ODHADNÍ ŘÁD SKŠ v ČR
platný od 1. 1. 2017
1) Úvodní ustanovení
1.1. Odhadní řád SKŠ v ČR slouží jako závazný předpis pro odhady veškerých
neukončených partií ze soutěží SKŠ v ČR, u kterých je nutné v souladu s
platnými pravidly a řády SKŠ v ČR stanovit jejich předpokládané výsledky ještě
před jejich řádným dokončením.
1.2. Smyslem odhadu je odhadnutí výsledku partie na základě objektivního
posouzení aktuální pozice neukončené partie, a to zejména s přihlédnutím k
rozborům zaslaných jednotlivými hráči. Cílem odhadu není hráčům cokoliv
dokazovat.
1.3. Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v ČR jmenuje vedoucího sboru
odhadců (dále jen VSO), který musí mít ke dni jeho jmenování fixní ELO ICCF
alespoň 2400, a jeho zástupce, který musí mít ke dni jeho jmenování fixní ELO
ICCF alespoň 2350. K zajištění odhadů si VSO průběžně vytváří sbor
dobrovolných kvalifikovaných odhadců, které v případě potřeby pověřuje odhady
neukončených partií.
1.4. Kritériem pro kvalifikovanost pověřených odhadců je jejich fixní ELO ICCF, které
musí být minimálně 2350, přičemž hráčská síla odhadce musí být vždy vyšší,
než je kategorie turnaje, z něhož odhadované partie pocházejí.

2) Zajištění odhadů
2.1. Pokud budou zapotřebí provést odhady, vyrozumí rozhodčí všechny dotčené
hráče a zašle jim popis příslušných postupů pro odhady. Hráč musí být
informován o veškerých náležitostech (viz zejména odst. 3.1), které má dodat.
2.2. Odhady partií z finále a semifinále Mistrovství České republiky jednotlivců, finále
MČR veteránů, finále Poháru České republiky, všech šachovnic 1. ligy 3členných
a 4členných družstev, popř. dalších turnajů z rozhodnutí ŘK SKŠ v ČR, zajišťuje
dále popsaným způsobem VSO, nebo jím pověřený odhadce.
2.3. Odhady partií z turnajů neuvedených v odst. 2.2 provádí příslušný rozhodčí,
pokud není na startovní listině stanoveno jinak.
2.4. Odhady po odvolání ze všech turnajů zajišťuje na základě obdržených informací
a podkladů od rozhodčího VSO, a to prostřednictvím pověřeného odhadce, který
musí mít ELO ICCF alespoň 2450.
2.5. V případě odvolání nesmí VSO odhadem stejné partie znovu pověřit odhadce,
který vypracoval první odhad, nebo odhadce nižší hráčské síly, než byl odhadce
prvoinstanční.

3) Zasílání partií k odhadu
3.1. Neukončenou partii všech turnajů zasílají vždy oba hráči rozhodčímu nejpozději
do 14 dnů od vyrozumění ze strany rozhodčího (viz odst. 2.1). K neukončené
partii, kterou hráč posílá k odhadu, je povinen přiložit následující podklady:

a)

zápis partie;

b)

závěrečné postavení;

c)

závazný tah (pokud je na tahu);

d)

požadovaný výsledek partie;

e)

analýzu směřující k požadovanému výsledku.

3.2. Žádosti o přiznání výhry bez podpůrných analýz nebudou akceptovány; takové
žádosti budou chápány jako žádosti o přiznání remízy. Analýza nutně
neznamená uvedení možných variant. Tam, kde je to vhodné, může analýza
zahrnovat i obecné plány dalšího postupu hry. Hráči, kteří nezašlou analýzu,
ztrácejí právo na odvolání proti rozhodnutí odhadce.
3.3. Není přípustné, aby podklady (např. zápis partie), tvořily ilustrační skeny
obrazovky monitoru s partií apod. Veškeré podklady musí být srozumitelné,
uspořádané a dobře čitelné. Formáty ChessBase pro zápis partií (PGN, CBH)
jsou akceptovány.
3.4. Jde-li o turnaj uvedený v odst. 2.2, hráč v podkladech neuvádí jména hráčů, ani
se nepodepisuje a vyjadřuje se pouze pojmy bílý / černý, aby byla zaručena
anonymita odhadované partie u odhadce. V záhlaví uvede, kdo rozbor zpracoval
(bílý / černý).
3.5. V případech vystoupení hráče z turnaje z důvodu úmrtí nebo akceptovaného
vystoupení na základě vážného onemocnění bude postupováno následovně:
a)

Pokud hráč v době svého úmrtí nebo akceptovaného vystoupení na
základě vážného onemocnění neukončil v turnaji žádnou partii,
všechny jeho partie budou zrušeny, nebudou odhadovány, ale
anulovány.

b)

Pokud hráč v době svého úmrtí nebo akceptovaného vystoupení na
základě vážného onemocnění v turnaji již ukončil alespoň jednu partii,
pak bude pro stanovení jeho “požadavku” pro účely odhadu použito
následující schéma:
I.

pokud má odhadovaná partie 26 tahů nebo více, pak bude
zemřelý hráč “požadovat” výhru;

II. pokud má odhadovaná partie méně než 26 tahů, pak bude
zemřelý hráč “požadovat” remízu.
3.6. Pokud se na šachovnici nachází 6 a méně kamenů, partie nebude odhadována,
rozhodčí použije pro stanovení jejího výsledku volně přístupné on-line databáze
koncovek a takto získaný výsledek zaznamená.

4) Rozhodčí
4.1. Rozhodčí posoudí neukončené partie podle těchto zásad:
a)
Podklady nezaslal k odhadu ani jeden z hráčů – rozhodčí ukončí partii
prohrou pro oba hráče (hráči nemají právo na odvolání). Výjimku tvoří
odst. 4.2, kdy partii ukončí v neprospěch hráče, který podklady zaslat
mohl a nezaslal. Ten pak nemá právo na odvolání.
b)

Podklady zaslal k odhadu jen jeden z hráčů – rozhodčí ukončí partii
podle jeho návrhu na výsledek partie. V případě, že tento hráč
požaduje pouze remízu, pak rozhodčí stanoví výsledek této partie jako
remízu. (Toto je jediná okolnost, při které živý hráč, který nezašle

podklady k odhadu, může zaznamenat něco jiného než prohru.) Hráč,
který nezaslal podklady k odhadu, nemá právo na odvolání. Výjimku
tvoří odst. 4.2, kdy rozhodčí zajistí řádné provedení objektivního
odhadu dle odst. 3.5 písm. b).
c)

Podklady zaslali k odhadu oba hráči a jejich názory na výsledek partie
se shodují – rozhodčí partii ukončí podle návrhu hráčů.

d)

Podklady poslali k odhadu oba hráči a jejich návrhy na výsledek partie
se neshodují – rozhodčí zajistí provedení odhadu v souladu s čl. 2. Oba
hráči mají právo na odvolání.

4.2. V případě vystoupení z turnaje z důvodu úmrtí nebo akceptovaného vystoupení
na základě vážného onemocnění, které hráči brání zaslat svůj požadavek a
analýzu, zašle podklady k odhadu dle odst. 3.1 pouze jeden hráč.
4.3. Jde-li o soutěž uvedenou v odst. 2.1, rozhodčí zašle seznam neukončených
partií do 20 dnů od skončení turnaje VSO, a to společně se všemi podklady k
odhadu od hráčů. V seznamu uvede název soutěže, číslo partie a jména hráčů,
aby mohl VSO pověřit nezainteresované odhadce. K seznamu partií přiloží i kopii
startovní listiny.
4.4. Provádí-li odhad rozhodčí, vypracuje ho v souladu s odst. 6.7 a do 20 dnů od
obdržení podkladů k provedení odhadu pošle jeho výsledek oběma hráčům.

5) Vedoucí sboru odhadců
5.1. VSO na základě obdrženého seznamu partií zaslaných rozhodčím skupiny k
odhadu pověří kvalifikované odhadce nezainteresované na partiích provedením
odhadů a rozešle jim nejpozději do 5 dnů podklady k odhadům.
5.2. VSO po obdržení jednotlivých odhadů od pověřených odhadců zpracuje jejich
rozhodnutí a zdůvodnění, vypracuje do 10 dnů odhad se všemi náležitostmi (viz
odst. 6.7) a v rámci této lhůty ho zašle rozhodčímu turnaje.

6) Provedení odhadu
6.1. Odhadce začne objektivním odhadem pozice a možnostmi obou hráčů. Pak
stanoví, zda analýza hráče požadujícího přiznání výhry tuto výhru skutečně
prokazuje a opírá se o obecné šachové principy pro požadavek výhry (např.
materiální převaha, typické pozice v koncovkách atp.). V případech, kdy oba
hráči předložili analýzy, které se od sebe několik tahů neodchylují, bude odhadce
posuzovat tyto tahy jako již zahrané a zahájí odhad od nově dosažené pozice.
6.2. Odhadce může předpokládat, že oba hráči mají přístup k on-line databázím až
7kamenových koncovek.
6.3. Žádnému hráči nelze přiznat výhru, pokud požadoval přiznání remízy, nebo
pokud přednesl požadavek na přiznání výhry bez podpůrné analýzy.
6.4. Zjistí-li VSO, pověřený odhadce, popř. rozhodčí provádějící odhad, že některý
rozbor je vyloženě chybný, ledabyle provedený apod., hráč, který takový rozbor
předložil, ztrácí právo na odvolání. Tato skutečnost musí být uvedena v poučení
o odvolání.
6.5. U partií zaslaných k odhadu podle odst. 4.2 odhadce nejprve prověří, zda
soupeřův rozbor je kompletní, správný a nevyvratitelný. Poté může odhadce
použít svou vlastní analýzu. U vystoupivšího hráče z turnaje dle odst. 4.2 musí

brát odhadce zřetel na sílu jeho hry v průběhu celé partie, tj. i před dosažením
odhadované pozice.
6.6. Náležitosti vypracovaného odhadu pověřeným odhadcem:
a)
odhadovaná pozice;
b)

závazný tah;

c)

požadavky obou hráčů na výsledek partie;

d)

shodné tahy obou hráčů, které vedou ke kritické pozici;

e)

rozhodnutí;

f)

zdůvodnění.

6.7. Náležitosti vypracovaného odhadu, který zasílá VSO nebo rozhodčí (podle toho,
kdo odhad zajišťoval):
a)
název turnaje a jména hráčů;
b)

odhadovaná pozice;

c)

závazný tah;

d)

požadavky obou hráčů na výsledek partie;

e)

shodné tahy obou hráčů, které vedou ke kritické pozici;

f)

rozhodnutí;

g)

zdůvodnění;

h)

poučení o odvolání.

6.8. Zdůvodnění výsledku odhadu se provádí zejména slovně. Vlastní varianty, které
vedly k příslušnému rozhodnutí, se však v žádném případě neuvádějí, aby
neovlivnily případné odvolání proti výsledku odhadu.
6.9. V poučení o odvolání VSO nebo rozhodčí (podle toho, kdo odhad zajišťoval)
uvede:
a)
shodné tahy uvedené v rozborech obou hráčů a první následující tah
hráče, který je na tahu (vzniklá pozice bude považována za kritickou
pozici pro odvolání);
b)

kontaktní údaje na VSO, ke kterému je možné se odvolat;

c)

sdělení o povinnosti zaplatit kauci ve výši 400 Kč na bankovní účet
SKŠ v ČR (viz Platební podmínky SKŠ v ČR), a to tak, aby příslušná
částka byla připsána na účet SKŠ v ČR nejpozději 3. pracovní den od
data odeslání hráčova odvolání proti odhadu;

d)

informaci o tom, že pokud bude odvolání vyhověno, kauce se vrátí, ale
v ostatních případech propadne ve prospěch SKŠ v ČR.

6.10. V případě, že odhad provádí pověřený odhadce, zašle vypracovaný odhad do
14 dnů od obdržení podkladů k odhadu zpět VSO. Provádí-li odhad rozhodčí,
postupuje v souladu s odst. 4.4.

7) Odvolání proti výsledku odhadu
7.1. Proti výsledku odhadu se může hráč, který splňuje podmínky pro odvolání (viz
poučení o odvolání), odvolat.

7.2. O svém rozhodnutí se odvolat vyrozumí hráč rozhodčího a svého soupeře, a to
do 10 dnů od data odeslání rozhodnutí o odhadu. Ve vyrozumění soupeře musí
uvést i svůj závazný tah (pokud je na tahu), kterým reaguje na kritickou pozici pro
odvolání dle odst. 6.6 písm. b).
7.3. Odvolání proti výsledku odhadu zašle hráč rozhodčímu. Aby bylo odvolání
platné, musí obsahovat tyto náležitosti:
a)
kopii vyrozumění soupeře zaslané doporučenou poštou a podacího
lístku od něj (za plnohodnotnou náhradu těchto dokladů je považováno
vyrozumění soupeře zaslané elektronickou poštou, avšak pouze za
předpokladu, že e-mail obdrží v kopii i rozhodčí);
b)

kopii dokladu o zaplacení kauce, popř. sdělení, kdy, jak a pod jakým
variabilním symbolem byla kauce uhrazena;

c)

podklady pro odhad po odvolání:
I.

odhad, proti kterému se hráč odvolává;

II.

kritickou pozici pro odvolání (nejlépe diagram);

III.

závazný tah (pokud je na tahu);

IV.

nové nebo doplněné rozbory směřující k požadovanému
výsledku, které vycházejí z kritické pozice pro odvolání a
závazného tahu.

7.4. Pokud odvolávající se hráč včas neuhradí kauci, popř. poruší některé z
ustanovení uvedených v odst. 7.2 a 7.3, je odvolání neplatné a hráč na něj ztrácí
nárok.
7.5. Soupeř odvolávajícího se hráče má právo ve lhůtě 10 dnů od data odeslání
vyrozumění o odvolání poslat rozhodčímu nové podklady pro odhad po odvolání
dle odst. 7.3.
7.6. V podkladech hráči neuvádějí jména, ani se nepodepisují a vyjadřují se pouze
pojmy bílý / černý, aby byla zaručena anonymita odhadované partie (pozice). V
záhlaví hráč uvede, kdo rozbor zpracoval (bílý / černý).
7.7. Veškeré podklady uvedené v odst. 7.3 a 7. 5. pošle rozhodčí do 10 dnů od jejich
obdržení VSO.

8) Provedení odhadu po odvolání
8.1. Odhad po odvolání musí být zajištěn v souladu s odst. 2. 4. a 2. 5.
8.2. Postup při odhadu je obdobný jako v čl. 6, vychází se však z kritické pozice pro
odvolání a závazného tahu.
8.3. Postupy vypracování odhadů po odvolání, jejich náležitosti, termíny a způsoby
zasílání podkladů, jakož i vypracovaných odhadů po odvolání zainteresovaným
hráčům, jsou shodné jako při prvním odhadu.
8.4. Zdůvodnění výsledku odhadu se provádí opět především slovně. Pokud to však
pozice umožňuje, mohou se uvést už i vlastní varianty možného pokračování
partie.

8.5. Výsledek odhadu po odvolání oznamuje hráčům rozhodčí. Rozhodnutí je
konečné a žádné další odvolání není přípustné. Jméno odvolacího odhadce
nesmí být hráčům sděleno bez jeho předchozího souhlasu.

9) Závěrečná a přechodná ustanovení
9.1. Toto znění Odhadního řádu SKŠ v ČR bylo schváleno Řídicí komisí SKŠ v ČR
dne 12. 11. 2016, nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017 a je závazné pro odhadní
procesy neukončených partií v soutěžích SKŠ v ČR, které budou zahájeny
k tomuto datu či později.
9.2. Pro odhadní procesy neukončených partií v soutěžích SKŠ v ČR, které byly
zahájeny před datem 1. 1. 2017, je závazný Odhadní řád platný od 01. 07. 2011.
9.3. Zahájením odhadního procesu se rozumí den, ve kterém rozhodčí vyzve hráče
k zaslání podkladů k odhadu.
9.4. Odhadní řád SKŠ v ČR platný od 01. 07. 2011 pozbývá platnosti 31. 12. 2016,
popř. ukončením posledního odhadního procesu řízeného podle něj.
9.5. Příslušným odvolacím orgánem k projednávání odvolání ve věcech porušení
Odhadního řádu SKŠ v ČR je Kontrolní komise SKŠ v ČR. To neplatí, jedná-li se
o odvolání proti výsledku odhadu či odvolání proti výsledku odhadu po odvolání.

