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Kommentarer til rettelser i EMT-reglementet.

Dokument 11a: eneste rettelse er selve dokumenttitlen og §26 
Kandidatresultat er blevet fremhævet som de andre §§.

Dokument 11b: 

Formatering er forsøgt gjort mere ensartet.

§2 udgår, og efterfølgende paragraffer nummereres tilsvarende.

I ny §2 RKs arbejdsområde ændres stikprøvekontrollen til at 
være generelt for danske turneringer.

I ny §3 (Ratingkartoteksførereren) bør hans arbejdsopgaver 
defineres, så de passer til det aktuelle system - forslag bør 
udarbejdes af ham selv. Hans opgaver med at offentliggøre 
lister er slettet - de bør kunne trækkes fra systemet. 

I ny §4 (Turneringsarrangører) er der indføjet mulighed for at
Dommer II kan anvendes. I stedet for den gamle 
anmeldesesmetode og indberetningsmetode er turneringssystemet 
nu beskrevet. Dommerlicens er skrevet med stort.

I ny §5 (Skakdommere) Ny formulering af 1. afsnit. I andet 
afsnit er parantesen om hængepartier udgået. 
Indberetningskravene er tilpasset turneringssystemet.

Ny §6 er uændret (tidligere §7)

Tidligere § 8-10 eksisterer ikke

Ny §7 (tidligere §61) - flyttes hertil for at få lidt 
kronologi i opstillingen. Henvisning til paragraffer for 
system og betænkningstid er ændret til de nye. 
Turneringssystem i stedet for Skakbladet.

§62 om anmeldelse udgår (man anmelder sig som anført på en 
indbydelse)
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Ny §8 (tidligere §63) - flyttes af samme grund som ovenfor. 
udenlandske spillere kan deltage (kræver ikke dispensation fra
RKF).

§64 udgår (beskriver gammel procedure for anmeldelse)

Ny §9 (tidligere §65) - dansk Schwizer udgår af mulige 
systemer (men kan måske henregnes under Schweizersystemet 
generelt).

§66 udgår - mobiltelefonregel - hvis vi skal have denne regel 
til at gælde generelt, skal den indføjes i §11

Ny §10 (tidligere §12) rykkes en tak frem, da det er noget der
skal bestemmes før turneringen starter - de efterfølgende 
paragraffer bruges under turneringen. De detlajerede regler 
udgår - i stedet anvendes FIDEs regler.

§11, almindelige regler. Der henvises til gældende version af 
FIDEs regler i stedet for trykt i Skakhåndbog eller 
Skakbladet. Hængepartier udgår. Henvisningen til reglen om for
sent fremmøde er rettet til den aktuelle version (måske skulle
henvisningen helt udgå, for ikke at skulle ændre den igen) - 
mulighed for at angive noget andet i turneringens reglement - 
ikke kun i indbydelsen. Generel mobiltelefonregel indført.

§13, hurtigsafslutning udgår (regler findes i FIDEs regler)

§14 ændres til §12

§15 aflevering af resultatet udgår - der er regler for dette i
FIDEs regler og ellers er det op til arrangørerne at fastsætte
bestemmelser. Der kan nu gives andre point end 1-½-0.

§16 ændres til §13. Overskrift over linjen om ratingberegning 
(så den gælder for begge turneringsformer).

§17 ændres til §14
§18 ændres til §15
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§19 ændres til §16
§20 findes ikke

§21 ændres til §17 (afgift) - betegnelsen kooridneret udgår. 
Afgift betales i henhold til faktura (ikke før starten på 
turneringen).

§22 spillelokaler uden tobak udgår (er i FIDEs regler).

§23 foreslås at udgår (spillerbetegnelser) - ønskes den 
bibeholdt skal den have nr 18, og der bør indføres en 4. 
klasse måske også en 5. klasse.

Kommentarer til rettelser i rating-reglementet.

Dokument 12a: ingen rettelser udover ændret nummerering.

1- indledning: 3 afsnit, EMT rettet til DM, junior-DM udgår, 
koordinerede turneringer kaldes lokale EMTere. Sidste afsnit: 
lille r i ratingberettigede; indføjelse af definition på lyn 
og hurtigskak.

2- beregning: henvisning til ændrede afsnitnumre, 
korrektionsregler hænges direkte på  linjen, det hører til - 
opremsning med komma i stedet for to gange "eller".

2.1 den forventede score: Afrunding foreslås at udgå. Lille n 
for antallet af modstandere. Sidste afsnit foreslås at udgå, 
da der nu ikke forskellige måder at regne We ud på (tidligere 
havde man også gennemsnitsmetoden) - derfor heller ingen grund
til denne præcisering.

2.3 Udviklingskoefficient: rating interval for 45 anføres 
korrekt. Henvisning til punkter tilpasset.

2.4 Korrektion ved passage af ratinggrænse - det foreslås at 
firkanten foran R erstattes af et bogstav (her anvendt G for 
grænse).
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3 - ratingberettigede turneringer er omformuleret.

4.1 Tidsmæssig rækkefølge er omformuleret så det passer til 
turneringssystemet.

5.1 sidste 2 afsnit - henvsning til punktnummerering (der ikke
findes) erstattet af "ovenstående"

5.2 Første afsnit: Elo erstettet af FIDE. Sidste afsnit: 
punkthenvisning (der ikke findes) erstattet af "ovennævnte".

6 Koordinering med den international ratingliste. Elo 
erstattet af FIDE

Kandidatresultat foreslås at være et selvstændigt dokument - 
ellers ingen ændringer.

Dommeruddanelsen.
14a som eksisterende er kun rettet med hensyn til 
punktnummerering.
14b rettet efter Morten Fabrins kommentarer. "Koordineret" er 
erstattet af "ratet".

Danmarksmesterskaber

21b DM standard
§-nummerering starter ved 1 ikke 31

§ 1 sidste afsnit. Tekst om anmeldelse mm slettes og i stedet 
henvises til de relevante bestemmelser. 

§2 Skakbladet erstattes af hjemmesiden.

§3 Er fristen på 3 uger før 2. påskedag stadig aktuel ? (i år 
gælder den kun for landshodsklassen). Betaling - i dette års 
turnering kan man nøjes med positivt at bekræfte sin 
deltagelse. Skal man lade disse forhold være op til arrangøren
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?
Tilmeldingsmulighed er ændret til kun via turneringssystemet.

§4 Henvisning til ratingreglementet (sikkert fejlagtigt 
placeret under veteranklassen) fjernes, da dette vel giver sig
selv.

§ 5 og 6 uændrede borstset fra paragrafnummeret.

§7 Spillesystem er nu kun FIDE Schweitzer (hollandsk) muligt.

Gammel paragraf 38 udgår de efterfølgende §§ får derfor et 
lavere nummer.

§ 8 veteranklassen - reglen om at yngre spillere, der 
tidligere har deltaget udgår - er vel ikke aktuel mere.

24 DM hurtig kvinder: En enkelt rettelse vedr. omkamp, som 
ikke er blevet slettet, da omkampen blev slettet

26 Ungdoms DM: Afsnit 2: I første afsnit bør koordineret 
erstattes med ratet. Andet og tredje afsnit var dobbelt (den 
gamle version er markeret med gult - den bør fjernes).
Bestemmelsen om at reglerne i skakhåndbogen bør fjernes - det 
er ikke altid det er de gældende regler, og i øvrigt udgår 
skakhåndbogen måske som begreb. I afsnit 4 forslås reglement 
for kooridnerede turneringer erstattet af EMT-reglementet.

27 Pige DM - samme forslag til rettelser som i nr 26 bortset 
fra det dobbelte afsnit.

28 Ungdoms GrandPrix - skal det bibeholdes ? (HB møde den 12. 
november 2017 har besluttet ikke at afholde stævnerne)
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