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I. CEL, ZASADY POSTĘPOWANIA, DEFINICJE
1. Niniejsze przepisy omawiają zasady postępowania w sytuacji podejrzenia o oszustwa.
2. „Oszukiwanie” w niniejszym regulaminie oznacza:
i) celowe użycie urządzeń elektronicznych (art. 11.3.2 Przepisy Gry FIDE) lub innych źródeł
informacji lub porad (art. 11.3.1 Przepisy Gry FIDE) w czasie gry
lub
ii) matactwa w turniejach szachowych, w tym między innymi: manipulowanie wynikami,
uzgadnianie wyników partii, ustawianie wyników meczów, fałszowanie ocen rankingowych, gra
pod innym nazwiskiem oraz celowy udział w organizacji fikcyjnych turniejów lub partii.
3. W rozumieniu niniejszego regulaminu próby oszustwa będą traktowane, jako oszustwo.
4. ACC (Anti-Cheating Commission – Komisja Przeciwdziałania Oszustwom) podejmuje decyzje,
zgodnie z przepisami, określonymi w Rozdziale II niniejszego regulaminu. Natomiast oczekuje się,
że federacje krajowe stworzą własne przepisy i ograniczenia zapobiegające oszustwom.
5. Ewidentnie bezpodstawne oskarżenie o oszustwo jest nadużyciem wolności wypowiedzi,
zabronionej przez Kodeks Etyki (Code of Ethics). Ewidentnie bezpodstawne oskarżenie o
oszustwo, oparte na przykład tylko na emocjach i/lub niewystarczających danych, jest fałszywym
oskarżeniem. Oskarżenie o oszustwo oparte na faktach mogących sugerować, że oszustwo było
dosyć prawdopodobne, nie jest uważane za bezpodstawne oskarżenie.

II. JURYSDYKCJA
1. Wszystkimi sprawami związanymi z oszustwami oraz fałszywymi oskarżeniami zajmuje się ACC
(Anti-Cheating Commission). ACC podlegają zarówno zawodnicy, kapitanowie drużyn i osoby
mające związek z nimi oraz zawodami. Do tych osób zalicza się w szczególności: szefów delegacji,
sekundantów, trenerów, menadżerów, psychologów, organizatorów, widzów, krewnych,
dziennikarzy, działaczy, a sędziów, gdy są zaangażowani w oszustwa.
2. Wszystkie partie w grze bezpośredniej i poddane ocenie rankingowej FIDE podlegają jurysdykcji
ACC.
3. Wszystkie oszustwa wykryte w turniejach, wymagających szczególnej oraz zwiększonej ochrony
(zgodnie z definicją w Anti-Cheating Protection Measures), muszą być zgłaszane do ACC.
Jednakże ACC może podjąć decyzję o skierowaniu rozpatrzenia incydentu w takich turniejach do
narodowej federacji.
4. Sprawy dotyczące oszustw w turniejach, wymagających standardowych poziomów ochrony
(zgodnie z definicją Anti-Cheating Protection Measures) należy skierować do narodowych
federacji, z wyjątkiem przypadków, w których oszustwo wpływa na przyznanie tytułu WFM/FM i/lub
dotyczy osoby oskarżonej lub oskarżającej, posiadającej tytuł WFM/FM, WIM/IM lub WGM/GM – w
takich przypadkach incydent należy zgłosić do ACC.

III. SKARGI I POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE
A. WSZCZĘCIE DOCHODZENIA
1. Dochodzenie może zostać wszczęte na podstawie:
a) skargi złożonej w trakcie turnieju (ITC);
b) skargi złożonej po zakończeniu turnieju (PTC);

2. Dochodzenie może być również wszczęte:
a) z inicjatywy sędziego głównego turnieju, na podstawie jego sprawozdania,
b) z inicjatywy ACC;
c) na wniosek ETH (Ethics and Disciplinary Commission – Komisja Etyki i Dyscyplinarna) lub
innego organu FIDE zgodnie ze Statutem FIDE.
B. SKARGA
1. Skargę może złożyć dowolna osoba posiadająca numer identyfikacyjny FIDE.
2. Wszelkie skargi należy składać w formie pisemnej i kierować do ACC za pośrednictwem Biura
FIDE. Skargi należy składać na odpowiednim formularzu
– vide https://fpl.fide.com/itc-ptc-complaints
Na fomularzu należy podać wszystkie powody złożenia skargi oraz wymienić wszystkie fakty znane
w momencie wypełniania wniosku.
3. Skargi ustne lub nieformalne nie będą przyjmowane.
4. Skargi w trakcie turnieju należy składać sędziemu głównemu.
Po otrzymaniu ITC, główny arbiter powinien:
a) poinformować skarżącego o ewentualnej karze za złożenie oczywiście bezzasadnego ITC;
b) podjąć kroki w celu zbadania sprawy w zwykły sposób, w odniesieniu do art. 12.9 Przepisów gry
FIDE i nałożyć ewentualne kary;
c) przekazać skargę i swoją opinię, wraz ze wszystkimi ustaleniami do ACC za pośrednictwem
Biura FIDE.
Jeżeli sędzia główny dojdzie do wniosku, że ITC jest bezpodstawny, może go odrzucić w trakcie
turnieju, ale musi postępować zgodnie z w/w pkt. III.B.4.c. Zawodnik ma prawo do złożenia skargi
po zakończeniu turnieju (PTC).
5. W przypadku zgłoszenia skargi po zakończeniu turnieju (PTC), reklamacja musi zawierać
wyjaśnienie, dlaczego nie została złożona skarga w czasie trwania turnieju (ITC).
6. Skarga powinna zawierać wszystkie informacje, dostępne w momencie jej wypełniania.
7. Skarga oparta wyłącznie na stwierdzeniu, że dany zawodnik gra znacznie silniej, niż wynika z jego
rankingu, zostanie uznana za nieuzasadnioną.
8. ACC może wszcząć dochodzenie na podstawie każdych informacji, które dotrą do Komisji na temat
możliwego oszustwa czy też fałszywego oskarżenia.
9. W przypadku, gdy dochodzenie zostanie wszczęte na wniosek ETH lub innego upoważnionego
organu FIDE, to zgodnie ze statutem ACC działa, jako Komisja Śledcza powołującego organu.
10. Wszelkie informacje dotyczące skarg i dochodzeń pozostają poufne do chwili, gdy ACC skończy
dochodzenie. W przypadku naruszenia wymogów tajności przez skarżących, sędziego głównego
lub jakiejkolwiek innej osoby mającej wiedzę na temat skargi lub dochodzenia przed zakończeniem
dochodzenia, ACC może przekazać listę takich osób do ETH.

IV. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE
1. Do zbadania incydentu zgłoszonego do ACC może zostać powołana Komisja Śledcza (IC
Investigatory Chamber).
2. ACC ma prawo przeprowadzić wstępne dochodzenie w odniesieniu do domniemanego przypadku
związanego z oszustwem.
3. Jeżeli skarga, na podstawie III.A.1, jest nieprawidłowa lub nieuzasadniona, to ACC może ją odrzucić większością głosów.

4. IC składa się z trzech członków ACC, wyznaczonych przez przewodniczącego ACC, w systemie
rotacyjnym. Nominowani członkowie IC wybierają następnie przewodniczącego IC. Przewodniczący i Sekretarz ACC nie mogą być członkami IC.
5. IC jest niezależnym ciałem i nie podlega zadnemu innemu organowi.
6. IC bierze pod uwagę przedstawione dowody, a także dane statystyczne oraz dodatkowe informacje
i dowody zebrane w trakcie własnego dochodzenia.
7. Gracze, organizatorzy, sędziowie, federacje narodowe i inne strony są zobowiązani do współpracy
z IC. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować skierowaniem sprawy do ETH.
8. IC jest zobowiązana do zbadania każdego przypadku w rozsądnym terminie.
9. Standardem dowodowym jest ustalenie z dużym prawdopodobieństwem (wręcz z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością), że oszustwo zostało popełnione. Nie obowiązuje
zasada, że wątpliwości działają na korzyść oskarżonego.
10. Jeśli IC dojdzie do jednomyślnego wniosku, że
(i) nie doszło do oszustwa lub
(ii) nie ma wystarczającego materiału dowodowego, to skarga zostaje oddalona, o czym IC musi
poinformować w formie krótkiej notatki Przewodniczącego i Sekretarza ACC, skarżącego i
oskarżonego oraz narodową federację oskarżonego, jeżeli była ona zaangażowana w tę
sprawę.
11. W sytuacji niejednomyślnego rozstrzygnięcia sporu, IC jest zobowiązana do:
i) sporządzenia raportu, w którym należy opisać: wniosek przeprowadzonego dochodzenia, stan
faktyczny, okoliczności zdarzenia, ustalenia dochodzenia i proponowane sankcje. Raport
może obejmować również inne naruszenie przepisów FIDE stwierdzone przez IC
oraz
ii) przedstawienia decyzji i zgłoszena jej do ACC do dalszego rozpatrzenia. ACC może poprosić
IC o rozważenie dodatkowych faktów i/lub przeprowadzenie dalszego dochodzenia.
12. Po uznaniu raportu za ostateczny przez IC, ACC decyduje większością głosów, czy sprawa
powinna być przekazania do ETH w celu wydania werdyktu. Jeśli sprawa nie zostanie
przekazana do ETH, oznacza to, że skarga jest oddalona. ACC przekazuje swoje ustalenia
skarżącemu i oskarżonemu. Jeżeli w sprawę była zaangażowana narodowa federacja
oskarżonego, to również zostanie poinformowana.
13. Gdy IC działa w imieniu ETH, to przedstawia ACC wstępny raport do rozpatrzenia. ACC może
poprosić IC o rozważenie dodatkowych faktów i/lub przeprowadzenie dalszego dochodzenia. Gdy
raport zostanie uznany za ostateczny przez IC, to ACC przekaże odpowiednią informację do
ETH.
14. W przypadku skierowania dochodzenia do Narodowej Federacji (NF), zgodnie z II.3 i II.4, to NF
zbada sprawę i zastosuje sankcje, które uzna za słuszne. NF jest zobowiązane do
powiadomienia ACC o swojej decyzji wraz ze wskazaniem zebranych dowodów w trakcie
postępowania. ACC może zaakaceptować tę decyzję i/lub odwołać się do ETH. Jeżeli ACC nie
przyjmie decyzji NF, to sankcje są aktualne, ale mają zastosowanie tylko na poziomie krajowym.

V. OSKARŻENIA BEZPODSTAWNE
1. Za oskarżenie ewidentnie bezpodstawne (vide I.5) należy uznać:
i) regularnie składane ITC lub PTC;
ii) oskarżenia kierowanego do osób trzecich lub publicznie, z naruszeniem procedury wynikającej
z niniejszego Regulaminu.
2. Jeżeli ACC stwierdzi, że ITC lub PTC są oczywiście bezzasadne, to składający skargę może
otrzymać ostrzeżenie od ACC. Po otrzymaniu drugiego ostrzeżenia w okresie 2 lat, skarżący może

zostać ukarany zawieszeniem do trzech miesięcy, a kolejne naruszenia mogą być karane
zawieszeniem do sześciu miesięcy.
3. Gdy ACC stwierdzi, że ewidentnie bezpodstawne oskarżenie zostało złożone do osób trzecich lub
publicznie, to sprawcy mogą być ukarani zawieszeniem do trzech miesięcy za pierwsze naruszenie
oraz do sześciu miesięcy zawieszenia za kolejne naruszenia.
4. W szczególnie poważnych przypadkach bezpodstawnych oskarżeń ACC przekaże sprawę do ETH
z zaleceniem dłuższego zawieszenia i zastosowania innych sankcji.

VI. ZASADY PROCEDURALNE
1. Przedawnienie sprawy następuje po ośmiu latach od ostatniej rundy turnieju, na którym doszło do
oszustwa.
2. Językiem roboczym IC jest język angielski. IC może, na wniosek dowolnej strony, zezwolić na
używanie przez zainteresowane strony innego języka, niż angielski. W tej sytuacji IC może
nakazać jednej lub wszystkim stronom poniesienie kosztów całości lub części tłumaczenia oraz
koszty jego interpretacji. IC może zarządzić, że wszystkie dokumenty przedstawione w innych
językach, niż angielski należy przytoczyć w języku angielskim, przy czym tłumaczenia musi
dokonać tłumacz przysięgły.
3. Jeżeli IC nie oddali sprawy jednomyślnie, to oskarżony musi zostać poinformowany na piśmie
(listownie, e-mailem lub w inny sposób) o toczącym się postępowaniu z informacją, że ma prawo
do przedstawienia IC wszelkich oświadczeń i dokumentów potwierdzających jego stanowisko.
4. Skarżący i oskarżony mają prawo do wybrania osób, które będą ich reprezentowali lub asystowali
przy rozpatrywaniu sprawy.
5. Dokumenty dotyczące postępowania powinny być składane w formie pisemnej, najlepiej e-mailem.
6. Każda strona zaangażowana w dochodzenie ponosi sama własne koszty pośrednio lub
bezpośrednio związane ze sprawą.
7. Gdy osoba podlegająca jurysdykcji dyscyplinarnej innej Komisji FIDE jest stroną dochodzenia,
ACC może przekazać odpowiednie informacje tej Komisji FIDE.

VII. SANKCJE
1. Sankcje za przestępstwa związane z oszustwami są określone w Handbooku FIDE (np. B.01.045,
A.09.3.2). Obejmują one w szczególności: zwrot nagród; zakaz udziału w turniejach szachowych
do 15 lat lub w jakiejkolwiek innej działalności związanej z szachami; cofnięcie tytułów i anulowanie
wyników sportowych oraz grzywny do 25 000 USD.

