
Harmonisering af hurtigskakregler: 
 

Nuværende formulering: 

Bestemmelser for DM i hurtigskak for kvinder.  

Der deltager mindst 8 spillere som spiller 7 runder efter Schweizersystemet, såfremt 

deltagerantallet overstiger 14 personer. Ved lavere deltagerantal vælges en turneringsform, som 

passer til deltagerantallet.   

Der spilles efter FIDE’s regler for hurtigskak med en betænkningstid på 25 minutter pr. spiller til 

hele partiet. Berettiget til at deltage er alle kvindelige spillere. 

Vinderen er den spiller, der har flest point. Ved ligestilling om titlen spilles omkamp som lynskak. 

De nærmere regler for omkampen fastsættes af turneringslederen under hensyntagen til antal 

deltagere i omkampen og tidsrammen for denne. Præmierne følger placeringen i omkampen. 

Øvrige præmier deles ved almindelig korrektionsberegning.   

Vinderen erhverver titlen ”Danmarksmester i hurtigskak for kvinder”. Titlen kan kun vindes af en 

spiller der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet.  

 

Ny formulering: 

 

Bestemmelser for DM i hurtigskak for kvinder.  

Der deltager mindst 8 spillere som spiller 7 runder efter Schweizersystemet, såfremt 

deltagerantallet overstiger 14 personer. Ved lavere deltagerantal vælges en turneringsform, som 

passer til deltagerantallet.   

Der spilles efter FIDE’s regler for hurtigskak med en betænkningstid på 20 minutter + 5 sekunder 

pr. træk  pr. spiller til hele partiet. Berettiget til at deltage er alle kvindelige spillere. 

Vinderen er den spiller, der har flest point. Ved ligestilling afgøres placeringerne ved korrektion. 

Præmierne følger placeringen.   

Vinderen erhverver titlen ”Danmarksmester i hurtigskak for kvinder”. Titlen kan kun vindes af en 

spiller der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuværende formulering: 

 

Bestemmelser for DM i hurtigskak 

Der deltager mindst 8 og maksimalt 64 spillere som spiller 7 runder efter Schweizersystemet. Der 

spilles efter FIDE’s regler for hurtigskak med en betænkningstid på 30 minutter pr. spiller til hele 

partiet.  

Berettiget til at deltage er spillere med et ratingtal på minimum 1900 ved tilmeldingsfristens udløb.  

Vinderen er den spiller, der har flest point. Ved ligestilling afgøres placeringerne ved korrektion. 

Præmierne følger placeringen.   

Vinderen erhverver titlen ”Danmarksmester i hurtigskak”. Titlen kan kun vindes af en spiller der er 

registreret i FIDE som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet. 

 

 

Ny formulering:  

 

1.1.1. Bestemmelser for DM i hurtigskak 

Der deltager mindst 8 og maksimalt 64 spillere som spiller 7 runder efter Schweizersystemet. Der 

spilles efter FIDE’s regler for hurtigskak med en betænkningstid på 20 minutter + 5 sekunder pr. 

træk pr. spiller til hele partiet.  

Berettiget til at deltage er spillere med et ratingtal på minimum 1900 ved tilmeldingsfristens udløb.  

Vinderen er den spiller, der har flest point. Ved ligestilling afgøres placeringerne ved korrektion. 

Præmierne følger placeringen.   

Vinderen erhverver titlen ”Danmarksmester i hurtigskak”. Titlen kan kun vindes af en spiller der er 

registreret i FIDE som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet. 

 


