
Ændring 1: 

§ 2 Stævnets opbygning: 

Pokalfinalestævnet afvikles Pinsesøndag. 

Til rundelægning benyttes monradsystemet. 

Startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning. 

Stævnet afvikles i 4 rækker, hvor hver hovedkreds har ret til 2 hold i hver række. 

 Juniorrækken 

 Seniorrækken 

 Bredderækken 

 Eliterækken 

Hver hovedkreds har ret til to hold i hver række. Der er dog fri tilmelding i junior og seniorrækken. 

Resterende hold kvalificeres gennem hovedkredsen. 

 

Ændres til:  

§ 2 Stævnets opbygning: 

Pokalfinalestævnet afvikles Pinsesøndag. 

Til rundelægning benyttes monradsystemet. 

Startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning. 

Stævnet afvikles i 5 rækker. 

 Juniorrækken 

 Seniorrækken +50 

 Seniorrækken +65 

 Bredderækken 

 Eliterækken 

Hver hovedkreds har ret til to hold i hver række. Der er dog fri tilmelding i junior og 

seniorrækkerne. Resterende hold kvalificeres gennem hovedkredsen. 

 

Ændring 2: 

§ 4 Hold:  

Et hold består af 4 spillere og evt. 1 reservespiller.  



Alle deltagere skal være medlem af Dansk Skak Union gennem den klub de repræsenterer ved 

pokalstævnet.  

 Deltagende hold i seniorrækken kan dannes på tværs af klubberne.  

Hvert hold udpeger en holdleder som står for kontakten med stævneledelsen, og sørger at få 

rundekort udfyldt efter hver runde. 

 

Ændres til: 

§ 4 Hold:  

Et hold består af 4 spillere og evt. 1 reservespiller.  

Alle deltagere skal være medlem af Dansk Skak Union gennem den klub de repræsenterer ved 

pokalstævnet.  

 Deltagende hold i seniorrækkerne kan dannes på tværs af klubberne. 

 Deltagende hold i juniorrækken kan dannes på tværs af klubberne.  

Hvert hold udpeger en holdleder som står for kontakten med stævneledelsen, og sørger at få 

rundekort udfyldt efter hver runde. 

 

Ændring 3: 

Senere i samme paragraf. 

Seniorrækken:  

Berettiget til at deltage i seniorrækken er enhver, der er fyldt 60 år senest 1. januar samme år, 

stævnet afvikles. 

 

Ændres til: 

Seniorrækken +50:  

Berettiget til at deltage i seniorrækken er enhver, der fylder 50 år senest det år, stævnet afvikles. 

Seniorrækken +65:  

Berettiget til at deltage i seniorrækken er enhver, der fylder 65 år senest det år, stævnet afvikles. 

 

 


