
Anti-cheatingové rady a
doporučení KR ŠSČR

Obecná doporučení:

• Směrnice proti podvádění je součástí Pravidel a její aplikace je povinná pro všech-
ny turnaje hrané na FIDE rating.

• Rozhodčí je obeznámen se Směrnicí proti podvádění a v rozumné míře ji uplat-
ňuje na turnajích tak, aby to odpovídalo zásadám fair play, logice a konkrétním
okolnostem.

• Organizátor před začátkem akce kontaktuje hlavního rozhodčího kvůli vytvoření
plánu anti-cheatingových opatření (týká se profesionálních a poloprofesionálních
akcí, viz dále).

• Při prošetřování případů, provádění kontrol a kontaktu s hráči jedná rozhodčí
diskrétně, zdvořile a s úctou.

• Rozhodčí se aktivně zajímá o potenciálně podezřelé případy a možnost podvádění
nebere na lehkou váhu.

• Organizátor po dohodě s rozhodčím a podle svých možností vytvoří nejlepší možné
hrací prostředí podle svého vědomí a svědomí.

• Případy podvodů budou řešeny nově zřízenou Komisí proti podvádění ŠSČR.

• Stížnost společně se všemi dostupnými důkazy může oficiálně písemně podat Ko-
misi každý přímý účastník incidentu s platným číslem LOK.

• Komise podle charakteru případu rozhodne, zda je v její pravomoci nebo má být
předán FIDE.

• V případě problémů a nejasností je možné kontaktovat KR ŠSČR. Stejně jako v
případě požadavku o kontakt na profesora Regana nebo pracovníků přenosu na
chess24.

Doporučený postup rozhodčího v případě podezření na turnajích:

• V případě zazvonění mobilního telefonu aj. v průběhu kola nebo přistižení hráče z
používání telefonu nebo jiného elektronického přístroje prohlásí rozhodčí partii za
prohranou. O dalším postupu rozhodne podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

• V případě podezření z podvádění požádá rozhodčí hráče o předložení telefonu.
Odmítnutí spolupráce je považováno za přiznání a má za následek vyloučení hrá-
če z turnaje. V případě předložení, rozhodčí prověří telefon a o dalším postupu
rozhodne podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

• Jestliže rozhodčí objeví skryté zařízení v hracím prostoru a nemá podezření na
žádného hráče, diskrétně místo monitoruje, nebo k této činnosti zvolí tajného
asistenta.

• Jestliže rozhodčí uzná chování některého hráče jako podezřelé, diskrétně jej sle-
duje, nebo k této činnosti zvolí tajného asistenta.
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• Jestliže rozhodčí objeví skryté zařízení v hracím prostoru a má podezření na
určitého hráče, zdvořile jej konfrontuje a zjistí, zda mu přístroj patří nebo ne.

• V případě, že hráč popře vlastnictví telefonu, může buď jít o jiného hráče nebo
hráč může lhát. Rozhodčí se může rozumnými prostředky snažit zjistit komu
přístroj patří nebo jej vrátit, kde jej našel a situaci dále monitorovat.

• Jestliže je přístroj odemčený, je vhodným způsobem zjištění vlastnictví telefonát
na některé číslo. V případě že je přístroj zamčený, je možné požádat organizátora
o telefonní číslo daného hráče a pokusit se na telefon zavolat. Jakékoliv další
zásahy mohou již narušovat soukromí vlastníka a jsou v rozporu se zákonem.
Pokud je přístroj vypnutý, je vhodné zvolit variantu navrácení přístroje na místo
nalezení a mít ho pod dohledem.

• I v případě, že rozhodčí žádné podezření nemá, měl by pravidelně a pečlivě kon-
trolovat toalety i místa pro kouření a pro občerstvení.

• K rozhodnutí prohledání hráče během partie musí být silný důvod na úrovni
přímého svědectví.

• Jestliže není možné zjistit, komu přístroj patří, musí být nakonec odevzdán pro-
vozovateli budovy nebo na obecním úřadě v místě hry.

• Situace, které nejsou explicitně popsány, by měly být řešeny analogií s uvedeným
přístupem.

Rozdělení soutěží u nás:

• soutěže jednotlivců

– profesionální: MČR mužů, MČR žen a MČR juniorů v praktickém šachu,
turnaje s průměrem > 2500 ELO

– poloprofesionální otevřené mezinárodní turnaje, kde je průměr prvních
deseti hráčů > 2500 ELO, uzavřené turnaje na normy

– amatérské: ostatní turnaje ratingované na FIDE

• soutěže družstev

– profesionální: extraliga
– amatérské: ostatní soutěže ratingované na FIDE

• kontinentální a světová mistrovství konaná na našem území podléhají inspekci
vyšších orgánů, mohou čerpat z uvedených doporučení, ale nemusí

Doporučení pro profesionální turnaje jednotlivců a družstev:

• oznámení anti-cheatingových opatření v propozicích nebo rozpisu soutěže

• zavedení systému kontrol pomocí detektoru kovů (zapůjčeného od KR ŠSČR),
ktrého bude možné využít v případě podezření

• provedení rozumného počtu kontrol před partií nebo po partii

• povinnost zaslání partií ke kontrole softwarovým nástrojem prof. Regana a dopo-
ručení činit tak průběžně po každém kole

• zpoždění online přenosu o 15 minut
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• zákaz uplatnění výjimky o umístění elektronických přístrojů do zavazadla nebo
oděvu, žádné přístroje včetně hodinek nesmí být vnášeny do hracího prostoru
(hlavní rozhodčí může povolit výjimku pro kola 1–8 v extralize nebo naopak pro
poslední kolo osatních turnajů)

• organizátor se pokusí zajistit bezpečné místo pro odkládání elektroniky

• hráči se nemohou bavit mezi sebou ani s kapitánem nebo divákem bez přítomnosti
rozhodčího

Doporučení pro poloprofesionální turnaje jednotlivců:

• oznámení anti-cheatingových opatření v propozicích nebo rozpisu soutěže

• zavedení systému kontrol pomocí detektoru kovů (zapůjčeného od KR ŠSČR),
ktrého bude možné využít v případě podezření

• povinnost zaslání partií ke kontrole softwarovým nástrojem prof. Regana a dopo-
ručení činit tak průběžně po každém kole

• zpoždění online přenosu o 15 minut

• možnost ponechání elektronických zařízení v zavazadle nebo oděvu, které hráč
během partie nepoužívá

• organizátor se pokusí zajistit bezpečné místo pro odkládání elektroniky

• hráči se nemohou bavit mezi sebou nebo s divákem o průběhu partií

Doporučení pro amatérské turnaje družstev:

• oznámení rozhodčím o zákazu používání elektronických přístrojů před zahájením
kola (možnost uložení přístrojů po dohodě s domácím kapitánem s ohledem na
vybavení hrací místnosti)

• možnost ponechání elektronických zařízení v zavazadle nebo oděvu, které hráč
během partie nepoužívá

• v případě zazvonění telefonu nebo jeho použití prohlášení partie daného hráče za
prohranou a skutečnost zapsat do zápisu o utkání

• hráči se nemohou bavit mezi sebou nebo s divákem o průběhu partií

Doporučení pro amatérské turnaje jednotlivců:

• oznámení rozhodčím o zákazu používání elektronických přístrojů před zahájením
kola

• možnost ponechání elektronických zařízení v zavazadle nebo oděvu, které hráč
během partie nepoužívá

• v případě zazvonění telefonu nebo jeho použití prohlášení partie daného hráče za
prohranou a uvést do závěrečné zprávy nebo informovat KR ŠSČR

• hráči se nemohou bavit mezi sebou nebo s divákem o průběhu partií
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