
Forslag til divisionsturneringen. 
 
Vedr. Skakligaen 
1. 
Klubber i Skakligaen skal offentliggøre deres startopstilling senest 2 timer før kampstart 
Overholdes fristen ikke, stiller holdet op i deres standard-holdopstilling. 
 
Begrundelse 
Formålet med dette er at gøre tingene væsentlig lettere for arrangørerne, således at de kan formidle en 
live-resultat-formidling, de har mulighed for at danne en PGN-fil som kan uploades til livesystemet, således 
at navne er rigtige med det samme. 
Så og sige alle andre steder kender man holdopstillingerne på forhånd. 
 
2 
Klubber der står som arrangør af Skakliga holdkampe, er forpligtet til at arrangere livedækning af alle 
kampe, som de arrangerer.  
Overholdes dette ikke mister klubben retten til at arrangere kampe. 
 
Begrundelse 
Det er på tide at vi sætter foden ned, og siger nu er det ikke lidt tilfældigt mere, hvem der arrangerer live fra 
Skakliga kampene – det skal der være hver gang – se også punkt 3. 
 
3 
Dansk Skak Union opretter en hjemmeside specielt møntet på Skakligaen, således at alle kampe fra denne 
vises på samme hjemmeside. 
 
Begrundelse 
Med opbyggelsen af en speciel hjemmeside udelukkende til at vise kampene fra Skakligaen, så sender vi et 
tydeligt signal, og vil være egnet til når vi på et tidspunkt skal finde sponsorer til Skakligaen. Dermed er det 
også DSU der bestemmer hvem der skal have reklame på siden. 
Rent teknisk er det ikke noget problem hvis en arrangør klub vil eksponere livekampene på egen side. 
 
4. 
Dommerne ved Skakliga kampene skal enten være FA eller IA. 
Divisionsturneringslederen har ansvaret for at fordele Dommerne på alle kampe. 
 
Begrundelse 
Normalt i FIDE titelturneringer der er der en Chief arbiter som er enten IA eller FA, og en række arbitere.  
Det har vi selvfølgelig også i Skakligaen, men her er forskellen at Chief Arbiter ikke fysisk er til stede, men 
sidder derimod et andet sted. Derfor er det vigtigt at vi sørger for at dække os ordentligt ind. Det gør man 
ved at oprette et korps at IA/FA der er villige til at tage rundt og være dommere. Disse får 
kørselsgodtgørelse efter statens takser, som udbetales af Dansk Skak Union.  
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