězná družstva postupují, dokud nezůstane jediné vítězné družstvo. 
 Turnaj je řízen Komisařem pro nevrcholové turnaje, nebo jmenovaným 

funkcionářem. 
 Družstva složená z více federací (např. družstvo reprezentující Lucembursko 

a Belgii) nebo družstva zón, která umožní maximalizovat účast nezařazených 
hráčů. 

 Ostatní operační pravidla jako v Euro Team Cupu.  
 Vítězné družstvo obdrží medaile a certifikáty. 

Byl zaveden nový typ turnajů jednotlivců 

Tento turnaj kombinuje prvky knock-out systému a švýcarského systému a 
přizpůsobuje je potřebám turnaje každého s každým, který je používán 
v korespondenčním šachu. 

Turnaj startuje jako normální turnaj každého s každým se skupinami s 11 hráči, 
přitom každá skupina má přibližně stejný průměrný rating. Není-li celkový počet 
přihlášek násobkem 11, pak by měly skupiny být formovány s minimální odchylkou 
od 11 (tj. při 217 přihlášenými hráči by byly vytvořeny 4 skupiny s 13 hráči a 15 
skupin s 11 hráči). Poté ve všech dalších kolech bude sestaven žebříček hráčů podle 
následujících kritérií: 

1. nejvyšší procento bodů, 
2. nejvyšší procento výher, 
3. nejvyšší procento výher černými, 
4. nejnižší rating. 



Všichni hráči s více než 50 % bodů se kvalifikují do druhého kola (to je „KO“ část 
turnaje). Prvních 11 hráčů (nebo nejbližší liché celé číslo k 11) na žebříčku tvoří 
skupinu 1 pro druhé kolo, dalších 11 (nebo nejbližší liché číslo k 11) skupinu 2 atd. 
(to je „švýcarská“ část turnaje).  Pro třetí kolo bude použit pro výpočet hráčovy pozice 
na žebříčku součet bodů dosažených v předchozích kolech (ale zisk více než 50 % 
v probíhajícím kole je stále požadavkem pro postup). 

Turnaj bude omezen na nejvýše 4 kola. Vítězem turnaje bude hráč s největším 
akumulovaným skóre (procento) ve všech 4 kolech. 

Zavádí se nový typ turnajů s názvem „Regionální turnaj“:  

Regionální turnaje budou řízeny skupinami od dvou do šesti národních federací, 
struktura, startovné, ceny, atd. budou interními záležitostmi dohodnutými mezi 
účastnícími se federacemi, ale musí být vyhlášeny v žádosti WTD.  Nebude stanoven 
žádný limit počtu regionálních turnajů, které mohou být organizovány. 

Regionální turnaje musí mít následující vlastnosti: 

Za regionální turnaje zodpovídají dvě až šest zúčastněných národních 
federací. 

Žádosti o regionální turnaje musí být zaslány ICCF WTD nejpozději jeden 
měsíc před plánovaným startem. Nesmějí být inzerovány, dokud nebudou 
formálně schváleny ICCF.   Všechny zúčastněné národní federace musí být 
signatáři žádosti. 

Regionální turnaje musí používat standardní pravidla ICCF. 

Účastnit se mohou pouze hráči ze zúčastněných federací a izolovaní hráči. 

Finanční ředitel ICCF bude fakturovat prvnímu žadateli sazbu uvedenou ve 
Finančních směrnicích. 

Pokud se první žadatel dostane do prodlení u ICCF, budou za dluh vzniklý 
z turnaje zodpovídat ostatní žadatelé. 

Regionální turnaje mohou být zahrnuty do ratingu a mohou se v nich plnit 
normy, za předpokladu, že budou splňovat potřebná kritéria a toto bude 
schváleno jako součást žádosti WTD. 

Za regionální turnaje nebudou udělovány medaile nebo certifikáty ICCF. 

Jako mezinárodní turnaje ICCF budou se partie rozhodčímu započítávat do 
počtu partií na zisk titulu IA. 

Byl novelizován článek 2.11 Pravidel ICCF. 

Byl zrušen požadavek, aby si hráči v partiích hraných na serveru vedli manuální 
zápisy všech běžících partií, stejně jako požadavek, aby hráči informovali rozhodčí o 



každé změně poštovní adresy, protože ICCF takovou informaci vyžaduje pouze u 
soutěží hraných klasickou poštou. 

Časová kontrola „systém tří bloků“ se stala pro všechny soutěže oficiální alternativou 
standardní časové kontroly (k obvykle používanému systému 10 tahů v 50 dnech 
se zdvojeným počítáním času po uplynutí 20 dnů bez provedeného tahu).   

Systém tří bloků měli pořadatelé soutěží k dispozici už poslední 3 roky, v tomto 
ohledu se tedy nic nemění. 

 
Zpracoval: J. Mrkvička – vedoucí MÚ a stálý delegát SKŠ v ČR u ICCF 


