Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering
§1
Turneringens struktur
Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede
til at deltage med et eller flere hold. Alle hold skal bestå af 8 eller 4 spillere efter turneringslederens anvisninger. Holdene er opdelt hierarkisk med:
· 8 hold i Fynsserien i en gruppe
· 16 hold i serie 1 i to grupper – benævnes kreds 1 og 2
· Max 32 hold i serie 2 i max fire grupper – benævnes kreds 1, 2, 3 og 4
· Evt. serie 3 med max 32 hold i max fire grupper – benævnes kreds 1, 2, 3 og 4
Stk. 1
En klub kan have 2 hold med i hver kreds. Det gælder også Fynsserien. 2 hold fra samme klub i en kreds
skal mødes i første runde. Ønsker en klub ikke at have 2 hold i samme kreds, skal det meddeles ved
tilmeldingen, og det ene hold kan flyttes til den anden kreds i samme serie, hvis det er hensigtsmæssigt.
Stk. 2
Hvis en klub kvalificerer sig til oprykning, men i forvejen er repræsenteret i alle den pågældende series
kredse med 2 hold, får kredsens højest placerede oprykningsberettigede hold i stedet ret til oprykning
Stk. 3
Hvis et hold må rykke ned i en serie hvor klubben i samme sæson har deltaget med 2 hold i alle kredse, og
ingen af disse har sikret sig ret til oprykning, må det dårligst placerede hold, uanset sin placering, rykke ned.
§2
Reglement turneringen spilles efter
Partierne spilles efter FIDEs regler for skakspillet således som disse foreligger oversat i Skakhåndbogen
eller Skakbladet.
Ratingberegning, kandidatresultater, advarsler, karantæner samt FIDE’s titel og ratingberegning sker jævnfør reglerne i ”Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer”.
Der spilles efter Dansk Skak Unions reglement for mobiltelefoner.
Det påhviler den arrangerende klub at sikre, at der spilles i røgfri lokaler.
§3
Pointtildeling og placering
Placeringen i en kreds afgøres efter brætpoint. Ved ligestilling er den klub bedst placeret, som har fået flest
matchpoint (2 point for vundet holdkamp, 1 point for uafgjort og 0 for tabt). Er der derefter ligestilling afgør
indbyrdes opgør placeringen.
Er der også ligestilling i indbyrdes opgør, afgøres placeringen ud fra resultaterne på de enkelte pladser på
holdene, således at holdet der har vundet bræt 1 placeres øverst. Er dette lige fortsættes med bræt 2 o.s.v.
Er dette lige for alle 8 brætter foretages lodtrækning.
§4
Oprykning
Fynsserie: Vinderen rykker op i 2. division
Serie 1: De 2 kredsvindere rykker op i Fynsserien
Serie 2: Alle kredsvindere rykker op i serie 1.
Serie 3: Alle kredsvindere rykker op i serie 2.
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Ved evt. ekstraordinære oprykninger meddeler turneringslederen oprykningsbestemmelser.
§5
Nedrykning
Stk. 1
Fynsserien: De 2 lavest placerede hold rykker ned i serie 1
Serie 1: Det lavest placerede hold i hver kreds rykker ned i serie 2
Serie 2: Det lavest placerede hold i hver kreds rykker ned i serie 3
Stk. 2
Ekstraordinær/uregelmæssig nedrykning fra divisionsturneringen
Hvis der ikke er nogen fynsk nedrykker fra divisionsturneringen rykker kun nr. 8 ud af Fynsserien.
Hvis der rykker 2 fynske hold ud af divisionsturneringen, så rykker nr 6, 7 & 8 ud af Fynsserien.
Ved øvrige ekstraordinære nedrykninger meddeler turneringslederen nedrykningsbestemmelser.
§6
Spilledage
Stk. 1
Holdturneringen afvikles i ugerne 43, 46, 49, 3, 6, 9, 12.
Stk. 2
Kampene skal afvikles i den fastsatte uge på den af hjemmeholdet godtgjorte spilledag. Herfra kan kun dispenseres, dersom turneringslederen giver tilladelse hertil.
Stk. 3
Turneringslederen kan fastsætte, at alle kampe i sidste runde i en kreds skal afvikles på samme tid og sted.
Dette meddeles klubberne senest før 5. runde.
§7
Turneringsindskud & præmier
Forretningsudvalget fastsætter indskud pr. hold og præmier i de enkelte kredse. Der skal være mindst én
præmie i hver kreds.
§8
Turneringsplaner
Turneringslederen udsender inden udgangen af uge 39 et udkast til turneringsplan til alle deltagende klubber
i turneringen. Klubberne kan gøre indsigelser mod dette udkast. Udkast og eventuelle indsigelser forelægges
forretningsudvalget, som vedtager den endelige turneringsplan.
§9
Tilmelding
Stk 1
Tilmelding til holdturneringen indsendes til turneringslederen senest fredag i uge 36.
Stk. 2
Senest fredag i uge 38 skal de deltagende klubber meddele turneringslederen følgende:
1. En styrkeliste over klubbens medlemmer. For hver spiller anføres nummer på styrkelisten. Har spilleren
ikke noget ratingtal i forvejen, tildeles dette, jævnfør reglementet for ”Dansk Skak Unions ratingsystem”
2. Spillested (med adresse) og spilledag for klubbens hjemmekampe
3. Navn, adresse, telefon og e-mailadresse på klubbens kontaktperson.
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Overholdes indsendelsesfrister ikke, kan turneringslederen idømme klubben en bøde af samme størrelse
som indskuddet pr. hold i turneringen.
§10
Anvendelse af spillere & reserver
Stk. 1
Ingen spiller må anvendes på en lavere plads eller et lavere hold end han/hun er tilmeldt på styrkelisten.
Stk. 2
Reserver skal placeres efter holdets ordinære spillere i den rækkefølge, i hvilken de er tilmeldt. Man kan
således frit anvende en hvilken som helst på styrkelisten lavere placeret spiller som reserve så længe
styrkelistens rækkefølge er overholdt på hvert hold for sig.
Stk. 3
Såfremt et hold ikke er i stand til at stille med fuldt hold, pålægges det holdet at rykke de resterende spillere
op, således de(t) nederste bræt(ter) lades tomme.
Stk. 4
Udebliver en spiller uden at sende afbud, betragtes partiet som tabt, og turneringslederen skal idømme
spilleren en passende straf. Der kan ikke indsættes reserver efter kampstart.
Stk. 5
En spiller kan maksimalt anvendes i 10 kampe pr. sæson inkl. divisionskampe. Ingen spiller må deltage i
mere end en kamp på samme dag. Ekstraordinære op- og nedrykningskampe er ikke omfattet af 10-kamps
reglen.
§11
Ændring af holdopstilling & styrkeliste
Stk. 1
Den indsendte styrkeliste er gældende hele turneringen og kan ikke ændres, ud over det i stk. 2 nævnte.
Stk. 2
Får en klub under turneringen en ny spiller, kan vedkommende placeres efter ønske på styrkelisten. Nye
klubmedlemmer er spilleberettigede, når følgende er opfyldt.
1. Når deres navn, adresse, fødselsdato og ratingtal er påført resultatkortet, i rubrikken ”Nyt medlem”. De vil
så efterfølgende blive tilmeldt DSU. Klubben hæfter for deres kontingent.
2. Når modstanderens holdleder er oplyst om ændringen før kampen starter.
Stk. 3
En spiller som i samme sæson har deltaget i divisionsturneringen eller holdturneringen for en anden klub,
kan tidligst anvendes 30 dage efter sin sidste kamp for sin tidligere klub, og kun forudsat klubskiftet skyldes
flytning fra en kommune til en anden kommune.
§12
Kampenes afvikling
a. Spilletidspunkt
Kampene starter kl. 19.00. Er klubberne enige, kan disse ændre starttidspunktet til et på forhånd aftalt
tidspunkt mellem kl. 18.30 og 19.30.
Når der afvikles flere kampe samme sted i samme gruppe fastsættes starttidspunktet af turneringslederen.
b. Spilletid
Spilletiden fastsættes af turneringslederen til enten 5 eller 4 timer for hele partiet.
c. Betænkningstid
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Betænkningstiden er som følger i de forskellige rækker:
Fynsserien: 40 træk på 90 min. og ½ time plus opsparet tid til resten, samt 30 sekunder pr. træk fra træk 1.
Serie 1: 90 min. til hele partiet plus 30. sekunder pr. træk
Serie 2: 60 min. til hele partiet plus 30. sekunder pr. træk
d. Farve
Nr. 1 på det gæstende hold spiller hvid, nr. 2 sort osv.
e. Notering
Der er noteringspligt jævnfør ”Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer”
f. Holdledere
Hver klub udpeger en holdleder, som gerne må være en af spillerne.
g. Kampledere
Til hver kamp bør hjemmeklubben udpege en kampleder til at lede kampen. Kamplederen skal have turneringslederlicens eller kamplederlicens og må ikke selv spille med. Når flere kampe afvikles samme sted,
kan arrangøren udpege flere kampledere, som alle skal have turneringslederlicens eller kamplederlicens.
Udpeges ingen kampleder, påhviler det de to holdledere at afvikle kampen i henhold til dette reglement.
Inden kampen må starte, skal holdlederne notere holdets spillere på resultatkortet.
Kamplederen skal lede kampen efter ”Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering”
således som den foreligger i Skakhåndbogen.
h. Tidskontrol
Det er tilladt holdlederne at bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom disse har ret til at gøre en holdkammerat
opmærksom på, at denne har glemt at standse sit ur efter udført træk.
i. Partiernes begyndelse
Hvert parti startes på det fastsatte tidspunkt ved at Hvids ur sættes i gang.
Undtagelse
Hvis spilleren med de hvide brikker er ankommet ved spilletidens begyndelse, og spilleren med de sorte
brikker ikke er ankommet, startes partiet ved, at sorts ur sættes i gang. Når sort indfinder sig ved skakbrættet, sættes hvids ur i gang, hvorefter hvid udfører sit første træk. En spiller betragtes som ankommet,
når han er tilstede i spillelokalet og det er bekendtgjort ved hvilket bræt han spiller.
§13
Straffebestemmelser
a. Udeblivelse af hold
Hvis et hold møder senere end 1 time efter start taber holdet 8-0 (4-0 for 4-mands hold). Hvis et hold
udebliver fra en Fynsseriekamp eller ikke møder med mindst det foreskrevne antal spillere, udgår alle
holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen, samt udgår af holdturneringen. Hvis et hold i serie 1, 2
eller 3 udebliver eller ikke møder med mindst 5 spillere (for 4-mands hold dog mindst 3), gælder at de ved
første udeblivelse mister retten til oprykning, og i gentagelsestilfælde udgår alle holdets kampe, og holdet
placeres på sidstepladsen, samt udgår af holdturneringen. Klubbens styrkeliste er dog fortsat gældende,
som om holdet er aktivt i turneringen.
b. Udeblivelse af spiller
En spiller, der udebliver uden gyldigt afbud eller gyldig grund til manglende afbud, straffes som i EMT. En
spiller betragtes i denne forbindelse som deltager i den enkelte runde i det øjeblik, spilleren skrives på
resultatkortet ved rundens start.
Skyldes udeblivelsen en fejl fra klubben, idømmes spilleren ingen straf; men holdet idømmes 1 strafpoint.
c. Ulovlig anvendelse af spiller
Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti (uanset resultat) være vundet af modstanderen.
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d. Straffe
Turneringslederen kan idømme et hold 1 strafpoint for enhver overtrædelse af dette reglement.
§14
Turneringens ledelse
a. Turneringsleder
Forretningsudvalget udpeger en turneringsleder, der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement.
b. Turneringskomité
Forretningsudvalget udpeger en turneringskomite på 3 medlemmer, som ikke må være medlemmer af forretningsudvalget i samme sæson. Turneringskomiteen træffer afgørelse i alle spørgsmål som indankes for den,
eller som turneringslederen ikke selv kan afgøre.
§15
Protester
Protest mod en afgørelse truffet af kampleder (holdleder) skal påføres resultatkortet, og protesten skal
indsendes skriftligt til turneringslederen senest 4 dage efter spilledagen. Turneringslederens kendelse kan
ankes til turneringskomiteen. Klagen skal sendes til turneringskomiteen senest 10 dage efter, at turneringslederen har afsendt kendelsen.
§16
Skaknævn
En af turneringskomiteen truffet afgørelse om fortolkning af spillereglerne og om tvistigheder i forbindelse
med den rent skaklige aktivitet under turneringen kan, dog uden opsættende virkning, appelleres til skaknævnet senest 3 uger efter modtagelsen af turneringskomiteens afgørelse.
§17
Dispensationer
Forretningsudvalget og/eller turneringslederen kan dispensere fra dette regelsæt. Alle dispensationer skal
offentliggøres.
§18
Reglementsændringer
Dette reglement kan ændres efter beslutning på et hovedkredsmøde.
Således vedtaget på hovedkredsmødet den 31. marts 2006, med rettelser den 1. april 2011, d. 20. marts
2015 og d. 1. april 2016.
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