
Forslag til Ny § 11.3.b 
 

 

Nugældende regler: 

 

11.3 

 

a. Under partiet er det spillerne forbudt at benytte enhver form for notater, råd eller andre infor-

mationskilder, samt at analysere noget parti på et andet skakbræt.  

 

b. Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon og/eller anden form for elek-

tronisk kommunikationsudstyr med på spillestedet. Hvis det er tydeligt at en spiller har medbragt et 

sådant apparat til spillestedet, taber han partiet. Modstanderen vinder.  

En turnerings reglement kan specificere en anden, mindre alvorlig sanktion. 

Dommeren kan forlange at spilleren tillader at hans tøj, tasker eller andre genstande bliver 

undersøgt i enrum. Dommeren eller en person godkendt af dommeren skal undersøge spilleren, 

vedkommende skal være af samme køn som spilleren. Hvis en spiller nægter at deltage i disse 

foranstaltninger, skal dommeren handle i overensstemmelse med § 12.9. 

 

c. Rygning er kun tilladt i den del af spillestedet som er angivet af dommeren. 

 

Forslag til ny 11.3.b: 

 

Under partier er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon og/eller anden for elektronisk 
kommunikationsudstyr eller enhver form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk på sig med på 
spillestedet. Turneringsreglementet kan dog tillade sådan udstyr at blive opbevaret i spillerens taske, så 
længe udstyret er fuldstændigt slukket. Det er forbudt for spilleren at bære rundt på en taske, der 
indeholder et sådan udstyr med mindre dommeren har givet tilladelse til det. Hvis det er tydeligt, at en 
spiller har et sådan udstyr på sig under partiet på spillestedet, taber han partiet. Modstanderen skal vinde. 
En turnerings reglement kan specificeres en anden, mindre alvorlig sanktion. Dommeren kan forlange at 
spilleren tillader at hans tøj, tasker eller andre genstande bliver undersøgt i enerum. Dommeren eller en 
person, godkendt af dommeren skal undersøge spilleren. Vedkommende skal være af samme køn som 
spilleren. Hvis en spiller nægter at deltage i disse foranstaltninger skal dommeren handles i 
overensstemmelse med § 12.9 


