
 
 

 

Danmarksturneringen i korrespondanceskak for hold 

1. Turneringens opbygning 

1.1. Inddeling 
Danmarksturneringen i K-skak for klubhold består af 1., 2. og 3. division, såfremt der er det 

nødvendige antal tilmeldte hold. Hver division består af ideelt set 7 hold. 3. division kan opdeles i 

flere grupper.  

1.2. Starttidspunkter 

Turneringen startes én gang årligt, omkring 10. januar. 

2. Beskrivelse af turneringsformen 

2.1. Holdstørrelse 

Hvert hold består af 4 spillere, som i styrkeorden besætter brætterne 1,2,3 og 4. Styrkeordenen 

afgøres ved K-skak-ratingtal (endelige eller midlertidige), idet TL dog kun i oplagte tilfælde vil 

ændre den af klubben foretagne opstilling. 

2.2. Holdkaptajn  

Hver klub udnævner en holdkaptajn, som skal være forbindelsesled til TL, se i øvrigt § 6.1 

2.3. Partier 

Hver deltager spiller ét parti mod hver af de øvrige på samme bræt i gruppen (6 partier i alt). 

3. Adgangsbetingelser m.m. 

3.1. Klubber 

Adgang til turneringen har enhver skakklub, der er tilmeldt Dansk Skak Union. Som klub betragtes 

også i denne forbindelse det samlede antal enkeltmedlemmer i en hovedkreds. 

3.2. Deltagelse på flere hold  

Et holds spillere skal alle på tilmeldingstidspunktet være medlemmer af den samme klub. Samme 

spiller kan deltage på flere hold for samme klub, dog kun på et divisionshold. En spiller må ikke 

deltage for 2 eller flere klubber samtidig; TL kan dog hvor særlige forhold gør sig gældende 

dispensere herfra. 

3.3. Antal hold pr række  

Hver klub må højst være repræsenteret ved ét hold i hver division. 

 



 
 

 

4. Turneringens afvikling 

4.1. Tilmeldelse 

Der henvises til § 6.4.4. 

Tilmeldelsen skal ske klubvis med angivelse af hver enkelt holddeltagers spillestyrke i K-skak 

(ratingtal) eller i nærskak (klassebetegnelse og eventuel ratingtal). For enkeltmedlemmer gælder dog, 

at disse tilmelder sig direkte til TL, som sammensætter disse til hold og udnævner en holdkaptajn. 

4.2. Opstart 

Ved tilmeldingsfristens udløb udfærdiges af TL et rundeskema. Klubbernes nummerorden 

bestemmes ved lodtrækning. Rundeskemaerne, der bræt for bræt bestemmer farven, udsendes tillige 

med holdopstillingerne til holdkaptajnerne, normalt ca. 14 dage før turneringsstarten. 

4.3. Reservespillere 

Der kan af klubben når som helst indsættes op til 2 reserver på et hold til videreførelse af oprindeligt 

udtagne spilleres partier. En reserve, som ønskes indsat, skal forud godkendes af TL; reservens 

spillestyrke må ikke væsentligt overstige spillestyrken hos den, som han afløser.  

Skifter en spiller på et hold klub, inden gruppen er afsluttet, står det den tilmeldte frit, om den vil 

lade den pågældende spiller fuldføre partierne, eller om en reserve skal indsættes (se også § 3.2). 

Til imødegåelse af praktiske foranstaltninger i forbindelse med indsættelse af en reservespiller, har 

klubben en ubetinget ret til for en periode af 14 dage at standse betænkningstiden. I sådanne tilfælde 

skal dennes fremtidige modstandere samt TL omgående informeres. 

4.4. Indberetning m.m. 

Der henvises til de generelle regler § 6 og 9. 

4.5. Slutplacering 

Den klub, som opnår flest point, har vundet turneringen. Ved pointligestilling mellem flere klubber 

er resultatet af indbyrdes partier afgørende. Er her ligestilling, gives for alle partier 4 point for gevinst 

ved 1. bræt, 3 point ved 2. bræt, 2 point ved 3. bræt og 1 point ved 4. bræt. Den klub, der herefter har 

flest point, har vundet. Er der stadig pointligestilling, gentages beregningen, men kun for indbyrdes 

partier. Hvis der efter disse beregninger stadig er pointligestilling, trækkes lod om placeringerne. 

4.6. Danmarksmester 

Vinderen af 1. division erhverver titlen “Danmarksmester i korrespondanceskak for hold” 

  



 
 

 

5. Op- og nedrykningsregler (kvalifikationsbestemmelser) 

5.1. Divisionshold 

Idet der ved “score” i det følgende forstås den gevinstprocent i afsluttede og indberettede partier, 

som på dagen for tilmeldingsfristens udløb er opnået i den sidst startede danmarksturnering, gælder 

for 

1. division 

Berettigede til deltagelse i denne division er 

a. 1. divisionshold, hvis score er mindst 40 %, og 

b. 2. divisionshold, hvis score er mindst 75 %. 

Er flere end 7 hold kvalificeret efter a og b, sammensættes 1. division stærkest muligt, idet max. 5 

hold fra den sidst startede 1. division samt min. 2 hold fra den sidst startede 2. division vurderes ud 

fra aktuel score samt holdenes gennemsnitlige K-skakratingtal. 

Er færre end 7 hold kvalificeret efter a og b, eller har færre end 7 hold tilmeldt sig, kan TL dispensere 

fra a og b, idet det da tilstræbes at få sammensat den stærkest mulige 1. division. 

2. division 

Berettigede til deltagelse i denne division er 

a. 1. divisionshold, hvis score er mindre end 40 % og 

b. 2. divisionshold, hvis score er mindst 40 %, men under 75 % og 

c. ???? (3. divisionshold, hvis score er mindst 75%) 

Er flere end 7 hold kvalificerede efter a, b og c, sammensættes 2. division stærkest muligt, idet 2 

nedrykkere fra 1. division samt 2 oprykkere fra 3. division (1 fra hver division) skal indgå. 

Er færre end 7 hold kvalificerede, eller har færre end 7 hold tilmeldt sig, kan TL dispensere fra a, b 

og c, idet den stærkest mulige 2. division søges sammensat. 

3. division 

Deltagelse i 3. division kræver ikke kvalifikation. Hvis divisionen består af flere grupper, bestræbes 

det at disse er lige stærke. 

  



 
 

 

6. Øvrige regler 

6.1. Holdkaptajnens opgaver 

Den af klubben udpegede holdkaptajn hjælper TL til at afvikle en gnidningsløs turnering gennem at 

• Modtage og fordele alt generelt materiale fra TL vedrørende turneringens afvikling. 

• Være kompetent til på klubbens vegne at standse et parti ved indsættelse af reservespillere, 

jf. § 4.3. 

• Have ret til at modtage kopier af korrespondance mellem TL og holdets enkelte deltagere i 

forbindelse med klager fra modstandere, og 

• Sikre sig, at indberetning foretages i overensstemmelse med de generelle regler § 6 og 9. 

6.2. Rating 

Ved gennemsnitsratingtal forstås den samlede sum af de enkelte spilleres endelige eller midlertidige 

K-skakratingtal divideret med 4. 

Har en ratet nærskakspiller ikke tidligere spillet K-skak, er hans midlertidige K-skakratingtal lig med 

sidst kendte nærskakratingtal.  

Har en spiller ikke tidligere opnået noget kvalificerende resultat i hverken nær- eller K-skak, tildeles 

det midlertidige K-skakratingtal med udgangspunkt i EMT reglementets § 3.2. 

 


