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Spillernes opførsel 

Spillerne må ikke foretage sig noget, der kan bringe Skakspillet i vanry (§11.1). 

Under partiet er det forbudt for spillerne at benytte nogen form for notater, råd eller andre 
informationskilder eller at analysere på et andet skakbræt (§11.3.1). 

Spillerne må ikke have nogen form for elektronisk udstyr med på spillestedet, medmindre det er godkendt 
af dommeren (§11.2.3.1). En sådan godkendelse kunne f.eks. gælde høreapparater og andet nødvendigt 
hjælpemiddel.  

I samme paragraf gives der mulighed for at turneringsreglementet kan tillade, at sådant udstyr opbevares i 
slukket tilstand i en taske, der skal anbringes et sted efter dommerens godkendelse; ingen af spillerne må 
bruge denne taske uden dommerens godkendelse. 

Bemærk at dette skal være angivet i turneringsreglementet, men for turneringer spillet efter EMT 
reglementet vil §66, der har omtrent samme ordlyd være gældende. 

Hvis det er tydeligt at en spiller har sådant udstyr på sin person på spillestedet, taber han partiet. 
Modstanderen vinder. Turneringsreglementet kan specificere en anden, mindre alvorlig sanktion. 
(§11.3.2.2). Bemærk her er resultatet altid tab/vind, uanset om stillingen ikke kan føre til mat (i 
modsætning til tidsoverskridelse og ulovligt træk). Bemærk også muligheden for at anvende en mindre 
alvorlig sanktion, ved angivelse af dette i turneringsreglementet, og at denne regelbundne sanktion kun 
gælder, hvis udstyret er på spillerens person (hvis det altså ligger i en taske, og det blot ikke er blevet helt 
slukket, kan en advarsel være ok). 

Dommeren kan forlange, at spilleren tillader at hans tøj, tasker, andre genstande eller person bliver 
undersøgt i enrum. Dommeren eller en person, godkendt af dommeren skal undersøge spilleren, 
vedkommende skal være af samme køn som spilleren. Hvis en spiller nægter at deltage i disse 
foranstaltninger skal dommeren handles i overensstemmelse med §12.9 (§11.3.3). 

Det anbefales ikke at gøre brug af denne bestemmelse om undersøgelse, idet den anses for at være i 
modstrid med gældende dansk lov, og FIDE har på forespørgsel bekræftet, at national lovgivning har 
forrang overfor FIDEs regler. 

Samme regler er anført i FIDEs bestemmelser om Anti-Cheating-Protection. 

Spillerne må ikke forlade spillestedet uden tilladelse fra dommeren (§11.2.3.1). Ved spillestedet forstås 
spilleområdet, toiletter, hvileområder, kantiner, rygelokaler og andre steder angivet af dommeren 
(§11.2.1). 

Spilleren i trækket må ikke forlade spilleområdet uden dommerens tilladelse (§11.2.3.2). 

Bemærk, at der nu er mulighed for at kræve, at en spiller, der ikke er i trækket (hans modstander er i 
trækket), skal henvende sig til dommeren, hvis han vil forlade spilleområdet (§11.2.4) – det er nok mest ved 
større arrangementer, det vil være aktuelt. 

Rygning – herunder også e-cigaretter – er kun tilladt de steder, der er udpeget til det af dommeren. Det vil 

ofte være spillestedets ejer, der bestemmer rygemulighederne. 

Spillere, der har afsluttet deres parti, skal betragtes som tilskuere. (Det vil sige at de skal forlade 
spilleområdet, hvis ikke dommeren giver dem lov til at blive). 

Spillerne skal assistere dommeren ved eventuel rekonstruktion af partiet, og det er spillernes ansvar at 
kontrollere remiskrav efter stillingsgentagelse og 50 træks reglen (§11.11 og §11.12). 
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Det er forbudt at forstyrre eller genere modstanderen, på hvilken måde det end sker. Dette omfatter 
blandt andet urimelige krav eller urimelige remistilbud eller at have en støjkilde med i spillelokalet (§11.5). 

Her kan for eksempel nævnes 

• gentagne remistilbud, 

• remistilbud, mens modstanderen er i trækket, 

• ”klippe” med kuglepennen  

• rette på brikkerne, mens modstanderen er i trækket, snak ved brættet, mens modstanderen er i 
trækket og 

• rette på modstanderens brikker. 

Partiet er tabt for en spiller, som vedholdende nægter at følge FIDEs regler for skak. Modstanderens score 
afgøres af dommeren (§11.7). ”Vedholdende” betyder, at der som minimumskal være sket en påtale, før 
der kan sanktioneres tab. 

Hvis begge spillere findes skyldige efter § 11.7, skal partiet erklæres tabt for begge spillere (§11.8). 

En spiller har lov til at bede dommeren om forklaring af specifikke regler i skak (§11.9). 

 

Straffe 

Dommeren kan gøre brug af en eller flere af følgende straffe (§12.9): 

• Advarsel. 

• Forøgelse af modstanderens resterende betænkningstid. 

• Nedsættelse af den skyldige spillers resterende betænkningstid. 

• Forøgelse af modstanderens score i partiet til (dog max til det maximale antal point, der kan scores 
i det parti) 

• Nedsættelse af den skyldig spillers score i partiet 

• Erklære partiet for tabt (og modstanderens score skal samtidig fastsættes) 

• Bøde (skal være bekendtgjort på forhånd).  

• Udelukkelse fra en eller flere runder 

• Bortvisning fra turneringen 

 

Dommerens afgørelser kan appelleres, hvis ikke der står andet i reglementet (§11.10). Det vil normalt være 
til den tilknyttede turneringskomité. 

I EMT-reglementet (§17) er der angivet en ankefrist på 10 dage. En kendelse afsagt af turneringskomitéen 
kan eventuelt ankes til skaknævnet (§18). 

I divisionsturneringens reglement (§15) angives, at protester over en dommerkendelse skal påføres 
resultatkortet og indgives via hjemmesiden (vel sammen med indberetningen af resultatet) – en udførlig 
protest skal indsendes til turneringslederen seneste efter 4 dage.  

En kendelse fra turneringslederen kan indankes til turneringskomitéen med en frist på 10 dage.  

En kendelse afsagt af turneringskomitéen kan eventuelt ankes til skaknævnet (§16). 
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