
 
 

 

Regler for danske e-mailturneringer 

1. Spil og kontrol  

Partierne skal spilles efter DSU’s regler for korrespondanceskak, hvor disse er anvendelige  

Der udpeges en dommer (TL), der skal være ansvarlig for turneringens ledelse og partiernes afvikling 

Partierne skal spilles pr. e-mail. Hvis en spiller mister sin netforbindelse og ikke kan få den 

genetableret inden 30 dage vil han betragtes som udtrådt af turneringen 

2. Partiernes afvikling  
Trækkene skal nummereres og sendes i den internationale numeriske notation eller i en anden mellem 

spillerne aftalt notation pr. e-mail med afsenderens navn og e-mail-adresse med en fortsat opgørelse 

af alle træk og bekræftelse af modstanderens seneste afsendelsesdato.  

Afsenderen skal angive dato for modtagelse af seneste træk fra modstanderen og den formodentlige 

dag for afsendelsen af svaret. 

Hvis disse oplysninger mangler, skal modtageren angive rimelige data herfor og meddele dem med 

svartrækket. 

Hvis e-mail-datoen og formodet afsendelsesdato ikke stemmer overens, skal modtageren korrigere 

det og meddele afsenderen dette med svartrækket. Tidsforbrug for seneste træk og samlet tidsforbrug 

skal også meddeles.  

Den normalt accepterede e-mail transmission er 1 dag. Hvis der angives længere transmissions tid, 

kan det indberettes til TL til afgørelse. 

Eksempler på notation: 

ICCF-model: 

Modt.  Sendt  Tid     Nr. Hvid    Sort    Modt. Sendt  Tid             

                   ----      29/08   0/00   01. 5254   5755  29/08  30/08  1/01 

                   30/08  31/08   1/01   02. 7163   2836  31/08  03/09  3/04 

                   03/09  05/09   2/03   03. 6125  

PGN-format: 

  1. e4 e5  2. Nf3 Nc6  3. Bb5      eller    1. e4 e5  2. Sf3 Sc6  3. Lb5 

 

Betænkningstid: 

Hvid: 03/09 - 05/09  2/03 

Sort:  31/08 - 03/09  3/04 



 
 

 

3. Undladelse af svar 

Hvis intet svar foreligger efter 14 dage skal mailen med det seneste træk gentages med kopi til TL. 

Når der svares på en sådan rykker skal det ligeledes ske med kopi til TL. 

Hvis et træk ikke er modtaget efter yderligere 7 dage skal TL underrettes om tavsheden. 

4. Træk og trækserier  

Intet lovligt træk kan trækkes tilbage efter afsendelse - skrivefejl er bindende, hvis trækket i øvrigt 

er lovligt. En korrekt gentagelse af det seneste træk er nødvendig for, at afsenderens træk er 

gyldigt. 

Ugyldige og tvetydige træk skal meddeles afsenderen til øjeblikkelig rettelse, men uden noget krav 

om at flytte den "rørte" brik. 

Forslag af trækserier er bindende, indtil modtageren gør et andet træk end det foreslåede. 

Alle accepterede træk i en trækserie skal gentages korrekt sammen med svaret.  

5. Noteringer og rapporter  

Al korrespondance fra modstanderen vedrørende et parti såvel som en opnotering af partiet med 

data, skal opbevares til turneringen er færdig og på forlangende af TL tilsendes denne  

Hvis en spiller ikke besvarer forespørgsler fra TL, kan denne spiller dømmes som udtrådt af 

turneringen  

Ændringer af e-mail adresse skal straks meddeles modstandere og TL 

TL skal straks informeres om uoverensstemmelser om partiet mellem spillerne.  

TL skal straks informeres, hvis der opstår længerevarende problemer med computer eller 

internetforbindelse, så han kan orientere modstanderne. 

6. Tilladt tid og straf 

Hver spiller har 40 dages betænkningstid til 10 træk. 

Opsparet tid kommer spilleren til gode.  

Betænkningstiden er forskellen mellem modtagelsesdagen for trækket og afsendelsen af svaret. 

Dog kan et træk betragtes som modtaget dagen efter modstanderens afsendelsesdato, for at opnå 

samme vilkår som ved postafviklede turneringer. 

Weekend-reglen gælder ikke. 

Der tillægges 3 dage ekstra til betænkningstiden for den spiller, der sender et ugyldigt træk (gælder 

også ukorrekt gentagelse af modstanderens træk). 

 

 



 
 

 

7. Tidsoverskridelse  

Krav om at tiden er overskredet skal sendes til TL med alle detaljer senest ved besvarelse af 10., 

20. etc. Træk. 

Samtidig skal modstanderen underrettes om kravet. 

Tidsoverskridelse medfører tab af partiet. 

8. Ferie  

Hver spiller har ret til at tage indtil 35 dages ferie pr. år, regnet fra turneringsstarten. 

Ferie skal afholdes samtidigt mod alle tilbageværende modstandere. 

TL kan i undtagelsestilfælde give op til 30 dages særorlov årligt (f.eks. ved akut og langvarig 

sygdom og ved aktiviteter i forbindelse med job og skak). 

9. Indberetning af resultater  

Snarest efter afslutning af et parti skal begge spillere indsende resultatet til TL. 

10. Appel  

En af TL truffet afgørelse om fortolkning af reglementet og tvister i forbindelse med den skaklige 

aktivitet under turneringen kan – dog uden opsættende virkning – appelleres til k-skakchefen. 

Denne afgørelse kan appelleres til Skaknævnet. 

I hvert led skal appel ske skriftligt senest 3 uger efter at afgørelsen er meddelt klageren. 

 

 


