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Zápis ze schůze KR ŠSČR 2014 - 12. 7. 2014 (Pardubice) 

 
(přítomni: Ladislav Palovský – LP, Richard Fischl - RF, Petr Harasimovič - PH, Jan Malec – 
JM a Jaromír Skála - JS, host: Jaroslav Benák – JB) 

 
1. Zahájení, schválení programu schůze 

Schůze byla zahájena v 10:00 a program byl schválen dle zaslané pozvánky. 

2. Pravidla šachu FIDE 

1) Mobilní telefony, výklad 11.3b a anticheatovací směrnice 

KR ŠSČR vydala výklad Pravidel šachu FIDE platných od 1.7.2014 ohledně ustanovení čl. 
11 odst. 3 písm. b) (mobilní telefony a EKP). Úvodníkem je materiál, který slouží jen k 
seznámení a popisu celé problematiky mobilních telefonů a elektrokomunikačních zařízení 
(ke stažení zde), text samotného výkladu zde. Výklad byl, stejně jako pravidla, schválen VV 
ŠSČR a byl rozeslán na jednotlivé krajské komise k zabezpečení jednotného výkladu a 
předán vedoucím jednotlivých skupin nejvyšších soutěží k distribuci v úvodním zpravodaji.  
 

Předložená Anticheatovací směrnice FIDE bude dle názoru LP v Tromso schválena, jak je u 
všech dokumentů běžné. KR ŠSČR bude bedlivě sledovat všechny výstupy z kongresu, 
v případě změn v otázce mobilních telefonů bude informovat širokou veřejnost na webu 
ŠŠČR.    
 

Doplňující informace k prohlídkám - prohlídky je možné provádět jen před a po skončení partie (nelze 
je provádět v průběhu partie). KR ŠSČR upozorňuje, že prohlídky jsou nejkrajnějším řešením, v případě, 
že rozhodčí si je téměř 100%ně jistý, že dochází k podvádění (prohlídky nelze provádět na požádání 
soupeře a rozhodčí nemusí takovému požadavku vyhovět, vždy záleží pouze na rozhodnutí a 
posouzení rozhodčího).   

ÚKOL:  Rozeslat všem rozhodčím před startem sezóny do mailových schránek výklad 
k mobilním telefonům, případné komentáře a instrukce řešení této problematiky při plnění 
funkce rozhodčího - T: LP do 30. 9. 2014. 

2) Příloha G a Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach  
 
Jednotlivé krajské komise byly obeslány informacemi o nutnosti mít v rozpisech soutěží 
(nebo propozicích soutěží) uvedeno, zdali se daná soutěž hraje podle Přílohy G (Rychlé 
zakončení partie).   

http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr.html
http://www.chess.cz/www/assets/files/informace/kr/2014/Mobiln%C3%AD%20telefony%20-%20%C3%BAvod.pdf
http://www.chess.cz/www/assets/files/informace/kr/2014/Mobiln%C3%AD%20telefony%20-%20v%C3%BDklad%2011.3b.pdf


KR ŠSČR navrhla předložit novou Přílohou ŠSČR pro rapid a bleskový šach, která by měla 
pomoct organizátorům mládežnických turnajů si vybrat, zdali chtějí hrát: 
a) podle současných Pravidel šachu FIDE pro rapid a bleskový šach nebo 
b) podle Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach 

 

POZOR! Přílohu ŠSČR pro rapid a bleskový šach lze aplikovat pouze v turnajích bez 
zápočtu na FRL! V případě, že turnaj bude chtít organizátor započítat na FRL, musí 
hrát dle současných Pravidel šachu FIDE (včetně příloh)!    

 

V partii rapid šachu podle současného znění Pravidel šachu FIDE nepřípustný tah prohrává 
(neplatí již tedy oblíbené 3x a dost) a rozhodčí je "pán na hřišti" (může hlásit nepřípustné 
tahy, pády praporku, dotknuto-hráno atd.). Rozšířilo se časové okno rapidu od 10-60 minut, 
po 10. tahu neleze opravit nesprávnosti.   

 

KR ŠSČR na schůzi provedla detailní návrh Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a 
rapid šach. Návrh komise rozhodčích ŠSČR je jakýmsi kompromisem - tedy mixem starého 
(2009) a nového (2014) znění Pravidel šachu FIDE. Časové okno bylo ponecháno podle 
nové úpravy (10-60 minut), stejně tak po 10. tahu neleze opravit nesprávnosti. Zcela byl 
vypuštěn pojem „o dostatečném či nedostatečném dozoru“, protože takový turnaj (s 
dostatečným dozorem) se v ČR hrát pravděpodobně bez zápočtu na FRL nebude. 
Nepřípustný tah neprohrává, ale podle Turnajových pravidel šachu FIDE prohrává až druhý 
nepřípustný tah (v případě, že soupeř nemůže žádnou posloupnosti tahů dát mat, partie 
končí remízou). Rozhodčí nemůže hlásit nepřípustné tahy, pravidlo dotknuto-hráno, hlásit 
překročení času (pouze v případě pádu obou praporků) - platí úprava z roku 2009. 

 

Tato příloha tedy má za cíl změkčit dopad pravidla, že nepřípustný tah v rapid šachu 
prohrává okamžitě a odebrat rozhodčímu pravomoci, které podle názoru komise do těchto 
specifických disciplín nepatří. Nikomu nebráníme použít tuto přílohu i v turnajích dospělých. 
Samozřejmě vše je jen otázka volby. KR přišla s návrhem zde mít druhou alternativu - 
konečný výběr bude záležet na samotných organizátorech.  
 
ÚKOL: Finalizovat konečné znění Přílohy pravidel šachu FIDE pro bleskový a rapid šach, 
předložit VV ŠSČR k případnému schválení, v součinnosti s KK aktualizovat Klasifikační řád 
ŠSČR  - T: LP do 30. 7. 2014. 

3. Semináře k novým pravidlům 

LP informoval, že již bezmála 110 posluchačů se zúčastnilo seminářů v Ostravě, Praze, Brně 
a Pardubicích. Třetí seminář k Pravidlům šachu FIDE platných od 1.7.2014 se konal 
15.6.2014 v Brně (areál Mendelovy univerzity) - účastnilo se zhruba 20 posluchačů. Čtvrtý 
seminář proběhl 11.7.2014 v Pardubicích (zhruba 35 posluchačů) v areálu ČEZ arény a pátý 
seminář proběhne v Liberci 13.7.2014). Poslední seminář je plánován 16.8.2014 v Plzni. 
Cílem projektu je detailněji seznámit rozhodčí všech tříd a širokou šachovou veřejnost s 
novinkami, které vejdou v platnost od 1.7.2014. 
 
Završením celého projektu je vytvoření on-line testu pro účastníky, kteří si budou moci na 
základě úspěšného absolvování testu prodloužit třídu rozhodčího (splněním 75% bodového 
zisku bude posluchačům prodloužena třída rozhodčího = týká se zejména rozhodčích R1, R2 
a R3). K vyplnění testu bude možné se přihlásit kdykoliv v termínu od 1. 8. 2014 do 30. 9. 
2014. 



4. Software pro online testování rozhodčích 

LP všechny členy seznámil s programem, provedl instruktáž a vysvětlil fungování programu - 
vytvoření testu, správa a úprava otázek, volba otázek, kategorií a obtížnosti, převod do PDF, 
online testování, zaslání testu, správa uživatelů atd. 
 
Vzhledem k tomu, že od 1.7.2014 vešla v platnost nová Pravidla šachu FIDE, je nutné 
provést aktualizaci databáze otázek pro testování rozhodčích. V první vlně se KR zaměří na 
aktualizaci otázek týkajících se Pravidel - úkol pro JB, JS a JM (před startem sezóny 
2014/2015 se aktualizují otázky z kategorie Soutěžní řád a Klasifikační řád).   
 
ÚKOL:  JM, JS a JB aktualizují databázové otázky pro testování rozhodčích  - T: JM, JS a 
JB do 25.7. 2014. 

ÚKOL: JM finalizuje přehled všech účastníků ve formátu XLS, LP vytvoří on-line test a zašle 
všem účastníkům přihlašovací údaje do systému - T: LP a JM do 30. 7. 2014. 

5. Delegace rozhodčích 2014-2015 

KR si rozdělila úkoly pro delegace rozhodčích v sezóně 2014/2015 následovně: JM bude 
delegovat rozhodčí pro 2. ligu B, RF doplní delegace o pražské a mimopražské rozhodčí, LP 
nasadí 2. ligu F a Extraligu a JS bude mít na starosti zbylé skupiny. Dotazník vytvoří a 
rozešle JS. V průběhu sezóny bude JS zajišťovat delegace náhradních rozhodčích při 
omluvách.  
 
ÚKOL:  Provést delegaci rozhodčích pro soutěže družstev v sezóně 2014/2015 - T: JS, RF, 
JM, LP do 30. 9. 2014. 

6. Kárná řízení  

1) Kárné řízení ve věci Jiřího Daniela - komise ještě krátce debatovala o kárném řízení, které 
rozhodla na konci června. PH zajistil všechna potřebná vyjádření, přes písemné a osobní 
urgence se nevyjádřil p. Zdeněk Urban. Na základě všech dokumentů a zápisu o utkání PH 
vypracoval návrh rozhodnutí. Komise rozhodla pozastavit kárné řízení. Rozhodnutí bude 
odesláno poštou, po marném uplynutí lhůty k odvolání budou zveřejněna na webu ŠSČR. 

ÚKOL: Rozeslat schválené rozhodnutí, po marném uplynutí lhůty k odvolání zveřejnit na 
webu ŠSČR – T: LP do 30.7.2014. 

 
2) Kárné řízení ve věci M Šmajzra a M.Jenče - KR vyčká na rozhodnutí VV ŠSČR  
 

7. Novelizace statutu rozhodčích a směrnice pro přípravu rozhodčích všech tříd 

Členové diskutovali o budoucí legislativní úpravě Statutu rozhodčích a vzniku nové Směrnice 
pro mezinárodní tituly a shodli se na následujících zásadách: 
 
1) Statut rozhodčích a směrnice pro přípravu rozhodčích všech tříd 
 



Všechny turnaje počítané na LOK a FRL musí řídit člověk, který prošel vzdělávacím 
systémem ŠSČR nebo má titul rozhodčího udělený FIDE (musí mít R2 pro turnaj z venku). 
 
Hlavní rozhodčí musí mít potřebnou kvalifikaci; ostatní mohou mít nižší kvalifikaci. 
 
R3 – pouze družstva = potřebuje – Pravidla, SŘ, hodiny 
 
R2 – 2. liga a dolů; všechny soutěže v KŠS; všechno mimo; všechna družstva mládeže 
(včetně extraligy dorostu); Pravidla, SŘ, švýcarský systém včetně SM; hodiny; pomocná 
hodnocení (schurig atd.); Klasifikační řád; Legislativa FIDE (pro FRL) 
 
R1 – všechna družstva (jenom utkání); všechno KŠS; všechnu mládež ŠSČR; R2 + všechna 
Legislativa ŠSČR + Legislativa FIDE 
 
ÚR – může řídit vše; neudělují se noví; delegace na soutěže ŠSČR je podmíněna účastí na 
semináři v posledních čtyřech letech 
 
Praxe pro R1 – 3 roky jako R2 s výjimkami maximálně půl roku; podmínky lze splnit dříve, 
třída však začne platit po dovršení povinné praxe (Šmajzrová) 
 
Platnost třídy – 4 roky; prodloužení = seminář (s testem), po 4 letech = opakovat celé školení 
znovu 
 
Kárná řízení – podle druhu soutěže; tresty zůstávají v platnosti (případně Vinklárek) 
 
Delegace – lze delegaci odebrat (je třeba odůvodnit) 
 
Směrnice – přidat informace o online testování 
 
2) Směrnice pro mezinárodní tituly 
 
Splňuje podmínky FIDE, žadatel musí mít R1; všechny normy získal jako R1 (minimálně 2 
roky jako nositel R1). „Nesmí to být v jednom roce“ – rozdíl mezi první a poslední normou má 
být 10 měsíců. Podmínky pro FA - extraliga – alespoň 6 zápasů, jeden velký turnaj – nad 100 
účastníků 
 
ÚKOL: JB připraví novelizaci statutu rozhodčích a směrnici pro mezinárodní tituly – T: JB do 
5.10.2014. 

 
8. Různé  

1) Žádost o udělení výjimky pro účast na školení R1 - komise obdržela dvě žádosti - p. Heger 
- žádost byla zamítnuta (v poměru 4:1) z důvodu, že uchazeč je rozhodčím R2 pouze jeden 
rok a sl. Šmajzrová - uchazečka bude v říjnu 2014 2 roky rozhodčím R2, komise rozhodla (v 
poměru 5.0) připustit uchazečku ke školení R1 (v říjnu 2014) za podmínky, že v případě 
úspěšného absolvování by byla třída udělena teprve od října 2015 na 4 roky  

2) Žádosti o udělení titulu FA - Jaroslav Šmíd - po předložení všech norem a praxe, 
(předseda neměl všechny dokumenty v Pardubicích k dispozici) bude kompletní žádost 
komisí projednána per rollam.  

Schůze byla ukončena v 17:00.                                          Zapsal Ladislav Palovský 


	2) Žádosti o udělení titulu FA - Jaroslav Šmíd - po předložení všech norem a praxe, (předseda neměl všechny dokumenty v Pardubicích k dispozici) bude kompletní žádost komisí projednána per rollam.

