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Sag nr. 187 – besvarelse af forespørgsel.

Skaknævnet har den 14. april 2010 modtaget brev fra Steffen Michael Kristensen, Hillerød, i 
anledning af, at han under DM 2010 har iagttaget en spiller, der viste ”skråt op tegn” mod en 
dommer bag dommerens ryg.

Steffen Michael Kristensen har stillet Skaknævnet følgende spørgsmål:
Hvad skal spilleren straffes med ?
Hvad dømmer jeg som dommer i EMT ?
Hvad dømmer jeg som kampleder i holdskak & divisionsskak ?

Steffen Michael Kristensen har oplyst, at han har observeret episoden som spiller i turneringen.

Skaknævnet udtaler:
Det er Skaknævnets opfattelse, at en sådan adfærd principielt må anses for omfattet af FIDE´s regler 
for skak § 12.1, hvorefter spilerne ikke må foretage sig noget, der kan bringe skakspillet i vanry.

Det fremgår af FIDE´s regler for skak § 12.7, at overtrædelse af bestemmelserne i § 12.1 til § 12.6 
skal straffes i henhold til § 13.4.

Alt afhængigt af situationen og omstændighederne vil det herunder kunne komme på tale navnlig at 
give spilleren en advarsel, jf. § 13.4, litra a, eller i sidste instans bortvise den pågældende fra 
turneringen, jf. § 13.4, litra g.

Det er dog Skaknævntes opfattelse, at en dommer ikke er afskåret fra i første omgang at give den 
pågældende spiller en passende tilrettevisning.

Det fremgår herudover af reglement for DSU´s EMT og koordinerede turneringer, at 
turneringskomitéen – hvis en spiller opfører sig usportsligt – på grundlag af en indberetning fra 
dommeren kan give den pågældende spiller en advarsel eller udelukke den pågældende fra 
koordinerede turneringer i et givet tidsrum (karantæne).

Om der foreligger en usportslig optræden må ligeledes bero på en konkret vurdering af situationen 
og omstændighederne.

For god ordens skyld bemærkes, at Skaknævnet ved ovenstående besvarelse har forudsat, at den 
pågældende adfærd er udvist under et igangværende parti, da spillerne efter partiets afslutning 
betragtes som tilskuere, jf. FIDE-reglerne § 12.5.
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