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Izredni dopust zaenkrat ostaja!

Letos je delovni del kongresa krajši za en dan, tako da bomo z razpravami in sklepi danes že
končali. Smo pa bili zato še kako delovni ob večerih (slika spodaj) in več kot nadoknadili
zamujeno.

Generalni sekretar dr. Michael Millstone je umaknil predlog o ukinitvi izrednega dopusta. Za
naslednje leto obstajajo nove ideje, ki naj bi uvedle štetje časa v urah in minutah in fiksirale čas
za razmišljanje za celo partijo (morda za nekatere turnirje po sistemu Fisher's clock) na
določeno število dni. To končno število dni bi bilo različno glede na jakost in pomembnost
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turnirja. Tak način bi ukinil vse vrste dopusta, pravilo 20 dni, pravilo 40 dni in še kaj zraven.
Pripravlja se tudi pravilo, ki naj bi reševalo problem morebitnega nenadnega izpada spletnega
strežnika. Vse ideje o spremembah igralnih pravil je treba posredovati komisarju vsaj tri mesece
pred vsakoletnim kongresom. Za naslednji kongres je končni rok že aprila 2013.

Po lanskoletni implementaciji nove formule v rating sistem ni bilo opaziti negativnih stranskih
učinkov. Ideja o spremembi periode za obračun ratinga na koledarska tromesečja ni bila
sprejeta. Osnove za obračun ratinga za šah 960 bodo postavljene do naslednjega kongresa.

Komisije za pritožbe letos niso imele posebnega dela. Sodniška komisija se je ukvarjala z g.
50%, ki je iz druge najmočnejše federacije. Tak način igre bo prepovedan s pravili. Martin
Bennedik ne vidi tehničnih ovir za izdelavo kontrolnega programa.
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Kongres je v nadaljevanju poslušal poročila direktorjev vseh štirih con ICCF. Vsaka nacionalna
zveza spada v svojo točno določeno cono. Iz zgodovinskih razlogov se 6 državam dovoljuje
nastopanje v conah na katere mejijo: Turčija, Izrael, Avstralija, Nova Zelandija, Japonska in
Hong Kong.

Častni predsedniki in častni člani ICCF imajo odslej nekoliko skrčene pravice. Ne morejo se
udeleževati sej izvršnega odbora, seznanjeni pa so z enakimi informacijami kot nacionalni
delegati in lahko glasujejo po pooblastilu.

Razpravljali smo o prevodu osnovnih pravil in vodnikov iz angleščine v ostale štiri uradne jezike
ICCF: nemščino, francoščino, ruščino in španščino. Prevladalo je mnenje, da naj bi spletni
strežnik omogočil objavo dokumentov v katerem koli jeziku, prevod pa je stvar posamezne
nacionalne zveze.

ICCF je sedaj polno registrirana mednarodna organizacija z uradnim sedežem v Švici na
naslovu švicarske zveze. Iz davčnih razlogov se predvideva selitev v mesto Lousanne, kjer je
tudi uradni sedež FIDE. Odprta je tudi 'pisarna' v Franciji na naslovu trenutnega predsednika. K
omisije in komiteji so doživeli le zamenjave neaktivnih članov. Imenovani sta dve delovni
skupini: za revizijo sistema svetovnih prvenstev in rating sistema.

Kongres ICCF 2013 bo na Poljskem v Krakowu v terminu od 20. do 27. julija. Julijski termin je
izbran zaradi nižjih hotelskih cen. Za leto 2014 pa je zaenkrat predviden Sidney v Avstraliji.

For Mariusz and our Polish readers: The Congress 2013 in Krakow is approved!
Congratulations!

{jcomments on}

3/3

