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Den 30. maj 2010

Sag nr. 188 – besvarelse af forespørgsel.

Karsten Jacobsen, Ribe Skakklub, har ved e-mail af 28. april 2010 over for Skaknævnet rejst spørgsmål om, 
hvem der skal stille med noteringspapir i koordinerede enkeltmandsturneringer, samt opfordret til, at 
spørgsmålet må blive nærmere reguleret i Skakhåndbogen.

Baggrunden for spørgsmålet er, at Ribe Skakklub efter det oplyste har pålagt deltagerne selv at stille med 
noteringspapir i forbindelse med afviklingen af en turnering.

Karsten Jacobsen har i sin mail anført, 

– at denne fremgangsmåde må være i strid med § 8.3 i FIDE´s regler for skak”, hvoraf fremgår, at 
noteringslisterne er turneringsarrangørens ejendom, 

– at fremgangsmåden er ”noget rod, da § 8.3 vel også kan tolkes ved at arrangøren fraskriver sig 
retten til noteringslisterne i indbydelsen”, og

– at det – når man har meldt sig og betalt for deltagelse i turneringen – må påhvile arrangøren at 
sørge for noteringspapir på samme måde som det er tilfældet med bræt, brikker og ure. 

Sagen er behandlet gebyrfrit.

Skaknævnet udtaler:

Det påhviler de enkelte spillere under spillet at foretage notering af trækkene i overensstemmelse med FIDE
´s regler for skakspillet § 8.   

Det må antages at have været den altovervejende hovedregel, at turneringsarrangøren sørger for 
noteringspapir, ligesom det er tilfældet med skakmateriel i øvrigt.

Hverken FIDE´s eller DSU´s regler omtaler imidlertid spørgsmålet om, hvem det påhviler at sørge for 
noteringspapir i forbindelse med afholdelsen af enkeltmandsturneringer. 

Der synes derfor ikke at være noget til hinder for, at en turneringsarrangør pålægger spillerne selv at sørge 
for papir til notering af trækkene.

Bestemmelsen i FIDE´s regler § 8.3 må antages at have til formål at sikre arrangøren mulighed for at 
dokumentere partiernes forløb og resultat mv. samt for publikation heraf.

Denne bestemmelse kan ikke tolkes som udtryk for, at pligten til at sørge for noteringspapir ubetinget 
påhviler turneringsarrangøren.

Ud fra de anførte hensyn må det herudover antages, at noteringslisterne med spillernes træk er arrangørens 
ejendom, uanset hvem der har tilvejebragt noteringslisten.



Det bemærkes, at der ikke ses at være nogen krav til noteringslistens udseende, opbygning, papirkvalitet 
mv.

En deltager, der selv har skullet sørge for noteringspapir, og som ønsker vished for, at denne efter partiet kan 
tage en udskrift af partilisten med sig, bør dog sørge for at benytte noteringspapir med gennemslag.

I øvrigt henledes opmærksomheden på, at en spillers brug af et noteringshæfte med andre partier muligt er i 
strid med FIDE-reglen i § 12.2 a om, at det under partiet er forbudt at benytte nogen form for notater mv.

Det skal præciseres, at Skaknævnet ved ovennævnte bemærkninger alene har forholdt sig til, hvad der må 
antages at gælde ved enkeltmandsturneringer.

Skaknævnets bemærkninger kan således ikke nødvendigvis tages til indtægt for retstilstanden ved 
holdturneringen, jf. herved DSU´s reglement for holdturneringer.
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