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§ 1 Pokalturneringen og dens ledelse. 
 
Stk. 1 

Pokalturneringen er en holdturnering arrangeret af Fyns 
Skak Union 
 
Stk. 2 

Pokalturneringen spilles efter cupsystemet, dvs. at kun 
de hold, der vinder deres kampe, fortsætter til den 
følgende runde i turneringen. 
 
Stk. 3 

Til at lede pokalturneringen udpeger Fyns Skak Unions 
forretningsudvalg en turneringsleder, som kan tildeles 
et honorar af FSUs forretningsudvalg. 
 
Stk. 4 

Forretningsudvalget udpeger endvidere en turnerings-
komite på 3 medlemmer til at varetage de i § 9 og 11 
nævnte funktioner. Turneringskomiteen beslutninger 
skal offentliggøres på Fyns Skak Unions hjemmeside 
 
Stk. 5 

Til hvert stævne skal udpeges en kampleder, hvis opga-
ver er følgende: 
 
a) Før kampen 

Foretage lodtrækningen jf. § 6, samt sørge for at, de af 
turneringslederen udsendte resultatkort, er udfyldt med 
holdnavn, spillernavne. 
 
b) Under kampen 

Overvåge at § 7 overholdes og træffe de nødvendige 
afgørelser i medfør af § 7. 
 
c) Efter kampen 

Udfylde og indsende resultatkortet jf. § 8.4, samt sørge 
for, at evt. protester påføres dette jf. § 9.1. 
 
Indberette evt. uregelmæssigheder under kampen til  
turneringslederen jf. § 11.2 
 
Udpeges ingen kampleder, udføres punkt a + c af 
arrangøren og punkt b af holdenes holdleder. 
 
§ 2 Deltagelse i turneringen. 
 
Stk. 1 

Enhver gruppe af spillere, såvel i som udenfor Dansk 
Skak Union, kan tilmelde så mange hold, som de 
ønsker. 
 
Stk. 2 

Hvis der er tilmeldt hold udover det antal, som passer til 
cupsystemet, skal turneringslederen sørge for at første 
runde arrangeres som kvalifikationsstævner.  
 
§ 3 Holdopstilling. 
 
Stk. 1 

Et hold består af 4 spillere, hvoraf en udpeges til hold-
leder. For spillere der er medlem af Dansk Skak Union 

igennem en klub, gælder det at, de ikke er spille-
berettiget i denne turnering for en anden klub under 
Dansk Skak Union. 
 
Stk. 2 

Holdopstillingen for de deltagende hold, sendes til tur-
neringslederen inden en bestemt dato, der er fastsat i 
indbydelsen. På holdopstillingen skal oplyses, navnene 
på alle spillere og reserver på sine hold. 
 
Stk. 3 

Holdopstillinger kan ikke ændres, undtagen den i § 4.6 
nævnte situation. 
 
§ 4 Anvendelse af spillere og reserver. 
 
Stk. 1 

Ingen spiller må anvendes på lavere hold end det, hvor 
den pågældende er tilmeldt. 
 
Stk. 2 

Ingen spiller må deltage i mere end en kamp i hver 
runde. 
 
Stk. 3 

Skal et hold stille op med reserver, kan disse efter 
ønske tages af klubbens lavere rangerende tilmeldte 
spillere. 
 
Stk. 4 

Ingen spiller, der på et tidspunkt i turneringen har spillet  
på et hold, kan senere i turneringen spille på et lavere 
hold. 
 
Stk. 5 

Indenfor hvert hold skal spillerne stille op i den række-
følge, de står på i holdopstillingen. 
 
Stk. 6 

Får en klub et nyt medlem, som man ønsker at anvende 
på et hold, placeres vedkommende efter klubbens 
ønske. Dette meddeles skriftligt til turneringslederen. 
Alle spillere, der står efter den nye rykkes en plads ned 
på holdopstillingen. 
 
Stk. 7 

Der kan ikke tilføjes nye spillere på styrkelisten efter 
1/8-finalen. 
 
§ 5 Turneringens afvikling 
 
Stk. 1 

Turneringen afvikles indtil 1/8-finaler ved stævner med 
op til 16 deltagende hold. 
 
Stk. 2 

Alle interesserede hold kan tilbyde at afvikle de enkelte 
stævner. Tilsagn om at arrangere stævner skal gives 
samtidig med tilmelding til pokalturneringen. 
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Stk. 3 

Tid og sted for afholdelse af indledende runder, 1/8-
finaler, ¼-finaler, semifinaler og finaler bekendtgøres 
hurtigst muligt. 
 
§ 6 Kampenes afvikling og lodtrækning 
 
Stk. 1 

Straks ved ankomsten til spillestedet afleverer hold-
lederen holdopstilling for den pågældende rundes 
kamp. 
 
Stk. 2 

På det fastsatte starttidspunkt foretages lodtrækning. 
Lodtrækningen vil foregå på sådan en måde, at man 
ikke kan møde et hold fra samme klub før 1/4-
finalen. 

 
Stk. 3 

Det hold, der udtrækkes som nr. 1, møder det hold, der 
udtrækkes som nr. 2, nr. 3 møder nr. 4 osv. 
 
Stk. 4 

I alle kampe har det først udtrukne af de to hold hvid 
ved 2. og 4. bræt og sort ved 1. og 3. Bræt 
 
§ 7 Skakpartiernes afvikling 
 
Stk. 1 

Reglementet for FSUs holdturnering er gældende for 
pokalturneringen, hvis de ikke strider mod noget andet 
stk. i denne paragraf. 
 
Stk. 2 

Betænkningstiden er 2 timer pr. spiller til hele partiet. 
Faldvingen er afgørende, og det påhviler spillerne selv 
at sikre sig, at uret er i orden. 
 
Stk. 3 

Der er ikke noteringspligt. 
 
Stk. 4 

Det er tilladt de to holdledere at bekendtgøre tids-
overskridelse. Holdlederen har ret til at gøre en hold-
kammerat opmærksom på, at denne har glemt at stand-
se sit ur efter udført træk 
 
Stk. 5 

Det er forbudt kampledere og tilskuere at gøre opmærk-
som på tidsoverskridelse. 
  
Stk. 6 

Et parti er remis, når: 
 
• spillerne enes derom. 
 
• begge spilleres betænkningstid er overskredet, dog 
ikke hvis 1 af spillerne, er sat mat eller har 
opgivet. 
 
• der dømmes remis på krav fra en af spillerne, i følgen-
de tilfælde: 
 

1. Ved teknisk remis, dvs. hvor ingen af parterne kan 
vinde, selv ved dårligste modspil. 
 
2. Hvor kravstilleren påviser at kunne give evig skak og 
erklærer at ville give den. 
 
3. Hvor en spillers materiel er reduceret til K, K + L eller 
K + S, og modstanderen forlanger remis. 
 
Undtaget er dog det tilfælde, hvor spilleren med K + L 
eller K + S kan påvise forceret matsætning af mod-
standeren. 
 
4. Hvor stillingen er fuldstændig afklaret, og hvor den 
ene spiller giver indtryk af udelukkende at ville vinde på 
tid. 
 
En spiller har ret til at standse uret og tilkalde 
kampleder/holdleder til at kontrollere at 50-træksreglen 
overholdes. Dette sker ved at kampleder/holdleder 
starter med at tælle træk. 
 
Stk. 7 

Udfører en spiller et ulovligt træk på et tidspunkt, hvor 
modstanderen har mindre end 5 minutter tilbage på 
uret, har modstanderen ret til at standse uret og tilkalde 
kampleder/holdleder, der skal tildele den forurettede 
spiller to minuts ekstra betænkningstid. 
 
§ 8 Kampens afslutning og evt. omkampe 
 
Stk. 1 

Kampen er vundet af det hold, der scorer 2,5 point eller 
derover. 
 
Stk. 2 

Ved ligestilling spilles omkamp som 4 lynpartier med 
omvendte farver. Ved fortsat ligestilling spilles 4 nye 
lynpartier med omvendte farver osv. 
 
Stk. 3 

Har et hold i den ordinære kamp stillet med mindre end 
4 spillere har holdet i en evt. omkamp også tabt det/de 
pågældende brætter. 
 
Stk. 4 

Ved kampens afslutning skal resultatkortet underskrives 
af begge holdledere. Arrangøren indsender omgående 
resultatkortet til turneringslederen. 
 
§ 9 Protester og ankemuligheder 
 
Stk. 1 

Ønsker et hold at nedlægge protest mod en truffet 
afgørelse, skal dette påføres resultatkortet for den på-
gældende kamp. Protestens ordlyd skal senest 3 dage 
efter kampen indsendes til turneringslederen. 
 
Stk. 2 

En protest, som ikke er indgivet i overensstemmelse 
med stk. 1, kan ikke behandles. 
 
Stk. 3 
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En indgivet protest skal behandles af turneringslederen, 
hvis kendelse skal meddeles de implicerede parter 
senest 8 dage efter modtagelsen af protestskrivelsen. 
Turneringslederens kendelse kan senest 8 dage efter 
modtagelsen af denne appelleres til turneringskomi-
teen. 
 
Stk. 4 

Turneringskomiteens kendelse skal afgives inden 8 
dage og kan ikke appelleres. 
 
§ 10 Indskud, gebyrer og præmier. 
 
Stk. 1 

Fyns Skak Unions forretningskomite fastsætter indskud, 
evt. gebyrer i tilfælde af udeblivelse mm. 
 
Stk. 2. 

Alle indskud, gebyrer mm. skal offentliggøres på Fyns 
Skak Unions hjemmeside før tilmeldingsfristen udløber. 
 
Stk. 3 

Fyns Skak Union fastsætter evt. præmier, og udsætter 
en evigt vandrende vandrepokal. 
 
§ 11 Straffebestemmelser 

 
Stk. 1 

Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti 
(uanset udfaldet) være tabt af den ulovligt anvendte 
spiller. 
 
Stk. 2 

Nægter et hold under kampen at følge dette reglement, 
skal kampleder/holdleder indberette dette til turnerings-
lederen, der kan dømme kampen tabt for det pågæld-
ende hold. En sådan kendelse af turneringslederen kan 
indankes for turneringskomiteen senest 8 dage efter 
modtagelsen af kendelsen.  
 
§ 12 Dispensation 
 
Stk. 1 

Fyns Skak Unions forretningsudvalg kan dispensere fra 
dette reglement. 
 
Således vedtaget på hovedkredsmødet, den 14. Marts 
2008, med rettelser på hovedkredsmødet den  26. 
Marts 2010. Yderligere rettelser og ændringer foretaget 
i medfør af beslutning taget på FU møde d. 25. August 
2015. 

 


