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Bilag 8.1 DM-reglementer 
HB-mødet søndag den 8.februar 2009 

I reglementsforslaget nedenfor er indføjet de rettelser som blev principbesluttet 
på det seneste HB-møde samt en række konsekvensrettelser. Derudover er 
betænkningstiden for LH-klassen øget, foranlediget af FIDEs nært forestående 
standardisering af tilladte betænkningstider. 

 Erik Søbjerg 

Her er reglementet gengivet, som vedtaget på HB-mødet (Henrik Knudsen). 

 

§ 34 
Klasseopdeling 

EMT kan spilles i følgende klasser 

a.  Landsholdsklasse 

b.  Veteranklasse 

c.  Øvrige grupper 

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 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. 

 

§ 36 
Landsholdsklassen 
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I landholdsklassen deltager mindst 10 og højest 128 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 20 træk plus 15 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. Spillere med IM- eller GM-titlen 

3. Spillere som har opnået et kandidatresultat i perioden fra 
tilmeldingsfristens udløb til det nærmest foregående års DM til 
tilmeldingsfristens udløb til den aktuelle DM.  

4. Juniordanmarksmesteren. 

5. 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. 

6. De højest ratede tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200 i 
perioden fra tilmeldingsfristens udløb til det nærmest foregående 
års DM til tilmeldingsfristens udløb til den aktuelle DM.  

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. 

Bedst placerede juniorspiller får titlen ”Juniordanmarksmester”. 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. 

 

§ 37 
Veteranklassen 

Berettiget til at deltage i veteranklassen er enhver, der er fyldt 60 år 
senest den dag, hvor første runde spilles. Dog er spillere som tidligere 
har deltaget i veteranklassen berettiget til at deltage uanset 
alderskravet.  
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I veteranklassen spilles højst 5 runder. FU fastsætter under hensyn til 
antallet af deltagere, hvorledes turneringen skal afvikles. 

 

§ 38 
Øvrige grupper 

Berettiget til at deltage i øvrige grupper er alle medlemmer af Dansk 
Skak Union. 

Øvrige grupper afvikles under følgende turneringsformer: 

a. 7-runders grupper med højest 32 deltagere i hver. Grupperne 
benævnes G7-løbenr. 

b. 5-runders grupper med højest 16 deltagere i hver. Grupperne 
benævnes G5-løbenr. 

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 § 39 nævnte 
turneringssystemer. 

§ 39 
Turneringssystem 

Der kan spilles efter følgende turneringssystemer: 

a. Alle-mod-alle 

b. Dansk Schweizer 

c. Monrads turneringssystem  

d. Schweizer systemet 

e. DSU’s Knock Out system 

f. Gladiatorskak-turneringssystemet 
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