
Hlavní závěry Kongresu ICCF 2013 v Krakově 
 
 
Ve dnech 21. – 27. 7. 2013 proběhl v polském Krakově Kongres ICCF. Českou 
republiku zastupoval jako delegát vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička, který zároveň na 
základě udělené plné moci zastupoval i Chorvatsko. 
 
Níže uvádím nejdůležitější události a rozhodnutí přijatá tímto Kongresem: 

 Článek 13 Statutu ICCF byl upraven v tom smyslu, že umožňuje ICCF 
odchylovat se od základních pravidel hry FIDE. 

 Za nové členské země ICCF byly přijaty Kapverdské ostrovy a Venezuela; 
naproti tomu z ICCF vystoupila Malta pro nedostatek hráčů. 

 Personální změny: Andrew Dearnley (ENG) zvolen za Marketingového 
ředitele, Markus Hömske (FRA) jmenován Komisařem nevrcholových turnajů, 
Jason Bokar (USA) jmenován manažerem Helpdesk. Neil Limbert (ENG) 
rezignoval po 4 letech jako Kvalifikační komisař ICCF, náhrada zatím není. 

 Tituly a ocenění pro české hráče: GM – Jiří Dufek, SIM+IM – Luboš Přívozník 
(převzal osobně), 3. místo v turnaji ICCF Diamond Jubilee Officials C – 
Jaromír Canibal (převzal osobně), 3. místo ve finále 4. ročníku Champions 
League – Brevnov Knights (Michal Tocháček, Kamil Stalmach, Petr Makovský, 
Pavel Makovský). Hráčům, kteří si ocenění nepřevzali osobně, budou medaile 
a certifikáty zaslány poštou. 

 Náš hráč a funkcionář MÚ Michal Volf byl jmenován vedoucím testovacího 
týmu pro server ICCF a jeho práce jak při testování, tak při tvorbě české verze 
serveru byla vysoce kladně hodnocena. 

 Server ICCF:  ICCF bude garantovat ne více než 3 období nedostupnosti 
přesahující 1 hodinu v průběhu 7 dnů, žádné období výpadku přesahující 
celkem 8 hodin, žádnou ztrátu dat za období přesahující 1 hodinu. 

 Další vývoj na serveru (nejdůležitější body): podpora nových jazykových verzí 
(česká již existuje), podpora pro mobilní telefony, vylepšení pro turnaje 
s mnoha skupinami, kde je zapotřebí sestavovat skupiny s přibližně stejným 
ratingem (balancování průběrného ratingu se bude provádět automaticky), v 
okně zasílání zpráv budou zprávy průběžně ukládány, okno bude otevřeno 
týden po ukončení partie. 

 Navržené hodnocení výsledků partií 3 (výhra) – 1 (remíza) – 0 (prohra), které 
by mělo snížit počet remíz v partiích, nebylo schváleno. 

 Schváleno zavedení zvláštního ratingu pro turnaje Chess960, pracuje se na 
jeho implementaci. 

 Jako volitelný způsob časové kontroly bylo schváleno přírůstkové počítání 
času (počáteční čas, přírůstek času, frekvence přírůstku); pro většinu turnajů 
v ICCF však zůstává základní časová kontrola 10 tahů za 50 dnů. 

 S platností od 1. 1. 2014 bude v turnajích ICCF zrušena mimořádná dovolená 
a rozpuštěna Komise pro zvláštní dovolenou. Pro všechny turnaje startované 
od 1. 1. 2014 bude řádná dovolená prodloužena na 45 dnů za kalendářní rok. 

 Bude zavedeno používání tablebases pro reklamaci výsledků partií. Při 
reklamaci výhry v partii nebude platit pravidlo 50 tahů. To však zůstane 
v platnosti, pokud výhru nebude možno podle tablebases prokázat. O 
technické řešení na serveru ICCF se postará Komise pro pravidla hry 



v součinnosti se Servisním ředitelem a pod dohledem Výkonného výboru 
ICCF. (Předpokládá se, že jedinou uznávanou tablebase bude Nalimov 6 
kamenů.) 

 V Turnajových pravidlech ICCF byl schválen návrh ČR na změnu postupových 
pravidel mezi jednotlivými stupni Mistrovství světa: pravidlo dosažení nejméně 
60 % možných bodů pro udržení se ve stejném stupni bylo nahrazeno 
pravidlem umístění na 3. a 4. místě ve skupině nebo dosažením nejméně 60 
% možných bodů.  

 Etický kodex ICCF byl doplněn o článek postihující extrémně pomalou hru 
v partii. 

 Do systému postupových turnajů ICCF bude doplněna nová kategorie turnajů 
(nižší než Open Class) pro propagaci korespondenčního šachu mezi hráči 
s velmi nízkým ratingem. 

 Bylo schváleno, že v Olympiádách obdrží medaile a diplomy i hráči, kteří se 
svým družstvem dosáhli kvalifikace do finále z předkola a nevešli se do 
sestavy pro finále. 

 Kongres ICCF 2014: uskuteční se v Sydney, Austrálie v říjnu 2014. 

 Kongres ICCF 2015: Bulharsko projevilo nezávazný zájem o uspořádání 
Kongresu v letovisku Zlaté Písky u Černého moře. Ostatní federace však 
mohou podávat nabídky až do doby Kongresu v Austrálii. 

 
 
Plzeň 29. 7. 2013 
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ a stálý delegát SKŠ v ČR u ICCF 


