
§6 Spilledage 
a. HB fastsætter, efter indstilling fra divisionsturneringsudvalget, 

spilledatoer for den kommende sæson, således at spilledatoerne er 

offentliggjort senest 15 marts. 

Der tages hensyn til spilledatoer i andre ligaer, officielle arrangementer 

(f.eks. OL) og andre arrangementer (f.eks. Skoleskak DM). 

 

a. HB fastsætter, efter indstilling fra divisionsturneringsudvalget, 

spilledatoer for den kommende sæson, således at spilledatoerne er 

offentliggjort senest 15 marts. 

Der tages hensyn til: Skoleskak DM, OL, EM for landshold og vinterferie (uge 7) 

Der kan tages hensyn til: Andre landes holdturneringer, vinterferie (uge 6+8) og andre 

arrangementer som HB finder relevante. 

 

Kommentar: Bemærk forskellen på ”tages hensyn” og ”kan tages hensyn”, hvor f.eks. vinterferiens 

uge 7 vægtes højere end de omkringliggende uger. Der ”kan” tages hensyn til andre landes 

holdturneringer der alle er sidestillede, hvilket giver en fleksibilitet fra år til år til at tage de hensyn, 

som der findes relevante. 

 

b. Skakligaen spiller fortrinsvis samme spilledage som øvrige divisioner, 

dog spilles sidste dobbeltrunde en uge efter sidste runde i divisionerne 

 

b. Skakligaen kan afvikles andre weekender end de øvrige divisioner, 

og sidste dobbeltrunde spilles altid en uge efter sidste runde i divisionerne. 

 

Kommentar: Igen øget fleksibiliet. I 15/16 er Skakligaen næsten totalt adskilt fra resten af 

Divisionsturneringen. Det er ikke nødvendigvis ønskeligt da det ”spiser” mange datoer. 

 

f. Turneringslederen er bemyndiget til at flytte kampe jf. efterfølgende 

bestemmelser. 

i. Såfremt begge klubber, er indforstået hermed, kan en kamp 

afvikles på et andet tidspunkt end den der er fastsat i 

turneringsprogrammet. Dog således at alle flyttede kampe er 

færdigspillet inden sidste runde. 

ii. Såfremt et af holdene har spillere, der er udtaget af et forbund i 

Rigsfællesskabet, til at deltage ved officielle internationale 

mesterskaber eksempelvis OL, VM og EM. Ved ønske om 

flytning, skal klubben senest 30 dage før spilledagen eller 10 dage 

efter spillerens udtagelse, skriftligt anmode turneringslederen 

herom. 

 

f. Turneringslederen er bemyndiget til at flytte kampe jf. efterfølgende 

bestemmelser. 

i. Såfremt begge klubber, er indforstået hermed, kan en kamp 

afvikles på et andet tidspunkt end den der er fastsat i 

turneringsprogrammet.  

ii. Såfremt et af holdene har spillere, der er udtaget af et forbund i 

Rigsfællesskabet, til at deltage OL, EM for landshold eller ved en turnering der er en del af det 

individuelle Fide-VM. Ved ønske om 

flytning, skal klubben senest 30 dage før spilledagen eller 10 dage 

efter spillerens udtagelse, skriftligt anmode turneringslederen 

herom. 



iii.(ny) Udsatte kampe skal som udgangspunkt afvikles så tæt på den oprindelige spilledato som 

muligt, og turneringslederen skal godkende den nye dato før den er endeligt vedtaget. I tilfælde 

af uenighed om ny spilledato blandt de involverede klubber fastsætter TL ny dato. Alle udsatte 

kampe skal være afviklet inden sidste runde. 

 

Kommentar: En begrænsning af muligheden for at få kampe flyttet og en præcicision af TL's rolle i 

forbindelse med flytninger. 

 

 

§10 Anvendelse af spillere 
 

(ny) f. Ingen spiller må spille mere end 10 kampe i løbet af sæsonen. 

 

Kommentar: Nødvendig ny paragraf i forbindelse med adskillelsen af skakligaen for at undgå 

misbrug. 10 er ikke nødvendigvis det rigtige tal. 

 

§12 Kampenes afvikling 
 

d. Notering 

I Skakligaen skal der afleveres partiafskrifter fra begge parter i let 

læselig afskrift. 

Klubben med hjemmebane er ansvarlig for at partierne sendes til 

turneringslederen i elektronisk format, som angivet af 

turneringslederen, senest onsdag efter kampen er afviklet. 

 

d. Notering 

I Skakligaen skal der afleveres partiafskrifter fra begge parter i let 

læselig afskrift. 

Klubben med hjemmebane er ansvarlig for at partierne sendes til 

turneringslederen i elektronisk format, som angivet af 

turneringslederen, senest onsdag efter kampen er afviklet. 

Ved fællesarrangementer er det arrangøren der står for indsamling og fordeling af partierne til 

de indberetningsansvarlige – enten i form af partiafskrifter eller i elektronisk format. 

 

Kommentar: Præcision i forbindelse med fællesarrangementer/dobbeltrunder. 

 

e. Holdledere 

Hver klub udpeger en holdleder, som gerne må være en af spillerne. 

Kampen må ikke startes inden holdlederen har noteret holdopstillingen 

på resultatkortet. 

 

e.  Holdledere 

Hver klub udpeger en holdleder, som gerne må være en af spillerne. 

Kampen må ikke startes inden holdlederen har noteret holdopstillingen 

på resultatkortet. 

Er resultatkortet ikke udfyldt til det programsatte starttidspunkt skal forsinkelsen og årsagen 

noteres på resultatkortet. 

 
Kommentar: En konsekvens af at den nuværende regel om at starte sorts ur på mange måder er problematisk 

både i forhold til elektroniske ure men egentlig også ift. de generelle FIDE-regler. 

Hvis holdopstillingerne er kendt ved starttidspunktet kan kampen sættes i gang på normal vis.  

 



h. Partiernes  begyndelse: 

Hvert parti startes på det fastsatte tidspunkt ved at hvids ur sættes i 

gang. 

 

Undtagelse: 

Hvis spilleren med de hvide brikker er ankommet ved spilletidens 

begyndelse, og spilleren med de sorte brikker ikke er ankommet, startes 

partiet ved, at sorts ur sættes i gang. 

En spiller betragtes som ankommet, når han er til stede i spillelokalet, 

og det er bekendtgjort ved hvilket bræt han spiller. 

Når sort indfinder sig ved skakbrættet, sættes hvids ur i gang, hvorefter 

hvid udfører sit første træk. 

 

h. Partiernes  begyndelse: 

Hvert parti startes på det fastsatte tidspunkt ved at hvids ur sættes i 

gang. 

 

Bemærk: En kamp kan ikke sættes i gang med mindre holdopstillingerne er påført resultatkortet. 

 

 Kommentar: Se kommentar til 12.e. 

 

§13 Straffebestemmelser 
 

e. Turneringslederen kan idømme et hold 1 strafpoint for enhver 

overtrædelse af dette reglement. 

 

e. For enhver overtrædelse af dette reglement kan TL idømme følgende straffe.; 

- Advarsel 

- Bøde (fra 1/3 op til 1/1 af turneringsindskuddet) 

- 1 strafpoint 

 

Kommentar:  Øget fleksibiliet i straffebestemmelserne. 


