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Løgumkloster, den 20. januar 2022 
 

Forslag til ændring og ajourføring af diverse reglementer 
 
Til behandling i Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse. 
 
Hermed fremsendes forslag til ændringer i reglement for dommerlicens, EMT-reglementet og DM-
reglementet. 
 
Der vedlægges dels de gældende dokumenter (der ligeledes kan findes på skak.dk), dels forslag til nye 
dokumenter. 
 
Der knyttes følgende kommentarer til de enkelte forslag: 
 

Dommerlicens: 
Gul markering angiver de foreslåede ændringer. 
I nogen tid har jeg overvejet nye betegnelser for dommerkurserne - nummereringen 1 og 2 eller I og II går 
de fleste sur i. Man kunne gå tilbage til de gamle betegnelser Kampleder og Turneringsleder, men en af 
grundene til den foregående ændring var, at man gerne ville have dommerbetegnelsen med. Derfor mit 
forslag: Kampdommer (KD) og Turneringsdommer (TD). 
Der er tilføjet et afsnit om inaktivitet, og udover selve dette bedes Hovedbestyrelsen tage stilling til 
åremålene for inaktivitet (grøn markering).  
Der kan vise sig udfordringer ved registrering af dommerklasser og aktivitet i kartotekssystemet. 
Begrebet aktivitet skal måske også defineres – specielt bedes Hovedbestyrelsen tage stilling til pkt 2: 

1. Forskel på Dansk aktivitet og FIDE-aktivitet 
2. Kampdommere i min. divisionsturneringen, hvor der kræves licenshavende og ikke spillende 

kampdommer bør krediteres for denne aktivitet. Dette kunne også være aktuelt i de underliggende 
hovedkredsrækker, i hvert fald, der hvor kravene svarer til divisionsturneringen. 

 
 

EMT-reglementet: 
Gul markering angiver de foreslåede ændringer. 
Da FIDE har ændret betingelserne for rating af partier, tilpasses ratinggrænserne dette. 
Endvidere tilføjes en bestemmelse om maksimal spilletid pr dag, der er analog med FIDEs krav. 
Der angives at FIDE-ratede turneringer skal afsluttes/indberettes senest 3 dage efter afslutning. 
 
Kravene til FIDE-rating er herved alle angivet i EMT reglementet og det foreslås derfor, at dokumentet 
”FIDEs internationale titel- og ratingregler udgår”. 
 
 

FIDEs internationale titel og ratingregler: 
Dette dokument foreslås som angivet ovenfor at udgå. 
 
 

Bestemmelser for Danmarksmesterskabet: 
Gul markering angiver foreslåede tilføjelser, blå markering angiver tekst, der foreslås at udgå og grøn 
markering er kommentarer og punkter, der skal afklares i forhold til tidligere vedtagelser. 
De foreslåede ændringer er stort set alle en tilpasning til sædvane. 
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