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Dommeren og skakuret  

Før partiet påbegyndes, bestemmer dommeren, hvor skakuret skal stå (6.5).  

Man kan møde spillere, der er af den opfattelse, at sort bestemmer, hvor uret skal stå, men det er altså 

ikke rigtigt.  

Dommeren skal sikre sig, at urene stilles således, at han lettest muligt kan få overblik over tidsforbruget ved 

samtlige brætter. Det er især vigtigt i tidnødsfasen.  

Når partiet skal begynde, skal hvids ur sættes i gang (6.6). Det sker på dommerens initiativ, enten ved at 

han beder sort sætte hvids ur i gang, eller ved at han selv gør det. Dommeren skal i hvert fald gøre det ved 

partier, hvor spilleren med sort ikke er mødt frem.  

Hvis det er nødvendigt at afbryde partiet, skal dommeren standse urene. Dommeren bestemmer, hvornår 

partiet genoptages (6.11).  

Spilleren og skakuret  

Under partiet skal hver spiller, der har udført sit træk på brættet, standse sit eget ur og sætte 

modstanderens i gang. En spiller skal altid have lov til at standse sit ur efter udført træk, selv efter at 

modstanderen har udført sit næste træk. Hans træk betragtes ikke som fuldført, før dette er gjort, 

medmindre trækket afslutter partiet, eller han har udført sit næste træk (6.2).  

En spiller må kun standse urene for at tilkalde dommeren, f.eks. ved bondeforvandling, hvis den ønskede 

brik ikke er ved hånden (6.11).  

Hvis en spiller standser urene for at få hjælp fra dommeren, skal dommeren tage stilling til, om spilleren 

havde gyldig grund til at standse urene. Er det åbenlyst, at spilleren ikke havde grund til dette, skal han 

ikendes en straf i overensstemmelse med paragraf 12.9 (6.11).  

Spilleren skal standse sit ur med samme hånd, som han udfører sit træk med. Det er forbudt at holde en 

finger på urknappen eller umiddelbart over den (6.2).  

Spillerne skal behandle skakuret ordentligt. Det er forbudt at slå kraftigt på det, løfte det op eller vælte det. 

Upassende behandling af uret kan medføre en straf, for eksempel i form af en advarsel (6.2).  

Betænkningstid og tab på tid  

Hver spiller skal udføre et mindste antal træk eller alle træk indenfor en tildelt tidsperiode. Opsparet tid fra 

én tidsperiode tillægges den næste (6.3).  

Umiddelbart efter at en vinge er faldet, skal det kontrolleres, at der er udført det foreskrevne antal træk 

(6.4). 
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Bortset fra, hvis partiet afsluttes med mat, pat, opgivelse, remisaftale eller remisstilling i henhold til 5.1.1, 

5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 eller 5.2.3 er partiet tabt for en spiller, der ikke når at fuldføre det krævede antal træk 

inden for den tildelte betænkningstid. Partiet er dog remis, hvis stillingen er sådan, at modstanderen ikke 

vil kunne sætte spilleren mat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk. (6.9).  

En spillers vinge betragtes som faldet, når dommeren konstaterer det, eller når en af spillerne med rette 

fremsætter krav herom (6.8).  

Dette indebærer, at dommeren skal skride ind ved tidsoverskridelser.  

Turneringsreglementet skal angive en tilladt forsinkelse; enhver spiller, som ankommer til skakbrættet efter 

denne forsinkelse, taber partiet, medmindre dommeren bestemmer andet; hvis der ikke er angivet noget i 

turneringsreglementet er den tilladte forsinkelse 0 (6.7). I EMT-reglementet §11 er der angivet en generel 

værdi for tilladt forsinkelse på 15 minutter; denne vil altså være gældende for danske turneringer, hvis der 

ikke er angivet andet i turneringsreglementet; det vil altid være en god ide, at angive fristen i reglementet, 

så er der ikke noget at være i tvivl om.  

Bemærk, at spilleren skal være ankommet til skakbrættet. Det er altså ikke tilstrækkeligt at indfinde sig i 

lokalet.  

Dommeren har altså mulighed for at dispensere, og her skal man naturligvis tage hensyn til begrundelsen 

for forsinkelsen, men man skal jo også tage hensyn til modstanderen. Det vil ofte bero på et skøn.  

Ulovlige stillinger  

Det er vigtigt at mærke sig, at der i reglerne om ulovlige stillinger flere gange anføres, ”at hvis det under et 

parti opdages, at .....” Det vil sige, at hvis partiet er afsluttet, kan man ikke påberåbe sig, at der har været en 

ulovlig stilling undervejs, og at partiet derfor bør føres tilbage til stillingen før ulovligheden.  

Der skelnes i reglerne mellem, om den ulovlige stilling er opstået under partiet, eller om det var 

udgangsstillingen, der var forkert.  

Hvis det under et parti opdages, at brikkernes udgangsstilling var forkert, skal partiet annulleres og et nyt 

parti spilles (7.2.1).  

Hvis det under et parti opdages, at brættet er drejet en kvart omgang (nærmeste hjørne til højre for 

spillerne er sort), skal partiet fortsætte, men stillingen skal overføres til et rigtigt vendt bræt (7.2.2). Selvom 

det ikke er omtalt i reglerne, bør dette også være tilfældet hvis brættet har notation og er drejet en halv 

omgang (de hvide brikker stod på række 7-8 og de sorte på række 1-2).  

Hvis partiet er begyndt med omvendte farver, skal det fortsætte, dersom hver spiller har udført 10 træk 

eller mere; dersom der ikke er udført 10 træk af begge spillere skal partiet annulleres og det skal startes 

forfra med de korrekte farver. Bemærk her har dommeren ingen mulighed for at dispensere (7.3). Men han 

skal måske tage stilling alligevel, for hvad gør man, hvis der er skrevet forkert farve på rundekortene (i 

forhold til, hvad rundelægningsprogrammet eller turneringstavlen siger). 
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Hvis en spiller fejlplacerer eller vælter en eller flere brikker, skal han genskabe den rigtige stilling i sin egen 

betænkningstid. Dommeren kan idømme straf til den spiller, som fejlplacerede brikkerne (7.4).  

Hvis det under et parti opdages, at der er gjort et ulovligt træk, skal stillingen umiddelbart før 

uregelmæssigheden genskabes. Hvis stillingen umiddelbart før uregelmæssigheden ikke kan fastslås, skal 

partiet fortsætte fra den sidste identificerbare stilling før uregelmæssigheden. Partiet skal herefter 

fortsætte fra den genskabte stilling, idet reglen om ”rørt brik” gælder for det træk, der erstatter det 

ulovlige træk (7.5).  

I forbindelse med genskabelsen af stillingen før uregelmæssigheden kan det blive nødvendigt at 

rekonstruere partiet. I så fald bør man bruge samme procedure som ved rekonstruktion i forbindelse med 

vingefald.  

Hvis en spiller fuldfører et ulovligt træk, skal dommeren give modstanderen to ekstra minutter for en 

spillers første ulovlige træk. Hvis samme spiller fuldfører endnu et ulovligt træk, skal dommeren erklære 

partiet tabt for ham. Partiet er dog remis, hvis stillingen er sådan, at modstanderen ikke vil kunne sætte 

spilleren mat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk. (7.5).  

Denne regel levner ingen fortolkningsmuligheder, idet dommeren er forpligtet til at erklære et parti tabt for 

den spiller, der fuldfører sit andet ulovlige træk i samme parti.  

Bemærk at manglende udskiftning af bonden med en officer ved bondeforvandling betragtes som et 

ulovligt træk. Hvis det er det første ulovlige træk, udført af spilleren i partiet, skal der gives 

tidskompensation til modstanderen som ovenfor angivet, bonden skal erstattes af en dronning og spillet 

fortsætte (spilleren kan altså ikke vælge en anden officer); hvis det er spillerens andet ulovlige træk i partiet 

skal partiet erklæres tabt for ham som angivet ovenfor.  

Ligeledes betragtes det at bruge 2 hænder til et træk (f. eks ved slag, bondeforvandling og rokade) samt det 

at trykke på sit ur uden at have udført et træk som ulovlige træk, dvs. modstanderen får 2 minutter ekstra 

ved første forseelse, og partiet tabes ved gentagelse i samme parti (7.5.3 og 7.5.4).  

Udført træk og fuldført træk  

I forbindelse med reglerne om ulovlige træk, er det vigtigt at kende definitionen af udført og fuldført træk:  

Udført træk er defineret i §4.7, kort sagt skal alle trækkets bestanddele på brættet være gjort.  

Fuldført træk er defineret i §6.2.1; betingelsen er her at spilleren har trykket på uret.  

Et ulovligt træk kan uden konsekvenser rettes, hvis spilleren ikke har trykket på sit ur, også selv om brikken 

er sluppet (§4.7 gælder for lovlige træk). 
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Lovlige træk. 

I tilfælde af modstanderens overskridelse af betænkningstiden og ved modstanderens udførelse af ulovligt 

træk nr. 2 i samme parti er partiet normalt vundet, dog er det remis, hvis man ikke kan sætte 

modstanderen mat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk (§6,9 og §7.5.5). 

Det er her vigtigt at være klar over definitionen på et lovligt træk: den er angivet i §3.10.1; der siger, at alle 

betingelser i §3 skal være opfyldte. 

Det betyder også, at betingelserne i §4 (rørt brik) ikke skal være opfyldt. Hvis man altså skal vurdere, om 

modstanderen kan sætte mat, hvis han har lavet et ulovligt træk; behøver det første træk i den ”rækkefølge 

af lovlige træk”, der findes, ikke at være med denne berørte brik. Det samme er tilfældet ved overskridelse 

af betænkningstiden, og trækket ikke er udført (den overskridende spiller sidder med brikken i hånden); 

men hvis brikken er sluppet, og trækket er lovligt, så gælder denne stilling som udgangspunkt for 

undersøgelsen. 

Endvidere skal man være opmærksom på, at der tales om enhver mulig rækkefølge, så det behøver ikke 

være gode træk, de skal bare være lovlige. Det betyder f.eks. at hvis begge spillere har konge og springer 

tilbage, er spillet ikke remis, da der kan opstå mat. 

Hurtigskak og lynskak  

Reglerne er de samme bortset fra: 

• Et ulovligt træk skal påtales af enten modstanderen eller af dommeren, før modstanderens næste 

træk er udført.  

• Ved lynskak er tidskompensationen 1 minut (i stedet for 2 minutter). 

• Et ulovligt træk kan rettes, efter at modstanderen har udført et træk, dersom begge spillere er 

enige om det og uden dommerens indblanding. 

• En forkert begyndelsesstilling eller en forkert urindstilling kan ikke rettes, dersom begge spillere har 

udført 10 træk, (urindstillingen kan dog ændres, hvis turneringens tidsplan ellers risikerer ikke at 

kunne overholdes). Der kan ikke rokeres med et forkert placeret tårn eller, hvis kongen er placeret 

forkert. 

• Hvis dommeren ser, at begge konger står i skak, eller at der er en uforvandlet bonde på 8. række, 

skal han vente, til næste træk er udført, og hvis den ulovlige stilling derefter stadig er på brættet, 

skal han erklære partiet for remis. 

Nedenstående regler er som standard skak:  

• Dommeren skal bekendtgøre tidsoverskridelse, hvis han ser det. 

• Det er ikke et krav for at vinde på tid, at man har tid tilbage på sit eget ur (hvis begge vinger er 

faldet, og det kan fastslås, hvem der overskred først, skal resultatet altså bestemmes ud fra dette). 
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