Soutěžní řád platný od 1. 1. 2013
Sdružení korespondenčního šachu v České republice

1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Tuzemské korespondenční šachové soutěže Sdružení korespondenčního šachu v
ČR (dále jen SKŠ) pořádá a organizuje Řídicí komise SKŠ (dále jen ŘK SKŠ).
Soutěže uvedené v čl. 1.1. se hrají podle aktuálně platných pravidel a řádů SKŠ,
pokud není v propozicích turnaje výslovně stanoveno jinak.
Za veškeré údaje a informace uváděné v propozicích a na startovních listinách
tuzemských korespondenčních šachových soutěží SKŠ zodpovídá vedoucí
Domácího úseku SKŠ (dále jen vedoucí DÚ).
Právo účasti v soutěžích uvedených v čl. 1.1. mají členové SKŠ, kteří uhradili:
a) členské příspěvky alespoň na rok startu soutěže a rok následující,
b) startovné za příslušnou soutěž.
Veškeré soutěže se zápočtem do Elo se vypisují na období nejméně 15 měsíců.
Vedoucí DÚ má v průběhu soutěže právo posunout termín jejího ukončení. Pokud
tak učiní, musí o tom neprodleně informovat rozhodčího turnaje a funkcionáře SKŠ
s editačním přístupem k příslušné skupině.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Mistrovské soutěže jednotlivců

2.1.

Finále Mistrovství ČR
Startuje každoročně 1. května. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, za
účasti alespoň 13 hráčů ve skupině, jednokolově.
Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start s nižším počtem
účastníků, popř. i dvoukolově.
Právo účasti mají hráči, kteří splňují některou z následujících podmínek:
a) umístili se v 1. polovině startovního pole (např. při účasti 13 hráčů na 1. – 6.
místě, při 15 hráčích na 1. – 7. místě apod.) posledního skončeného finále MČR
(rozhodující je stav v okamžiku vypsání soutěže),
b) zvítězili v semifinále.
Hráči, kteří se kvalifikovali podle bodů a) nebo b), mají právo startu v jednom finále
MČR za každou takto získanou kvalifikaci. Každá kvalifikace do finále MČR má
platnost 4 roky od data skončení turnaje, ve kterém ji hráč získal.
Jako náhradníci se mohou přihlásit všichni hráči, kteří budou mít ke dni startu
turnaje Elo alespoň 2300. Z nich budou v případě potřeby vybráni zájemci
s nejvyšším Elo.

2.2.

Semifinále Mistrovství ČR
Startuje se průběžně. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti 6
hráčů ve skupině, dvoukolově.
Právo účasti mají hráči, kteří splňují některou z následujících podmínek:
a) skončili na 1. – 3. místě v některém z předchozích semifinále MČR,
b) zvítězili ve čtvrtfinále MČR,
c) mají ke dni startu turnaje Elo alespoň 2100.
Hráči, kteří se kvalifikovali podle bodů a) nebo b), mají právo startu v jedné

semifinálové skupině MČR za každou takto získanou kvalifikaci. Kvalifikace má
časově neomezenou platnost.
Hráči s právem účasti na základě bodu c) se mohou přihlásit do libovolného počtu
skupin.
Jako náhradníci se mohou přihlásit hráči s nižším Elo, než je uvedeno v bodě c).
Z nich budou v případě potřeby vybráni náhradníci s nejvyšším Elo.
2.3.

Čtvrtfinále Mistrovství ČR
Startuje se průběžně. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti 5 hráčů
ve skupině, dvoukolově.
Právo účasti mají hráči, kteří splňují některou z následujících podmínek:
a) skončili se na 1. – 3. místě v některém z předchozích čtvrtfinále MČR,
b) zvítězili v kvalifikační třídě MČR,
c) mají ke dni startu turnaje Elo alespoň 1900.
Hráči, kteří se kvalifikovali podle bodů a) nebo b), mají právo startu v jedné skupině
čtvrtfinále MČR za každou takto získanou kvalifikaci. Kvalifikace má časově
neomezenou platnost.
Hráči s právem účasti na základě bodu c) se mohou přihlásit do libovolného počtu
skupin.
Jako náhradníci se mohou přihlásit hráči s nižším Elo, než je uvedeno v bodě c).
Z nich budou v případě potřeby vybráni zájemci s nejvyšším Elo.

2.4.

Kvalifikační třída
Startuje se průběžně. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti 4 hráčů
ve skupině, dvoukolově.
Právo účasti mají všichni hráči, a to bez ohledu na výkonnost.
Každý hráč se může přihlásit do libovolného počtu skupin.

2.5.

Mistrovské soutěže veteránů
Finále Mistrovství ČR veteránů
Startuje každoročně 1. listopadu. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, za
účasti alespoň 13 hráčů ve skupině, jednokolově.
Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start s nižším počtem
účastníků, popř. i dvoukolově.
Právo účasti mají hráči, kteří nejpozději v den zahájení turnaje dosáhnou věku 50
let a mají Elo alespoň 2300. Z došlých přihlášek budou na startovní listinu zařazeni
hráči v pořadí od nejvyššího Elo k nejnižšímu, a to až do dosažení potřebného
počtu účastníků turnaje.
Jako náhradníci se mohou přihlásit hráči s nižším Elo než 2300. Z nich budou
v případě potřeby vybráni zájemci s nejvyšším Elo.

2.6.

Pohár České republiky
Dvoustupňová soutěž hraná prostřednictvím webserveru ICCF nebo klasickou
poštou.
Finále – startuje každoročně 1. listopadu a je vypisováno pro tyto způsoby hry:
a) prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti alespoň 13 hráčů ve skupině,
jednokolově,

b) klasickou poštou, za účasti alespoň 11 hráčů ve skupině, dvoukolově.
Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start s nižším počtem
účastníků, popř. i dvoukolově. Tato opatření se týkají obou dvou způsobů hry.
Právo účasti mají hráči, kteří zvítězili v základním kole PČR hraném
prostřednictvím webserveru ICCF nebo klasickou poštou. Každá taková kvalifikace
má časově neomezenou platnost, avšak lze ji uplatnit jen jednou a pouze pro
jeden způsob hry, přičemž přechody mezi webserverovými a poštovními skupinami
jsou přípustné.
Jako náhradníci se mohou přihlásit všichni hráči, kteří budou mít ke dni startu
turnaje Elo alespoň 1900. Z nich budou v případě potřeby vybráni zájemci
s nejvyšším Elo. Toto opatření se týká obou dvou způsobů hry.
Základní kolo – startuje se průběžně. Hraje se:
a) prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti 4 hráčů ve skupině, dvoukolově,
b) klasickou poštou, za účasti 4 hráčů ve skupině, dvoukolově.
Právo účasti mají všichni hráči, a to bez ohledu na výkonnost.
Každý hráč se může přihlásit do libovolného počtu skupin.

3.

Jednorázové soutěže jednotlivců hrané prostřednictvím
webserveru ICCF nebo klasickou poštou
Tyto soutěže schvaluje a vypisuje ŘK SKŠ, a to jako turnaje:
a) se zápočtem do Elo,
b) bez zápočtu do Elo.
Startují se průběžně (v závislosti na poptávce hráčů) a mohou mít i nestandardní
pravidla hry (např. délku trvání turnaje, délku turnajové dovolené, tempo hry v
partiích apod.).
Rozhodující a závazné jsou vždy údaje uvedené v propozicích příslušného turnaje.
Právo účasti mají všichni hráči, kteří splňují podmínky stanovené propozicemi.

4.

Mistrovské soutěže družstev

4.1.

Společná ustanovení pro soutěže družstev

4.1.1. Hodnocení výsledků u soutěží družstev – „bodový“ systém
U „bodového“ systému je prvotním hodnotícím kritériem celkový zisk zápasových
bodů z jednotlivých utkání družstev (nikoliv celkový zisk bodů ze všech partií
družstva – olympijský systém), přičemž za výhru v utkání dvou týmů získává
družstvo 2, za nerozhodný výsledek 1 a za prohru 0 zápasových bodů. Pokud
dosáhne více družstev stejného celkového zisku zápasových bodů, postupuje se
v souladu s paragrafem 6, čl. 3 Ratingových a turnajových pravidel SKŠ v ČR.
4.1.2. V případě, že se změní během turnaje některé ze závazných ustanovení pro
mistrovské soutěže družstev, platí informace uvedené na startovní listině.
4.2.

Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev

4.2.1. 1. liga čtyřčlenných družstev
Startuje v sudých letech 1. února. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, za
účasti nejvýše 15 družstev, jednokolově.
Pokud se do soutěže přihlásí nižší počet družstev než 9, hraje se dvoukolově.

Právo účasti mají:
a) družstva, která se umístila v předchozím ročníku 1. ligy v první polovině
startovního pole (např. při účasti 13 týmů na 1. – 6. místě, při 15 týmech na 1. – 7.
místě, při 8 týmech na 1. – 4. místě apod.)
b) vítězná družstva všech skupin z předchozího ročníku 2. ligy.
Další družstva mohou být zařazena na základě „divoké karty“.
Ta může být udělena družstvům, která budou mít nejvyšší součet Elo všech hráčů.
4.2.2. 2. liga čtyřčlenných družstev
Startuje v sudých letech 1. února. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, za
účasti nejvýše 15 družstev ve skupině. V případě přihlášení více než 15 družstev
rozhodne vedoucí DÚ o rozdělení do více skupin 2. ligy.
Hraje se jednokolově nebo dvoukolově, a to podle počtu družstev ve skupině.
Právo účasti mají všechna přihlášená družstva.
4.3.

Mistrovství ČR tříčlenných družstev

4.3.1. 1. liga tříčlenných družstev
Startuje v lichých letech 1. února. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, za
účasti nejvýše 8 družstev, dvoukolově.
Právo účasti mají:
a) družstva, která se umístila v předchozím ročníku 1. ligy v první polovině
startovního pole (např. při účasti 7 týmů na 1. – 3. místě, při 8 týmech na 1. – 4.
místě apod.),
b) vítězná družstva všech skupin z předchozího ročníku 2. ligy.
Další družstva mohou být zařazena na základě „divoké karty“.
Ta může být udělena družstvům, která budou mít nejvyšší součet Elo všech hráčů.
4.3.2. 2. liga tříčlenných družstev
Startuje v lichých letech 1. února. Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, za
účasti nejvýše 8 družstev ve skupině, dvoukolově.
V případě přihlášení více než 8 družstev rozhodne vedoucí DÚ o rozdělení do více
skupin 2. ligy.
Právo účasti mají všechna přihlášená družstva.

5.

Tituly a ceny
Na návrh vedoucího DÚ schvaluje, uděluje a zajišťuje ŘK SKŠ.

6.

Závěrečná ustanovení
1) Tento Soutěžní řád SKŠ byl schválen ŘK SKŠ dne 10. 12. 2012, nabývá
platnosti 1. 1. 2013 a je závazný pro veškeré korespondenční šachové soutěže
SKŠ odstartované k tomuto datu a později, pokud není usnesením ŘK SKŠ
výslovně stanoveno jinak.
2) K provádění změn v tomto Soutěžním řádu SKŠ, jakož i k poskytování jeho
výkladu, je oprávněna výhradně ŘK SKŠ.
Zpracovali: Mgr. Josef Sýkora a Jan Židů

