
Aktuel tekst. 

 

4.3.3. Bestemmelser for DM i hurtigskak 
Der deltager mindst 8 og maksimalt 64 spillere som spiller 7 runder efter Schweizersystemet. Der spilles 

efter FIDE’s regler for hurtigskak med en betænkningstid på 30 minutter pr. spiller til hele partiet. Berettiget 

til at deltage er spillere med et ratingtal på minimum 1900 ved tilmeldingsfristens udløb. Vinderen er den 

spiller, der har flest point. Ved ligestilling om titlen spilles omkamp som lynskak. De nærmere regler for 

omkampen fastsættes af turneringslederen under hensyntagen til antal deltagere i omkampen og tidsrammen 

for denne. Præmierne følger placeringen i omkampen. Øvrige præmier deles ved almindelig 

korrektionsberegning. Vinderen erhverver titlen ”Danmarksmester i hurtigskak”. Titlen kan kun vindes 

af en spiller der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet. 

 

 

 

Forslag til ny udgave 

 

4.3.3. Bestemmelser for DM i hurtigskak 
Turneringen afvikles hvert år i september måned, på en dato som hovedbestyrelsen fastsætter på årets første 

møde. Der deltager mindst 8 og maksimalt 64 spillere som spiller 7 runder efter Schweizersystemet. 

Rundelægning, resultatopgørelser og udskrifter foretages med programmet Swiss Manager som stilles til 

rådighed af Dansk Skak Union. Der spilles efter FIDE’s regler for hurtigskak med en betænkningstid på 25 

minutter pr. spiller til hele partiet. Berettiget til at deltage er spillere med et ratingtal på minimum 1900 ved 

tilmeldingsfristens udløb. Vinderen er den spiller, der har flest point. Ved ligestilling spilles omkamp om 

DM titlen, som spilles som lynskak. De nærmere regler for omkampen fastsættes af turneringslederen under 

hensyntagen til antal deltagere i omkampen og tidsrammen for denne. Præmierne følger placeringen i 

omkampen. Øvrige præmier fordeles ved brug af korrektionsberegning. Der vil først blive brugt Median-

Bucholz og derefter Sonneborn-Berger til korrektionsberegning. Vinderen erhverver titlen ”Danmarksmester 

i hurtigskak”. Titlen kan kun vindes af en spiller der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af 

Rigsfællesskabet. 

 


