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Bilag til punkt 6a og b på HB-mødet den 31. august 2008 
 
Turneringssystem i landsholdsklassen: 
 

FU foreslår med baggrund i diskussionen på HB-mødet i påsken at landsholdsklassen 
åbnes for alle spillere med et gyldigt kandidatresultat. Derved sikres et tilstrækkeligt 
antal deltagere til LH-klassen afviklet som 9 runders Dansk Schweizer. 

Som konsekvens deraf nedlægges kandidatklassen, og junior-DM kommer til at indgå direkte i LH-
klassen, hvor den bedst placerede junior(U20) får titlen juniordanmarksmester. 

Finn Larsen har desuden fremsendt en analyse og et forslag til ændring af reglementerne for hhv. 
basis og mesterklasserne. FU støtter disse konklusioner, og foreslår at opdelingen mellem basis- og 
mesterklasser droppes ved påskestævnet, således at der bliver grupper med 5 runder på 5 dage og 7 
runder på 7 dage. Begge dele med hhv. alle-mod-alle grupper og åbne grupper. 

FU foreslår at der træffes en principbeslutning på HB-mødet om de ovennævnte punkter, som så 
konkretiseres i et reglementsforslag som rundsendes pr. e-mail til HB efter et kvalitetstjek hos 
Skakdommerforeningens bestyrelse. 

 

De nuværende bestemmelser er til information: 

§ 34 

Klasseopdeling 
EMT kan spilles i følgende klasser 

a.  Landsholdsklasse 

b.  Kandidatklasse 

c.  Mesterklasse 

d.  Basisklasse 

e.  Kvindeklasse 

f.  Veteranklasse 

De tilmeldte spillere placeres i den øverste klasse, de efter dette reglements bestemmelser er 
berettiget til at deltage i.  

Inddelingen foretages ud fra spillernes ratingtal beregnet på grundlag af de turneringer, der er 
afsluttet før tilmeldingsfristens udløb. 

Spillere, der opfylder betingelserne for deltagelse i kvindeklassen eller veteranklassen, kan dog 

altid vælge at spille i den pågældende klasse. I øvrigt henvises til § 4.5.5 i ratingreglementet. 

 

§ 35 

Spilletid 
Med undtagelse af Landsholdsklassen er spilletiden 6 timer i alle klasser med en betænkningstid på 

40 træk i de første 2 timer og 1 time til resten af partiet. Opsparet tid kommer senere træk til gode. 
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§ 36 

Landsholdsklassen 
I landholdsklassen deltager mindst 10 spillere, der spiller 9 runder efter Dansk Schweitzer system 

som beskrevet i Skakhåndbogens afsnit 4.10.3. Der spilles med betænkningstiden 100 minutter til 
40 træk plus 50 minutter til resten af partiet. Herudover tillægges 30 sekunder pr. træk hele partiet 

igennem. 

Berettiget til at spille i landsholdsklassen er spillere, der er registreret i FIDE som repræsenterende 

en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder nedenstående krav i nævnte rækkefølge: 

1. Vinderen af nærmest foregående års landsholdsklasse. 

2. Den øverst placerede i nærmest foregående års kandidatklasse. 

3. Spillere med et ratingtal på mindst 2500 ved tilmeldingsfristens udløb 

4. Spillere med IM- eller GM-titlen 

5. Spillere med et dansk ratingtal på mindst 2300 ved tilmeldingsfristens udløb, og som har 

opnået et kandidatresultat i perioden fra tilmeldingsfristens udløb til det nærmest foregående 

års EMT til tilmeldingsfristens udløb til den aktuelle EMT.  

6. Ved supplering op til 10 spillere eller i tilfælde af et ulige deltagerantal er det højest ratede 
tilmeldte spiller/spillere med et kandidatresultat. Ved ligestilling om den/de sidste pladser er 

antallet af ratede partier siden det nærmest foregående års EMT afgørende. 

Vinderen af Landsholdsklassen er den spiller, der har flest point. Ved ligestilling om titlen spilles 

omkamp 2. påskedag som hurtigskak; ved fortsat ligestilling som lynskak. FU fastsætter de 

nærmere regler for omkampen. Præmierne følger placeringen i omkampen. Øvrige præmier deles 
ved ligestilling. Der benyttes således ikke korrektionsberegning. 

Vinderen af landsholdsklassen erhverver titlen ”Danmarksmester” samt den dermed følgende 
kontante præmie fra Johnsens skakfond. 

 

§37 

Kandidatklassen 
I kandidatklassen deltager mindst 8 og højest 64 spillere. Berettiget til at deltage i kandidatklassen 

er i nævnte rækkefølge: 

1. Spillere der sidste år deltog i landsholdsklassen, men som ikke er kvalificeret dertil i år. 

2. Juniordanmarksmesteren. 

3. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på mindst 2000. Spillerne må ikke 
være fyldt 20 år 1. januar i det år hvor turneringen afvikles. 

4. Vinderne af det foregående års MM7-1, MA7-1 og MM5-1. 

5. De højest ratede spillere, der har opnået et kandidatresultat i perioden fra tilmeldingsfristens 

udløb til det nærmest foregående års EMT og til tilmeldingsfristens udløb til den aktuelle EMT.  

6. De højest ratede tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200. 
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7. Ved supplering op til 8 spillere eller i tilfælde af et ulige deltagerantal de/den højest ratede 

tilmeldte spillere/spiller med et ratingtal under 2200. 

Der spilles 7 runder efter Dansk Schweizer system som beskrevet i Skakhåndbogens afsnit Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.. 

Den øverst placerede i kandidatklassen er berettiget til at spille i næste års landsholdsklasse. 

Ved ligestilling i point deles præmierne, mens placeringerne afgøres ved almindelig korrektion. 

Ved ligestilling i korrektion om oprykning til landsholdsklassen spilles omkamp. FU fastsætter de 

nærmere regler for omkampen, som så vidt muligt spilles umiddelbart efter sidste runde. Er dette 

ikke muligt fastsætter FU tid og sted, og godtgør spillernes eventuelle udgifter til rejse og ophold. 

Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen ”Juniordanmarksmester”. Ved ligestilling i 
point og korrektion deles titlen. 

 

§ 38 

Mesterklassen 

Berettiget til at deltage i mesterklassen er alle spillere med et ratingtal på mindst 1900. 

Mesterklassen afvikles under følgende turneringsformer: 

a.  8-mands-grupper, hvor der spilles alle mod alle. Grupperne benævnes MA-løbenr. 

b.  7-runders grupper med højest 32 deltagere i hver. Grupperne benævnes M7-løbenr. 

c.  5-runders grupper med højest 16 deltagere i hver. Grupperne benævnes M5-løbenr. 

Spillere, som ikke ved anmeldelsen har oplyst den ønskede turneringsform, placeres i en af 7-

runders grupperne. 

Spillerne placeres inden for de enkelte kategorier således at de højest ratede spiller i første gruppe, 

de næsthøjest ratede i næste gruppe osv. Et eventuelt overskydende antal tilmeldte spillere i alle-

mod-alle grupperne overføres til deltagelse i øvrige grupper. 

De under b. og c. nævnte grupper sammensættes så store som muligt og så vidt muligt lige store, og 
der benyttes ét af de i § 42 nævnte turneringssystemer. 

 

§ 39 

Basisklassen 
Berettiget til at deltage i basisklassen er alle spillere med et ratingtal under 1900. 

Basisklassen afvikles under følgende turneringsformer: 

a. 7-runders grupper med højest 32 deltagere i hver. Grupperne benævnes B7-løbenr. 

b. 5-runders grupper med højest 16 deltagere i hver. Grupperne benævnes B5-løbenr. 

Spillere, som ikke ved anmeldelsen har oplyst den ønskede turneringsform, placeres i en af 7-

runders grupperne. 
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Spillerne placeres inden for de enkelte kategorier således at de højest ratede spiller i første gruppe, 

de næsthøjest ratede i næste gruppe osv. Et eventuelt overskydende antal tilmeldte spillere i alle-

mod-alle grupperne overføres til deltagelse i øvrige grupper. 

De under b. og c. nævnte grupper sammensættes så store som muligt og så vidt muligt lige store, og der 

benyttes ét af de i § 42 nævnte turneringssystemer 

 


