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4.3.9 Bestemmelser for Kvinde-DM. 

4.3.9.1 Turneringen afholdes sideløbende med Pige-DM over en weekend i januar eller februar. 

4.3.9.1a Hvis turneringen ikke kan afvikles pga. manglende tilslutning eller andre årsager, så bør den 
blive afviklet som en integreret del af Kandidatklassen i påsken, jf. bestemmelserne herfor. 
Den bedst placerede kvinde kåres til ”Kvindedanmarksmester”. Ved ligestilling i point og 
korrektion deles titlen. 

4.3.9.2 Turneringen spilles som en koordineret turnering under Dansk Skak Union og spilles efter 
forskellige formater, alt efter deltagerantallet. 

4.3.9.2a Ved fire deltagere spilles først to matcher: 1A-1C og 1B-1D, fredag og lørdag, derefter endnu 
to matcher: V1-V2 og T1-T2, lørdag og søndag; evt. omkampe spilles lørdag og søndag 
eftermiddage. Der spilles således fire partier med ordinær betænkningstid pr. person. Evt. 
omkampe a to partier spilles først som hurtigskak, derefter som lynskak og ved fortsat 
ligestilling spilles der et armageddon-parti, hvor hvid skal vinde, sort kan nøjes med remis. 

4.3.9.2b Ved seks deltagere spilles der i en alle mod alle-gruppe, en runde fredag og to runder 
henholdsvis lørdag og søndag. 

4.3.9.2c Ved otte deltagere spilles der i to alle mod alle-grupper med tre runder, en runde fredag og 
to runder lørdag, med finaler søndag: A1-B1 og A2-B2. Evt. omkampe spilles som i 4.3.9.2a 
for at afgøre 1.-2. og 3.-4. pladserne. 

4.3.9.2d Ved ti eller flere deltagere spilles der fem runder efter schweizersystemet, en runde fredag 
og to runder henholdsvis lørdag og søndag. 

4.3.9.2e Ved 16 deltagere er der mulighed for at spille efter knockoutsystemet; runde 1.1 med 16 
deltagere fredag, runderne 2.1 og 3.1 lørdag med henholdsvis otte og fire deltagere; 
finalepartierne v.1 og v.2, samt t.1 og t.2 spilles med ordinær betænkningstid søndag; evt. 
omkampe v3. og v.4, samt t.3 og t.4 osv. spilles som i 4.3.9.2a for at afgøre 1.-2. og 3.-4. 
pladserne. 

4.3.9.3 Betænkningstiden er 90 min. til hele partiet + 30 sek. pr. træk i de ordinære partier; i evt. 
omkampe spilles der med 15 min. + 10 sek. pr. træk i hurtigskakpartierne og med 3 min. + 2 
sek. i lynskakpartierne; i armageddon-partiet spiller hvid med 5 min. og sort med 4 min., hvid 
skal vinde, mens sort kan nøjes med remis. 

4.3.9.4 Berettiget til at deltage er alle kvindelige skakspillere med mindst 1700 i dansk eller elo-
rating. Man skal være medlem af Dansk Skak Union, være dansk statsborger eller bosat i 
Rigsfællesskabet og Fide-registreret igennem Rigsfællesskabet. 

4.3.9.5  

 


