
Dansk Skak Unions Dommeruddannelse 

dommerkursus@skak.dk eller skakdommerkursus@gmail.com 
Vagn Lauritzen 74744303 21482043 
 

Kampdommerkursus, Lektion 5, Beskyttelse mod snyd 
 

Baggrund 

Med fremkomsten af bedre og fysisk mindre elektronisk kommunikationsudstyr (mobiltelefoner og 
lignende) og stærke skakanalyseprogrammer er behovet for bekæmpelse af snyd ved hjælp af sådant 
udstyr blevet større, og FIDE har derfor udarbejdet regler for bekæmpelse af snyd (Anti-cheating protection 
measures). 

Bestemmelserne er endnu ikke oversat til dansk, men kan findes i den engelske version på skak.dk under 
fanebladet Love > Generelle regler; herunder gengives hovedindholdet. 

 

Turneringskategorier 

Turneringer deles ind i 3 kategorier med tilhørende mindstekrav til beskyttelsesniveau: 

A. Turneringer, der kræver det højeste beskyttelsesniveau:  

• FIDE level 1 turneringer (f. eks VM og Skakolympiaden) 

• Alle-mod-alle turneringer med ratinggennemsnit over 2600 (2400 for kvindeturneringer) 

• Turneringer med præmiesummer over 100000€ 
B. Turneringer, der kræver forhøjet beskyttelsesniveau: 

• FIDE level 2 turneringer (hvor der kan opnås (W)GM og (W)IM normer. 

• Ale-mod-alle turneringer med ratinggennemsnit over 2400 (2200 for kvindeturneringer) 

• Turneringer med præmiesummer over 20000€ 
C. Turneringer der kræver standard beskyttelsesniveau: 

• FIDE level 3 turneringer (FIDE ratede turneringer, hvor de øvrige FIDE-titler og normer kan 
opnås). 

Dette betyder, at alle normgivende turneringer skal opfylde det, der defineres som forhøjet 
beskyttelsesniveau, og andre FIDE ratede turneringer skal opfylde standardkravene, dersom der kan opnås 
ratingtal over 2200 (2000 for kvindelige deltagere) (kravet for at kunne opnå (W)CM titlen). 

Endvidere kræves der for nationale mesterskaber (enkeltmands-, hold- og juniormesterskaber) at der 
etableres et beskyttelsesniveau et niveau højere end ellers krævet. 

 

Beskyttelsesniveauer 

I. For alle 3 beskyttelsesniveauer gælder, at arrangøren skal sørge for en tydelig adskillelse af spillere 
og tilskuere; områder for spillere og tilskuere skal være tydeligt kendetegnet, og kontakt mellem 
spillere og tilskuere skal forhindres, så vidt det er muligt og fornuftigt. Om muligt skal der være 
separate toiletter og rygeområder for spillere og tilskuere – ved holdkampe endvidere for 
holdledere. Arrangører og dommere skal forhindre at spillere får skaklige informationer udefra. 

 

Standardbeskyttelse (gælder for turneringer af kategori C) 

II. De skal anvendes mindst en af beskyttelsesmetoderne angivet i Tillæg A 
III. Det anbefales at sende alle tilgængelige partier (i PGN format) fra turneringen til screening ved 

FIDEs Game Screening Tool; alle normrelaterede partier skal indsendes. 
IV. Når turneringen registreres hos FIDEs kvalifikationskomité (QC), skal arrangøren bekræfte, at 

turneringen overholder kravene; undtagelse kan kun gives af det nationale forbud (her i Danmark 
af Dansk Skak Union) og anmodningen om undtagelse skal være indgivet senest 4 uger før 
turneringsstart. 

V. Hoveddommeren opfordres til at etablere et system for tilfældige kontroller i løbet af runderne. 
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Forhøjet beskyttelse (gælder for turneringer af kategori B) 

II. De skal anvendes mindst to af beskyttelsesmetoderne angivet i Tillæg A (og det anbefales at der 
tilknyttes en særlig snydbekæmpelsesdommer til turneringen – dette er en af metoderne angivet i 
anneks A) 

III. Hoveddommeren skal sammen med en eventuel snydbekæmpelsesdommer etablere et system til 
jævnlig kontrol af spillestedet før, under og efter runderne. 

IV. Det anbefales at sende alle tilgængelige partier (i PGN-format) fra turneringen til screening ved 
FIDEs Game Screening Tool; alle normrelaterede partier skal indsendes. 

V. Eventuel ansøgning om undtagelse fra kravene skal indgives til FIDEs kvalifikationskomité (QC) 
senest 4 uger før turneringsstart og kan kun godkendes af denne. 

VI. Hoveddommeren opfordres til i samarbejde med en eventuel snydbekæmpelsesdommer at 
etablere et system for tilfældige kontroller i løbet af runderne. 
 

Højeste beskyttelse (gælder for turneringer af kategori A) 

II. Ure samt penne og andre skriveredskaber indeholdende metal er ikke tilladt i spilleområdet; 
sådanne ting kan dog opbevares som angiven under pkt. VI. 
De skal anvendes mindst to af beskyttelsesmetoderne angivet i Tillæg A (og der skal tilknyttes en 
særlig snydbekæmpelsesdommer til turneringen – dette er en af metoderne angivet i anneks A). 
Herudover anbefales det kraftigt, at der anvendes ekstra metaldetektorer, scannere og lignende, 
betjent af kvalificeret personale, alt under overholdelse af lokale love og regler. 

III. Hoveddommeren skal sammen med en eventuel snydbekæmpelsesdommer etablere et system til 
jævnlig kontrol af spillestedet før, under og efter runderne. 

IV. Alle tilgængelige partier (i PGN-format) fra turneringen skal sendes til screening ved FIDEs Game 
Screening Tool; for hurtig- og lynturneringer er dette kun en anbefaling. 

V. Ved registrering af turneringen hos FIDE skal de anvendte snydbekæmpelsestiltag angives. 
VI. Arrangøren skal sørge for sikker opbevaringsmulighed for elektronisk udstyr. 

VII. Arrangører og dommere opfordres til i løbet af turneringen at foretage screening af partier med 
FIDEs internetbaserede Game Screening Tool 

VIII. Hoveddommeren skal i samarbejde med en eventuel snydbekæmpelsesdommer at etablere et 
system for tilfældige kontroller i løbet af runderne. 

 

Tillæg A, teknisk udstyr 

Der anbefales følgende udstyr/ tiltag for snydbekæmpelse afhængig af turneringskategori og lokal 
lovgivning: 

• Håndholdte metaldetektorer 

• En eller flere særlige snydbekæmpelsesdommere 

• Gennemgangsmetaldetektorer 

• Automatiske elektromagnetiske detektorer for metalliske og ikke metalliske emner 

• Lokal videoovervågning 

For det meste vil en håndholdt metaldetektor være tilstrækkeligt, og hvor der kræves to metoder, 
anbefales det at vælge en særlig snydbekæmpelsesdommer som en af metoderne. 
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