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Notering af trækkene 

Kravet om notering af trækkene fremgår af §8, medens metoden er beskrevet i tillæg C. 

Under partiet er hver spiller forpligtet til at notere sine egne og modstanderens træk nøjagtigt, træk for 
træk, så klart og let læseligt som muligt på den noteringsliste, der er foreskrevet for partiet (§8.1.1).     

Det betyder, at spillerne ikke kan anvende egne noteringslister eller lignende, medmindre dommeren 
accepterer det. 

Ønsker en spiller det, har han lov at besvare modstanderens træk, før han noterer det. Han skal notere sit 
seneste træk, før han udfører et nyt (§8.1.3). 

Som tidligere nævnt, skal begge spillere markere remistilbud med symbolet (=) på deres noteringslister 
(§8.1.5 og tillæg C12). 

Hvis en spiller ikke er i stand til at notere trækkene, kan han fritages for det. Normalt vil man så fradrage 
noget betænkningstid (ofte 10 minutter) – dog ikke hvis spillerne er handicappet. Der kan udpeges en 
assistent til notere for spilleren (8.1.6). 

Noteringslisten skal være synlig for dommeren under hele partiet (§8.2). Bemærk, at der ikke er noget krav 
om, at modstanderen skal kunne se noteringslisten. 

I §8.3 er det anført, at noteringslisterne er turneringsarrangørens ejendom. Det må antages, at 
hjemmebaneklubben i en holdkamp i denne situation er at sidestille med turneringsarrangøren. Ønsker 
turneringsarrangøren at beholde noteringslisterne, bør der udleveres noteringslister med gennemslag, 
således at spillerne får det ene eksemplar (ved holdkampe i skakligaen skal spillerne aflevere en korrekt 
genpart af partiet; bemærk også at FIDE kræver indsendelse af partiafskrifter for alle normrelaterede 
partier og anbefaler det for alle FIDE ratede partier). 

Har en spiller mindre end 5 minutter tilbage på sit ur, og der ikke spilles med tillægstid på 30 sekunder eller 
mere pr træk, er han ikke forpligtet til at notere (§8.4). Umiddelbart efter at en vinge er faldet, skal 
spilleren ajourføre sin noteringsliste fuldstændigt, før han flytter en brik på brættet. Forudsat at spilleren er 
i trækket, må han bruge sin modstanders noteringsliste, men skal aflevere den, før han trækker (§8.5.2). 

Er ingen af spillerne forpligtet til at notere, bør dommeren være til stede og notere trækkene. Man kan 
eventuelt anvende en assistent til dette formål. Efter vingefald skal begge ure stoppes, og spillernes 
noteringslister skal føres ajour, eventuelt ved hjælp af dommerens noteringer (8.5.1). 

Er der ingen fuldstændig noteringsliste, skal partiet rekonstrueres. 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 (8.5.3). 

Hvis noteringslisterne ikke kan bringes ajour og vise, om en spiller har overskredet sin betænkningstid, skal 
det næste træk, der spilles, betragtes som første træk i den følgende tidskontrol (8.6). 

Ved partiets afslutning skal begge spillere underskrive begge noteringslister og angive resultatet af partiet 
(8.7). 

Noteringslisten må kun bruges til at notere trækkene, tidsforbruget, remistilbud og oplysninger vedrørende 
eventuelle krav og andre relevante data (8.1.4). 

Nogle spillere har for vane at notere deres træk på noteringslisten, inden det udføres. Det er ikke tilladt 
(8.1.2), og dommeren bør skride ind over for denne uvane. 
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Hurtigafslutning 

”Hurtigafslutning” er den sidste fase af et parti, når alle resterende træk skal udføres på begrænset tid 
(III.1)  

Denne anbefaling stammer fra tiden, hvor man var begyndt at spille med en afsluttet betænkningstid (altså 
uden mulighed for hængeparti), men hvor brugen af tillægstid endnu ikke var udbredt. Den anvendes 
sjældent. 

Det skal bekendtgøres på forhånd (f.eks. i turneringsreglementet) hvis reglerne i Anbefaling III anvendes 
(III.2) 

Bemærk, at dommeren ikke kan gribe ind af egen drift.  

Hvis spilleren, som er i trækket, har mindre end to minutter tilbage på sit ur, kan han primært kræve, at der 
indføres en tillægstid på 5 sek. pr træk for begge spillere. Dette krav gælder samtidig som et remistilbud. 
Hvis modstanderen afslår remistilbuddet, og dommeren godkender anmodningen om tillægstid, indstilles 
urene til denne funktion (eller funktionen indstilles på et nyt ur), modstanderen får tillagt 2 minutter og 
spillet fortsætter herefter (III.4). Dommeren kan afslå kravet, f.eks. begrundet med at der ikke er adgang til 
ure med den påkrævede funktion. 

Hvis der ikke (kan) indføres tillægstid, kan spilleren sekundært, hvis han mener, at modstanderen ikke kan 
eller ikke gør forsøg på at vinde på brættet, kræve remis, før hans vinge falder. Han skal tilkalde dommeren 
og må standse begge ure (III.5). 

Hvis dommeren er enig i, at modstanderen ikke forsøger at vinde partiet på normal vis eller i, at det ikke er 
muligt at vinde partiet på normal vis, skal han dømme partiet remis. Ellers skal han udsætte sin beslutning 
eller afslå kravet (III.5.1). 

Hvis dommeren udsætter sin beslutning, kan han tildele modstanderen to minutters ekstra betænkningstid, 
og partiet skal fortsætte – så vidt muligt under dommerens tilstedeværelse. Dommeren skal meddele det 
endelige resultat senere i partiet eller snarest muligt efter, at en vinge er faldet (III.5.2). 

Hvis dommeren afslår kravet, skal modstanderen have tillagt to minutters ekstra betænkningstid (III.5.3). 

 

Hvis begge vinger er faldet. 

Hvis der spilles med analoge ure, kan man komme ud for at begge vinger er faldet, uden at det kan fastslås, 
hvilken der faldt først. Reglerne for dette tilfælde findes også i anbefaling III (III.3); her fastsættes det, at 
spillet skal fortsætte, undtagen hvis det sker i den sidste periode (hurtigafslutningsperioden); her skal 
partiet erklæres remis. Bemærk, at hvis tilskuerne har bemærket hvilken vinge, der faldt først, kan 
dommeren godt anvende denne information, hvis han er sikker på at vidnerne er pålidelige. 

Reelt set skal det angives i turneringsreglementet, hvis man vil anvende denne regel, man skulle man som 
dommer komme ud for situationen, og reglementet ikke siger noget herom, kan man jo godt bruge reglen 
alligevel, da der ikke er mange andre fornuftige løsninger. 
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Afbrudte partier. 

Denne anbefaling bruges også sjældent, idet den ligeledes daterer sig tilbage til tiden med partier, der ikke 
havde nogen ”fast bagkant”. Man spillede da ofte 4 eller 5 timer og tog derefter hængeparti. Partiet blev så 
genoptaget på et senere tidspunkt. Lange partier kunne godt blive afbrudt flere gange, selvom det hørte til 
sjældenhederne. 

Hængepartier anvendes stort set aldrig mere, men der er dog i FIDEs regler for skak en anbefaling I 
(Afbrudte partier), der omhandler dette. 

Som titlen på anbefalingen siger, drejer det sig om afbrudte partier (og i anbefalingen nævnes ingen steder 
begrebet hængeparti). 

Men anbefalingen kan være god at have i tankerne, hvis der skulle opstå behov for at afbryde et parti (en 
spiller kan blive nødt til at forlade runden på grund af personlige eller arbejdsmæssige grunde – mange 
gange vil vedkommende så bare tabe partiet, men man kunne også aftale, at partiet afbrydes og 
genoptages senere – naturligvis afhængig af turneringens art og med modstanderens accept) eller måske 
alle partier i en runde (f. eks. hvis pludselig opståede omstændigheder gør at lokalet skal forlades). 

Princippet i at tage hængeparti er, at den spiller, der er i trækket, skal lave et ”hemmeligt træk”.  

Derved stilles de to spillere lige – ingen af dem kender den andens næste træk. 

Den aktuelle stilling samt tidsforbrug noteres på en kuvert, og begge spilleres noteringsliste lægges i 
kuverten; den spiller, der skal lave hemmeligt træk, har forinden skrevet det på sin noteringsliste. Kuverten 
forsegles og opbevares af dommeren indtil partiet skal genoptages. 

Hvis man uforberedt skal til at lave hængeparti i måske flere partier, er det nok tvivlsomt, at man har 
kuverter til det. Men man kunne jo så ty til en løsning med at fotografere stillingen (og måske få tiden på 
uret med). 

Ulempen ved hængepartier – og også grunden til at de ikke bruges længere - er, at spillerne jo i dag har 
adgang til kraftige analyseværktøjer derhjemme. 
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