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Sag nr. 190 - besvarelse af forespørgsel.
I anledning af, at Preben Nielsen, Helsingør Skakklub, afgik ved døden under sit parti i 6. 
runde i Helsingør Skakklubs klubturnering 2011/2012 (gruppe A), har turneringens 
skakdommer Steffen Michael Kristensen i brev af 22. februar 2012 over for Skaknævnet 
rejst spørgsmål om, hvordan der skal forholdes med hensyn til rating af partier i sådanne 
tilfælde.
Det foreligger oplyst, at turneringen er ratet og forløber over 9. runder med afslutning den 
29. marts 2012.
Det fremgår ikke af oplysningerne, om der er tale om en alle-mod-alle-gruppe.
Det hedder i Steffen Michael Kristensens redegørelse om afdødes parti fra 6. runde:

"Dette parti annulleres som 0:0 efter ønske af modstander af etiske årsager."
For så vidt angår afdødes øvrige partier hedder det i redegørelsen:

"Jeg valgte ...... at afdøde Preben Nielsens partier af etiske årsager er 
uratede. Men resultaterne står ved magt da 56 % ...... af partierne var afviklet 
....."

Sagen er behandlet gebyrfrit.
Skaknævnet udtaler:
Det følger af reglementets pkt. 4.1.1, § 16, at afdøde Preben Nielsens score - henset til, at 
han har fuldført mere end 50 pct. af sine partier - skal tælles med i slutresultaterne, 
ligesom afdøde skal noteres som taber - og hans modstandere som vindere af de 
resterende partier.
For så vidt angår ratingberegningen gælder reglementets pkt. 4.5.4.2.
Det fremgår heraf, at de spillede partier skal rates, mens partierne i de resterende runder 
ikke skal rates.
Da partiet i 6. runde må anses for at være blevet spillet, betyder dette, at alene partierne i 
runde 1-6 skal rates.
Det bemærkes, at Skaknævnets besvarelse af denne forespørgsel ikke har nogen 
indflydelse på de beslutninger om pointfordelingen mv., der er truffet af Steffen Michael 
Kristensen som dommer, idet sagen ikke er rejst som klagesag.
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