
Dansk Skak Unions Dommeruddannelse 

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

Kampdommerkursus, Lektion 2, FIDEs regler for skak 
 

 

 

Afslutning af partiet 

Partiet er afsluttet,  

• når en spiller er sat mat, 

• når spilleren i trækket ikke har noget lovligt træk, og hans konge ikke står i skak (pat), 

• hvis en spiller opgiver partiet, 

• hvis spillerne under partiet bliver enige om remis og 

• partiet er remis, når der er opstået en stilling, hvor ingen af spillerne kan sætte modstanderens 
konge skakmat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk (”død stilling”). 

Disse hændelser afslutter straks partiet under forudsætning af, at der ved mat, pat og ”død stilling” var tale 
om et lovligt træk (§5). 

Det betyder, at man herefter ikke kan gøre indsigelse mod ulovlige træk eller tab på tid med mere tidligere i 
partiet. 

Spillet er ligeledes tabt for en spiller, der ikke har udført et mindste antal træk eller alle træk indenfor en 
tildelt tidsperiode (”spillet er tabt på tid”) (§6.9). Bemærk dog at partiet er remis hvis spilleren der 
overskred betænkningstiden ikke kan sættes mat. 

 

Remis 

Et parti kan derudover blive remis ved stillingsgentagelse (ikke nødvendigvis ved trækgentagelse) og ved 50 
træk uden slag af en brik eller flytning af en bonde. Det er vigtigt at mærke sig ordet kan, der betyder at 
begge spillere under visse forudsætninger har ret til at kræve remis, men ikke har pligt til at gøre det. Vi vil 
se nærmere på, hvordan remis foreslås og, hvordan man fremsætter remiskrav. 

 

Remisforslag 

Et parti er remis ved overenskomst mellem de to spillere under partiet (§5.2.3) 

Bemærk, at aftale om remis kun kan træffes under partiet (begge spillere skal have udført mindst 1 træk). 
Det er derfor ikke muligt at aftale remis inden partiets start. 

En spiller, som ønsker at tilbyde remis, skal gøre dette efter at have udført et træk på brættet, og før han 
standser sit ur og starter modstanderens (§9.1). Tilbuddet om remis skal gives uden betingelser (§9.1.2.1). 

Et tilbud om remis på ethvert andet tidspunkt i partiet er stadig gældende (§9.1.2.1), men det bør tages i 
betragtning, om et sådant tilbud forstyrrer eller generer modstanderen med de konsekvenser, det kan få 
(§11.5). 

Et tilbud om remis kan ikke trækkes tilbage og gælder, indtil modstanderen modtager det, afslår det 
mundtligt, eller afslår det ved at røre en brik i den hensigt at flytte eller slå den, eller partiet afsluttes på 
anden vis (§9.1.2.1). 

Med ”afsluttes på anden vis” betyder tab på tid. Det vil sige, at hvis vingen falder hos en spiller, der 
overvejer et remistilbud, har han tabt på tid, og han kan ikke påberåbe sig, at der foreligger et remistilbud. 
Det er netop bortfaldet ved vingefald. 

Hver spiller skal notere et remistilbud på sin noteringsliste med symbolet (=). (Tillæg C). 
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Remiskrav ved stillingsgentagelse 

Denne regel er tilsyneladende en af de sværeste at håndtere. Det er ofte set, at selv stærke spillere ikke 
helt har styr på, hvordan et korrekt krav fremsættes. 

Reglerne for remis ved stillingsgentagelse fremgår af paragraf 9.2.  

Lad os se nærmere på reglerne: 

Vær opmærksom på, at vi taler om remis ved stillingsgentagelse. Vi taler altså ikke om trækgentagelse, som 
man ofte hører. Trækfølgen er uden betydning. 

Kun spilleren, der er i trækket, kan kræve remis (§9.2.1.2). Det betyder, at har man udført et træk på 
brættet, så er retten forpasset, også selvom man endnu ikke har standset sit ur. 

Stillingen er kun den samme (§9.2.2), hvis 

• den samme spiller er i trækket, 

• brikker af samme art og farve står på de samme felter og 

• alle mulige træk for begge spilleres brikker er de samme. 

Stillingen er ikke den samme, hvis en bonde, som kunne være slået en passant, ikke længere kan slås, eller 
hvis retten til at rokere er ændret midlertidigt eller permanent. 

Partiet er remis på korrekt forlangende af den spiller, der er i trækket, når samme stilling for mindst tredje 
gang vil fremkomme, når han først noterer sit træk på sin noteringsliste og meddeler turneringslederen sin 
hensigt om at udføre dette træk, eller netop er fremkommet, og den spiller, som kræver remis, er i trækket 
(§9.2.1). 

Hvis en spiller kræver remis i henhold til ovenstående, må han standse begge ure. Han kan ikke trække sit 
krav tilbage (§9.5.1). 

Hvis kravet findes korrekt, er partiet straks remis. (§9.5.2). 

Hvis kravet findes ukorrekt, skal dommeren lægge to minutter til modstanderens tid, partiet skal fortsætte, 
og det meddelte træk skal udføres (§9.5.3). 

I forbindelse med undersøgelse af et remiskrav er det ofte nødvendigt at rekonstruere partiforløbet. I 
denne situation bør man følge samme procedure som ved rekonstruktion i forbindelse med vingefald. 
Denne procedure er beskrevet i paragraf 8.5.3. Rekonstruktionen skal foregå på et andet bræt og under 
overværelse af dommeren eller en assistent. Inden rekonstruktionen påbegyndes, skal den aktuelle stilling 
og tidsforbruget noteres ned. 

Spillerne har ansvaret for undersøgelsen, og de er begge forpligtede til at være behjælpelige med 
rekonstruktionen. 

 

Lad os se på et par eksempler:  

Det første er en komposition af Perovic og Maslar.  
 
I udgangsstillingen har hverken de sorte tårne eller den sorte 
konge været flyttet. Den korte rokade er midlertidigt forhindret 
på grund af den hvide springers og den hvide dronnings 
placering. 
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Der følger: 1. Se5, Tf8 2. Sd7, Th8 og vi har stillingen for anden gang. Der er imidlertid ikke tale om den 
samme stilling, da muligheden for kort rokade nu endegyldigt er fortabt. 3. Sf6, Kf8 4. Sd7, Ke8 og vi har nu 
stillingen for tredje gang, men også denne gang er der tale om en ny stilling, da retten til den lange rokade 
endegyldigt er fortabt. 

Sort kan altså ikke med rette kræve remis, da der er tale om tre forskellige stillinger, da retten til rokade 
fortabes undervejs. Der følger nu 5. Dg7 med mat i næste træk. En god illustration af betydningen af og det 
rimelige i, at brikkerne skal kunne gøre de samme træk. 

 
 
 
Det næste eksempel viser, at selv stærke spillere i tidnøden 
glemmer at tænke på stillingsgentagelsen, når de står bedst og 
skal nå et par hurtige træk. Eksemplet er fra tredje matchparti i 
kandidatfinalen mellem Fischer og Petrosjan i 1971.  
 
Petrosjan, der spiller sort, har praktisk talt en sund merbon- 
de, men skal lige nå et par hurtige træk inden tidskontrollen. 
Der fulgte: 30. -, De5 31. Dh5, Df6 32. De2 og stillingen er 
opstået for anden gang og igen med sort i trækket. 33. -, Te5 34. 
Dd3, Td5 og Fischer annoncerer over for dommeren, at han i 
næste træk vil spille De2 og kræver remis, da stillingen vil 
fremkomme for tredje gang. Sort vil atter være i trækket, og 
brikkerne vil kunne gøre de samme træk. 

Fischers krav blev taget til følge. Det var måske denne situation, der påvirkede Petrosjan psykisk. I hvert 
fald fik han kun yderligere to remisser i resten af matchen. 

Partiet er et godt eksempel på, at stillingen ikke behøver at opstå ved trækgentagelse, da det er forskellige 
trækfølger, der fører frem til de ens stillinger. 

 

Remis – 50 træksreglen 

Et parti kan blive remis, hvis de seneste 50 træk af hver spiller er udført, uden at nogen bonde er flyttet, og 
uden at nogen brik er slået (§9.3). 

Det er vigtigt at mærke sig ordet ”kan”. Det indebærer, at en eller begge spillere har ret til at kræve remis, 
men ikke har pligt til at gøre det.  

For så vidt angår fremsættelse af kravet og undersøgelse af det, gælder samme regler, som omtalt ovenfor 
under ”Remiskrav ved stillingsgentagelse”. 

 

5-stillingsgentagelse og 75 træks regel 

Pr juli 2014 er partiet remis, dersom der er spillet 75 træk af begge spillere uden at en brik er slået eller en 
bonde er flyttet, eller hvis samme stilling (efter de samme kriterier som ovenfor beskrevet) er opstået 5 
gange i løbet af partiet. Dommeren skal altså skride ind, hvis en sådan situation opstår (§9.6). Det kan være 
vanskeligt for dommeren at overvåge dette, specielt reglen om 5 gange samme stilling, men den er nok 

mailto:dommerkursus@skak.dk
mailto:skakdommerkursus@gmail.com


Dansk Skak Unions Dommeruddannelse 

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

Kampdommerkursus, Lektion 2, FIDEs regler for skak 
også kun aktuel i slutspil med få brikker på brættet og er indført for at forhindre partier i at fortsætte i en 
uendelighed, når der spilles med tillægstid. 

 

 

 

”Død stilling” 

Partiet er remis, når en stilling er fremkommet, fra hvilken en skakmat ikke kan opstå ved nogen mulig 
rækkefølge af lovlige træk. Dette afslutter straks partiet (§5.2.2).    

 

 

 

Bondeslutspillet er et eksempel på en stilling, der er en remisstilling, som straks afslutter partiet.  

Springerslutspillet er derimod et eksempel på en stilling, hvor det var muligt for sort at sætte hvid mat (på 
grund af dårligt spil fra hvids side). I dette tilfælde er der altså ikke tale om en ”død stilling”. 
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