
Hlavní závěry Kongresu ICCF konaného ve Skotsku (Glasgow) 
ve dnech 14. – 18. srpna 2023 

 
 

- Kongres potvrdil rozhodnutí Výkonného výboru ICCF, že národní federace Ruska a Běloruska se nemohou i 
nadále účastnit soutěží družstev. 
 
- Kongres potvrdil rozhodnutí Výkonného výboru ICCF, že hráči Ruska a Běloruska se mohou účastnit 
individuálních soutěží pouze pod neutrální vlajkou/znakem a zkratkou CFR, resp. CFB. 
 
- Kongres schválil celkový finanční rozpočet Servisní komise pro vývoj a údržbu webserveru ICCF na rok 2023 
ve výši 20 000 €. 
 
- Kongres schválil návrh členské federace Nizozemí na uspořádání Kongresu ICCF v roce 2023 v hlavním městě 
Nizozemí (Amsterdam), a to v termínu 20. – 24. srpna 2023. 
 
- Kongres schválil zvýšení finančního příspěvku pro organizátory budoucích Kongresů ICCF na částku 6 000 € 
(hrazeno z pokladny ICCF).  
 
- Kongres schválil zavedení značně zjednodušené metody voleb, která umožní delegátům členských federací 
odevzdávat své hlasy různými způsoby. 
 
- Kongres schválil návrh federace ČR (SKŠ v ČR) na zavedení automatického výmazu nebožtíků ze seznamu 
suspendovaných hráčů. 
 
- Kongres schválil návrh, že držitelé titulu IA (mezinárodní arbitr/rozhodčí) budou pro zachování svého 
aktivního statutu povinni skládat každý rok znalostní test. 
 
- Kongres zrušil s platností od 8. listopadu 2022 dosavadní systém akceptovaného a neakceptovaného 
vystupování hráčů z turnajů. Tato informace byla zveřejněna na webu SKŠ v ČR (viz příspěvek vedoucího MÚ 
ze dne 9. listopadu 2022: https://www.skscr.cz/2022/11/09/zmena-pravidel-iccf/). Podrobnou informaci 
obdrželi od Komisaře pro Pravidla ICCF všichni rozhodčí.  
 
- Kongres schválil s okamžitou platností možnost využívání systému přihlášek ICCF do open turnajů 
pořádaných národními federacemi.  
 
- Kongres schválil návrh na změnu procesu žádosti o udělení titulu IA (mezinárodní arbitr/rozhodčí), která 
bude promítnuta do článků Pravidel ICCF 1.5.3 a 3.6. 
 
- V soutěžích hraných tzv. Silli systémem budou všechny zrušené/anulované partie odhadovány. Doposud 
byly partie vystoupivších hráčů z těchto soutěží hodnoceny jako prohrané. 
 
- Ve finálové skupině Olympiády ICCF získá podle článku Pravidel ICCF 1.5.2.2b hráč s nejlepším výsledkem 
na 1. šachovnici titul GM (mezinárodního velmistr). Kongres schválil definici „nejlepšího výsledku“ tak, že 
hráč po aplikaci všech pravidel tie-breaku docílil na 1. šachovnici nejvyšší počet bodů s pozitivním skóre, tj. 
vyšším/lepším než 50 %. 
 
- Kongres schválil strukturu startovného při platbě prostřednictvím Direct Entry a slev pro národní federace 
za Direct Entry (obecně 50 %) pro rok 2023, resp. pro turnaje startované v roce 2023. Každá národní federace 
s menším počtem registrovaných hráčů než 300 (týká se i ČR, resp. SKŠ v ČR) má k dispozici 1 přihlášku do 
turnaje zdarma. 

https://www.skscr.cz/2022/11/09/zmena-pravidel-iccf/


 
- Kongres schválil vytvoření Komise pro nadregionální turnaje (SRTC) a pozice Komisaře SRTC. V mezidobí byl 
Komisařem SRTC Leonardo Madonia z Itálie. Tato Komise se vytváří v reakci na zrušení Evropské zóny ICCF. 
V počátku bude jejím hlavním úkolem zajistit pokračování Mistrovství Evropy jednotlivců a družstev, později 
bude organizovat turnaje skupin federací (tyto federace nebudou omezeny jen na evropské země). 
 
- Kongres schválil zavedení zcela nového ratingového systému („šitého ICCF na míru“) platného od roku 2023, 
přičemž ratingy 2023/1 by měly být stanoveny již na základě tohoto nového způsobu výpočtu. Příloha 1 
Pravidel ICCF by měla být s platností od 1. ledna 2023 zcela přepracována. Kongres rovněž rozhodl o tom, že 
bude vypracován stručný „manuál“, na jehož základě hráči nový ratingový systém lépe pochopí. 
 
Zpracoval: Ing Josef Mrkvička – vedoucí MÚ  
 


