Pravidla přípustnosti slov ČAS – Návrh
(verze 2006/1 platná od 14. 01. 2006)
Posuzování přípustnosti slov – Návrh nového znění bodu 4 PPS
4.

Přípustnost slov je posuzována pouze v případě vznesení námitky proti přípustnosti
konkrétního zahraného slova. Tuto přípustnost posuzují slovníkoví rozhodčí (přičemž funkci
slovníkového rozhodčího může zastávat též hlavní rozhodčí) podle Slovníků ČAS (viz bod 2):
Rozhodnutí rozhodčím jednou učiněné je v rámci hry konečné a nemůže být měněno.
Elektronické i tištěné verze jsou pro posuzování přípustnosti slov rovnocenné. Slova, jejichž
přípustnost nelze (např. z důvodu jejich délky nebo z důvodu, uvedeného v poznámce u
bodu 2.0) posoudit podle Slovníků ČAS, je vždy nutno posuzovat podle Pramenů (viz bod 3).
Přípustnost slov se posuzuje na základě délky slova (tj. počtu písmen daného slova,
přičemž je písmeno „ch“ považováno za dvě písmena) následujícím způsobem (viz též
Příloha 2):

4.1

platí pouze pro VP:
a) při rozhodování se posuzují

4.1.1 2–9písmenná slova podle slovníku NOVEX PLUS (s výjimkou, uvedenou u bodu 2.0)
(2–5písmenná slova lze posuzovat též podle slovníku BLEX PLUS).
4.1.2 10–15písmenná slova podle PRAMENŮ.
V některých případech (viz bod 4.3) je však možno i tato slova posuzovat podle slovníku
NOVEX PLUS.
4.2

platí pouze pro VK:
a) při rozhodování se posuzují

4.2.1 2–9písmenná slova podle slovníku NOVEX KLASIK (s výjimkou, uvedenou u bodu 2.0)
(2–5písmenná slova lze posuzovat též podle slovníku BLEX nebo BLEX PLUS).
4.2.2 10–15písmenná slova podle PRAMENŮ.
V některých případech (viz bod 4.3) je však možno i tato slova posuzovat podle slovníku
NOVEX KLASIK.

4.3

Poznámka ke slovníkům NOVEX PLUS a NOVEX KLASIK
Pro posuzování přípustnosti slov jsou slovníky NOVEX PLUS a NOVEX KLASIK plně
použitelné pouze v rozsahu, stanoveném v bodech 4.1.1 a 4.2.1. V mnoha případech však
lze tyto slovníky použít i při posuzování tvarů v nich přímo neuvedených, tj. tvarů delších
než 9písmenných. Tvary zde přímo neuvedené je možno v některých případech posuzovat
na základě přípustnosti tvarů zde uvedených (např. 1. pádu či infinitivu). Nedokáže–li však
slovníkový rozhodčí takovýto tvar tímto způsobem bezpečně posoudit, je povinen ho
posoudit podle PRAMENŮ.
[10písmenné slovo „maturantův“ je možno ověřit na základě přípustnosti slova „maturant“]
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Příloha 2
4. Posuzování přípustnosti slov
4.1 VARIANTA PLUS
4.2 VARIANTA KLASIK
délka
slova
2–5
6–9
10–15

K rozhodování je možno použít:
NOVEX PLUS
PRAMENY §)

BLEX PLUS

NOVEX KLASIK

PRAMENY

PRAMENY §)

BLEX n. BLEX PLUS
PRAMENY

§) viz bod 4.3 (Poznámka ke slovníkům NOVEX PLUS a NOVEX KLASIK)

Úprava bodů v SŘ, která by vyplynula ze
schválení nového znění bodu 4 PPS:
Soutěžní řád ČAS
(verze 2006/1 platná od 15. 01. 2006)
9. Námitky slovní
9.4

Pořadatel má právo zvolit pro posuzování přípustnosti slov některý z následujících systémů
rozhodování: [12]

9.4.4 Systém rozhodování SAMOOBSLUHA (Princip systému: rozhoduje se bez vyplňování
NÁMITKÁŘŮ a bez řadových rozhodčích, každý hráč je současně slovníkovým rozhodčím):
[13.17] [15.8.e]

– slova rozhoduje (ve funkci slovníkového rozhodčího) sám namítající hráč, a to tak, že vstane od
stolu (předtím, než hráči vstanou od stolu, jsou povinni mít zapsány a navzájem zkontrolovány
všechny povinnosti, stanovené v bodech 7.4.b a 7.4.c) a sám (v počítači k tomu určeném) ve
slovníku NOVEX ověří, zda jím namitkované slovo JE či NENÍ PLATNÉ. Soupeř má vždy právo
jít k počítači společně s namítajícím hráčem a vizuálně zkontrolovat, zda ověřované slovo je do
počítače správně zapsané. (Oběma hráčům se doporučuje před odchodem od stolu zakrýt si
písmena v zásobnících tak, aby je soupeř při cestě k počítači či zpět nemohl spatřit.)
9.4.5 Jednotlivé systémy rozhodování lze vzájemně kombinovat.
9.4.6 Slova, která (např. z důvodu jejich délky nebo z důvodu, uvedeného v PPS v poznámce u bodu
2.0)) nejsou schopni rozhodnout SLOVNÍKOVÍ ROZHODČÍ, rozhoduje vždy (podle PRAMENŮ)
HLAVNÍ ROZHODČÍ – v takovémto případě jsou hráči vždy povinni vyplnit NÁMITKÁŘ.
9.5 – 9.8 RUŠÍ SE

12. Rozhodčí
12.1

Pro rozhodčí v soutěžích, pořádaných pod hlavičkou ČAS, jsou používána následující označení:
[15.3] [15.4] [15.5]

a) HLAVNÍ ROZHODČÍ [16.7]
b) SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ (tuto funkci může souběžně vykonávat též HLAVNÍ ROZHODČÍ)
c) ŘADOVÝ ROZHODČÍ
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Soutěže pořádané pod hlavičkou ČAS řídí jeden HLAVNÍ ROZHODČÍ, který musí být držitelem
akreditace, udělované výborem ČAS. HR je povinen se při rozhodování řídit vždy tímto SŘ.
12.3 HLAVNÍ ROZHODČÍ řídí činnost všech ostatních rozhodčích, řeší všechny SLOVNÍ NÁMITKY
v případech, kdy není možno rozhodnout podle Slovníků ČAS (viz PPS, bod 2), řeší všechny
(ostatní) NESLOVNÍ NÁMITKY či STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE, má výhradní kompetence v
případě kontumace partie, napomínání hráče nebo vyloučení hráče a schvaluje svým podpisem
konečné výsledky soutěže (turnaje). Rozhodnutí HR je v rámci soutěže konečné a nemůže být
změněno. [15.9]
12.4 HR je povinen vyžadovat, aby pořadatel zajistil kompletní vybavení stolů pro hru. Toto vybavení
je HR povinen zkontrolovat. [2.11] [15.6]
12.5 – původní bod označený tímto číslem se ruší
12.5 SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ je ten, kdo rozhoduje SLOVNÍ NÁMITKY maximálně v rozsahu, který
umožňují Slovníky ČAS – viz PPS, bod 2 (tj. s výjimkou případů, které je nutno rozhodovat podle
Pramenů – viz PPS, bod 3).
12.6 ŘADOVÝ ROZHODČÍ je ten, kdo nerozhoduje NÁMITKY, ale vykonává pouze pomocné práce
(doručování NÁMITKÁŘŮ, vyřizování rozhodnutí slovníkového rozhodčího, pomoc při
vyhledávání slov v Pramenech apod.)
12.7 Rozhodnutí, které rozhodčí jednou hráčům oznámí, nemůže již sám změnit nebo odvolat, a to ani
v případě, že dodatečně zjistí, že rozhodl chybně.

12.2

15. Povinnosti pořadatele
15.3
15.4

Pořadatel je vždy povinen zajistit (právě jednoho) HLAVNÍHO ROZHODČÍHO [12]
Pořadatel vrcholných soutěží (např. Mistrovství republiky ve scrabblu) je vždy povinen zajistit
mimo HLAVNÍHO ROZHODČÍHO ještě (alespoň jednoho) SLOVNÍKOVÉHO ROZHODČÍHO [12]
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