
7.5.3 Hvis en spiller trykker på sit ur uden at have udført et træk, skal det betragtes som og straffes som et 

ulovligt træk. 

7.5.4 Hvis en spiller bruger begge hænder til at udføre et enkelt træk (for eksempel i tilfælde af rokade, 

slag eller forvandling) og har trykket på uret, skal det betragtes som og straffes som et ulovligt træk. 

7.5.5 Efter brugen af § 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 eller 7.5.4 skal dommeren give modstanderen to ekstra minutter 

for en spillers første fuldførte ulovlige træk; hvis samme spiller fuldfører endnu et ulovligt træk, skal 

dommeren erklære partiet tabt for denne spiller. Partiet er dog remis hvis stillingen er sådan at 

modstanderen ikke kan sætte spillerens konge skakmat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk. 

7.7 Udgår (er flyttet til 7.5.4) 

7.8 Udgår (er flyttet til 7.5.3) 

 

 

 

 

Tillæg A. Hurtigskak 

 

 

A.4.2 Hvis dommeren ser en hændelse som beskrevet i § 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 eller 7.5.4 skal han agere som 

beskrevet i §7.5.5, forudsat modstanderen ikke har udført sit næste træk. Hvis dommeren ikke 

skrider ind, har modstanderen ret til at fremsætte tilsvarende krav, forudsat modstanderen ikke har 

udført sit næste træk. (Partiet er dog remis …..  udgår – (men 7.5.5 indeholder den samme 

bestemmelse ved 2. ulovlige træk)) Hvis modstanderen ikke kræver og dommeren ikke skrider ind, 

gælder det ulovlige træk og partiet skal fortsætte. Når modstanderen har udført sit næste træk kan et 

ulovligt træk ikke rettes, medmindre dette aftales mellem spillerne uden indblanding af dommeren.  

A.4.3 For at kræve gevinst på tid kan kravstilleren standse skakuret og underrette dommeren. (For at kravet 

kan tages til følge, skal kravstilleren have tid tilbage på sit ur efter at skakuret er stoppet – denne 

betingelse udgår.) Partiet er dog remis hvis stillingen er sådan at kravstilleren ikke kan sætte 

modstanderens konge skakmat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk. 

 

A.4.5 Dommeren skal også bekendtgøre vingefald, hvis han ser det. 

 

Bemærk at hurtigskakreglerne også gælder for lynskak, blot er tidgodtgørelsen her kun et minut. 

 

 


