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Turneringsdommerkursus, Lektion 1, Opgaver 
 

Opgave 1 
 
Din klub har indbudt til en 5 runders enkeltmandturnering og har fået følgende tilmeldinger (navn og 
ratingtal): 
 
Fra klubben ”Løberen”: 

• Peter, 1667 

• Jens, 1488 

• Sophus, 1910 

• Marie, 1365 

• Ole, 1555 
 
Fra klubben ”Magnus’ disciple”: 

• Henrik, 1788 

• Per, 1488 

• Kristian, 1567 

• Carl, 1331 

 
Fra klubben ”Gambit”: 

• Eva, 1158 

• Niels, 1598 

• Egon, 1452 

• Kim, 1855 
 
Fra klubben ”Nimzo”: 

• Eigil, 1733 

• Poul, 1453 
 
Fra klubben: ”0-0-0”: 

• Nikolaj, 1367 

 
Du skal nu tilrettelægge turneringen i 2 versioner. Du bedes angive indplacering med startnumre i grupper 
samt parringer til første runde. 
 
Version 1: Der er indbudt til en turnering, hvor der spilles i 6 mands alle mod alle-grupper, dog eventuelt 
Monrad i nederste gruppe. 
 
Version 2: Der er indbudt til en turnering, hvor der spilles efter schweizersystemet i en stor gruppe. Der er 
ikke angivet noget specielt om lodtrækning. 
 
Du bestemmer selv hvilken form, du anvender til angivelse af løsning – det kan godt bare være en 
oplistning pr gruppe af startnumre og navne, samt efterfølgende angivelse af parringer i hver gruppe (som 
NrX – NrY, hvor førstnævnte nummer har hvid) i en mail eller et worddokument. 
Det vil være en god ide at anvende rundekort til Monrad og schweizergrupper, når du skal lægge de 
efterfølgende runder. Du kan eventuelt kopiere dem fra beskrivelsen af Monrad systemet på hjemmesiden. 
De kan også købes hos Dansk Skaksalg (med skema til ratingberegning på bagsiden). Til dette kursus er der 
udarbejdet et sæt, der er udfyldt med navne og rating – disse udleveres først til lektion 2, da de giver hints 
om løsningen til denne opgave. Ved efterfølgende runder vil disse rundekort evt. kunne scannes og 
indsendes, men en oplistning vil også her være ok. 
 

Opgave 2 
Du bedes angive den forventede score for partierne i første runde for turneringen i Opgave 1 (både version 
1 og version 2). Det er i orden med en simpel oplistning af navne eller startnumre med angivelse af den 
forventede score. 
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