
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valby Efterårs EMT 2022 
 
Reglement 
Turneringen løber over 5 runder og spilles i en samlet gruppe efter 
Schweizersystemet. Partierne afvikles i overensstemmelse med de 
internationale regler for skakspillet (FIDE's regler) og med Dansk Skak 
Unions reglement for enkeltmandsturneringer som det forefindes på 
http://love.skak.dk. Visse modificeringer til reglerne i skakhåndbogen 
vedrørende rundelægning er angivet i dette program. 
 
Spillested 
Valby Kulturcenter 
Høffdingsvej 10 
2500 Valby 
 
Spillledage 
1. runde: torsdag den 6. oktober, 
2. runde: torsdag den 13. oktober, 
3. runde: torsdag den 20. oktober, 
4. runde: torsdag den 27. oktober, 
5. runde: torsdag den 10. november. 
 
Alle dage startes der kl. 19:00. Et parti tabes hvis man ikke er fremmødt 
senest en time efter start. Bemærk at der ikke er runde den 3. november, 
men at der i stedet er mulighed for afvikling af udsatte partier. 
 
 



Betænkningstid 
90 minutter per spiller + 30 sekunder per træk. Der er i indbydelsen gjort 
opmærksom på at juniorer (og deres evt. spillende forældre) kan anmode 
om reduceret betænkningstid. Betænkningstiden er i så fald 60 minutter 
per spiller til hele partiet. Den reducerede tid gælder således også 
modstanderne. Bemærk at partier med reduceret betænkningstid ikke rates 
ifølge §12 i EMT reglementet. Følgende deltagere i denne turnering (og 
deres modstandere) spiller med reduceret betænkningstid: 

• Alex Hansen 
• Patrick Noumedem Hansen 

 
Noteringspligt 

• I partier hvor betænkningstiden er 90 minutter + 30 sekunder per 
træk er der noteringspligt under hele partiet. 

• I partier hvor betænkningstiden er 60 minutter til hele partiet, er 
der noteringspligt indtil der er fem minutter tilbage på ens ur. 

 
Rundelægning og turneringsafvikling 
Der spilles i en samlet gruppe med fire præmiegrupper: A (lyseblå), B 
(orange), C (grøn), D (lyserød). Rundelægning foregår efter Dansk 
Schweizer som beskrevet i skakhåndbogen med følgende undtagelse: et 
udsat parti (indtil det spilles) regnes som remis hvis de to spillere er i 
samme præmiegruppe, ellers regnes det som vundet af spilleren i den 
højere præmiegruppe. 
 
Udsættelse af et parti kan kun finde sted såfremt udsættelsen er accepteret 
af begge spillere og godkendt af turneringslederen. Udsatte partier skal 
være afviklet i god tid før sidste runde af hensyn til rundelægningen for 
sidste runde. Partier i sidste runde kan ikke udsættes. Resultater i ikke-
afviklede partier vil være efter turneringsledelsens skøn. 
 
Slutplaceringen afgøres af spillernes points. Ved ligestilling afgøres 
placeringen ved almindelig korrektion. Dernæst deling. Præmier bliver 
opslået senest næstsidste spilledag. 
 
 

Turneringsleder 
Stig Syndergaard, stig.syndergaard@gmail.com / tlf. 22 71 62 55 
 
Tuneringskomité 
Erling Nilsson (20 20 75 62), Jonas Rune K. Udmark og Hans Arne 
Christensen 
 
Resultater 
Se www.valbyskakklub.dk eller turnering.skak.dk 
 


