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Výklad ustanovení čl. 11 odst. 3 písm. b) Pravidel šachu FIDE 
 

 

Pro aplikaci ustanovení čl. 11 odst. 3 písm. b) Pravidel šachu FIDE platných od 1. 7. 2014 ve 
znění: 
 

„Hráčům je zakázáno mít u sebe v průběhu partie v hracím prostoru mobilní telefon a/nebo 
jiné elektronické komunikační prostředky. Pokud se zjistí, že hráč přinesl takové zařízení do 
hracího prostoru, prohrává partii. Soupeř partii vyhrává.“ 
 

přijala Komise rozhodčích ŠSČR ve složení IA Ladislav Palovský (předseda), IA Richard Fischl, 
IA Petr Harasimovič, ÚR Jaromír Skála a Jan Malec tento 

Výklad 
 

Zákaz je porušen, jestliže nastane kterýkoliv z těchto případů: 
1. rozhodčí vidí, že hráč má u sebe mobil nebo jiný elektronický komunikační prostředek 
(např. v ruce, na hracím stole nebo v kapsách oblečení, které má na sobě) 
2. mobil nebo jiný elektronický komunikační prostředek vydá zvuk 
3. hráč použije mobil nebo jiný elektronický komunikační prostředek. 
 

Pokud rozhodčí má silné podezření, že hráč využívá mobil nebo jiný elektronický 
komunikační prostředek k podvádění, pak může rozhodčí nebo jím pověřená osoba 
požadovat v soukromí kontrolu jeho oděvu, tašek a jiných věcí. Toto opatření je třeba vnímat 
jako krajní řešení a používat ho pouze v případě že existuje ono silné podezření. Smyslem 
tohoto ustanovení rozhodně není dát rozhodčímu nástroj jak šikanovat hráče. 
 

Pokud rozhodčímu před začátkem utkání oznámí hráč, že z velmi vážných důvodů, jejichž 
posouzení je na rozhodčím (např. nutná dosažitelnost lékaře, bezpečnostních složek, 
signalizace vloupání, rodinné důvody atp.), musí být tzv. „na příjmu“, je možné povolit 
ponechání pouze a jen mobilního telefonu v zapnutém stavu na tichý (tj. bez zvonění, pípání 
nebo případně jiných zvuků) chod a jeho uložení na místo, kde nebude nijak rušit soupeře ani 
ostatní hráče (např. blikáním nebo vibrací na stole u šachovnice). Takový hráč může tento 
mobilní telefon použít pouze v přítomnosti rozhodčího. Jiná elektronická komunikační 
zařízení a telefony ostatních, zejména funkcionářů a hostů, je nutné vždy vypnout! Do zápisu 
o utkání je nutné poznamenat, kteří z hráčů a z jakých důvodů měli povoleno mít zapnutý 
mobil. 
 

 

V Brně 3. 7. 2014    IA Mgr. Ladislav Palovský, předseda KR ŠSČR 
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