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REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 
 

 

§ 1 

 

Deltagere: 

Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i 

skoleskak (”Individuelt DM”) og 

kvalifikation hertil står åbent for deltagere, 

som opfylder alle følgende betingelser: 

 

1. er medlem af Dansk Skoleskak 

igennem et kollektivt eller individuelt 

medlemskab, jf. Dansk Skoleskaks 

vedtægter, 

 

2. er førskolebarn, går i grundskole, går 

på ungdomsuddannelse eller går på 

anden formel uddannelse for unge (fx 

gartnerskole, akademi- eller 

videregående uddannelse), 

 

3. højest fylder 20 år i kalenderåret. 

 

Stk. 2. Deltageren skal kvalificere sig i den 

kreds, hvor vedkommende går i skole. 

 

§ 2 

 

Gruppeinddeling: 

Stk. 1. Deltagerne inddeles i seks grupper: 

 

A. Deltagere, der fylder 17, 18, 19 eller 20 

år i kalenderåret. 

 

B. Deltagere, der fylder 15 eller 16 år i 

kalenderåret. 

 

C. Deltagere, der fylder 13 eller 14 år i 

kalenderåret. 

 

D. Deltagere, der fylder 11 eller 12 år i 

kalenderåret. 

 

E. Deltagere, der fylder 9 eller 10 år i 

kalenderåret. 

 

F. Deltagere, der fylder højest 8 år i 

kalenderåret. 

 

§ 3 

 

Kvalifikation til Individuelt DM: 

Stk. 1. En deltager ved Individuelt DM kan 

forhåndskvalificere sig på følgende måder: 

 

1. har opnået en placering som nr. 1-3 

ved sidste års Individuelt DM, 

 

2. har et ratingtal på dagen for 

kvalifikationsstævnet i den 

pågældendes kreds på mindst: 

 

 A-gruppen: 1800 

 B-gruppen: 1650 

 C-gruppen: 1500 

 D-gruppen: 1350 

 E-gruppen: 1150 

 F-gruppen: 1050  

 

3. deltager samtidig med 

kvalifikationsstævnet i et internationalt 

mesterskabsstævne, hvor man er 

udtaget af Dansk Skoleskak eller Dansk 

Skak Union. 

 

Stk. 2. En deltager ved Individuelt DM kan 

turneringskvalificere sig gennem: 

 

1. Kredsmesterskab, jf. stk. 3 og 4, 

2. Kommunemesterskab, jf. stk. 5, eller 

3. Tjele Efterskole, jf. stk. 6. 

 

Stk. 3. Ved Kredsmesterskabet kvalificerer 

én deltager sig til Individuelt DM for hver 

påbegyndt 7 deltagere i hver gruppe (der 

følger gruppeinddelingen, jf. § 2), dog 

mindst to deltagere. Forhåndskvalificerede 

spillere, der ikke deltager i 

Kredsmesterskabet, tæller med ved 

optællingen af antallet af deltagere. 

Forhåndskvalificerede spillere, der deltager 

i Kredsmesterskabet og kvalificerer sig, 

sender DM-deltagerretten videre til den 

næste i placeringsordenen og så fremdeles. 

 

Stk. 4. Ved Kredsmesterskabet i den 

fusionerede Københavns Kredsen 

bibeholdes de faste kvalifikationspladser i 
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den forstand, at der kvalificerer sig én 

deltager til Individuelt DM for hver påbe-

gyndt 7 deltagere i hver gruppe (der følger 

gruppeinddelingen, jf. § 2), dog mindst fire 

deltagere. Hvis en deltager er kvalificeret i 

forvejen eller ikke kan deltage ved DM, går 

retten videre til den næste i placerings-

ordenen og så fremdeles. 

 

Stk. 5. Ved Kommunemesterskabet 

kvalificerer én deltager pr. årgang sig til 

Individuelt DM. Hvis en deltager er 

kvalificeret i forvejen eller ikke kan deltage 

ved DM, går retten videre til den næste i 

placeringsordenen og så fremdeles. 

 

Stk. 6. På Tjele Efterskole kan der afvikles 

en intern turnering, hvor der kan kvali-

ficeres op til 12 elever til Individuelt DM. 

 

§ 4 

 

Afvikling af kvalifikationsturneringer: 

Stk. 1. Kredsmesterskaber afvikles så vidt 

muligt 1. weekend i november. 

 

Stk. 2. Afvikling af kredsmesterskaber 

finder sted i overensstemmelse med dette 

reglement, jf. dog stk. 4. 

 

Stk. 3. Kommunemesterskabet afvikles så 

vidt muligt i skoletiden på en hverdag i 

oktober. Der skal være deltagelse af mindst 

tre skoler fra samme kommune, der hver 

har mindst ti deltagere. De nærmere 

retningslinjer fastsættes af kredsen og 

Turneringsudvalget (TU). 

 

Stk. 4. Den enkelte kreds og Tjele 

Efterskole kan afvige fra reglementet i 

kvalifikationsturneringerne. 

 

Stk. 5. Afvigelser i afviklingen af 

kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 4, 

medfører ikke, at kravene til DM-

kvalifikation kan fraviges. 

 

Stk. 6. Afvigelser i afviklingen af 

kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 4, 

medfører ikke, at medlemskravet i § 1, stk. 

1, punkt 1, kan fraviges. 

 

Stk. 7. Afvigelser i afviklingen af 

kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 4, skal 

oplyses før stævnestart til deltagere og 

ledere. 

§ 5 

 

Afvikling af Individuelt DM: 

Stk. 1. Individuelt DM afvikles så vidt 

muligt den sidste hele weekend i november. 

 

Stk. 2. Forretningsudvalget (FU) udpeger 

stævnelederen. 

 

Stk. 3. Stævnelederen har ansvaret for 

afviklingen af stævnet, herunder 

indkvartering, forplejning, lokaler, 

fællesrum, materialer, præmier, 

hjemmeside, turneringsledere mv. 

Stk. 4. Stævnelederen udsender senest en 

måned før stævnet en indbydelse med 

oplysninger om spillested, tidsplan, 

spilleregler, point- og korrektionssystem, 

tilmelding mv. til kredslederne. 

 

Stk. 5. Turneringslederne har ansvaret for, 

at turneringen afvikles efter reglementet, 

herunder partiernes afvikling, 

rundelægning, resultater, tvister, fair play 

mv. 

 

Stk. 6. Kredsen har ansvar for, at egne 

deltagere lever op til dette reglement, 

herunder kvalifikation, tilmelding og korrekt 

gruppe. 

 

Stk. 7. Stævnelederen offentliggør 

resultaterne og fremsender et regnskab til 

Forretningsudvalget (FU). 

 

§ 6 

 

Turneringsregler: 

Stk. 1. Turneringen afvikles efter følgende 

regler: 

 

1. Der spilles efter Schweitzer-systemet. 

 

2. Der spilles 8 runder i alle grupper med 

undtagelse af F-gruppen, som spiller 9. 

 

3. Placeringer afgøres efter det samlede 

antal point, jf. stk. 5. 

 

4. Ved ligestilling i point anvendes en af 

FIDE (verdensskakforbundet) godkendt 

korrektionsberegning til Schweitzer-

systemet, som skal oplyses senest ved 

turneringens start. 
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5. Ved ligestilling efter 

korrektionsberegning om 1. og 2. 

pladsen eller 2. og 3. pladsen afvikles 

en lynomkamp over to partier med 

skiftende farver. Ved fortsat ligestilling 

spilles ét ”sudden death” parti, hvor der 

trækkes lod om farverne, og hvor Hvid 

har 6 min., mens Sort har 5 min. og 

opnår sejren i tilfælde af remis. 

 

Stk. 2. Der skal være mulighed for at 

notere, men der er ikke noteringspligt. 

 

Stk. 3. Partierne afvikles som 

udgangspunkt efter FIDEs 

(Verdensskakforbundets) regler for hurtig-

skak, og der gælder: 

 

1. at fremkomst af samme stilling 3 gange 

med samme deltager i trækket ikke 

medfører remis, medmindre det 

dokumenteres ved gensidig notation, 

 

2. at fremkomst af 50 træk uden flytning 

af bonde eller slag af brikker ikke 

medfører remis, medmindre det 

dokumenteres ved gensidig notation, 

 

3. at turneringslederen dog kan dømme 

remis på en spillers forlangende med 

henvisning til samme stilling 3 gange 

eller 50-træksreglen. 

 

Stk. 4. Der gælder følgende undtagelser til 

FIDEs (Verdensskakforbundets) regler for 

hurtigskak: 

 

1. Det er først det tredje ulovlige træk i 

spillet, der kan medføre tab af spillet, 

såfremt alle de ulovlige træk er blevet 

påpeget. 

 

2. Alle initiativer til at påpege ulovlige træk 

eller stillinger i spillet (gælder både pat, 

mat mv.) skal som udgangspunkt 

komme fra spilleren. Initiativ fra 

turneringslederen bør kun ske i særlige 

situationer. 

 

Stk. 5. Point opgøres på følgende måde: 

 

1. Gevinst giver 1 point, remis giver ½ 

point, og tab giver 0 point. 

 

2. Stævnelederen kan i samråd med 

Turneringsudvalget (TU) bestemme, at 

der i stedet opnås point efter 3-

pointsystemet, hvor gevinst giver 3 

point, remis giver 2 point, og tab giver 

1 point. 

 

Stk. 6. Betænkningstiden fastsættes til én 

af følgende varianter: 

 

1. I A-E-grupperne spilles med 30 

minutter pr. deltager pr. parti. 

F-gruppen spiller med 25 minutter pr. 

deltager pr. parti. 

 

2. 25 minutter pr. deltager pr. parti med 

tillægstiden 5 sekunder pr. træk. Denne 

mulighed eksisterer i alle grupper. 

 

Stk. 7. Beskrivelser af skakregler og 

turneringssystemer fremgår af 

skoleskak.dk/regler. 

 

§ 7 

 

Sanktioner: 

Stk. 1. Klager skal indgives skriftligt til 

stævnelederen umiddelbart efter, det 

påklagede forhold har fundet sted. 

 

Stk. 2. Mobiltelefoner skal være lydløse i 

spillelokalet. I tilfælde af lyd (ringetone, 

sms-tone, alarm, vibrator mv.) fratages 

deltageren halvdelen af sin resterende 

betænkningstid. Er man tilskuer, skal 

lokalet forlades for resten af runden. 

 

Stk. 3. I tilfælde af dårlig opførsel kan 

turneringslederen dømme deltageren som 

taber af sit parti. Sanktionen kan gentages. 

 

§ 8 

 

Kvalifikation til Det Individuelle 

Nordiske Mesterskab (NM): 

Stk. 1. Nummer 1 og 2 i grupperne A-E ved 

Individuelt DM kvalificerer sig til Individuelt 

NM i skoleskak.  

 

Stk. 2. Deltagere til Individuelt NM må 

højest fylde 19 år i året, hvor Individuelt 

DM afholdes. 

 

Stk. 3. Hvis en kvalificeret deltager ikke 

kan deltage, går retten videre til den næste 

i placeringsordenen og så fremdeles. 
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§ 9 

 

Klager og dispensationer: 

Stk. 1. Turneringsudvalget (TU) er højeste 

myndighed i turneringsspørgsmål. 

 

Stk. 2. TU behandler klager og har 

mulighed for at dispensere fra samt fortolke 

dette reglement. 
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REGLEMENT FOR HOLD-DM 
 

 

§ 1 

 

Deltagere: 

Stk. 1. Danmarksmesterskabet i skoleskak 

for hold (”Hold-DM”) og kvalifikation hertil 

står åbent for hold, hvis deltagere opfylder 

alle følgende betingelser: 

 

1. er medlem af Dansk Skoleskak 

igennem et kollektivt medlemskab, jf. 

Dansk Skoleskaks vedtægter, 

 

2. er førskolebarn, går i grundskole, går 

på ungdomsuddannelse eller går på 

anden formel uddannelse for unge (fx 

gartnerskole, akademi- eller 

videregående uddannelse), 

 

3. højest fylder 20 år i kalenderåret. 

 

Stk. 2. Holdet skal kvalificere sig i den 

kreds, hvor skolen hører hjemme. 

 

Stk. 3. En skole defineres som en 

geografisk og undervisningsmæssigt 

isoleret selvstændig afdeling. 

 

Stk. 4. Førskolebørn kan deltage for den 

skole, hvorpå de er indskrevet til start i 0. 

eller 1. klasse. 

 

§ 2 

 

Gruppeinddeling og holdopstilling: 

Stk. 1. Et hold består af fire deltagere, der 

går på samme skole med undtagelse af Å-

rækken jf. stk. 3 og 4. 

 

Stk. 2. Et hold tilmeldes i én af følgende 

rækker: 

 

 A-rækken består af elever fra 0.-10. 

klasse. 

 B-rækken består af elever fra 0.-6. 

klasse. 

 C-rækken består af elever fra 0.-3. 

klasse. 

 U-rækken består af elever fra 

ungdomsuddannelser eller andre 

formelle uddannelser for unge (fx 

gartnerskole, akademi- eller 

videregående uddannelse). 

 Å-rækken består af elever fra 0.-10. 

klasse fra forskellige skoler. 

 

Stk. 3. Et hold i Å-rækken består af fire 

deltagere, der går på forskellige skoler, 

men som alle går til skoleskak samme sted. 

 

Stk. 4. Deltagere, der er for gamle (dvs. på 

for højt klassetrin) til at deltage på deres 

skoles øvrige hold, kan deltage i Å-rækken, 

jf. dog stk. 3. 

 

Stk. 5. Deltagere, som er indskrevet på en 

efterskole, specialskole eller lignende, har 

mulighed for at stille op for den grundskole, 

de senest har gået på. Disse deltagere må 

kun repræsentere én af skolerne. 

 

Stk. 6. Et hold skal stille op efter styrke, og 

i Å-rækken skal der for hver enkelt deltager 

oplyses hvilken skole, deltageren går på. 

Holdopstillingen kan ikke ændres, mens et 

stævne er i gang. 

 

Stk. 7. En deltager kan kun anvendes i én 

række og på ét hold ved samme stævne. 

Kvalifikationsstævne og hold-DM betragtes 

som forskellige stævner. 

 

§ 3 

 

Kvalifikation til Hold-DM: 

Stk. 1. I hver kreds kvalificerer mindst ét 

hold sig i hver række til Hold-DM. I U-

rækken er der fri tilmelding til Hold-DM. 

 

Stk. 2. Deltager mere end fem hold i en 

række ved kvalifikationsturneringen 

(kredsmesterskabet for hold), kvalificeres 

to hold fra rækken. Deltager mere end ti 

hold i en række, kvalificeres tre hold fra 

rækken. 

 

Stk. 3. Hvis et kvalificeret hold ikke kan 

deltage, går retten videre til det næste i 

placeringsordenen og så fremdeles. 
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Stk. 4. Skolen, der afholder Hold-DM, har 

ret til at have ét hold med til Hold-DM i 

hver række. 

 

Stk. 5. Til Hold-DM kan en skole kun 

deltage med ét hold i hver række, jf. dog 

stk. 6. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis 

en skole er eneste deltager i den enkelte 

række ved kvalifikationsturneringen. 

 

Stk. 6. Hvis der er et ulige antal hold i en 

række, kan den arrangerende kreds 

indsætte ét ekstra hold. 

 

§ 4 

 

Afvikling af kvalifikationsturneringer: 

Stk. 1. Kredsenes kvalifikationsturneringer 

(kredsmesterskabet for hold) skal afvikles 

senest en måned før hold-DM. 

 

Stk. 2. Afvikling af kvalifikationsturneringer 

finder sted i overensstemmelse med dette 

reglement, jf. dog stk. 3. 

 

Stk. 3. Den enkelte kreds kan afvige fra 

reglementet i kvalifikationsturneringerne. 

 

Stk. 4. Afvigelser i afviklingen af 

kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 3, 

medfører ikke, at kravene til DM-

kvalifikation kan fraviges. 

 

Stk. 5. Afvigelser i afviklingen af 

kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 3, 

medfører ikke, at medlemskravet i § 1, stk. 

1, punkt 1, kan fraviges. 

 

Stk. 6. Afvigelser i afviklingen af 

kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 3, skal 

oplyses før stævnestart til deltagere og 

ledere. 

 

§ 5 

 

Afvikling af Hold-DM: 

Stk. 1. Hold-DM afvikles en fredag-lørdag-

søndag. Landsudvalgsmødet (LU) 

fastsætter, hvornår Hold-DM afvikles. 

 

Stk. 2. Forretningsudvalget (FU) udpeger 

stævnelederen. 

 

Stk. 3. Stævnelederen har ansvaret for 

afviklingen af stævnet, herunder 

indkvartering, forplejning, lokaler, 

fællesrum, materialer, præmier, 

hjemmeside, turneringsledere mv. 

 

Stk. 4. Stævnelederen udsender senest en 

måned før stævnet en indbydelse med 

oplysninger om spillested, tidsplan, 

spilleregler, point- og korrektionssystem, 

tilmelding mv. til kredslederne. 

 

Stk. 5. Turneringslederne har ansvaret for, 

at turneringen afvikles efter reglementet, 

herunder partiernes afvikling, 

rundelægning, resultater, tvister, fair play 

mv. 

 

Stk. 6. Tilmelding inkl. holdopstilling sker til 

stævnelederen og efter dennes 

bestemmelse og normalt tre uger før 

stævnet. Kredsen har ansvar for, at egne 

hold lever op til dette reglement, herunder 

kvalifikation, tilmelding, holdopstilling og 

korrekt gruppe. 

 

Stk. 7. Stævnelederen har ret til efter 

samråd med Turneringsudvalget (TU) at 

afvise hold, der tilmeldes for sent, eller som 

ikke lever op til reglementet. 

 

Stk. 8. Stævnelederen udsender senest en 

uge før stævnet et program med 

holdopstillingerne, endelige 

betænkningstider mv. til hold- og 

kredslederne samt Forretningsudvalget (FU) 

og Turneringsudvalget (TU). 

 

Stk. 9. Inden turneringens start afholder 

stævnelederen et ledermøde, hvor alle 

ledere oplyses om regler og praktiske 

forhold. 

 

Stk. 10. Stævnelederen offentliggør 

resultaterne og fremsender et regnskab til 

Forretningsudvalget (FU). 
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§ 6 

 

Turneringsregler: 

Stk. 1. Turneringen afvikles efter følgende 

regler: 

 

1. Der spilles en Monrad-turnering med 

mindst 6 runder eller en alle-mod-alle 

turnering. 

 

2. Stiller en skole med to hold i samme 

række, jf. § 3, stk. 6, skal disse mødes 

så tidligt i turneringen, som det er 

praktisk muligt. 

 

3. Før 1. runde foretager 

turneringslederen lodtrækning om 

holdenes lodtrækningsnumre i 

overværelse af ledere og deltagere. 

 

4. Turneringsplanen afgør hvilke hold, der 

anses for at være ude- og hjemmehold. 

Udeholdet spiller hvid ved ulige 

brætnumre og sort ved lige brætnumre. 

 

5. Placeringer afgøres ved en kombination 

af de opnåede brætpoint og 

matchpoint, jf. stk. 5. Reglen om 

kombinationspoint gælder også ved 

rundelægningen.  

 

6. Ved ligestilling er antallet af matchpoint 

afgørende. Ved fortsat ligestilling er 

den indbyrdes kamp afgørende. Ved 

ligestilling i den indbyrdes kamp er 

resultatet på 1. bræt afgørende, og er 

dette remis, er resultatet på 2. bræt 

afgørende og så fremdeles. 

 

7. Ved total ligestilling om 1. pladsen 

fastsætter turneringslederen og Turne-

ringsudvalget (TU) bestemmelser for 

omkamp. Ved total ligestilling i andre 

tilfælde afgøres placeringerne ved 

lodtrækning. 

 

Stk. 2. Der er noteringspligt, indtil der 

resterer 10 minutter af betænkningstiden. 

Stævnelederen kan i særlige tilfælde 

dispensere fra noteringspligten. 

 

Stk. 3. Partierne afvikles som 

udgangspunkt efter FIDEs 

(Verdensskakforbundets) regler for hurtig-

skak, og der gælder: 

 

1. at fremkomst af samme stilling 3 gange 

med samme deltager i trækket ikke 

medfører remis, medmindre det 

dokumenteres ved gensidig notation, 

 

2. at fremkomst af 50 træk uden flytning 

af bonde eller slag af brikker ikke 

medfører remis, medmindre det 

dokumenteres ved gensidig notation, 

 

3. at turneringslederen dog kan dømme 

remis på en spillers forlangende med 

henvisning til samme stilling 3 gange 

eller 50-træksreglen. 

 

Stk. 4. Der gælder følgende undtagelser til 

FIDEs (Verdensskakforbundets) regler for 

hurtigskak: 

 

3. Det er først det tredje ulovlige træk i 

spillet, der kan medføre tab af spillet, 

såfremt alle de ulovlige træk er blevet 

påpeget. 

 

4. Alle initiativer til at påpege ulovlige træk 

eller stillinger i spillet (gælder både pat, 

mat mv.) skal som udgangspunkt 

komme fra spilleren. Initiativ fra 

turneringslederen bør kun ske i særlige 

situationer. 

 

Stk. 5. Point opgøres på følgende måde: 

 

1. Den enkelte deltagers brætpoint: 

Gevinst giver 1 point, remis giver ½ 

point, og tab giver 0 point. Holdets 

samlede brætpoint lægges derefter 

sammen. 

 

2. Det enkelte hold tildeles matchpoint for 

hver holdkamp: Sejr giver 1 point, 

uafgjort giver ½ point, og nederlag 

giver 0 point. 

 

3. Ved ulige antal hold vinder det 

oversiddende hold 3-0. 
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4. Stævnelederen kan i samråd med 

Turneringsudvalget (TU) bestemme, at 

der i stedet opnås point efter 3-

pointsystemet, hvor gevinst giver 3 

point, remis giver 2 point, og tab giver 

1 point, hvilket gælder for både bræt- 

og matchpoint. Ved ulige antal hold 

vinder det oversiddende hold 9-0. 

 

Stk. 6. I rækkerne skal betænkningstiden 

som minimum være: 

 

 A-rækken: Min. 60 min. pr. deltager 

pr. parti  

 B-rækken: Min. 45 min. pr. deltager 

pr. parti 

 C-rækken: Min. 25 min. pr. deltager 

pr. parti 

 U-rækken: Min. 60 min. pr. deltager 

pr. parti  

 Å-rækken: Min. 25 min. pr. deltager 

pr. parti 

 

Stk. 7. Stævnelederen kan evt. beslutte, at 

der spilles med tillægstiden 5 sekunder pr. 

træk. 

 

Stk. 8. De endelige betænkningstider 

fastsættes af Stævnelederen og skal 

fremgå af programmet, der udsendes 

senest en uge før stævnet jf. § 5 stk. 8. 

 

Stk. 9. Beskrivelser af skakregler og 

turneringssystemer fremgår af 

skoleskak.dk/regler. 

 

§ 7 

 

Sanktioner: 

Stk. 1. Anvendes en deltager på et bræt 

eller et hold, hvor vedkommende ikke er 

spilleberettiget, er partiet tabt uanset resul-

tatet. Derudover fratages holdet et point. 

 

Stk. 2. Klager skal indgives skriftligt til 

stævnelederen umiddelbart efter, det 

påklagede forhold har fundet sted. 

 

Stk. 3. Mobiltelefoner skal være lydløse i 

spillelokalet. I tilfælde af lyd (ringetone, 

sms-tone, alarm, vibrator mv.) fratages 

deltageren halvdelen af sin resterende 

betænkningstid. Er man tilskuer, skal 

lokalet forlades for resten af runden. 

 

Stk. 4. I tilfælde af dårlig opførsel kan 

turneringslederen dømme deltageren som 

taber af sit parti. Sanktionen kan gentages. 

 

Stk. 5. Hvis et hold udebliver fra en kamp 

eller ikke møder med mindst 3 deltagere, 

udgår alle holdets kampe, og holdet 

placeres på sidstepladsen. Dette gælder 

dog ikke ved force majeure. 

 

§ 8 

 

Kvalifikation til Det Nordiske 

Mesterskab for skolehold (Hold-NM): 

Stk. 1. Vinderne af A- og B-rækken samt 

bedst placerede hold fra en 

ungdomsuddannelse i U-rækken kvalificerer 

sig til Hold-NM. 

 

Stk. 2. Hvis et kvalificeret hold ikke kan 

deltage, går retten videre til den næste i 

placeringsordenen og så fremdeles. 

 

§ 9 

 

Klager og dispensationer: 

Stk. 1. Turneringsudvalget (TU) er højeste 

myndighed i turneringsspørgsmål. 

 

Stk. 2. TU behandler klager og har 

mulighed for at dispensere fra samt fortolke 

dette reglement. 

 

 

 

Vedtaget på Dansk Skoleskaks Landsudvalgsmøde den 6. juni 2015. 


