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Mezinárodní šachová federace FIDE může udělit rozhodčím mezinárodní tituly – FIDE rozhodčí (FA) a mezinárodní 
rozhodčí (IA). Tyto tituly umožňují rozhodčímu např. působit na mezinárodních turnajích, kde je možno získat hráč-
ské normy a jsou platné doživotně. Jejich udělování se řídí oficiálním dokumentem v Handbooku FIDE. Žádost se 
oficiálně podává prostřednictvím národní federace, která má právo na žadatele klást dodatečné podmínky. 
 
Podle platné legislativy může v ČR požádat o mezinárodní titul rozhodčího každý aktivní rozhodčí s třídou R1 nebo 
vyšší. Návrh na udělení titulu podává uchazeč KR ŠSČR osobně či prostřednictvím KR KŠS. Návrh musí obsahovat 
všechny podkladové materiály požadované FIDE. Má-li návrh formální nedostatky, vyzve KR ŠSČR navrhovatele 
k nápravě. 
 
KR ŠSČR návrh posoudí a předá VV ŠSČR spolu se svým stanoviskem. VV ŠSČR následně rozhodne, zda návrh schválí 
a předá FIDE. Při posuzování návrhu sleduje KR ŠSČR zejména: dodržení požadavků FIDE na počet a kvalitu odříze-
ných akcí, schopnosti uchazeče potřebné pro výkon funkce rozhodčího (znalost pravidel, jazykové vybavení, práce s 
počítačem,…), osobnostní vlastnosti uchazeče (objektivita při výkonu funkce rozhodčího). 
 
Následující text slouží k usnadnění podání výše zmíněné žádosti a upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se žada-
telé v minulosti dopouštěli. 

 

Způsob podání žádosti:  

Žádost se zasílá prostřednictvím e-mailu na adresu předsedy komise rozhodčích. Veškeré potřebné dokumenty mají 
být v příloze e-mailu v elektronické podobě.  

Turnajové zprávy IT3 či žádosti IA2, FA2 jsou tedy typicky po řádném vyplnění převedeny do formátu pdf a normy 
rozhodčího IA1, FA1 jsou po vyplnění a podepsání oskenovány a teprve potom převedeny do libovolného formátu, 
např. opět pdf. 

Prosíme uchazeče, aby do těla e-mailu vždy uváděli, o jaký titul mají zájem, své jméno a zda žádost spěchá. Jako 
předmět je nejlépe uvést „FA/IA – Jméno Rozhodčího“.  

Potřebné dokumenty: 

FIDE Arbiter 
 Žádost o udělení titulu, formulář FA2 

 Norma rozhodčího, formulář FA1 (nejméně 3x) 

 Turnajová zpráva FIDE, formulář IT3 (nejméně 3x) 

 Certifikát o úspěšném absolvování FA semináře 

 Seznam praxe rozhodčího 

International Arbiter  
 Žádost o udělení titulu, formulář IA2 

 Norma rozhodčího, formulář IA1 (nejméně 4x) 

 Turnajová zpráva FIDE, formulář IT3 (nejméně 4x) 

 Seznam praxe rozhodčího 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: Formulář IT3 v Handbooku, 
stejný pro všechny 

Obrázek 2: Formulář IA1 v Handbooku, 
(typově také odpovídá formuláři FA1) 

Obrázek 3: Formulář IA2 v Handbooku, 
(typově také odpovídá formuláři FA2) 

https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=41&view=category
https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-rozhodcich/kontakty-kr/
https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-rozhodcich/kontakty-kr/
http://www.fide.com/images/stories/news2009/new_regulations_for_titles_of_arbiter/norm_report_form_it3.pdf
http://www.fide.com/images/stories/news2009/new_regulations_for_titles_of_arbiter/norm_report_form_ia1.pdf
http://www.fide.com/images/stories/news2009/new_regulations_for_titles_of_arbiter/norm_report_form_ia2.pdf
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Kde se vezmou: 

Jednotlivé normy musí rozhodčí pečlivě schraňovat v průběhu jejich plnění a dobře si je uschovat. V pří-
padě, že turnaj, kam byl nominován, splňuje požadavky na daný titul, má rozhodčí právo před jeho skon-
čením požádat hlavního rozhodčího o vystavení normy (formuláře) a o turnajovou zprávu (je ale věcí 
hlavního rozhodčího, jaké udělí hodnocení). V případě, že je hlavním rozhodčím sám žadatel, může tyto 
dokumenty vystavit jiná autorizovaná osoba, např. ředitel turnaje s mezinárodní třídou rozhodčího. 

Každý žadatel o titul FA potřebuje alespoň 3 normy z turnajů (formulář FA1) a k nim příslušné turnajové 
zprávy (IT3). V případě žádosti o IA jsou to 4 normy (IA1) a k nim 4 zprávy (IT3). Jejich podoby jsou k na-
lezení v příloze dokumentu v Handbooku nebo na Obrázcích 1 a 2. 

Tyto dokumenty je možné vygenerovat přímo ze Swiss-Managerového souboru příslušného turnaje, v 
záložce Info, viz Obrázek 4.   

Certifikát o úspěšném absolvování FA semináře obdrží každý účastník po úspěšném složení závěrečného 
testu. Tento dokument může mít libovolnou formu, měl by ale obsahovat jméno účastníka, datum a 
místo konání semináře a podpis FIDE lektora a případně také jeho asistenta nebo organizátora. 
V případe účasti na online semináři je nutné dodat odkaz na publikované výsledky na stránkách Komise 
rozhodčích FIDE, zpravidla zveřejňované zde. 
 
Všechny získané normy se poté přehledně zapíší do formuláře IA2 a FA2, viz Obrázek 3. Ty jsou 
v Handbooku k dostání pouze v pdf. Aby je bylo možné upravit, jsou pro žadatele k dispozici ve formá-
tu doc zde: IA2, FA2.  

Seznam praxe je uznáván v libovolné formě. Měl by být řazen chronologicky a vždy obsahovat jméno 
hlavního rozhodčího a organizátora každého turnaje. Všechny turnaje, které se započítávají na elo FIDE 
je možné najít v profilu každého rozhodčího po přihlášení na stránky. Na Obrázku 5 vlevo vidíme profil 
rozhodčího, po kliknutí na možnost „Full Arbiter records report“ se otevře seznam podobný tomu na 
obrázku vpravo. Tento seznam může žadateli napomoci k sestavení své praxe v případě, že tak nečiní 
průběžně. Seznam však samozřejmě neobsahuje turnaje, které jsou započítávány pouze na LOK nebo 
nejsou započítávány na ELO vůbec. 

Formuláře IT3, FA1 a IA1 samozřejmě nevydává sám žadatel. Je ale na něm, aby si pohlídal, že dokumen-
ty budou mít všechny požadované parametry, viz další oddíl. 

Obrázek 4: Vygenerovat Turnajovou zprávu FIDE nebo normy FA/IA je možné ve 
Swiss-Manageru v záložce Info. 

https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=41&view=category
http://arbiters.fide.com/seminars/reportsresults-for-completed-seminars.html
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/IA2.doc
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/FA2.doc
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Jak mají vypadat: 

Turnajová zpráva IT3 

Jak bylo řečeno výše, formulář IT3 je možné 
vygenerovat z programu Swiss-Manager, 
způsobem naznačeným na Obrázku 4.  

Vzor jakým způsobem by mělo být IT3 vypl-
něno lze stáhnout zde a je vidět zmenšeně 
na obrázku vpravo. (Platí i pro IT3 pro účely 
hráčských norem.) 

Všechny černě uvedené údaje se do souboru 
vypíšou samy podle toho, jak jsme je před 
tím vyplnili do hlavičky ve Swiss-Manageru a 
podle průběhu turnaje. Zeleně uvedené in-
formace je potřeba doplnit dodatečně.  

 Všechna data (černě) musí korespondovat 
s daty na normách IA1, FA1 a s archivem 
turnajů na webu FIDE. 

 U rozhodčích musí být uvedeno FIDE ID. 

 Musí být uvedeny kontaktní informace na 
organizátora/ředitele turnaje. Adresa a 
email nebo telefon. 

 Musí být uveden email nebo telefon nebo 
adresa hlavního rozhodčího. 

 Razítko a podpis nejsou podmínkou. Obrázek 6: Vzor vyplnění IT3. 

Obrázek 5: Vlevo profil rozhodčího, vpravo seznam odřízených turnajů na FIDE včetně pozice rozhodčího v prvním sloupci a 
měsíce zápočtu turnaje v posledním sloupci 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/FideReport_IT3_vzor.pdf
https://ratings.fide.com/archive.phtml
https://ratings.fide.com/archive.phtml
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/FideReport_IT3_vzor.pdf
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=4226070
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fdNorma FA1/IA1 

Stejně jako u turnajové zprávy, formuláře 
FA1 a IA1 je možné vygenerovat z programu 
Swiss-Manager, způsobem naznačeným na 
Obrázku 4. 

Typový vzor jakým způsobem by mělo být 
FA1/IA1 vyplněno lze stáhnout zde a je vidět 
zmenšeně na obrázku vpravo. 

Všechny černě uvedené údaje se do soubo-
ru vypíšou samy podle toho, jak jsme je 
před tím vyplnili do hlavičky turnaje ve 
Swiss-Manageru a podle průběhu turnaje. 
Zeleně uvedené informace je potřeba dopl-
nit dodatečně. Ostatní jsou komentáře. 

 Všechna data (černě) musí korespondovat 
s daty na zprávě IT3 a s archivem turnajů na 
webu FIDE. 

 Podle vlastních údajů je zapotřebí vyplnit 
hlavičku v horní části dokumentu. 

 Uprostřed dokumentu je místo pro hodno-
cení rozhodčího. Mělo by být napsáno na 
míru každému uchazeči podle jeho  
schopností a dovedností. 

 Dalším krokem je výběr mezi doporučením na zisk titulu (1) nebo doporučením ke sběru dalších zkuše-
ností (2). Nehodící možnost je vhodné přeškrnout takto či zcela vymazat.  

 V poslední části jsou informace o autorizované osobě, která za normu zodpovídá a její podpis. 

 A jméno, příjmení a podpis (ten je možné doplnit těsně před odesláním na FIDE) oficiálního zástupce 
federace. Pro ČR jejich seznam najdete zde. 

 Razítko dané federace. 

Se všemi těmito náležitostmi se formulář oskenuje a je připraven k odeslání. 

Žádost FA2/IA2 

Jak bylo řečeno výše, formuláře jsou připraveny ke stažení na následujících odkazech: FA2, IA2 a je zapo-
třebí vyplnit ho celý manuálně. Typový vzor můžete opět najít tady, nebo na Obrázku 8 níže.  

V horní části dokumentu je opět místo pro osobní údaje žadatele. Na dvou vyznačených místech žadatel 
vybere zájmeno he nebo she a nehodící smaže nebo přeškrtne. 

Dalším údajem je znalost jazyků. Zde uvádíme pouze jazyky cizí a ne češtinu nebo slovenštinu. Pro titul 
FA je povinná znalost alespoň jednoho oficiálního jazyka FIDE (zpravidla angličtina nebo ruština, dále 
francouzština nebo španělština), pro titul IA je už povinnost konkrétně angličtina (přestože to není ve 
formuláři explicitně řečeno). 

Obrázek 7: Vzor vyplnění FA1. 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/FA1_vzor.pdf
https://ratings.fide.com/archive.phtml
https://ratings.fide.com/archive.phtml
https://ratings.fide.com/fide_directory.phtml?country=CZE&list=825
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/FA2.doc
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/IA2.doc
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/FA2_vzor.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/FA1_vzor.pdf
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Všechny normy musí být vypsány 
v dolní části dokumentu: 

Všechna data musí korespondovat 
s daty na zprávě IT3 a na normách 
FA1 a IA1 a s archivem turnajů na 
webu FIDE. 

 Název turnaje a místo dané městem a 
federací nevyžaduje komentář. 

 V políčku „Dates“ by se mělo objevit 
datum konání u jednodenních turnajů 
a začátek a konec u turnajů delších. Je 
možné použít libovolný formát, např. 
ten evedený na obrázku vpravo. 

 Typ turnaje je buď švýcarský – „swiss“ 
nebo každý s každým neboli round 
robin – „rr“, případne double round 
robin – „double rr“. Pokud šlo o turnaj 
družstev, připojí se ještě slovo 
„teams“.  

 Poslední polem je „Date included in 
FIDE Rating List“ – informace o tom ve 
kterém měsíci kterého roku byl turnaj 
započítán na FIDE. Tento údaj je 
zapotřebí dohledat na webu FIDE. 

Jednou možností je přímo archiv turnajů FIDE. Zde v seznamu uchazeč vybere zemi, kde se turnaj hrál, 
např. Czech Republic a měsíc, kdy si myslí, že se turnaj na ELO započítal (obvykle měsíc po odehrání 
turnaje). Pro 2. Event v příkladu na Obrázku 8 by to vypadalo následovně: 

  

 

 

 

 

  
Po stisknutí tlačítka „go“ se zobrazí všechny turnaje odehrané na území ČR, které se započítali na FIDE 
ELO v září 2012. V tomto seznamu najdeme náš turnaj, viz Obrázek 10. Je dobré turnaj otevřít pomocí 
kliknutí na možnost Inf. (červený čtvereček na obrázku) a po rozkliknutí turnaje si zkontrolovat, že se u 
turnaje skutečně zobrazuje jméno žadatele – a naše žádost tedy byla v souladu s webem FIDE. Tyto in-
formace jsou z pohledu FIDE ty jediné správné. Při odesílání turnaje na zápočet je tedy nutné zkontrolo-
vat, že jsou všechny údaje zadány správně.  

Obrázek 8: Vzor vyplnění FA2. 

Obrázek 9: Vyhledávání v archivu turnajů FIDE. 

https://ratings.fide.com/archive.phtml
https://ratings.fide.com/archive.phtml
https://ratings.fide.com/archive.phtml
https://ratings.fide.com/archive.phtml
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Druhou variantou je podívat se na profil žadatele, viz Obrázek 5. Zde je okamžitě patrné, zda uchazeč na 
turnaji působil a ve kterém měsíci byl turnaj započítán. Tato možnost je ale přístupná pouze přihlášeným 
uživatelům. 

 V poslední části dokumentu se volí úspěšná účast na semináři, pro uchazeče o FA zpravidla „ano“ (yes), 
pro uchazeče o IA „no“ (ne).  

 Nakonec musí žádost opět potvrdit oficiální zástupce federace. Pro ČR jejich seznam najdete zde, 
Samotný podpis a razítko je možné doplnit např. na sekretariátu až po schválení před odesláním na FIDE.  
 

Lhůty a platnosti: 

Všechny turnajové normy musí být splněny v období o maximální délce 6 let. Platnost FA semináře je 4 
roky. 

Přihláška se všemi náležitostmi se musí odeslat minimálně 60 dní před schvalovací schůzí FIDE. Žádosti 
posuzuje KR FIDE, ale schválit je může pouze Presidential Board, Executive Board nebo General Assem-
bly které se konají pouze několikrát do roka. Jejich oznámení můžete sledovat na webu FIDE. 

Před odesláním však musí žádost zkontrolovat KR ŠSČR a doporučit schválení či neschválení Výkonnému 
výboru ŠSČR, který tak učiní zpravidla na oficiální schůzi.  

Doporučujeme tedy všem uchazečům, aby své žádosti zasílali alespoň 3 měsíce předem a byl tak čas na 
jejich řádné prostudování a schválení. 

Odeslání později než 60 dní před schůzí FIDE je taktéž možné, je s ním ale spojen o 50 %, resp. 100 % 
vyšší poplatek. Výjimku tvoří uchazeči, kteří v této 60 denní lhůtě plnili svou poslední normu, těm je 
možné tento příplatek odpustit. 

Platnost samotného titulu je v současné době doživotní. "Použitelnost" titulu může být závislá na licenci 
a její platnosti. 

Obrázek 10: Seznam turnajů v archivu FIDE pro zadané období a stát. 

https://ratings.fide.com/fide_directory.phtml?country=CZE&list=825
http://www.fide.com/
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Jaké turnaje splňují podmínky: 

Podrobné oficiální požadavky jsou k nalezení v dokumentu v Handbooku FIDE. Většinu informací pro 
titul FA obsahuje článek 3 a pro IA článek 4. Relevantní jsou ale i články 2 a 5.  

Zjednodušeně a obecně řečeno – uchazeč o FA musí mít alespoň 3 vážné turnaje a uchazeč o IA alespoň 
4 vážné turnaje. Každý z nich ale může jeden vážný turnaj nahradit jedním turnajem v rapidu nebo bles-
kovém šachu.  

Turnaje musí být započítávané na FIDE ELO a musí být mezinárodní. To pro titul FA znamená alespoň 2 
federace a pro titul IA alespoň 3 federace. Výjimku tvoří mistrovství republiky mužů, resp. otevřené mis-
trovství republiky a Extraliga. 

Turnaj hraný švýcarským systémem pro uchazeče o FA musí mít dále alespoň 20 hráčů (30 pro ra-
pid/blic). Uzavřený turnaj každý s každým alespoň 10 hráčů a při hraní dvoukolově 6 hráčů.  

Pro titul IA jsou uznávány pouze otevřené turnaje s více než 100 hráči, oficiální akce FIDE, turnaje, kde je 
možné získat hráčské normy a pro zrychlená tempa pouze kontinentální či světová mistrovství. Všechny 
tyto normy musí být navíc odlišné od těch, které uchazeč využil pro udělení titulu FA a musí být získané 
až po jeho udělení.  

Tento výčet nenahrazuje oficiální dokument, kde jsou informace popsány více do hloubky (požadavky na 
počty kol atd.) a kde je možné najít další varianty zisku jednotlivých norem (např. účast na Olympiádě). 

Licence: 

I po zisku titulu IA může mezinárodní rozhodčí zvyšovat svou kvalifikaci a přesouvat se v žebříčku do 
vyšších kategorií, či získávat vyšší licenci, chcete-li.  

Pravidlům zisku vyšších licencí se věnuje speciální dokument, který najdete zde. 

Po zisku FA je rozhodčí automaticky zařazen do kategorie D. Samotný zisk IA rozhodčího automaticky 
neposouvá do kategorie vyšší, tento posun je spojen s dalšími náležitostmi popsanými v dokumentu 
výše. 

Rozhodčí s vyšší licencí poté může např. působit jako hlavní rozhodčí na mistrovstvích Evropy, světa ne-
bo se stát lektorem na seminářích pro FIDE rozhodčí (pouze jedna z podmínek).  

Jak je to s placením: 

Po řádném schválení žádosti o titul Výkonným výborem je odeslána na Sekretariát, který ji podá přímo 
KR FIDE. Sekretariát již sám kontaktuje každého uchazeče ohledně zaplacení příslušného poplatku podle 
článku 6 dokumentu v Handbooku FIDE. Ceny jsou uváděny v eurech, na účet svazu (viz stránky ŠSČR) se 
vždy zasílá částka podle kurzu ČNB v den odeslání. 

Nejasnosti: 

V případě dotazů a nejasností prosím kontaktujte svého oblíbeného člena z Komise rozhodčích. 

 

V Praze 1. 1. 2019 

Jiřina Prokopová, předsedkyně KR ŠSČR 

https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=41&view=category
http://www.fide.com/FIDE/handbook/RegsClassChessArbiters.pdf
https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=41&view=category
https://www.chess.cz/
https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-rozhodcich/kontakty-kr/

