
4.7. FIDE’s internationale titel- og ratingregler Ændringsforslag Kommentar 

I dette afsnit 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. 

  

4.7.1. Opnåelse af ELO-rating:   

En uratet spiller kommer på FIDE’s internationale 
ratingliste, hvis han leverer en ratingpræstation på mindst 
1201 i mindst 9 partier i ELO-ratede turneringer mod ELO-
ratede modstandere. De 9 partier behøver ikke at være 
spillet i én turnering. Partier fra flere turneringer kan 
“lægges sammen”. Dog skal spilleren have mødt mindst 3 
ELOspillere i den første turnering og scoret mindst 1 point. 
En spiller har 12 ratingperioder (2 år), til at samle de 9 
partier i. 

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 

Ratinggrænsen 
er sat ned til 
1000, ligesom 
kravet til ELO 
ratede 
modstandere er 
sænket fra 9 til 5, 
således at alle 
hurtige kan få et 
ELO tal 

4.7.2. Krav til ELO-ratede turneringer   

I lukkede turneringer skal mindst 1/3 af spillerne have 
rating og altid mindst 4. 

I en turnering med under 10 spillere skal mindst 4 have ELO 
rating 

 

Turneringen skal afvikles indenfor en periode af maksimalt 
90 dage, dog undtaget holdmesterskaber. 

UDGÅR Det fremgår ikke 
mere af reglerne 



at turneringerne 
skal være under 
90 dage, ide det 
bemærkes at for 
turneringer på 
over 90 dage der 
skal interim 
resultat 
rapporteres hver 
måned. 
Jeg har 
bemærket at 
nogle spillere har 
fået et ELO tal 
midt under en 
lang turnering, 
fordi de har 
opnået 5 partier 
mod ELO ratede 
spillere 

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

Uændret 
 

 

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

Uændret 
 

 

 Partier mod uratede spillere tæller ikke med. Dog gælder 
at i alle mod alle turneringer tæller alle spillere, som har 
scoret mindst 1 point. 

Uændret 
 

 

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

Tilføjelse: 
Turneringer hvor alle spillere i en gruppe har under 1600 i ELO 
kan en betænkningstid på 60 min. pr. parti anvendes. 

Dette bør 
egentlig også 
sættes ind i det 
danske 
ratingreglement. 

Rygning i spillelokalet er ikke tilladt.   

4.7.3. ELO rating af danske turneringer   

En dansk turnering vil kun blive ELO-ratet, hvis turneringen En dansk turnering vil kun blive ELO-ratet, hvis turneringen er Lidt præcisering 



er annonceret i Skakbladet, eller på DSU’s hjemmeside 
under invitationer, med angivelse af den skal ELO-rates, 
eller anmeldt til RK senest 5 uger inden turneringens start. 
Hvis en turnering vil blive ELO-ratet, skal det oplyses i 
indbydelsen af hensyn til spillerne. 

oprettet i turneringssystemet, eller meddelt til 
ratingkomite@skak.dk senest 10 dage før start. For 
titelturneringer er det 40 dage før start. 
Hvis en turnering vil bliver ELO-ratet, så skal det fremgå af 
indbydelsen af hensyn til spillerne. 

af frister for at 
anmelde 
turneringer der 
skal ELO-rates. 
Jeg oplever 
enkelte gange at 
turneringerne 
først bliver 
oprettet i 
systemet lige før 
de skal starte, 
eller lige når de 
er startet. 
Anmeldes 
turneringer for 
sent til FIDE får vi 
en bøde på 
omkring 50 Euro 

Senest tre dage efter turneringens afslutning skal 
arrangøren sende en kopi af indberetningen til RK til 
ratingkomite@skak.dk. 

Senest tre dage efter turneringens afslutning skal arrangøren 
indberette turneringen vis turneringssystemet, og dermed også 
sende den til ELO-indberetning. 
Modtages indberetningerne ikke rettidigt er Ratingkomiteen 
berettiget til af afvise turneringen til rating og ELO rating 

Ændret lidt på 
grund af nye 
tider, men også 
for at få fortalt 
folk, at man ikke 
bare venter med 
at indberette en 
turnering til ens 
nabos bekendte 
bedste ven, nu 
får lyst og 
lejlighed til at 
gøre det, og ikke 
tilfældigt er rejst 
på ferie. 
 
Jeg har afvist at 

mailto:ratingkomite@skak.dk


ELO rate en 
turnering i år. 

4.7.4. Krav til titelturneringer:   

FIDE har bl.a. følgende internationale titler indenfor 
nærskak 

  

Stormester (GM)  
International Mester (IM)  
FIDE Mester (FM)  
Kandidat Mester (CM)  
Kvindelig Stormester (WGM)  
Kvindelig International Mester (WIM) 
Kvindelig FIDE Mester (WFM)  
Kvindelig Kandidat Mester (WCM) 

Vedr. titelturneringer så henvises der til FIDE Handbook 
 
http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=10&view=category 
 

Var det ikke det 
afsnit vi var enige 
om der bare 
skulle henvise til 
FIDE Handbook  
Title Rwgulations 
 

I forhold til ELO-ratede turneringer stilles der strengere 
krav til normgivende turneringer hvad angår spilletider og 
sammensætningen af deltagerne. 

  

Rygning i spillelokalet er ikke tilladt.   

Følgende titler kan ved betaling af en afgift til FIDE opnås 
ved på en offentliggjort ELO-liste at have et ratingtal på 
minimum: 

  

FIDE Mester (FM)  
Kandidat Mester (CM)  
Kvindelig FIDE Mester (WFM)  
Kvindelig Kandidat Mester (WCM) 

  

Titelafgiften for ovennævnte afholdes af spilleren selv.   

For turneringer til opnåelsen af normer til titlerne som 
Stormester (GM og WGM) og International mester (IM og 
WIM) gælder følgende grundlæggende regler: 

  

Højst to partier pr. dag  
Samlet betænkningstid på min. 120 minutter (eller min. 90 
minutter plus 30 sekunder pr. træk)  
Minimum 9 partier  
Turneringen må maksimalt strække sig over 90 dage (dog 
undtaget holdturneringer)  
Turneringen må ikke være en individuel match Der skal 

  

http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=10&view=category


være en International dommer med det overordnede 
ansvar for turneringen  
Partier der ikke tæller:  
- Imod computere o Bedømte partier 
- På forhånd opgivne partier  
- Imod spillere fra forbund der er midlertidigt udelukkede 
fra FIDE eller ikke er medlem af FIDE  

Krav til deltagere:   

I alle turneringer tages udgangspunkt i modstandernes 
gennemsnitsrating. 

  

Følgende krav til denne gruppe skal være opfyldte, for at en 
norm er gyldig: 

  

 Maksimum en spiller må være uden ELO-rating Mindst 1/3 
af deltagerne skal være udlændinge.  
Mindst 3 nationer skal være repræsenteret. 

  

 
 
Ratinggennemsnittet findes ved at summere samtlige 
modstanderes ratingtal og derefter dividere med antallet af 
modstandere. Gennemsnittet afrundes til nærmeste hele 

  



tal. 0,5 rundes opad. De to lavest ratede modstandere (evt. 
uratede) må sættes til hhv. 2250 (GM-norm), 2100 (IM-
norm), 2050 (WGMnorm), 1900 (WIM-norm) 

 


