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Fordeling af præmier ved ligestilling 

Det er et internationalt anerkendt princip, at pengepræmier normalt deles ved pointligestilling i hvert fald 
når der spilles alle mod alle. 

Der kan imidlertid være eventuelle ærespræmier, der ikke kan deles. 

Til afgørelse af placeringer rådes der over forskellige korrektionssystemer. 

Et turneringsreglement bør derfor altid indeholde oplysning om, hvilket system der anvendes til 
placeringsrækkefølge. 

Sonneborn-Berger 

Dette system er især anvendeligt ved alle mod alle-grupper. 

Korrektionen for den enkelte spiller er summen af de modstanderes point, man har vundet over, sammen 
med halvdelen af de modstanderes point, man har spillet remis med. De modstandere, man har tabt til, 
tæller således ikke. 

Almindelig korrektion 

Modstandernes samlede pointsum udregnes, idet de to modstandere med lavest pointsum udelades. 

Er der herefter ligestilling, medtages den næstdårligste modstanders pointsum, og ved fortsat ligestilling 
den dårligste modstanders pointsum; i begge tilfælde kun for de spillere, der havde ligestilling forinden. 

Middelkorrektion 

Ideen bag middelkorrektion er, at en spiller bør måles på sin gennemsnitlige korrektion. 

I en turnering med 8 eller færre runder holdes dårligst og bedst scorende modstander ude af beregningen. 

I en turnering med 9 til 12 runder medtages ikke de fire modstandere med de to højeste og de to laveste 
pointsummer. 

Med 13 eller flere runder holdes de tre bedst og de tre dårligst scorende modstandere ude af beregningen. 

Ved fortsat ligestilling inddrages – som ved almindelig korrektion – først et par, så to par og så videre. 

 

Hvilket korrektionssystem skal man vælge? 

• I alle-mod-alle turneringer er kun Sonneborn-Berger aktuelt. 

• I en homogen Monrad gruppe (spillere med ensartet styrke) kan man med fordel vælge almindelig 
korrektion, da dette system tager hensyn til eventuelt lodtrækningsuheld i første runde (relativ 
stærk spiller mod relativ svag spiller). 

• I en schweizerturnering med stort ratingspænd kan man med fordel vælge middelkorrektion. 

 

Hvad siger EMT-reglementet? 

Af Skakhåndbogens pkt. 4.1.3, § 24 fremgår det, at medmindre andet er fastsat i tilfælde af ligestilling 
fordeles præmierne på følgende måde: 

• I alle mod alle-grupper deles kontante præmier, mens fordelingen af eventuelle ærespræmier 
afgøres ved Sonneborn-Berger korrektion. 

• I alle andre grupper fordeles præmier ved almindelig korrektion. 
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Det vil sige, at hvis man i en ratet turnering vil fordele præmierne på en anden måde, skal det angives i 
reglementet for turneringen. 

 

 

Afbud og ikke fuldførelse af turneringen 

Turneringens reglement skal i henhold til EMT-reglementet §11 angive bestemmelser for afviklingen af 
udsatte kampe.  

Det afhænger jo meget af tidsplanen for turneringen, hvordan man kan håndtere afbud og dermed udsatte 
kampe; hvis der er en meget stram tidsplan, som f.eks. ved en weekendturnering, vil der vanskeligt være tid 
til at spille en kamp på et andet tidspunkt, mens der ved turneringer med en uge imellem runderne godt 
kan blive tid til det.  

En simpel måde at klare kravet om regler for afvikling kunne være at anføre, at det er den afbudsgivendes 
opgave at få en aftale i stand; hvis det ikke lykkes for ham er kampen tabt. 

I alle tilfælde bør turneringsarrangøren og dommerne på forhånd beslutte, hvordan man vil håndtere 
afbud.  

Alle-mod-alle grupper: 

Her er modstanderen jo givet på forhånd, så der er ingen rundelægning at tage højde for. En spiller der 
melder afbud til en runde, vil tabe partiet uden kamp, hvis det ikke er muligt at afvikle partiet på et andet 
tidspunkt.  

Udgår en spiller fra turneringen, bliver hans score i tabellen. Hvis han har spillet under halvdelen af sine 
partier, tæller resultaterne af hans partier ikke med i slutstillingen; hvis han har spillet mindst halvdelen af 
sine partier tælles resultaterne med, og for de ikke spillede partier får hans modstandere 1 point og han 
selv 0. 

Monrad grupper: 

Selvom et eventuelt afbud kommer før runden lægges, er der ikke i Monrad systemet nogen bestemmelse 
om at spilleren kan udelades af rundelægningen. Så er der et afbud til en enkelt runde, lægges runden som 
normalt. Hvis der er mulighed for at afvikle kampen på et andet tidspunkt, regnes den for uafgjort ved 
rundelægninger, indtil den er afviklet og det endelige resultat kendes. 

Udgår en spiller helt af turneringen, placeres han - uanset de opnåede point - på sidstepladsen ved de 
efterfølgende rundelægninger. Farvetildeling fungerer som normalt. Hans modstandere vil få 1 point i de 
efterfølgende kampe. 

Hvis der udgår 2 spillere, eller der i forvejen var en oversidder på grund af ulige antal, udgår begge disse 
spillere af rundelægningen, således at der altid højest er en oversidder. 

Ved beregning af slutstilling tælles resultaterne af hans partier (både de spillede og de ikke spillede) med 
uanset, hvor mange kampe han har spillet. 
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Schweizergrupper: 

Kommer der et afbud efter at runden er lagt og offentliggjort, gælder samme regler som i Monrad, partiet 
regnes remis indtil det er afviklet. Kommer afbuddet før rundelægningen, udgår spilleren af 
rundelægningen for denne runde. 

Udgår en spiller helt af turneringen, udgår han blot helt af rundelægningen, og hvis der bliver ulige antal i 
gruppen, vil der ved hver runde være en spiller, der er oversidder. 

En spiller, der ikke får nogen modstander i en runde, får et point, og ”ingen farve” (har betydning for 
farvepræferencer – en spiller der de sidste 4 runder har haft følgende farver: hvid, sort, ingen, sort, vil have 
en absolut farvepræference som hvid, da hans sidste 2 spillede partier har været som sort). 

En spiller, der på denne måde en gang har fået et point som oversidder eller på grund af en spiller, der ikke 
møder frem, kan ikke i en efterfølgende runde blive sat som oversidder.  

 

Rating: 

Ikke spillede partier rates ikke. 

Dog er der i ratingreglementet pkt. 4.2 bestemt, at partiet rates (dansk rating), hvis der er tale om 
udeblivelse uden godkendt afbud. 
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