
 
 

 

Enkeltmandsturneringen (K-skak-EMT) 

1. Indledning 

EMT inddeles i følgende klasser: DM-, mester-, kvalifikations- og åben klasse. Hvor intet andet er 

anført i det følgende, forstås ved disse betegnelser klasser i K-skak-EMT. 

1. DM-klassen omfatter én gruppe spillere om året, i øvrige klasser løber turneringen uafbrudt 

med grupper á 7 spillere. En ny gruppe startes, når 7 tilmeldinger foreligger til samme klasse. 

2. Samme spiller kan deltage i flere grupper samtidig i samme klasse. Ved tilmelding til en ny 

gruppe inden påbegyndte, er afviklet, må spilleren dog kunne godtgøre, at der ikke foreligger 

nedrykningsfare. 

2. DM-klassen 

Spillet i DM-klassen begynder hvert år i september. Vinderen erhverver titlen Danmarksmester i 

korrespondanceskak. Opnår to eller flere, pointligestilling på 1. pladsen, afgøres placeringen på 

følgende måde: 

a. Ved beregning af korrektion efter Sonneborn-Berger systemet jf. § 4.1. 

Ved fortsat ligestilling: 

b. Indbyrdes parti er afgørende. 

Ved fortsat ligestilling: 

c. Der spilles omkamp på to partier, medmindre de implicerede spillere er enige om, at titel 

og kontantpræmier deles. 

Ved fortsat ligestilling: 

d. Titlen og kontantpræmier deles. 

Titlen kan dog kun tilfalde en dansk statsborger. 

1. Hver deltager i DM-klassen spiller ét parti mod hver af de øvrige i gruppen. Med færre end 

7 deltagere i gruppen spilles dog dobbeltrundigt. 

Gruppens nr. og startdato, spillerens nummerorden bestemt af TL ved lodtrækning, samtlige 

deltageres navne og adresser, og farverne i de indbyrdes partier fremgår af 

startbrevet/rundeskemaet, som før gruppens start tilsendes samtlige deltagere tillige med et 

eksemplar af reglementet. 

2. Adgang til DM-klassen har følgende: 

a. Spillere, som i en DM-klasse afsluttet indenfor de sidste 3 år, har opnået en score på 

mindst 45 %, og som ikke i mellemtiden er rykket ned. 

b. Såfremt vedkommende deltager i en endnu uafsluttet DM-klasse, må det 

dokumenteres, at de nødvendige 45 % kan opnås, jf. § 1.2. 



 
 

 

c. Spillere, som i en mesterklasse har opnået mindst 5 point indenfor de sidste 2 år, og 

som ikke i mellemtiden er rykket ned i mesterklassen igen. 

d. Spillere, som har kvalificeret sig i pokalturneringen, se reglement for 

Pokalturneringen §.2.3. 

e. Spillere, som har kvalificeret sig ved deltagelse i internationale turneringer i k-skak, 

se § 3.2 pkt. c og § 2.3. 

f. Andre spillere, som af TL og KC i forening anses for kvalificerede hertil. 

 

3. Nedrykning til mesterklassen vil ske, når 

a. En spiller ved sin seneste deltagelse i DM-klassen har opnået en score på mindre end 

45 %. 

b. En spiller i mindst 3 på hinanden følgende år har undladt at gøre brug af sin ret til 

deltagelse i DM-klassen, se dog § 2.2 pkt. e. 

NB. En nedrykket spiller jf. pkt. a, som havde kvalificeret sig til deltagelsen i DM-

klassen jf. § 3.2 pkt. c kan kun kvalificere sig til DM-klassen igen via deltagelse i 

mesterklassen. 

3. Øvrige klasser 

1. Hver deltager spiller ét parti mod hver af de øvrige 6 i gruppen, 3 hvide og 3 sorte partier. 

Gruppens nr. og startdato, spillernes nummerorden bestemt af TL ved lodtrækning, samtlige 

deltageres navne og adresser, og farverne i de indbyrdes partier fremgår af 

startbrevet/rundeskemaet, som før gruppens start tilsendes samtlige deltagere tillige med et 

eksemplar af reglementet. 

2. En spiller får adgang til en bestemt klasse i K-skak-EMT på følgende måder: 

a. Gennem deltagelse i K-skak-EMT. 

o Spilleren skal i den bestemte klasse ved sin seneste deltagelse indenfor de sidste 

3 år have opnået mindst 2 og højst 4½ point, eller ved sin seneste deltagelse i 

klassen umiddelbart under (indenfor de sidste 2 år) have opnået mindst 5 point 

eller en førsteplads (ved ligestilling i point alle spillere), eller dersom det seneste 

resultat indenfor de sidste 3 år er et nedrykningsresultat i klassen umiddelbart 

over, se dog følgende pkt. b og pkt. c. 

b. Gennem deltagelse i pokalturneringen (se reglement for pokalturneringen § 2). 

o Spilleren har ret - men ikke pligt - til at vælge tilmelding til den klasse, som 

kvalifikationen berettiger til. Det påhviler spilleren selv at dokumentere sin 

adgangsret til den bestemte klasse. 

 

 



 
 

 

c. Gennem deltagelse i international K-skak. 

o Spilleren har ret - men ikke pligt - til at vælge tilmelding til den klasse, som 

spilleren ifølge nedenstående tabel har kvalificeret sig til, forudsat at resultatet 

er opnået indenfor de sidste 2 år. Det påhviler spilleren selv at dokumentere sin 

adgangsret til den bestemte klasse. 

Resultater fra ICCF-turneringer kan overføres til den danske K-skak-EMT 

således: 

Dansk klasse 
Adgangsbetingelser 

Turnering 
Score 

DM-klassen VM-finale og Kandidatturnering - 

 EM-finale og VM-semifinale min. 67 % 

 M-klasse min. 75 % 

 Pokalfinale nr. 1-3 

Mesterklasse EM-finale og VM-semifinale 33-66 % 

 M-klasse  33-74 % 

 H-klasse  min. 75 % 

 Pokalfinale nr. 4-8 

Kvalifikationsklassen EM-finale og VM-semifinale 0-32 % 

 M-klasse  0-32 % 

 H-klasse  33-74 % 

 O-klasse  Gruppevinder 

Åben Klasse Øvrige deltagere fra international. k-skak  

Følgende forkortelser er anvendt i tabellen: 

VM Verdensmesterskab 

EM Europamesterskab 

M-klasse Mesterklasse 

H-klasse Higher class (højere klasse) 

O-klasse Open class (åben klasse) 

Omvendt gælder nogenlunde samme principper som anført i den forrige tabel (ved en dansk 

K-skakspillers tilmelding til en international K-skakturnering). 

 

 

 



 
 

 

d. Gennem deltagelse i en koordineret EMT i nærskak. 

For spillere med nærskak-ratingtal gælder - medmindre pkt. a kan anvendes - at tilmelding 

kan vælges efter følgende tabel: 

Nærskakratingtal Klasse i K-skak-EMT 

2100 - M 

1900 - 2099 K 

- 1899 Å 

Det påhviler spilleren selv at dokumentere sin adgangsret til den bestemte klasse jf. 

nærværende pkt. d ved sammen med tilmelding at fremsende et supplementskort, behørigt 

udfyldt. 

e. Efter TL’s skøn 

o Ved en spillers deltagelse i flere grupper samt ved tilmelding til en ny gruppe, 

inden påbegyndte, er afviklet, kan der opstå tvivl, i sådanne tilfælde søges 

spilleren placeret der, hvor spilleren skønnes hjemmehørende, se også § 6.5.1.2. 

f. Førstegangsdeltagere i K-skak-EMT 

o Disse spillere kan tilmelde sig i åben klasse, medmindre de foretrækker at lade 

resultater nævnt under § 6.5.3.2 pkt. b, pkt. c eller pkt. d være gældende. En 

spiller, som ikke har deltaget i K-skak-EMT i de sidste 3 år, regnes som 

førstegangsdeltager. 

3. Nedrykning fra en bestemt klasse til klassen umiddelbart under vil ske, når en spiller ved sin 

seneste deltagelse har scoret færre end 2 point. For nedrykning fra DM-klassen gælder dog 

bestemmelserne i § 6.5.2.3, og fra åben klasse finder nedrykning ikke sted. Endelig henvises 

til § 6.5.3.2 pkt. f, 2. afsnit. 

4. Øvrige bestemmelser for K-skak-EMT 
 

1. Indskud og præmier fastsættes af KC og offentliggøres med jævne mellemrum i Skakbladet. 

2. Ved pointligestilling på 1. og 2. pladsen afgøres rækkefølgen således: 

• Ved beregning af korrektion efter Sonneborn-Berger systemet. Efter dette sammentælles 

modstanderpoint for de modstandere, man har vundet over eller spillet remis mod. Ved 

gevinstpartier tæller modstanderens pointsum fuldt ud. Ved remispartier med det halve. Den 

spiller, der på denne måde opnår flest point placeres øverst. 

Ved fortsat ligestilling: 

• Indbyrdes parti er afgørende. 

Ved stadig ligestilling deles eventuelle kontantpræmier. 

3. Se i øvrigt Generelle regler (information om turneringens gang m.v.). 

 


