
DANSK SKAK UNION
SKAKNÆVNET
Den 24. november 2012.
Sag nr. 192 - besvarelse af forespørgsel.
Et medlem af Dansk Skakunion, hvis navn er Skaknævnet bekendt, har i email af 17. 
november 2012 sendt følgende forespørgsel til Skaknævnet:

"........
Hermed sender jeg .........En briefing om min ansøgning i dommerforeningen, 
om brug af MonRoi PC manager i turneringer.Min forspørgelse drejede sig i 
første omgang om brug af et sensorbræt. Efter samtale med Lars Henrik Beck 
Hansen  om dette, mente han at det jeg skulle ansøge om var en 
Monroi.www.monroi.com  Min forspørgelse i dommerforeningen går nu gennem 
Aage Dalstrup Olsen. Håber med denne mail til Skaknævnet, at min sag kan 
fremskyndes?
........"

Skaknævnet har i overensstemmelse med Nævnets kompetence opfattet forespørgslen 
som et spørgsmål om, hvorvidt pligten til at notere trækkene under partiet kan opfyldes 
ved brugen af en MonRoi PC manager.
Skaknævnet udtaler:
Det fremgår af FIDE's regler for skak afsnit 3.3.3. § 8, pkt. 8.1, at hver spiller skal notere 
partiets træk på den noteringsliste, der er foreskrevet for turneringen, og at en spiller kan 
udpege en assistent til at notere trækkene, hvis spilleren ikke selv er i stand til dette.
Det fremgår herudover af pkt. 8.2, at partilisten skal være synlig under hele partiet, og af 
pkt. 8.3, at noteringslisten er arrangørens ejendom.
Skaknævnet finder på den baggrund, at der i reglerne er gjort op med, hvordan der skal 
forholdes, hvis en spiller ikke er i stand til selv at notere trækkene, og at reglerne 
forudsætter, at partiet skal noteres på en noteringsliste, enten af spilleren selv eller 
eventuelt af en udpeget assistent.
På den baggrund finder Skaknævnet, at de gældende regler ikke giver hjemmel til, at en 
spiller kan opfylde noteringspligten ved brug af et teknisk hjælpemiddel af den type, der er 
omtalt i forespørgslen.
Det må henhøre under de lovgivende myndigheder i givet fald at foretage de fornødne 
ændringer af reglerne.
Vagn Lauritzen                                 Peter Roesen                            Lars Lindhard


