Rozhodcovská komisia FIDE v spolupráci s komisiou FIDE pre pravidlá vydala interpretáciu
a upresnenie k Pravidlám FIDE účinným od 1.7.2017:
1. Podľa nových Pravidiel FIDE existujú 4 druhy neprípustných ťahov, podľa článkov 7.5.1, 7.5.2, 7.7.1
a 7.8.1.
2. V štandardnom šachu je hráč potrestaný prehrou partie, ak ukončí akékoľvek dva z vyššie
uvedených neprípustných ťahov.
3. Avšak ak sú dva neprípustné ťahy v jednom ťahu (napríklad neprípustná rošáda vykonaná dvomi
rukami, neprípustná premena pešiaka vykonaná dvomi rukami, alebo neprípustné branie vykonané
dvomi rukami), počíta sa to len za jeden neprípustný ťah. V štandardnom šachu teda hráč okamžite
neprehráva.
4. Branie kráľa sa považuje za neprípustný ťah a podľa toho sa aj trestá.
5. V rapid šachu a v bleskovom šachu rozhodca musí upozorniť na spadnutie zástavky, ak to
spozoruje.
6. V prípade, že sú použité elektronické hodiny a na oboch displejoch svieti 0.00, má rozhodca vždy
možnosť zistiť, ktorá zástavka spadla ako prvá na základe zobrazenia na hodinách. Partia má preto
vždy víťaza. V prípade použitia mechanických hodín sa uplatňuje článok III.3.1 Smernice o partiách
bez pridávania času vrátane Ukončenia rýchlej hry.
7. V prípade, že partia hraná opačnými farbami skončí normálnym spôsobom (matom, patom,
vzdaním sa alebo remízou po dohode súperov počas partie, ak je to povolené) skôr než obaja hráči
vykonali 10 ťahov, výsledok platí.
8. V prípade, že hráč stlačí hodiny bez toho, aby vykonal ťah, ako je uvedené v článku 6.2.4, považuje
sa to za neprípustný ťah a hráč je potrestaný podľa článku 7.5.3 a nie podľa článku 12.9.
9. Ak hráč vykoná ťah jednou rukou a stlačí hodiny druhou rukou, nie je to považované
za neprípustný ťah. Hráč je potrestaný podľa článku 12.9.
10. Ak hráč v rapid šachu alebo v bleskovom šachu požiada rozhodcu o nahliadnutie do partiára,
nesmie pri tom zastaviť hodiny.

Rastislav Diviak
predseda komisie rozhodcov SŠZ

Text je prekladom z anglického originálu uverejneného na http://arbiters.fide.com

