
 
 

 

Pokalturneringen 

1. Turneringens afvikling 

 

1. Turneringen afvikles med en indledende runde, en semifinale og en finale. I indledende runde inddeles 

spillerne i så mange 7-mandsgrupper som muligt, og der trappes af med 6-mandsgrupper. I semifinalen 

spilles i 7-mandsgrupper, medens finalen kan variere med hensyn til deltagerantal. I tilfælde af for få 

tilmeldinger til indledende runde, kan semifinalen annulleres. Der spilles i så fald kun indledende 

runde og finale. 

2. Deltagere til indledende runde fordeles i grupperne efter formodet spillestyrke i k-skak, således at 

grupperne så vidt muligt bliver lige stærke. I semifinalen sammensættes grupperne efter fri 

lodtrækning. 

Deltagere i indledende runde og semifinalerne kan starte i maksimalt 2 grupper samtidig. 

3. Afhængig af deltagerantallet i indledende runde vil foruden gruppevinderne også nr. 2 og evt. nr. 3 i 

hver gruppe gå videre til semifinalen, der opbygges med henblik på at opnå en finalerunde med ca. 11 

deltagere, bestående af semifinalegruppernes vindere + evt. toerne. 

4. Indledende runde og semifinale. 

Ved pointligestilling på 1., 2. eller 3. pladsen afgøres rækkefølgen således: 

a. 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. 

Ved fortsat ligestilling: 

b. Indbyrdes parti er afgørende. 

Får man herved stadig ingen afgørelse, opnår de ligestillede samme rettigheder til evt. 

fortsættelse i turneringen, medens kontantpræmier deles. 

5. Pokalfinale 

Vinderen erhverver titlen Pokalmester i korrespondanceskak. Opnår to eller flere spillere 

pointligestilling på 1. pladsen, afgøres placeringen på følgende måde: 

a. Ved beregning af korrektion, jf. § 6.6.1.4 pkt. a. 

Ved fortsat ligestilling: 

b. Indbyrdes parti er afgørende. 

Ved fortsat ligestilling: 

c. Titlen og kontantpræmier deles, medens samtlige ligestillede får deres navne på pokalen. 



 
 

 

6. I hver pokalturnering starter alle spillere forfra på ny. Spillere med et k-ratingtal på mindst 2000 kan 

dog frit vælge, om de vil deltage i indledende runde eller først indtræde på semifinaleniveau. 

Har et for lille antal spillere kvalificeret sig/tilmeldt sig til semifinalerunden, kan TL supplere op med 

spillere, således at grupperne bliver fuldtallige, og således at en finalerunde med et passende deltagertal 

kan etableres. 

2. Rettigheder i forhold til K-skak-EMT 

1. En score i semifinalen på mindst 60 % berettiger til deltagelse i EMT’s kvalifikationsklasse, og en 

score på mindst 80 % giver ret til deltagelse i EMT’s mesterklasse. Afholdes semifinale ikke på grund 

af for få tilmeldinger til indledende runde, gælder semifinalernes bestemmelser for finalen. 

2. Er pokalfinalens deltagere fundet gennem en semifinale, opnår‚ én eller flere, afhængig af 

deltagerantallet i indledende runde, ret til deltagelse i K-skak-EMT’s DM-klasse. Indtil 100 deltagere 

berettiger pokalvinderen til deltagelse i DM-klassen. For hver påbegyndt 50 deltagere ud over 100 i 

indledende runde opnår foruden pokalvinderen én deltager denne ret.  

Det er dog en betingelse for deltagelse i K-skak-EMT’s DM-klasse, at de ud over pokalvinderen 

kvalificerede deltagere har opnået en score på mindst 75 %. Retten til at deltage skal udnyttes inden 2 

år fra pokalfinalens afslutning. 

Endvidere gælder følgende: En score på mindst 40 % berettiger til deltagelse i K-skak-EMT’s 

kvalifikationsklasse og en score på mindst 60 % giver ret til deltagelse i K-skak-EMT’s mesterklasse. 

3. De i pokalturneringen opnåede rettigheder i K-skak-EMT bortfalder, hvis de ikke udnyttes inden for 

2 år. En deltagers præstation i pokalturneringen kan ikke medføre nedrykning i EMT. 

3. Starttidspunkter 

Indledende runde startes normalt hvert år i sidste kvartal. Semifinale og finale starter, når deltagerlisten 

foreligger. 

4. Indskud og præmier 

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

er der en vandrepokal til vinderen. TL bestemmer evt. erindringspræmiers antal samt kontante 

præmiers størrelser og antal. 

 

 


