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Úvod
V několika posledních letech vedl rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií
jednak k malému počtu dobře identifikovaných případů podvádění za pomoci počítače, a dále
ke zvýšenému vnímání zranitelnosti šachu veřejností. FIDE a Asociace šachových
profesionálů (ACP) toto společně označily za hlavní příčinu obav o důvěryhodnost šachu.
Jednoduše řečeno, nikdo nechce být spojován se sportem, jehož výsledky mohou být snadno
ovlivněny podváděním za pomoci počítače. Proto v polovině roku 2013 FIDE a ACP zřídily
společný „Výbor FIDE/ACP proti podvádění“.1
Mezitímco byl Výbor požádán i o dohled nad tradičnějšími oblastmi podvodů (jako ratingové
podvody, fiktivní turnaje a manipulace s výsledky), došlo k brzké shodě zaměřit se na boj
proti hře za pomoci počítače jako nejvíce pociťované hrozbě pro poctivost šachu. Výbor
si samozřejmě ponechává pravomoc rovněž nad výše zmíněnými oblastmi, ale bude se jimi
zabývat až ve druhé fázi rozvoje své činnosti, protože současná Pravidla šachu jsou
považována za dostačující k potlačování takových podvodů. Podvádění za pomoci počítače
má přednost jednak jako hrozba sama o sobě, jednak kvůli nutnosti dodatků k Pravidlům
šachu a soutěžním pravidlům. FIDE i ACP uznávají význam a naléhavou potřebu této práce.
Tento dokument obsahuje úvodní sadu doporučení od Výboru. První a nejdůležitější
doporučení je, aby FIDE zřídila stálou Komisi proti podvádění (ACC). Komise funguje
s cílem předcházet případům podvádění a zabránit rozšíření s tím související záplavy
falešných obvinění. Za účelem dosažení tohoto výsledku Komise:
-

monitoruje a neustále zlepšuje systém a regulace proti podvádění,
vytváří školení pro rozhodčí a organizátory,
provádí namátkové kontroly hráčů a turnajů, a to jak na místě, tak na dálku,
přijímá stížnosti,
vyšetřuje zahájené případy,
činí doporučení ostatním komisím FIDE a navrhuje změny Pravidel šachu,
Turnajových pravidel, Ratingových pravidel, Pravidel pro mezinárodní tituly.

Výbor zde doporučuje nové procedury pro hlášení a vyšetřování případů podezření
z podvodu. Kde to bylo nutné, byla tato doporučení vytvářena ve spolupráci s ostatními
komisemi FIDE, jako např. Komise pro MS a olympiády, Komise pro pravidla, Klasifikační
komise, Etická komise, Komise pro akce FIDE a Komise rozhodčích. V některých případech
již byly těmito komisemi podniknuty kroky v oblasti boje proti podvádění, přičemž tyto
změny byly zaznamenány v tomto dokumentu.
Výbor doporučuje zavedení Internetového nástroje FIDE pro předběžné testování partií,
společně s přijetím důkladné testovací procedury v případech stížností zahrnujících obvinění
_______________________
1
Tento dokument připravili Klaus Deventer, Laurent Freyd, Yuri Garrett, Israel Gelfer (předseda),
Konstatntin Landa, Shaun Press a Kenneth Regan a je výsledkem, mimo mnoha jiných diskusí a setkání
Výboru, dvou klíčových setkání v Paříži (říjen 2013) a v Buffalu (duben 2014) a navazujícího setkání
v Bergamu (červenec 2014) a v Tromso (srpen 2014). Hodnotné příspěvky pocházejí také od ostatních
členů Výboru, včetně Nicka Faulkse, Miguela Illescase a George Mastrokoukose, a externích odborníků
včetně Andrey Graffiniho, Julii Levitan, Barlomieje Mycieji, Takise Nikopoulose a Emila Sutovského.
Všechna jména jsou uvedena v abecedním pořadí.
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týkající se povahy zahraných tahů. Tyto prostředky splňují nejvyšší akademické a právní
standardy, neboť jejich vědecká metodika byla předmětem publikace a odborné recenze,
má nízkou a zdokumentovanou chybovost, podstoupila rozsáhlé empirické testování,
je soustavně udržována a je všeobecně uznána vědeckou obcí. Jakmile bude k dispozici, bude
Internetový nástroj pro testování partií přístupný pro rozhodčí a šachové funkcionáře a bude
užitečným prostředkem pro předcházení podvodům. Testovací postupy budou dodržovat
požadavky na ochranu soukromí stanovené FIDE a ACC.
Tento dokument představuje sadu doporučení pro rozhodčí a pro Komisi rozhodčích, z nichž
nejdůležitější je apel na „neustálý výcvik“ na poli boje proti podvádění. Zamýšlený účel
těchto doporučení je připravit rozhodčí, aby se přizpůsobili změnám zavedeným novou
strukturou proti podvádění (AC). Tento přístup uznává velkou rychlost vývoje informačních
technologií, ohromnou rozmanitost domnělých mechanismů podvádění v nedávných letech
a potřebu být informován při novém vývoji případů.
Konečně, Výbor má zájem sdílet s Generálním shromážděním a funkcionáři FIDE představu,
že úkol, který před nimi leží, je citlivý a mimořádně komplikovaný, přičemž FIDE ani nikdo
jiný dosud nezískali potřebnou dovednost k jeho řešení. Výbor jednak cítí, že navrhovaná
regulace přispěje k vypořádání se s podváděním a posílí důvěru všech zúčastněných, jednak
si uvědomuje, že budou potřeba budoucí úpravy, aby byl přesně nastaven systém ve světle
zkušeností z prvního období jeho fungování. Rovněž měnící se prostředí, v němž bude ACC
působit, vyžaduje potřebnou opatrnost. Tedy výsledky současného návrhu vyžadují neustálý
monitoring a pravděpodobně i důkladné zhodnocení v průběhu několika příštích let. Jednou
velkou oblastí zlepšování by mohlo být např. zapojení národních šachových federací do boje
proti podvodům, i když zatím tyto federace nebyly osloveny.
Doufejme, že Výbor poskytl FIDE pečlivě vyváženou startovní pozici pro další rozvoj
úplného systému proti podvádění, který prokáže zvýšenou úspěšnost při zajištění
dlouhotrvající důvěry v šachovou hru.
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Část první – Struktura Komise
Výbor FIDE/ACP proti podvádění doporučuje vytvoření stálé komise FIDE zvané Komise
FIDE proti podvádění.
A. Členové a předseda
Komise by měla být složena ze sedmi členů, kteří budou jmenováni každé čtyři roky. Složení
Komise je následující:
-

Tři členové jsou doporučeni FIDE,
Tři členové jsou doporučeni ACP,
Jeden člen by měl být technický expert v oblasti podvádění za pomoci počítače
a je společně nominován FIDE a ACP.

Předseda Komise je doporučen prezidentem FIDE a schválen generálním shromážděním
FIDE.
B. Rozsah působnosti
Komise je odpovědná za tvorbu předpisů týkajících se boje proti podvádění v šachu.
Kde je to nutné, dává Komise doporučení ostatním komisím, jichž se téma týká, a navrhuje
změny Pravidel šachu, Turnajových pravidel, Ratingových pravidel a Pravidel
pro mezinárodní tituly.
Komise má pravomoc provádět kontroly v místě jakýchkoliv ratingovaných akcí FIDE.
Komise je odpovědná za vyšetřování případů porušení předpisů proti podvádění,
jak je definováno v části třetí tohoto dokumentu, a za přednesení takových případů Etické
komisi FIDE.
C. Fungování
Komise se schází osobně nejméně jednou ročně za účelem revize a případné novelizace svých
pravidel. Komise také každoročně zveřejňuje zprávy o své činnosti, včetně statistik počtu
vyšetřovaných případů porušení pravidel proti podvádění s rozlišením počtu prokázaných
a neprokázaných provinění.
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Část druhá – Obecný a právní rámec

A. Úvod
ACC uznává, že podvody za pomoci počítače představují hlavní hrozbu pro poctivost
a důvěryhodnost šachu a že jsou tedy potřebné okamžité kroky k úpravě Pravidel šachu
a dalších předpisů.
Přestože ACC věří, že podvádění není tak rozšířeno, jak by si někdo mohl pomyslet, zároveň
uznává prvořadou důležitost zajištění toho, aby hráči, šachová veřejnost, sponzoři a další
zainteresované subjekty vnímali naši hru jako čistou. K dosažení tohoto cíle je potřebné
společné úsilí šachových funkcionářů a orgánů, organizátorů, hráčů a rozhodčích. Je potřeba,
aby funkcionáři měli snahu omezit podvádění vysoko na svém seznamu priorit; je potřeba
aby se hráči vzdali části svého pohodlí a soukromí k ochraně svých vlastních zájmů;
a je potřeba, aby rozhodčí získali více proaktivní přístup ke své roli a povinnostem.
V Pravidlech šachu a Stanovách FIDE se zavádí změny potřebné k vytvoření a zplnomocnění
Komise proti podvádění, ke stanovení právního základu pro sankce za podvádění, k zavedení
možnosti osobních prohlídek během turnajů, k umožnění vyšetřování a k oddělenému
posuzování stížností, jakož i k oprávnění a výcviku rozhodčích k řešení problému podvádění.
Spíše než aby se ACC snažila definovat pojmy „podvádění“ a „podvodník“, rozhodla
se pro definici konkrétních kritérií pro identifikaci přestupků a pro zajištění fair play.
Zde uvedené návrhy by měly předcházet všem známým způsobům podvádění za pomoci
počítače a ostatní způsoby by měly maximálně ztížit. Druhá sada opatření pro kontrolu partií
jednak na místě, jednak pro vzdálenou kontrolu, společně s nástroji pro statistickou analýzu
a pro interpretaci jejích výsledků, poskytne další jistotu a pomůže rozhodčím. Statistické
nástroje budou užívat předem určená kritéria pro identifikování jakýchkoliv odchylek
od v podstatě normální hry a pro rozeznání případů, kdy domnělé odchylky nejsou podstatné.
A také bude vytvořena sada trestů, jak automatických, tak ponechaných volnému uvážení,
ukládaných jak ihned na místě, tak ex post.
Tedy tento rámec proti podvádění povede k nezbytným změnám v Pravidlech šachu,
k doporučením pro rozhodčí, ke zřízení stálé Komise FIDE proti podvádění a k zavedení
procesu „stížnost – posouzení – odvolání“ pro porušení předpisů proti podvádění.
B. Rozsah působnosti
Doporučení této Komise mají pokrýt všechny akce zasílané na rating FIDE. Avšak Komise
uznává, že jsou podstatné rozdíly mezi různými typy akcí, a proto rozlišila tři kategorie
turnajů:
(A) Akce, které vyžadují maximální úroveň ochrany:
Akce úrovně 1 FIDE (jak jsou definovány v Turnajových pravidlech FIDE)
Turnaje hrané systémem každý s každým s průměrným ratingem 2600 a více (2400 pro
ženské turnaje);
Akce s cenovým fondem minimálně 100 000 EUR.
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(B) Akce, které vyžadují zvýšenou úroveň ochrany:
Akce úrovně 2 FIDE (jak jsou definovány v Turnajových pravidlech FIDE)
Akce s cenovým fondem minimálně 20 000 EUR;
Turnaje hrané systémem každý s každým s průměrným ratingem 2400 a více (2200 pro
ženské turnaje);
Všechny turnaje, které umožňují získat normy pro tituly.
(C) Akce, pro které postačí běžná úroveň ochrany:
Akce úrovně 3 FIDE (jak jsou definovány v Turnajových pravidlech FIDE)
Dále ACC důrazně doporučuje, aby organizátoři národních mistrovství jednotlivců, národních
mistrovství družstev a národních juniorských či mládežnických mistrovství použili úroveň
ochrany o jeden stupeň vyšší než by vyžadovala obdobná nemistrovská soutěž.
Opatření proti podvádění se budou měnit napříč jednotlivými kategoriemi, aby byl vzat
do úvahy jednak rozdílný ekonomický dopad takových opatření, a rovněž se vyšlo vstříc
amatérským hráčům, kteří se účastní mnoha FIDE ratingovaných turnajů. Seznam opatření
je specifikován pod nadpisem „Prevence“ níže.
S cílem vytvoření dostatečné nezaujaté databáze partií, jakož i v zájmu učinit statistickou
analýzu ještě přesnější, jsou všechny partie sehrané od 1.1.2012 předmětem možného
testování ze strany ACC. To umožní, aby se proti podvádění zaměřená analýza týkala širšího
vzorku partií, a to do doby až 18 měsíců před oznámením o zřízení Výboru FIDE/ACP proti
podvádění. U jakéhokoliv hráče vyšetřovaného kvůli partiím sehraným po přijetí legislativy
upravující ACC tak mohou být testování podrobeny také jeho dřívější partie zpětně
až do 1.1.2012. Partie sehrané 31.12.2011 a dříve už nebudou spadat pod pravomoc ACC.
C. Prevence
Pravidla šachu FIDE, která nabyla účinnosti 1. července 2014, obsahují rozšířená ustanovení
výslovně zakazující užití externích informací během partie. Konkrétně pravidlo 11.3.1 Hráčům je zakázáno používat v průběhu partie jakékoli poznámky, informační
zdroje, rady nebo „analyzovat“ jakoukoliv partii na jiné šachovnici.
- bylo doplněno pravidlem týkajícím se elektronických zařízení:
11.3.2.1 a 11.3.2.2 Hráčům je zakázáno mít u sebe v průběhu partie v hracím
prostoru mobilní telefon a/nebo jiné elektronické komunikační prostředky2. Pokud
se zjistí, že hráč přinesl takové zařízení do hracího prostoru, prohrává partii. Soupeř
partii vyhrává. Rozpis soutěže může určit jiný, méně přísný, trest.
Nová pravidla také zmocňují rozhodčího zajistit, že výše zmíněné pravidlo bude dodrženo:
Rozhodčí může po hráči požadovat, aby v soukromí umožnil kontrolu svého oděvu,
tašek a jiných věcí. Kontrolu hráče provede rozhodčí nebo osoba jím pověřená. Osoba
_____________
2 Výbor doporučuje, aby současná formulace tohoto bodu byla změněna z „elektronické komunikační
prostředky“ na „jiné zařízení schopné provádět nebo přenášet šachovou analýzu“.

6

provádějící kontrolu musí být stejného pohlaví jako hráč. Jestliže se hráč odmítne
podrobit této kontrole, bude rozhodčím potrestán podle článku 12.9.
Je na zvážení organizátorů turnajů, zda zavedou vlastní pravidla a podmínky pro svoje akce
za předpokladu, že jsou v souladu s Pravidly šachu.
Výbor se proto domnívá, že jsou vhodné tři úrovně ochrany: standardní ochrana, zvýšená
ochrana a maximální ochrana. Tyto úrovně ochrany by měly odpovídat třem typům turnajů
uvedeným v oddílu 2.B. Na základě řádně zdůvodněné žádosti organizátora turnaje může
ACC udělit výjimku z níže uvedených prvků ochrany. Žádost o výjimku musí být podána
předem a uvádět adekvátní opatření proti podvodům přizpůsobená velikosti a rozpočtu
turnaje. Počet výjimek, o které bylo požádáno jedním organizátorem, není omezen.
Turnaje, u kterých bude zjištěno, že neodpovídají požadavkům boje proti podvádění, nebudou
zaslány na rating.
1) Standardní ochrana – aplikovat v turnajích uvedených v oddílu 2.B.
i)

Rozhodčí by měli hráče upozornit na existenci nových pravidel proti podvádění;

ii)

Organizátoři musí jasně a pečlivě označit oblast pro hráče („hrací prostor“) a pro
diváky. Organizátoři a rozhodčí předchází proniknutí jakékoliv šachové informace
z míst mimo hrací prostor do něj. Organizátoři všemi dostupnými rozumnými
prostředky usilují o zabránění kontaktu mezi hráči a diváky. Pokud je to možné zajistí
se oddělená občerstvení/toalety/prostory pro kouření pro hráče a diváky.

iii) Doporučuje se přijmout alespoň jedno bezpečnostní opatření z Přílohy D;
iv) Doporučuje se poslat všechny dostupné partie v PGN formátu ke kontrole
Internetovým nástrojem FIDE pro testování partií. Partie z turnajů, ve kterých se hraje
o normy, se k takové kontrole posílají povinně;
v)

Od organizátorů se požaduje, aby identifikovali opatření proti podvádění již při
registraci turnaje u Klasifikační komise FIDE. Organizátoři žádající o výjimky
z aplikace opatření proti podvádění tak musí učinit u ACC nejpozději čtyři týdny před
začátkem turnaje;

vi) Nové články 11.3.2.1 a 11.3.2.2 Pravidel šachu se budou aplikovat v mírnější verzi
s ohledem na to, že mnoho amatérských hráčů se turnaje účastní po zaměstnání nebo
jiné společenské aktivitě. Pro ně by se mohlo ukázat být nepohodlným či nemožným
zanechávat všechna elektronická zařízení mimo hrací prostor. ACC proto doporučuje
Komisi pro pravidla změnit články 11.3.2.1 a 11.3.2.2 Pravidel šachu tak, aby
vyhovovaly následujícímu přístupu:
„V turnajích otevřených pro amatéry můžou a měly by být učiněny výjimky
ze zákazu vnášení elektronických zařízení do hracího prostoru. Ovšem hráč
za žádných okolností nesmí mobilní telefon nebo jiné zařízení schopné provádění
nebo přenosu šachové analýzy, ať zapnuté či vypnuté, mít u sebe během partie.
To zahrnuje, ale není omezeno jen na nošení zařízení v tašce nebo v kapse bundy.
Kterýkoli hráč přistižený, že nosí takové zařízení, partii okamžitě prohrává
se zápočtem na rating. Druhý přestupek během téhož turnaje má za následek
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okamžité vyloučení z turnaje a hráčovo jméno bude předáno ACC k dalšímu
vyšetřování.“
2) Zvýšená ochrana – aplikovat v turnajích uvedených v oddílu 2.B.
i)

Rozhodčí by měli hráče upozornit na existenci nových pravidel proti podvádění;

ii)

Organizátoři musí jasně a pečlivě označit oblast pro hráče („hrací prostor“)
a pro diváky. Organizátoři a rozhodčí předchází proniknutí jakékoliv šachové
informace z míst mimo hrací prostor do něj. Organizátoři všemožně rozumnými
prostředky usilují o zabránění kontaktu mezi hráči a diváky. Pokud je to možné zajistí
se oddělená občerstvení/toalety/prostory pro kouření pro hráče a diváky.

iii) Každý turnaj by měl přijmout alespoň jedno bezpečnostní opatření z Přílohy D.
Je doporučováno další zabezpečení ve formě např. detektorů kovů, rentgenových
zařízení, skenerů, elektronických rušičů signálů, apod. obsluhované kvalifikovaným
personálem, za podmínky, že je v souladu s právními předpisy platnými v místě
konání;
iv) Doporučuje se poslat všechny dostupné partie v PGN formátu ke kontrole
Internetovým nástrojem FIDE pro testování partií. Partie z turnajů, ve kterých se hraje
o normy, se k takové kontrole posílají povinně;
v)

Od organizátorů se požaduje, aby identifikovali opatření proti podvádění již při
registraci turnaje u Klasifikační komise FIDE. Organizátoři žádající o výjimky
z aplikace opatření proti podvádění tak musí učinit u ACC nejpozději čtyři týdny před
začátkem turnaje;

vi) Nové články 11.3.2.1 a 11.3.2.2 Pravidel šachu se budou aplikovat v mírnější verzi
s ohledem na to, že mnoho amatérských hráčů se turnaje účastní po zaměstnání nebo
jiné společenské aktivitě. Pro ně by se mohlo ukázat být nepohodlným či nemožným
zanechávat všechna elektronická zařízení mimo hrací prostor. ACC proto doporučuje
RTRC změnit články 11.3.2.1 a 11.3.2.2 Pravidel šachu tak, aby vyhovovaly
následujícímu přístupu:
„V turnajích otevřených pro amatéry můžou a měly by být učiněny výjimky
ze zákazu vnášení elektronických zařízení do hracího prostoru. Ovšem hráč
za žádných okolností nesmí mobilní telefon nebo jiné zařízení schopné provádění
nebo přenosu šachové analýzy, ať zapnuté či vypnuté, mít u sebe během partie.
To zahrnuje, ale není omezeno jen na nošení zařízení v tašce nebo v kapse bundy.
Kterýkoli hráč přistižený, že nosí takové zařízení, partii okamžitě prohrává
se zápočtem na rating. Druhý přestupek během téhož turnaje má za následek
okamžité vyloučení z turnaje a hráčovo jméno bude předáno ACC k dalšímu
vyšetřování.“3
vii) Organizátorům se důrazně doporučuje zajistit bezpečná zařízení pro ukládání
elektronických prostředků;

_____________
3 Toto téma bylo již probíráno na schůzi Komise pro pravidla konané dne 5. srpna 2014.
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viii) Organizátorům a rozhodčím se doporučuje provádět během akce testy pomocí
Internetového nástroje FIDE pro testování partií.
3) Maximální ochrana – aplikovat v turnajích uvedených v oddílu 2.B.
i)

Rozhodčí by měli hráče upozornit na existenci nových pravidel proti podvádění;

ii)

Organizátoři musí jasně a pečlivě označit oblast pro hráče („hrací prostor“)
a pro diváky. Organizátoři a rozhodčí předchází proniknutí jakékoliv šachové
informace z míst mimo hrací prostor do něj. Organizátoři všemožně rozumnými
prostředky usilují o zabránění kontaktu mezi hráči a diváky. Pokud je to možné zajistí
se oddělená občerstvení/toalety/prostory pro kouření pro hráče a diváky.

iii) Každý turnaj by měl přijmout alespoň jedno bezpečnostní opatření z Přílohy D.
Je doporučováno další zabezpečení ve formě např. detektorů kovů, rentgenových
zařízení, skenerů, elektronických rušičů signálů, apod. obsluhované kvalifikovaným
personálem, za podmínky, že podléhá příslušným omezením daným místní
legislativou;
iv) Povinnost poslat všechny dostupné partie v PGN formátu ke kontrole Internetovým
nástrojem FIDE pro testování partií. Pro turnaje v rapid šachu a bleskovém šachu
se tento postup doporučuje;
v)

Od organizátorů se požaduje, aby identifikovali opatření proti podvádění již při
registraci turnaje u Klasifikační komise FIDE. Organizátoři žádající o výjimky
z aplikace opatření proti podvádění tak musí učinit u ACC nejpozději čtyři týdny před
začátkem turnaje;

vi) Povinností organizátorů a rozhodčích je aplikace článků 11.3.2.1 a 11.3.2.2 Pravidel
šachu, jež nelze zmírnit doplňujícími pravidly soutěže. Každé porušení těchto článků
potrestá rozhodčí v souladu s článkem 12.9.6 Pravidel šachu prohlášením hráčovy
partie za prohranou.
vii) Organizátorům se důrazně doporučuje zajistit bezpečná zařízení pro ukládání
elektronických prostředků;
viii) Organizátorům a rozhodčím se doporučuje provádět během akce testy pomocí
Internetového nástroje FIDE pro testování partií.
Organizátoři akcí, kterým je vyhrazena zvýšená či maximální úroveň ochrany, mohou
požádat ACC o radu ohledně volby adekvátních opatření proti podvodům, přizpůsobených
velikosti a rozpočtu turnaje. Rozhodnutí ACC v této věci je konečné.
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D. Inspekce na místě
Všichni členové ACC mají pravomoc provést inspekci na místě během jakékoliv soutěže, jejíž
výsledky jsou započítány na FRL. Náklady spojené s inspekcemi ACC schválenými jejím
předsedou nese FIDE. Inspekce ACC mohou být provedeny bez předchozího oznámení
organizátorům a rozhodčím. Organizátoři a rozhodčí, byli-li o to požádáni, poskytnou během
inspekce členům ACC potřebnou součinnost.
E. Internetový nástroj FIDE pro testování partií
FIDE bude poskytovat Internetový nástroj pro testování partií, který bude k dispozici všem
oprávněným funkcionářům FIDE (Mezinárodní organizátoři, Mezinárodní rozhodčí, členové
ACC) a národním federacím. Nástroj musí být umístěn na speciální internetové stránce FIDE
a všem oprávněným bude umožňovat nahrát partie ve formátu PGN pro „rychlý test“, který
bude identifikovat potenciální podezřelé v turnaji. Pojmem „testování“ je myšleno
to, že nástroj poskytuje pouze předběžný test bez relevance pro rozhodnutí, s výjimkou
případů, kdy bude možno se na něj odvolat při zamítnutí obvinění a při odmítnutí provést
ruční plný test.
Výsledky testu se drží v utajení a jsou určeny výhradně pro hlavního rozhodčího při určování
případů vyžadujících další opatření k ujištění, že hráči dodržují pravidla. Bude-li
o to požádána, ACC poskytne hlavnímu rozhodčímu pomoc při určování takových opatření.
Je třeba zdůraznit, že pouze „plný test“ může poskytnout spolehlivý statistický důkaz o tom,
zda podezřelý hráč dostává externí rady, takže výsledky „rychlého testu“ nejsou použitelné
pro kladná rozhodnutí o stížnostech.
Internetový nástroj FIDE pro testování partií bude vyžadovat následující investice ze strany
FIDE:
1) multiprocesorový počítač schopný zpracovávat velmi vysoký počet partií za hodinu;
2) odpovídající kapacita úložiště;
3) speciální uživatelsky přívětivé internetové grafické rozhraní;
4) zvláštní certifikovaný software pro zpracovávání partií schválený ACC;
5) instrukce pro užívání (administrátoři a koncoví uživatelé);
6) jeden či více systémových administrátorů;
7) systém hesel pro omezení zevního přístupu;
8) smlouva s poskytovatelem serverových zařízení;
9) neustálá běžná a mimořádná údržba softwaru.
Takové vybavení bude dostatečné pro provádění plných testů pod dohledem ACC.
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Část třetí – Stížnosti
Zacházení se stížnostmi je citlivá fáze boje proti podvodům. ACC uznává, že rozrůstání počtu
stížností od hráčů není žádoucí. Aby stížnosti byly založeny na přímých důkazech, nikoli
na klepech, ACC se ujala formulace předpokladů, které musí splňovat jakékoliv obvinění
z porušení pravidel proti podvodům. Toto se vztahuje na postup vyřizování jak stížností
při turnaji, tak stížností po turnaji, jak jsou popsány níže, přičemž ACC zároveň navrhuje,
aby byl zaveden systém trestů s cílem odradit od vznášení mnohočetných nepodložených
obvinění.
Z těchto důvodů má rozhodčí během turnaje povinnost vyžadovat písemnou formu podání
u jakéhokoliv obvinění z porušení pravidel proti podvádění hráčem s FIDE Elo. Proto nikdo
nemůže „neformálně“ sdělit rozhodčímu, že podezřívá jiného hráče z porušení pravidel proti
podvádění. Toto se vztahuje na jakoukoliv osobu mající identifikační číslo FIDE. Namísto
toho musí být vyplněna oficiální stížnost. Všechny písemné stížnosti a jakákoliv písemná
komunikace vztahující se k těmto stížnostem musí být rozhodčím řádně evidovány a následně
předloženy ACC.
Díl A – Stížnosti při turnaji
Možná porušení mohou být pozorována během hry přímo rozhodčím. Stejně tak mohou být
rozhodčímu oznámena hráčem, divákem nebo samozřejmě i ACC (např. na základě statistické
analýzy nebo kontroly na místě).
Jestliže je oznámení založeno na možném porušení článku 11.2.1 až 11.2.4 nebo 11.3.1
Pravidel šachu, rozhodčí porušení vyšetří běžným způsobem, případně za použití trestu dle
článku 12.9.
Jestliže se stížnost týká specificky možného porušení pravidel proti podvádění, hlavní
rozhodčí nejprve identifikuje stěžovatele a požádá ho, aby vyplnil formulář stížnosti (Příloha
A). Hlavní rozhodčí informuje stěžovatele o trestu za podání falešného obvinění. Stěžovatel
uvede rozhodčímu důvody pro podání stížnosti a podepíše vyplněný formulář. Pokud však
je stěžovatel nečinný, rozhodčí zaznamená jméno stěžovatele a požádá ho o podpis, a teprve
později (avšak do konce příslušného kola) bude po stěžovateli požadovat vyplnění formuláře.
Jestliže stěžovatel nevyplní formulář stížnosti ani ve výše uvedeném nejzazším termínu, může
obdržet varování od hlavního rozhodčího, načež bude jeho jméno uvedeno ve zvláštní
„Databázi varování“ vedené ACC.
Po obdržení stížnosti rozhodčí podnikne kroky k jejímu prověření, pokud možno
v součinnosti s ACC, s užitím vlastního úsudku, jak má být šetření provedeno. Jakékoliv další
informace, které rozhodčí shromáždil, připojí do protokolu.
Protokol se na konci turnaje posílá do Kanceláře FIDE, která ho předá ACC. Veškeré
informace v protokolu zůstávají tajné až do ukončení vyšetřování ACC. V případě porušení
požadavku utajení buď stěžovateli, hlavním rozhodčím, anebo jakoukoliv jinou osobou
se znalostí o stížnosti, před dokončením vyšetřování, si ACC vyhrazuje právo zveřejnit
detaily vyšetřování a porušovatele oznámí Etickému výboru.
Po dokončení vyšetřování ACC vydá oficiální zprávu vysvětlující svůj postup a rozhodnutí.
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Jestliže je stížnost zjevně nepodložená (tj. není založená na solidních důkazech4), stěžovatel
může obdržet varování od ACC, načež bude jeho jméno uvedeno ve zvláštní „Databázi
varování“ vedené ACC. Po obdržení druhého varování během šesti měsíců je stěžovatel
potrestán (tři měsíce zákazu činnosti za první přestupek, šest měsíců zákazu činnosti
při dalších přestupcích).
Díl B – Stížnosti po turnaji
Potenciální podvádění může být také oznámeno po skončení turnaje, a to např. na základě
nových zjištění (např. příznaky nestandardního užívání zařízení, přiznání, statistické důkazy).
Obecně by Stížnost po turnaji (PTC) měla být založena na velmi solidních důkazech
a od stěžovatele je požadován velmi přesný popis případu, aby se jím ACC zabývala. PTC
mohou být podávány jen zainteresovanými subjekty (hráči, šachové federace, funkcionáři).
Zahájit případ může také sama ACC na základě vlastních poturnajových zjištění.
Stěžovatel podává stížnost adresovanou ACC na formuláři (Příloha B). Stěžovatel uvede
důvody stížnosti, včetně případné podpůrné statistické analýzy, a specifikuje všechny přímé
a nepřímé důkazy, které získal.
Všechny informace v PTC zůstávají utajené do doby ukončení vyšetřování ACC.
Po dokončení vyšetřování ACC vydá oficiální zprávu vysvětlující svůj postup a rozhodnutí.
Nakládání s případy požadavku utajení, jakož i systém varování a trestů za zjevně
nepodložené stížnosti, jsou stejné jako u stížností při turnaji.

_____________
4 Solidní důkazy znamenají takovou převahu relevantních důkazů, že rozumná osoba posuzující záležitost jako
celek je bude považovat za dostačující k učinění závěru, že prokazovaný fakt je spíše pravdivý než
nepravdivý.
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Část čtvrtá – Vyšetřování
Vyšetřování údajných porušení pravidel proti podvádění může být zahájeno:
1) stížností při turnaji a oznámením hlavního rozhodčího nebo organizátora během turnaje;
2) stížností po turnaji; nebo
3) jako výsledek vyšetřování zahájeného z vlastní iniciativy ACC.
Každé vyšetřování bude prováděno Vyšetřovací komorou (IC), tvořenou třemi členy,
v souladu s kapitolou A08, článkem 2.5 Stanov FIDE Všichni členové IC jsou jmenováni
Prezidentskou radou FIDE po poradě s ACC a EC. Je žádoucí, aby členové IC byli odborníky
v oboru boje proti podvádění a/nebo právními odborníky.
IC se zaměří jak na hmotné důkazy, tak na důkazy plynoucí z pozorování, předložené
ve stížnosti a/nebo v oznámení. IC věnuje pozornost také statistickým důkazům
shromážděným jako část vyšetřování. IC může během svého vyšetřování také shromažďovat
další důkazy, např. užitím statistických nástrojů nebo požadováním dalších informací
od organizátorů turnaje, rozhodčích a hráčů. Hráči, organizátoři, rozhodčí, národní šachové
federace a další zúčastnění jsou povinni spolupracovat s IC v zájmu usnadnění její práce.
IC vyšetří každý případ během šedesátidenní lhůty po obdržení stížnosti a/nebo zprávy.
Jestliže vyšetřování IC podporuje obvinění z porušení pravidel proti podvádění, IC předá svou
zprávu ACC, a bude svolána schůze jako naléhavá záležitost. Členové ACC budou povoláni
hlasovat o zprávě IC do sedmi dnů po jejím obdržení. Výsledkem schůze bude dosažené
rozhodnutí o tom, zda důkazy prokazují, že došlo k porušení pravidel proti podvádění. Jestliže
ACC rozhodne, že k takovému porušení došlo, bude případ formálně předán Etické komisi
FIDE k rozhodnutí.
Za účelem výpomoci ACC při provádění poturnajové analýzy Výbor doporučuje,
aby Klasifikační komise FIDE rozšířila své požadavky a vyžadovala:
-

-

zaslání na FIDE kompletního souboru partií u akcí typu A; pro národní mistrovství
jednotlivců a družstev se toto opatření použije podle možností;
zaslání na FIDE kompletního souboru partií medailistů (1. až 3. místo) ze světových
a kontinentálních akcí mládeže a juniorů FIDE (a doporučuje se zaslání všech partií
z každé akce); a
ze všech akcí zaslání na FIDE kompletního souboru partií hráčů, kteří získali normu
pro titul.

Normy pro žádosti o tituly budou považovány za platné až po zaslání a otestování PGN
souboru obsahujícího partie z příslušných turnajů všech žadatelů o tituly.
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Část pátá – Sankce
Vzhledem k tomu, že je žádoucí rozhodovat o obviněních z porušení pravidel proti podvádění
pokud možno co nejrychleji, Výbor považuje za vhodné, aby ACC FIDE byla tím, kdo
předkládá případy Etické komisi FIDE (EC). Toto je v zájmu hráčů, kteří mohou očekávat
stejně tak rychlý průběh řízení.
A. Systém sankcí
Po skončení vyšetřování a závěru EC, že k porušení pravidel proti podvádění došlo, EC uloží
sankce podle tohoto systému:
1. Uložení sankcí
ACC doporučuje tyto sankce:
První přestupek - zákaz účasti na ratingových akcích FIDE až na 3 roky (u obviněného
v době přestupku mladšího 14 let zákaz do 1 roku; u obviněného v době přestupku
mladšího 18 let zákaz do 2 let)
Druhý přestupek - zákaz účasti na ratingových akcích FIDE až na 15 let.5
Pokud je hráč shledán vinným z porušení pravidel proti podvádění, budou mu FIDE odebrány
všechny tituly a normy.
2. Účinek na partie v turnaji, ve kterém došlo k porušení pravidel proti podvádění
ACC doporučuje, aby pro akce, na nichž bylo prokázáno porušení pravidel proti podvádění
(buď během samotného turnaje, bezprostředně po ukončení odvolacího řízení, nebo po vzdání
se práva na odvolání obviněným), Klasifikační komise FIDE přijala tyto přístupy: Žádná
partie provinivšího se hráče nebude ratingována, s výjimkou případu, kdy byla partie
v průběhu hry prohlášena za prohranou. Takové partie budou do ukončení dalšího procesu
ratingovány jako vítězné soupeře. Navíc platí toto:
V turnaji jednotlivců každý s každým jsou všechny partie provinilce započítány jako jeho
prohra a pro jeho soupeře započítány jako nesehrané výhry. Turnaj zůstává platný z hlediska
plnění norem.
V otevřeném turnaji jednotlivců je provinilec vyřazen z konečného pořadí. Každá jeho partie
je považována za prohru, ale soupeřovy body zůstávají nezměněny. Všechny partie jsou
nahlášeny jako nesehrané.
_____________
5 V současné době je maximální délka zákazu, který může být uložen Etickou komisí FIDE, 3 roky. Výbor
doporučuje, aby Stanovy FIDE byly změněny tak, aby umožňovaly Etické komisi ukládat výše uvedené
tresty.
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V soutěži družstev je provinilcův tým vyřazen z celkového pořadí. Výsledky družstev soupeřů
zůstávají nezměněny. Každá provinilcova partie je považována za prohranou, ale soupeřovy
body zůstávají nezměněny. Všechny partie jsou nahlášeny jako nesehrané.
Jakékoliv provinilcem splněné normy jsou neplatné.
3. Další opatření k nápravě
Jestliže provinilec získal cenu, vrátí ji okamžitě organizátorům turnaje. Nesplnění této
povinnosti je považováno za další porušení pravidel proti podvádění a vede k okamžitému
potrestání.
B. Procesní postup, preventivní pozastavení činnosti, obnovení činnosti
Po obdržení závěrečné zprávy ACC Etická komise FIDE dle svého statutu projedná případ
a vyhlásí rozhodnutí. ACC požaduje, aby EC vyslechla žalobce a obviněného ve lhůtě 30 dnů
a vyhlásila rozhodnutí ve lhůtě 75 dnů od předání závěrečné zprávy ACC. Za mimořádných
okolností lze tuto lhůtu posunout o dalších 45 dnů. Tresty uložené EC na základě zprávy ACC
jsou účinné okamžitě po svém zveřejnění.
Po předání své zprávy může ACC také požádat předsedu EC, aby rozhodl o preventivním
pozastavení činnosti. Preventivní pozastavení činnosti nabývá účinnosti od data svého
vyhlášení do data rozhodnutí ve věci samé, anebo do 75. dne po předání zprávy ACC Etické
komisi, podle toho, co nastane dříve. Za mimořádných okolností může být preventivní
pozastavení činnosti prodlouženo o dalších 45 dnů.
Hráč, kterému bylo uloženo pozastavení činnosti na dobu delší než 5 let, může požádat
o obnovení činnosti po 5 letech od uložení pozastavení činnosti a poté vždy po dalších 5
letech. Žádosti o obnovení činnosti posuzuje Etická komise FIDE.
C. Publicita ratingové listiny FIDE
Hráči s pozastavenou činností jsou vyřazeni ze zveřejněné Ratingové listiny FIDE a nejsou
vidět na internetových stránkách FIDE po celou dobu pozastavení činnosti. Povinností
rozhodčích je zkontrolovat, zda hráči se zájmem o účast v soutěži nemají uložen trest
od ACC. V případě pochybností rozhodčí musí požádat funkcionáře FIDE o ověření statusu
hráče.
Pokud hlavní organizátor vědomě přijme do turnaje hráče, který je na základě trestu od ACC
vyřazen z Ratingové listiny FIDE, turnaj nebude započítán na rating FIDE a jakékoliv získané
normy budou neplatné.6
Vědomá účast hráče v turnaji, přestože má pozastavenou činnost na základě rozhodnutí ACC,
se považuje za další přestupek.
_____________
6 ACC doporučuje, aby QC implementovala systém pro zobrazování aktuálního statusu potrestaného hráče
v Databázi hráčů, např. přidáním trestného praporku zobrazovaného po období, kdy má hráč uložen zákaz
činnosti. Databáze hráčů zaznamenává počátek a konec období trestu každého hráče, ale nezobrazuje
je. ACC však uznává, že zájem na ochraně soukromí je téma, které může bránit implementaci tohoto
doporučení.
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Část šestá – Doporučení pro rozhodčí
Přijetí pravidel ACC bude od FIDE a rozhodčích vyžadovat značné úsilí. Obzvlášť role
rozhodčích v šachu bude muset být přehodnocena a výsledkem musí být produkt úzké
spolupráce mezi ACC a Komisí rozhodčích.
A. Neustálý výcvik
ACC pociťuje, že je potřebný neustálý výcvik všech titulovaných rozhodčích FIDE.
Ve střednědobém horizontu by ACC společně s Komisí rozhodčích měly pro rozhodčí FIDE
organizovat speciální školení proti podvádění. ACC doporučuje, aby Komise rozhodčích
zvyšovala klasifikaci pouze těm rozhodčím, kteří absolvovali výcvik proti podvádění buď
jako součást běžného školení rozhodčích nebo ve speciálním kursu. Takový výcvik
je nezbytný pro úspěšnou aplikaci pravidel proti podvádění.
B. Počáteční doporučení
Dokud nebude vypracován nový systém výcviku, ACC vydává tato počáteční doporučení
pro rozhodčí. Mělo by být zřejmé, že pokud rozhodčí potřebuje ze strany ACC pomoc, ACC
uvítá, když se na ni obrátí ohledně konsultace konkrétní situace.
1. Jaká porušení pravidel proti podvádění se mohou vyskytnout během hry:
-

Rozhodčí by měl rozeznat chování a prostředky použité v minulých případech.
Definice podvádění podle článku 11.3.1 Pravidel šachu zahrnuje
i) přijetí informace od třetí osoby (divák, kapitán, spoluhráč apod.); a
ii) získání informace z jakéhokoliv zdroje informací nebo komunikačního prostředku
(jako knihy, poznámky apod., nebo elektronické zařízení).
Povinností rozhodčího je v průběhu celého kola se zajímat o situace, které mohou
přinášet podezření z podvádění.

-

Použití mobilního telefonu skrytého v kapse je podle článků 11.3.2.1 a 11.3.2.2
Pravidel šachu zakázáno. K odhalení skrytých mobilních telefonů a jiných
elektronických zařízení je ve všech turnajích doporučováno užití ručních detektorů
kovů a dalšího vybavení (viz Příloha D). Rozhodčí by měli prokazovat opatrnost
a ohleduplnost při vyžadování a provádění kontroly detektorem kovů. Jestliže detektor
kovů dává signál, je důležité vyjasnit důvod, v nezbytném případě prohlídkou hráče
a jeho osobních věcí tak, jak je uvedeno v článku 11.3.3 Pravidel šachu.

2. Vhodná preventivní opatření:
-

Rozhodčí musí diskrétně sledovat hráče opouštějící velmi často hrací místnost, jejich
kontakt s ostatními hráči, diváky a dalšími osobami v souladu s článkem 12 Pravidel
šachu.
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-

-

Rozhodčí by si měl být vědom toho, že v některých případech může hráč dostávat
informace od třetí osoby. Rozhodčí by měl zabránit kontaktu hráče s diváky jako např.
hovoru a/nebo předávání/přijímání signálů.
Rozhodčí by nikdy neměl připustit používání šachových programů v hracím prostoru.
Zjištění, že hráč nebo divák používá šachový program v hrací místnosti, vyžaduje
okamžitý zásah ve spojení s hlavním rozhodčím.

-

Je na úvaze organizátorů, zda zajistí další rozhodčí pro plnění zvláštních úkolů
při předcházení podvodům.

-

Během turnaje se rozhodčímu doporučuje používat nástroj FIDE na kontrolu partií
ve formátu PGN, protože tento nástroj může identifikovat případy vyžadující
zvýšenou pozornost nebo (spíše) ukázat, že hráče není třeba podezřívat na základě
jeho partií.

3. Testování partií z důvodu prevence a informace:
-

Rozhodčímu se během turnaje doporučuje vytvořit PGN soubor sehraných partií
a vložit ho do testovacího nástroje FIDE. Jak bylo již zdůrazněno výše, tento test není
kontrolou podvodu a nedává statistické posouzení, ale je užitečné mít informace z něj
předem pro případ vyjádření jakéhokoliv podezření nebo jiného vývoje situace.

-

V úvodních kolech (např. 1. až 3. kole v 9-ti kolovém turnaji) budou vždy nějací hráči
vyčnívat, protože počet relevantních tahů je nízký, ale jakýkoliv podvádějící hráč
pravděpodobně bude mezi nimi.

-

Ovšem v pozdějších kolech může být neustále vyčnívající hráč důvodem
pro kontaktování ACC za účelem plného statistického testu a pro „nenápadné“ kroky
jako např. zvýšené sledování hráče. Více o provádění a vyhodnocování testů - viz
Příloha C.

4. Jak se zachovat při podezřelém chování:
-

V případě podezřelého chování musí rozhodčí vždy sledovat hráče na jeho cestě
z hrací místnosti (k baru, na toaletu, k místu na kouření apod.), aby zabránil
jakémukoliv kontaktu hráče s dalšími osobami a užití cizích zdrojů informace nebo
komunikace.

-

Již vícekrát se stalo, že byl mobilní telefon použit na toaletě. Proto by si měl rozhodčí
všímat, jak často hráč opouští hrací místnost, a pokud je to skutečně velmi často,
provést přiměřená opatření ke zjištění důvodu. Navíc by rozhodčí měl zvážit použití
postupů popsaných dále pod bodem 5.

5. Jak zacházet s novým článkem 11.3.3 Pravidel šachu:
-

Rozhodčí může požadovat, aby hráč v soukromí umožnil prohlídku svého oděvu, tašek
nebo jiných předmětů. Rozhodčí, nebo jiná osoba zmocněná rozhodčím, provádějící
prohlídku, musí být stejného pohlaví jako dotyčný hráč.
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-

Obvykle rozhodčí provede prohlídku hráče tak, jak je uvedeno v článku 11.3.3
Pravidel šachu, pouze v případě podezření na porušení pravidel proti podvádění nebo
po obdržení oficiální Stížnosti v turnaji (viz část třetí), avšak jen dojde-li k závěru,
že stížnost není zjevně neopodstatněná. Jestliže rozhodčí z kteréhokoliv důvodu
rozhodne o provedení prohlídky, není nezbytné udat hráči zvláštní důvod. Rozhodčí,
nebo jiná osoba provádějící prohlídku, by měl být klidný, zdvořilý a diskrétní.
Prohlídka hráče by měla být provedena v oddělené místnosti, opět osobou stejného
pohlaví. Pouze tato osoba, hráč a jeden svědek (také téhož pohlaví) smí vstupovat
do této místnosti během prohlídky. Hráč má právo zvolit si druhého svědka
(jakéhokoliv pohlaví).

-

S výjimkou naléhavých případů by měla být prohlídka hráče a jeho osobních věcí
provedena před kolem nebo ihned po jeho skončení. Rozhodčí by si však měl být
vědom toho, že elektronická zařízení je možno skrýt v hracím prostoru nebo v jeho
blízkosti, nebo je předat třetí osobě krátce před skončením partie. Rozhodčí má také
právo zkontrolovat hráče, který opustil hrací prostor během partie, nebo na základě
žádosti hráče, který vyplnil Stížnost při turnaji, ale pouze jednou během kola.

-

Jestliže hráč prohlídku odmítne, rozhodčímu se doporučuje klidně hráči vysvětlit
pravidla. Pokud hráč stále prohlídku odmítá, dostane varování. Pokud i pak se hráč
nadále odmítá podrobit prohlídce, prohrává partii a je mu znemožněna další hra
v turnaji.

-

Jestliže jsou zvažovány náhodné prohlídky, musí to být předem oznámeno
v pravidlech soutěže.

6. Jak vyřizovat obvinění:
-

Postup vyřizování obvinění je popsán v části třetí, dílu A. Jestliže jakákoliv osoba
s FIDE ID vznese obvinění z porušení pravidel proti podvádění, rozhodčí by ji měl
požádat o podání oficiální Stížnosti při turnaji. Pokud odmítne, rozhodčí do turnajové
zprávy učiní poznámku, že tato osoba vznesla obvinění z porušení pravidel proti
podvádění. O této události rozhodčí obviněného hráče neinformuje. Rozhodčí, který
obdrží Stížnost při turnaji, může informovat obviněného hráče po skončení jeho partie
a požádat ho o vyjádření.

-

Rozhodčí by měl v turnajové zprávě popsat jakékoliv Stížnosti při turnaji a prohlídky
a uvést výsledek každého kroku.

7. Jak vyřizovat nepravdivá obvinění:
-

Pokud hráč vznese nepravdivé obvinění, bude rozhodčím potrestán podle článku 12.2
Pravidel šachu. Pro další postup viz část třetí díl A.
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Příloha A – Formulář stížnosti při turnaji
Federace

Název turnaje

Místo

Datum začátku

Hlavní organizátor

Hlavní rozhodčí

Stěžovatel (včetně FIDE ID, pokud je)

Detaily hráče (včetně FIDE ID)

Podrobnosti stížnosti

Komentář rozhodčího

Podpis stěžovatele

Podpis rozhodčího

Datum
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Datum zakončení

Příloha B – Formulář stížnosti po turnaji
Federace

Název turnaje

Místo

Datum začátku

Hlavní organizátor

Hlavní rozhodčí

Stěžovatel (včetně FIDE ID, pokud je)

Detaily hráče (včetně FIDE ID)

Kontrola programem (A/N)
Poskytnut soubor s analýzou (A/N)

Název programu
Hardware

Popis kontroly/výsledky:

Komentář rozhodčího

Podpis stěžovatele

Podpis rozhodčího

Datum
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Datum zakončení

Příloha C: Statistická metoda
I. Metody a úrovně testování
Výbor rozlišuje dvě úrovně statistické analýzy. Jsou obecné a nejsou vyhrazeny zvláštnímu
poskytovateli nebo metodice.
(1) Běžné testy.
Tyto testy obecně kontrolují všechny dostupné partie z turnaje, v jeho průběhu nebo po jeho
skončení. Mohou být rutinně poskytovány hlavnímu rozhodčímu na základě jeho uvážení,
a to webovým serverem v poměrně rychlém čase (Internetový nástroj FIDE pro testování
partií).
-

Jestliže bylo vzneseno obvinění, formálně nebo veřejně, nejprve se provede běžný test.
I když se stížnost týká pouze jedné partie, měly by být pro získání souvislosti
otestovány všechny dostupné partie obviněného v dotyčném turnaji.

-

Běžný test provedený v důsledku obvinění vede buď k potřebě provést plný test partií
obviněného a jednoho nebo více hráčů, anebo k odmítnutí obvinění.

-

Výsledky běžného testu nepředstavují základní statistický důkaz na podporu
jakéhokoliv obvinění – tím může být pouze plný test.

-

Hlavní rozhodčí rozhoduje, zda na základě výsledků běžných testů bude požadován
plný test.

Směrnice pro rozhodčí ohledně úvah při rozhodování, zda na základě výsledků běžného testu
požadovat provedení plného testu, jsou obsaženy v části šesté díl A. bod 3. - doporučení
pro rozhodčí.
(2) Plné testy. Tyto musí splňovat následující kritéria:
-

Musí poskytovat jeden nebo více uznávaných statistických testů s nulovou hypotézou,
podpořené odbornou recenzí a vhodným empirickým ověřením testové statistiky.

-

Musí obsahovat rozsáhlejší analýzu partií než běžné testy.

-

Musí mít dozor člověka, být provedeny ve spolupráci s ACC a zahrnovat druhého
účastníka provádějícího test s motorem (s motory) odlišným(i) od prvního.

-

Testy by měly měřit specifická kritéria, jako shoda tahů s motorem (s motory) (MM)
nebo průměrná odchylka od optima (AD), takže pozitivní výsledek má konkrétnější
význam než „tato osoba hrála neuvěřitelně dobře.“

ACC určí statistický postup, který splňuje tato kritéria. Schválený postup bude pravidelně
přezkoumáván.
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II. Postupy pro užití statistických výsledků.
Plný test musí poskytnout tzv. p-hodnotu, která představuje pravděpodobnost odchylky
v dosažení nebo překročení toho, co je sledováno, za předpokladu, že nulová hypotéza
je pravdivá – což je v daném případě „normální hra“. Pro testy za normálního rozložení
četnosti je p-hodnota obvykle odvozena ze z-skóre, které je vyjádřeno v jednotkách standardní
odchylky zvaných sigmy. ACC neužívá jednoduše buď standardně uznávanou 5%-ní hranici
nebo 1%-ní hranici pro význam p-hodnot, ale spíše požaduje striktní hranice v závislosti
na absenci nebo přítomnosti dalších důkazů, velikosti a charakteru turnaje a okolnostech
stížnosti. Doporučují se tyto instrukce:
-

Z-skóre pod 2,00, obecně považované za selhání v překročení 5%-ní hranice, může být
považováno za zjištění, že statistické důkazy nepodporují stížnost.

-

Z-skóre 2,75 a více, představující 0,3%-ní hranici, může znamenat silný podpůrný
důkaz za přítomnosti fyzického nebo pozorovacího důkazu.

-

Vyšší hranice mohou být považovány za potřebné pro další fáze vyšetřování na úrovni
FIDE nebo v soudním řízení, v konzultaci s Etickou komisí.

Jestliže je v reakci na formální stížnost proveden plný test, jeho výsledky musí být obsaženy
ve zprávě o stížnosti. Plný test provedený na základě úvahy hlavního rozhodčího, když
nebylo vzneseno formální obvinění, zůstane tajný. Výsledky testů také mohou vyžadovat
neskrývaná opatření přijatá rozhodčími na místě, jako zvýšený dohled, prohlídky a změny
v dějišti partie nebo v prostředí, se zřetelem k ostatním částem tohoto dokumentu.
FIDE v současné době (2014) vyhodnocuje systém uchazečů o provádění plného testu
vyvinutého Dr. Kennethem W. Reganem, hlavním autorem několika odborných prací
a veřejných předvedení systému. ACC věří, že ve svém současném stavu je systém dostačující
pro všechny fáze poradenství a rozhodování v turnaji ve spojení s dalšími důkazy,
a že za tímto účelem se osvědčil jako efektivní v mnoha případech za několik posledních let.
ACC se v současné době domnívá (v očekávání začlenění vícero motorů do systému
a provedení dalších oborových testů), že systém zatím nebyl realizován na dostatečně vysoké
úrovni, aby byl použitelný jako jediný zdroj rozhodnutí. Od společnosti Reymond & Associés
obdržela FIDE právní instrukce a doporučení k užívání systému na všech úrovních.
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Příloha D: Vybavení
Pro předcházení podvádění je doporučeno toto technické vybavení, podle úrovně turnaje
a místních předpisů:
-

rušičky mobilních telefonů

-

ruční bezpečnostní detektory kovů

-

průchozí detektory kovů

-

automatická elektromagnetická testovací zařízení pro kovové či nekovové předměty

-

průmyslová kamera

Ve většině případů bude ruční detektor kovů postačovat k zajištění toho, aby nebyly
elektronické přístroje vnášeny do hracího prostoru, a měly by proto být vždy zvažovány
jako první volba zařízení pro maximální ochranu. Skutečné vybavení, které bude použito,
musí být případ od případu odsouhlaseno mezi ACC a vedením turnaje.
FIDE je oprávněna nakoupit vysoce propracované vybavení (jehož prvky nebude
prozrazovat) proti podvádění pro použití při namátkových testech. Toto vybavení může
být použito oprávněnými komisaři ACC při kontrolách na místě.
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