
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

  Side 1 af 3 

Bilag til punkt 5a på HB-mødet den 31. august 2008 
 
 
Reglementsændringer i divisionsturneringen: 
 

Forslag til reglementsændringer er anført med fed skrift i nedenstående udsnit af 
reglementet for divisionsturneringen: 

§ 9 

Tilmelding 

De deltagende klubber skal meddele turneringslederen følgende: 

Sammen med udkastet til turneringsplan fremsendes en indbydelse, der angiver frist for tilmelding. 

Ved tilmelding skal klubberne angive følgende: 

a. En styrkeliste over klubbens medlemmer med indholdet: 

1. For hver spiller anføres nummer på styrkelisten. Har spilleren ikke noget ratingtal i forvejen, 

tildeles dette jf. reglerne i reglementet for ”Dansk Skak Unions rating-system”.  

2. For hvert hold skal desuden tydeligt angives hvilke 8 spillere, der skal udgøre det      

    enkelte hold. De øvrige spillere på styrkelisten anses for reserver. 

3. For hvert hold angives, hvem der er holdleder. 

4. Der skal desuden på listen anføres hvilke spillere, der hverken er danske statsborgere eller har 

bopæl i Det danske Rigsfællesskab eller Sydslesvig. 

 

b. Spillested for klubbens hjemmekampe. 

 

c. Navn, adresse og evt. telefonnummer og e-mailadresse for holdlederen klubbens 

kontaktperson. 

 

Overholdes indsendelsesfristen ikke, kan turneringslederen idømme klubben en bøde af samme 

størrelse som indskuddet pr. hold til turneringen. 

 

 
§ 10 

Anvendelse af spillere og reserver 

a. Intet hold må i en runde anvende mere end to spillere, der hverken er danske statsborgere eller 
har bopæl i Det danske Rigsfællesskab eller Sydslesvig. 

b. Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er 
opstillet på styrkelisten, og ingen spiller må spille på et lavere hold, end han er tilmeldt. 

c. Udebliver en spiller uden at sende afbud, kan en reserve fra styrkelisten indsættes på spillerens 
plads, dog tidligst en halv time efter spilletidens begyndelse. Disse partier indgår ikke i 
spillernes ratingberegning. 

d. En spiller må højest spille det antal kampe i divisionsturneringen, som klubbens højest 
placerede hold spiller. 

e. En spiller må tidligst anvendes, når hans indmeldelse er modtaget af HK-
kassereren/kartoteksføreren. Det skal oplyses turneringslederen, at spillerne er, eller vil blive, 
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tilmeldt Unionen gennem klubben, og ikke i samme sæson har deltaget i divisions- eller 
hovedkredsturneringen for en anden klub.  

f. Under en karantæne kan en spiller ikke deltage i divisionsturneringen. 

g. I forbindelse med omkampe, må der ikke benyttes spillere, der er højere placeret 
på klubbens styrkeliste end bræt 1 på holdet, medmindre de i løbet af sæsonen har 
spillet som reserve på holdet.  

---  

Begrundelse: Der var en del klager over at der i forbindelse med omkampen om den ekstra 
nedrykningsplads, blev brugt spillere på holdet der egentlig ikke hørte til holdet. 

 

§ 12 

Kampenes afvikling 

a. Spilletidspunkt 
Kampene begynder kl. 12.00, men den tilrejsende klub kan kræve at begynde på et andet 
tidspunkt, dog tidligst kl. 10 og senest kl. 14. 
Kravet skal være begrundet i togtider o.l. Om nødvendigt kan kampene begynde tidligere, idet 
den gæstende klub har krav på at kunne nå tilbage til sin hjemby med offentligt 
transportmiddel senest kl. 24. Ved ønske om ændret starttidspunkt skal klubben senest 30 dage 
før spilledagen, eller 10 dage efter udsendelsen af turneringsprogrammet, skriftligt underrette 
modstanderen og turneringslederen herom.  
Kan klubberne ikke blive enige, træffer turneringslederen en afgørelse. 
Når der afvikles flere kampe samme sted i samme gruppe fastsættes spilletidspunktet af 
turneringslederen. 

b. Spilletid 
Spilletiden er 6 timer. 

c. Betænkningstid 
Betænkningstiden er 40 træk i de første 2 timer og 1 time til resten af partiet spillet som 
Hurtigafslutning jævnfør FIDEs regler for skakspillet. 

Hvad angår 12. c: De problematiske afgørelser der har været for kampledere og turneringsleder i 
divisionsturneringen er stort set alle relateret til problematikker omkring tidnød og færdigspil som 
hurtigskak. Derfor kan man med god grund overveje at indføre brugen af elektroniske ure og en 
betænkningstid med tillæg af tid pr. træk. En betænkningstid i divisionsturneringen kunne være 
100 minutter til 40 træk og derefter 30 minutter til resten af partiet plus 30 sekunder pr. træk hele 
partiet igennem.  
FU fremsætter sandsynligvis dette forslag på HB-mødet.  

 
 
Kamplederinstruksen pkt. 6: 
Kampresultatet, som er underskrevet af holdledere og kampleder, indberettes jvnf. 
turneringslederens anvisning på resultatkortet. Overholdes indsendelsesfristen ikke, kan 
turneringslederen idømme den arrangerende klub en bøde svarende til 1/3 af 
turneringsindskuddet. 
 
Foreslås erstattet med: 
Kamplederen skal påse, at partiernes resultater påføres resultatkortet, at 
resultatkortet underskrives af holdlederne og af kamplederen selv, samt at resultatet 
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indberettes og kortet indsendes eller opbevares efter de retningslinjer, der er angivet 
på kortet. Overholdes de angivne frister ikke, kan turneringslederen idømme den 
arrangerende klub en bøde svarende til 1/3 af turneringsindskuddet. 
 


