
Skakhåndbogen – afsnit 4 Reglement for DM og koordinerede turneringer 
 

Forslag til ændringer m.m.  af §37 Kandidatklassen til at omfatte Kvinde-DM og dermed afskaffe Kvindeklassen er 

markeret/tilføjet med rød. 

Tilføjelser er markeret med gul. 

 

§ 34 Klasseopdeling 

DM kan spilles i følgende klasser 

 

 Landsholdsklasse 

 Kandidatklasse 

 kvindeklasse 

 Veteranklasse 

 Øvrige Grupper 

… 

§37 Kandidatklassen  

I kandidatklassen deltager mindst 8 spillere. Berettiget til at deltage i kandidatklassen er i nævnte 

rækkefølge:  

 Spillere der sidste år deltog i landsholdsklassen, men som ikke er kvalificeret dertil i år.  

 

 Juniordanmarksmesteren.  

 

 De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på mindst 2000. Spillerne må ikke 

være fyldt 20 år 1. januar i det år hvor turneringen afvikles. 

 

 Kvindedanmarksmesteren. 

 

 De otte højest ratede tilmeldte kvinder med et ratingtal på mindst 1800. 

 

 Turneringsarrangørerne kan fastsætte kvalifikationsregler for kvalificerede spillere efter § 39.  

 

 Spillere, der har opnået et kandidatresultat i perioden fra tilmeldingsfristens udløb til det nærmest 

foregående års EMT og til tilmeldingsfristens udløb til den aktuelle EMT.  

 

 Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.  

 



 Ved supplering op til 8 spillere eller i tilfælde af et ulige deltagerantal de/den højest ratede 

tilmeldte spillere/spiller med et ratingtal under 2200.  

 

 Arrangørerne kan uddele et wildcard til en spiller med passende styrke, såfremt dette kan 

godkendes af FU. 

 

Der spilles 7 runder efter FIDE’s Schweizer System Fides schweizersystem eller Dansk Schweizer system 

dansk schweizersystem som beskrevet i Skakhåndbogens afsnit 4.10.3. 

 

Ved ligestilling i point deles præmierne, mens placeringerne afgøres ved almindelig korrektion. Ved 

ligestilling i korrektion om oprykning til landsholdsklassen spilles omkamp som 2 lynpartier. Ved fortsat 

ligestilling spilles yderligere 2 partier, efterfulgt af et parti Sudden Death, hvis der endnu ikke er fundet en 

afgørelse. Hvid tildeles 6 minutter, og sort tildeles 5 minutter, og i tilfælde af remis vinder sort. Omkampen 

spilles umiddelbart efter sidste runde. Er dette ikke muligt fastsætter FU tid og sted, og godtgør spillernes 

eventuelle udgifter til rejse og ophold.  

Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen ”Juniordanmarksmester”. Ved ligestilling i point og 

korrektion deles titlen. 

Bedst placerede kvinde i kandidatklassen får titlen ”Kvindedanmarksmester”. Ved ligestilling i point og 

korrektion deles titlen. 

§ 38 Kvindeklassen 

Berettiget til at spille i Kvindeklassen er kvinder, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del 

af Rigsfællesskabet. Klassens gennemføres ved mindst 4 deltagere. Med 14 eller flere spillere i klassen 

spilles 7 runder FIDE-Schweizer, med færre fastsætter FU turneringssystemet i samarbejde med 

arrangørerne. 

 

Vinderen af klassen bliver Danmarksmester for kvinder. Ved ligestilling deles pengepræmier, mens 

placeringer afgøres ved almindelig korrektion. 

 

§ 39 Veteranklassen Ændres til § 38 Veteranklassen 

 

§ 40  Øvrige Grupper Ændres til § 39 Øvrige grupper 

§ 41 Turneringssystem 

Der kan spilles efter følgende turneringssystemer: 

 

 Alle-mod-alle 

 Monrads turneringssystem 

 Dansk Schweizer 

 Schweizer systemet 

 DSU’s Knock Out system 

 Gladiatorskak-Turneringssystemet 

 



§ 40 Turneringssystem 

Der kan spilles efter følgende turneringssystemer: 

 

 Alle-mod-alle 

 Monrad 

 Dansk schweizer 

 Schweizer 

 Knockout 

 Gladiatorskak 


