ZÁSADY
pro nominace do zvacích turnajů
a
udělování divokých karet do turnajů cyklu Mistrovství světa ICCF

Článek I.
Nominace do zvacích turnajů
1. Zvacími turnaji se rozumějí:
a) zvací turnaje pořádané zahraničními federacemi korespondenčního šachu, popř. Výkonným výborem ICCF
(např. jubilejní turnaje);
b) zvací turnaje s účastí zahraničních hráčů pořádané Sdružením korespondenčního šachu v České republice
(dále jen „SKŠ“).
2. Právo nominovat hráče do zvacích turnajů přísluší Řídicí komisi SKŠ (dále jen „ŘK SKŠ“). Zdůvodněné návrhy
na nominace předkládá vedoucí mezinárodního úseku (dále jen „MÚ“). ŘK SKŠ schvaluje návrhy svým
hlasováním v souladu s Jednacím řádem ŘK SKŠ.
Neumožní-li krátká lhůta pro zaslání přihlášek stanovená organizátorem turnaje hlasování o návrhu v rámci
ŘK SKŠ, vedoucí MÚ může v souladu s ustanoveními těchto Zásad nominovat hráče sám, a to s tím, že ŘK SKŠ
předloží tuto nominaci ke schválení bez zbytečného odkladu dodatečně.
3. Po obdržení pozvánky do zvacího turnaje zveřejní vedoucí MÚ na webu SKŠ výzvu k zasílání přihlášek a
současně zajistí rozeslání této výzvy e-mailem. Výzva musí obsahovat podmínky, které zájemce o účast musí
splňovat dle požadavků organizátora turnaje a SKŠ.
4. Týká-li se pozvánka konkrétního hráče, popř. pouze omezeného okruhu hráčů, kteří splňují požadavky
organizátora turnaje (rating ICCF, titul ICCF, věk atp.), vedoucí MÚ má právo oslovit takové hráče bez
zveřejňování výzvy, tj. přímo.
Pozve-li organizátor turnaje prostřednictvím vedoucího MÚ do turnaje jmenovitě konkrétního hráče, a tento
hráč pozvání přijme, bude tento hráč do turnaje ŘK SKŠ nominován bez zveřejňování výzvy na webu SKŠ a
rozeslání pozvánky e-mailem. Pokud zvaný hráč pozvání odmítne a organizátor turnaje projeví zájem o účast
jiného hráče, bude vedoucí MÚ postupovat podle ustanovení čl. I odst. 3 těchto Zásad.
Hráč, který obdrží pozvánku do turnaje přímo od organizátora turnaje, je povinen tuto skutečnost
neprodleně oznámit vedoucímu MÚ.
5. V případě, že se na základě výzvy dle ustanovení čl. I odst. 3 těchto Zásad přihlásí více hráčů s nejvýše 1
udělenou nominací do zvacího turnaje za období posledních 36 měsíců, než může pořadatel turnaje
přijmout, pro nominace jsou rozhodující tato kritéria:
a) vyšší rating ICCF;
b) v případě stejného ratingu ICCF – vyšší titul ICCF;
c) v případě stejného ratingu ICCF i titulu ICCF – rozhodnutí ŘK SKŠ.
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6. V případě, že hráč, kterému by jinak byla dána přednost podle kritérií uvedených v ustanoveních čl. I odst. 5
těchto Zásad, byl v posledních 36 měsících nominován do více než 1 zvacího turnaje, může být nově
nominován pouze tehdy, nestane-li se tak na úkor dalších zájemců, kteří rovněž splňují veškeré podmínky
stanovené pořadatelem, ale byli v uvedeném 36měsíčním období nominováni nejvýše 1krát. Nejsou-li ani po
vyhovění všem uchazečům s nejvýše 1 udělenou nominací veškerá volná místa využita, zaplní je hráči s více
než 1 udělenou nominací. Je-li takových hráčů více než volných míst, o jejich nominaci rozhodne ŘK SKŠ,
přičemž kritéria uvedená v ustanoveních čl. I odst. 5 písm. a) až c) těchto Zásad nejsou v tomto případě
závazná.
7. Vedoucí MÚ odmítne všechny přihlášky hráčů, kteří nesplňují požadavky organizátora turnaje, zejména
požadovanou výši Elo. Pokud se však jedná o zvací turnaj organizovaný SKŠ, mohou být takoví hráči přijati do
turnaje podmíněně jako náhradníci a zařazeni do turnaje v případě, že jejich účast neohrozí plánovanou
kategorii turnaje.
8. Hráč, který se ve zvacím turnaji zachová nesportovně (zejména vystoupí-li tiše z turnaje), čímž poškodí dobré
jméno SKŠ v ICCF, ztrácí automaticky nárok na nominaci do zvacího turnaje po dobu 5 let.

Článek II.
Udělování divokých karet do turnajů cyklu Mistrovství světa ICCF
1. Divokou kartou se rozumí nominace hráče na základě ustanovení článků 1.2.1.1 písm. (h) a 1.2.1.2 písm. (h)
Pravidel ICCF. Počet těchto nominací stanovuje pro každý kalendářní rok Komisař vrcholových turnajů ICCF, a
to na základě počtu hráčů, za které SKŠ platí členské příspěvky ICCF.
2. Divokou kartu lze udělit do Předkola a Semifinále Mistrovství světa. Podmínky pro jednotlivé turnaje jsou
stanoveny v článcích Pravidel ICCF uvedených v ustanovení čl. II odst. 1 těchto Zásad.
3. Žádosti o udělení divokých karet podávají hráči vedoucímu MÚ na základě výzvy zveřejněné na webu SKŠ a
rozeslané e-mailem. Vedoucí MÚ odmítne všechny žádosti hráčů, kteří nesplňují požadavky Pravidel ICCF.
4. O udělení divokých karet rozhoduje svým hlasováním ŘK SKŠ na základě zdůvodněné žádosti vedoucího MÚ.
5. V případě, že počet žadatelů převýší počet divokých karet přidělených SKŠ dle ustanovení čl. II odst. 1 těchto
Zásad budou pro udělení divoké karty rozhodující následující kritéria:
a) významný úspěch ve vrcholové domácí soutěži (posoudí ŘK SKŠ);
b) aktivní práce pro SKŠ (člen ŘK SKŠ, člen KK SKŠ, vedoucí Sboru odhadců SKŠ či jeho zástupce, oficiální
spolupracovník vedoucího DÚ/MÚ/EÚ SKŠ, organizátor domácích a zvacích turnajů, kapitán v přátelských či
jiných utkáních družstev, rozhodčí, odhadce partií atp.);
c) menší počet udělených divokých karet v posledních 36 měsících (evidenci udělených divokých karet vede
vedoucí MÚ).
6. Tyto Zásady se přiměřeně použijí i pro nominace hráčů do Předkola Mistrovství Evropy hraného
prostřednictvím webserveru ICCF a do Semifinále Mistrovství Evropy hraného klasickou poštou.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto Zásady byly schváleny ŘK SKŠ dne 30. 4. 2022 a nabývají okamžité účinnosti.
2. Tyto Zásady se použijí pro nominace do zvacích turnajů a udělování divokých karet do turnajů cyklu
Mistrovství světa ICCF s termínem uzávěrky přihlášek po datu 30. 4. 2022.
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