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Bilag til punkt 10: Reglement for Pokalturneringen: 
 

Nuværende regler: 
 
§ 8 Stævneregler 

 Der spilles med FIDE’s regler for hurtigskak. 

 

 Betænkningstiden er 20 minutter pr. spiller pr. parti + 10 sek. / pr. træk fra træk 1. 

 

 Hjemmeholdet har hvid på de lige brætter og udeholdet har hvid på de ulige brætter. 

 

 Holdlederen sørger for at udfylde rundekortet efter hver runde. Såfremt et rundekort ikke er udfyldt 

tildeles der 0 point i de partier der ikke er udfyldt. 

 

 Hvis et hold ikke gennemfører en runde med minimum 3 spillere, taber holdet 4-0 

 

 Hvis en spiller bruges ulovligt vil det pågældende parti uanset resultat være vundet af modstanderen 

 

 Afgørelse om 1. pladsen i de enkelte rækker afgøres efter følgende: 

 

o Individuelle brætpoint 

o Matchpoint (Vundet kamp giver 2 Mp, uafgjort 1 Mp og en tabt kamp giver 0 Mp) 

o Indbyrdes kamp 

o Lynskak omkamp iflg. § 9. 

 

 Der er rygeforbud i spillelokalet. 

 
Forslag til nye regler: 
 
§ 8 Stævneregler 

 Der spilles med FIDE’s regler for hurtigskak. 

 

 Betænkningstiden er 20 minutter pr. spiller pr. parti + 10 sek. / pr. træk fra træk 1. 

 

 Hjemmeholdet har hvid på de lige brætter og udeholdet har hvid på de ulige brætter. 

 

 Holdlederen sørger for at udfylde rundekortet efter hver runde. Såfremt et rundekort ikke er udfyldt 

tildeles der 0 point i de partier der ikke er udfyldt. 

 

 Hvis et hold ikke gennemfører en runde med minimum 3 spillere, taber holdet 3-1 
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 Hvis en spiller bruges ulovligt vil det pågældende parti uanset resultat være vundet af modstanderen 

 

 Afgørelse om 1. pladsen i de enkelte rækker afgøres efter følgende: 

 

o Individuelle brætpoint 

o Matchpoint (Vundet kamp giver 2 Mp, uafgjort 1 Mp og en tabt kamp giver 0 Mp) 

o Indbyrdes kamp 

o Lynskak omkamp iflg. § 9. 

 

 Der er rygeforbud i spillelokalet. 

 
 


