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Som dommer i en enkeltmandsturnering, vil man ofte være involveret i selve planlægningen af turneringen, 
i udformningen af indbydelse og turneringsreglement samt i anmeldelse og indberetning af turneringen.  

I den forbindelse er der nogle krav, der skal opfyldes, samt nogle ting, der vil være gode at huske. 

Kravene findes i Dansk Skak Unions EMT reglement EMT reglementet – Dansk Skak Union / Love, samt i 
Fides regler for skakspillet FIDEs Regler for Skakspillet – Dansk Skak Union / Love. 

Indbydelse: 

Der er ikke noget krav om at der skal udsendes en indbydelse til turneringen, udover at den skal oprettes i 
turneringssystemet som beskrevet nedenfor. Men det vil være en god ide at sende en indbydelse til 
naboklubber og andre interesserede, da man ikke kan regne med, at alle spillere ser opslaget i 
turneringssystemet. 

Anmeldelse: 

Hvis turneringen ønskes Fide-ratet skal den være anmeldt til ratingofficeren eller oprettet i Dansk Skak 
Unions turneringssystem senest 40 dage før første runde, ellers er fristen 30 dage (EMT-reglementet §5). 
Bemærk at det er et krav for at turneringen kan rates hos Fide, at den ledes af en dommer, der har licens 
hos Fide. En licens kan opnås, hvis man har dansk dommerlicens, men der skal ansøges gennem Dansk Skak 
Unions – henvendelse kan ske til ratingofficeren eller til formanden. 

Betænkningstid: 

Valg af betænkningstid er en vigtig ting for en turnering. Der er forskellige hensyn, der her skal tages; hvis 
for eksempel spillelokalet kun kan bruges indtil et bestemt tidspunkt, kan det være upraktisk at vælge en 
betænkningstid med et tillæg pr træk, idet partierne jo så principielt kan strække sig over længere tid, end 
der er til rådighed. Samme forhold kan gøre sig gældende, hvis der skal spilles flere runder pr dag. Ellers vil 
en sådan betænkningstid være god at bruge, hvis der er tilstrækkelig antal elektroniske ure til rådighed, 
idet tidnødsituationer med efterfølgende rekonstruktioner stort set derved undgås (hvis tillægget er 
minimum 30 sekunder pr træk, se Fides regler §§ 8.4, 8.5 og 8.6). Pr. 1. juli 2021 var det et krav til 
normgivende turneringer, at de skulle spilles med et tillæg på træk på minimum 30 sekunder, men dette 
krav er bortfaldet ved årsskiftet 2021-2022. 

EMT-reglementet §12 angiver følgende minimumskrav til betænkningstiden (de angivne tider gælder for 60 
træk):   

Hvis mindst en af spillerne i turneringen/gruppen har en ratingtal på 2400 eller derover skal hver spiller 
have mindst 120 min. Hvor mindst en spiller i turneringen/gruppen har et ratingtal på 1800 eller derover, 
skal hver spiller have mindst 90 min. Hvor alle spillere i turneringen/gruppen har under 1800 i rating, skal 
hver spiller have mindst 60 min.  

Disse tidsgrænser gør, at man for alle turneringer kan anvende Fides standard tid 90 minutter til 40 træk, 
derefter 30 minutter til resten med et tillæg af 30 sekunder pr træk fra træk 1, eller den korte version 90 
minutter til hele partiet med et tillæg af 30 sekunder pr træk fra træk 1. 

Reglerne er identiske med Fides krav til ratede partier, blot gælder Fides regler for de enkelte partier og 
ikke for hele gruppen. Det vil dog altid være tilrådeligt at sørge for, at alle partier i en gruppe opfylder de 
relevante betingelser for rating. 

For at turneringen kan Fide-rates må en eventuel første tidskontrol ikke ligge før træk 30; et sådant krav 
findes ikke i det danske system, men det vil nok være tilrådeligt at overholde dette alligevel. 

På næste side er nogle af de ting, man skal tage stilling til, forsøgt oplistet i skemaform, med angivelse af 
om de bør/skal være i henholdsvis indbydelse og reglement: 
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Huskeliste: 

 

Emne Beskrivelse Bestemmelse Indb. Regl. 

Spilletidspunkter   Bør Bør 

System Alle mod alle, Monrad, schweizer?  Bør Bør 

Betænkningstid  EMT § 12 Bør Bør 

Hurtigafslutning 
Anvendes anbefaling III (og evt. hvordan)? Hvis 
intet er angivet, anvendes den ikke. 

Fide anbefaling 
III 

 Ja 

Forsinkelse 
Må man komme for sent og hvor meget? Hvis 
der ikke er noget anført, er den tilladte 
forsinkelse 15 min 

Fide § 6,7 

EMT § 11 
 Bør 

Ankemulighed 

Ifølge EMT-reglementet er der ankemulighed 
for alle ratede EMTere. 

Der bør være angivet en frist for anke og for 
andre protester (i forhold til afslutning af 
partiet/runden eller start på næste runde) 

Fide § 11.10 

EMT § 17-18 
 Bør 

Mobiltelefoner 

Vil man anvende andre sanktioner end tab af 
partiet, og / eller hvis man tillader elektronisk 
udstyr opbevaret i slukket tilstand i en taske, 
så skal det angives. 

Fide § 11.3.2.1 
og 11.3.2.2 

EMT § 66 

 Bør 

Udsatte kampe 

Der skal være fastsat regler for afvikling af 
disse. En simpel regel kunne være at de 
afvikles efter indbyrdes aftale mellem spillerne 
og at det er den afbudsgivendes opgave at få 
en sådan aftale i stand, hvis ikke det lykkes for 
ham, vil han normalt tabe partiet. 

EMT § 11  Ja 

Dommer 
Hvem fungerer som dommer (evt. over-
dommer og assisterende dommere med 
angivelse af ansvar (grupper eller runder)) 

EMT §5 og § 6  Bør 

Turneringskomité Hvem er medlem og kontaktoplysning EMT § 5 og § 7  Bør 

Præmier 

Præmiestørrelse og fordelingsprincip 
(korrektionsberegning) angives så vidt muligt – 
skal offentliggøres senest anden 
turneringsdag. 

EMT § 5 og  

§ 24 
 Bør 

Kontakt 
Kontaktmulighed for afgivelse af afbud og 
lignende. 

  Bør 
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