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Til 
Dansk Skak Union, HB 
 
Divisionsturneringsudvalget har gennemgået reglementet efter, at de sidste to års rettelser er 
tilføjet, men vi har udarbejdet forslag til en række rettelser. 
 
Som noget nyt er det  valgt i de enkelte §’er at erstatte underpunkterne med en sort springer 
og yderligere underpunkter med en rund ring. 
Det ser fancy ud, men giver en række praktiske problemer. 
En henvisning der burde se således  ud: ”med henvisning til § 9 stk. 2 b” 
Bliver nu til: ”med henvisning til §9, 2. springer, ring 2” 
 
Det duer ikke, så vi finder det vigtigt, at bibeholde den gamle udgave af underpunkterne, og 
meget gerne i større udstrækning lave underpunkter. 
 
Betegnelsen turneringsleder er nu – i overensstemmelse med FIDEs terminologi - blevet 
ændret til dommer i Skakhåndbogen. Dette er forsøgt ændret i reglementet på en lidt uheldig 
måde, idet dommer er en titel, medens holdturneringsleder og kampleder er funktioner. 
 
For at gøre reglementet så klart som muligt, bør de tidligere betegnelser holdturneringsleder 
og kampleder bibeholdes. 
 
Brætpoint vs. Matchpoint. 
Tidligere blev der i hovedparten af holdturneringer spillet med brætpoints før matchpoints. Nu 
er dette ændret i alle FIDEs officielle turneringer, såsom OL, VM og EM, ligesom nationale 
ligaer også næsten alle spilles efter dette system. 
 
Vi vil derfor foreslå, at der gennemføres følgende  
reglementsændring fra og med sæsonen 2011-2012 
 
Nuværende formulering: 
§ 3 Pointtildeling og placering 
Placeringen i en gruppe afgøres efter, hvor mange point, klubberne i alt har opnået i deres 
kampe. Ved ligestilling er den klub bedst placeret, som har fået flest matchpoint (2 for vundet 
holdkamp, 1 for uafgjort og 0 er tabt).  
Er der derefter ligestilling afgør indbyrdes opgør placeringen. 
Er der også ligestilling i indbyrdes opgør, afgøres placeringen udfra resultaterne 
på de enkelte pladser på holdene, således at holdet der har vundet bræt 1 placeres 
øverst. Er dette lige forsættes med bræt 2 o.s.v. Er dette lige for alle 8 brætter, 
foretages lodtrækning. 
 
Ændres til 
§ 3 Pointtildeling og placering 
Placeringen i en gruppe afgøres efter, hvor mange matchpoint (2 for vundet holdkamp, 1 for 
uafgjort og 0 er tabt), klubberne i alt har opnået i deres kampe. Ved ligestilling er den klub 
bedst placeret, som har fået flest brætpoint. 
Er der derefter ligestilling afgør indbyrdes opgør placeringen. 
Er der også ligestilling i indbyrdes opgør, afgøres placeringen ud fra resultaterne 
på de enkelte pladser på holdene, således at holdet der har vundet bræt 1 placeres 
øverst. Er dette lige forsættes med bræt 2 osv. Er dette lige for alle 8 brætter, 
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foretages lodtrækning. 
 
Betænkningstiden. 
Med hensyn til betænkningstiden og anvendelse af elektroniske ure, foreslår udvalget at fra 
sæsonen 2011-12 indføres Skakligaens betænkningstid i 1 division og i sæsonen 2012-13 
indføres den i 2 division. 
 
Udsendelse af udkast til turneringen. 
Udvalget foreslår at fra sæsonen 2011-12 sker det udelukkende pr. e-mail 
 
Udsendelse af program og resultatkort. 
Udvalget foreslår at fra sæsonen 2011-12 udsendes program og resultatkort ikke på papir 
mere, men at det udelukkende ligger til download på divisionsturneringens hjemmeside i pdf 
format (de sidste par år har det været tilgængeligt på den måde). 
 
Disse 2 forslag fører til en besparelse på mindst 5.000 kr. til trykning og porto, pengene kunne 
evt. bruges til lavere indskud eller højere præmier. 
 
Kampleder problem. 
Vi vil godt bede HB tage stilling til hele problemet med hensyn til kampledere, hvert år får 
turneringslederen henvendelse fra klubber der ikke kan skaffe en kampleder, så derfor beder 
de om dispensation til at have spillende kampleder, hvilket jo er i strid med reglementet. 
Der findes også eksempler på at man benytter en kampleder som ikke er registreret som 
enten Kampleder/Dommer/FA eller IA. 
 
Vi vil derfor bede HB om at tage stilling til disse 2 problemer: 

1. Skal turneringslederen kunne dispenseres for spillende kampleder 
2. Skal det være ”tilladt” at bruge kampleder uden licens 

 
 
 
På Divisionsturneringsudvalgets vegne 
 
Per Rasmussen 
 
 


