
 
 

 

FIDE’s internationale titel- og ratingregler 
 

I dette dokument bringes uddrag af FIDE’s “Title Regulations” og FIDE’s “Rating Regulations”. 

 

Afsnittet bestræber sig på at give de nødvendige betingelser for at afvikle titelturneringer og rate 

turneringer efter FIDE’s internationale ratingsystem.  

 

Afsnittet kan ikke anvendes af titelaspiranter til kontrol af normmuligheder, idet FIDE stiller 

yderligere krav til kombinationen af normer. Titelaspiranter kan få nærmere information af 

Ratingkomitéen eller forretningsudvalget. 

 

Hele titelregulativet og regler for beregning af international rating findes i “FIDE Handbook”. FIDE 

ændrer disse krav med mellemrum, og arrangører af internationale turneringer og internationalt 

ratingberettigede turneringer bør rekvirere FIDE’s aktuelle titelregulativ ved henvendelse til Dansk 

SkakDommerforening, Dansk Skak Unions sekretær eller ratingkomiteen. Dansk Skak Unions 

Støtteforening har udgivet “Vejledning for arrangører af internationale turneringer” som kan 

anbefales. 

1. Opnåelse af ELO-rating: 

 

En uratet spiller kommer på FIDE’s internationale ratingliste, hvis han leverer en ratingpræstation 

på mindst 1001 i mindst 5 partier i ELO-ratede turneringer mod ELO-ratede modstandere. 

 

De 5 partier behøver ikke at være spillet i én turnering. Partier fra flere turneringer kan “lægges 

sammen”. Dog skal spilleren have mødt mindst 3 ELO-spillere i den første turnering og scoret mindst 

½ point. En spiller har 26 måneder, til at samle de 5 partier i. 

2. Krav til ELO-ratede turneringer 

• I en turnering med under 10 spillere, skal mindst 4have ELO-rating. 

• Maksimalt 3 runder pr. dag; dog højst 12 timers spilletid pr. dag.   

• Ikke-spillede partier og partier mod computere tæller ikke med. 

• Partier mod uratede spillere tæller ikke med. Dog gælder at i alle mod alle turneringer tæller 

alle spillere, som har scoret mindst 1 point. 

• Samlet betænkningstid på min. 120 minutter pr. parti (eller min. 90 minutter plus 30 sekunder 

pr. træk). I turneringer, hvor alle spillere har under 1600 i ELO, kan en betænkningstid på 

60 minutter pr. parti anvendes. 

• Rygning i spillelokalet er ikke tilladt. 

2.1.1. ELO rating af danske turneringer 

 

En dansk turnering vil kun blive ELO-ratet, hvis turneringen er oprettet i turneringsprogrammet, eller 

anmeldt til ratingkomite@skak.dk senest 40 dage inden turneringens start. Hvis en turnering vil blive 

ELO-ratet, skal det fremgå af indbydelsen af hensyn til spillerne. 

 



 
 

 

Senest tre dage efter turneringens afslutning skal arrangøren indberette turneringen via 

turneringssystemet og dermed også sende den til ELO-indberetning. 

 

Modtages indberetningen ikke rettidigt, er ratingkomiteen berettiget til at afvise turneringen til rating 

og ELO rating. 

 

2.1.2.  Krav til titelturneringer: 

 

Ved titelturneringer henvises til FIDEs Handbook: 

 

http://www.fide.com/fide/handbook.html 

 


