
Bemærk nye regler for hurtigskak pr 1 januar 2018: 
  

Første ulovlige træk i et parti giver 2 minutters tidskompensation til 

modstanderen; andet ulovlige træk af samme spiller i samme parti taber. 

Det ulovlige træk skal påpeges af dommer eller modstander, før 

modstanderen har udført sit næste træk (§7.5.1 - 7.5.5; A.4.2). 

At benytte 2 hænder til et træk eller at trykke på uret uden at have 

udført et træk betragtes som et ulovligt træk (§7.5.3 - 7.5.4). 
 

Det er nu ikke mere et krav, at man skal have tid tilbage på sit eget ur, 

for at kunne vinde på tid. Det betyder, at hvis begge vinger er faldet, og 

det kan fastslås, hvis vinge der faldt først, har denne spiller tabt partiet 

(det er dog remis, hvis mat ikke er mulig) (A.4.3). 
 

Dommeren skal nu bekendtgøre tidsoverskridelse, hvis han ser det 

(A.4.5). 
 



Tillæg A. Hurtigskak 

 

A.1 Et „hurtigskakparti“ er et parti hvor alle træk skal fuldføres indenfor et fastsat tidsrum på mere end 10 minutter, men mindre end 

60 minutter til hver spiller, eller hvor den tildelte tid + 60 gange hver tillægstid er mere end 10 minutter, men mindre end 60 

minutter til hver spiller. 

 

A.2 Spillerne behøver ikke at notere trækkene, men de mister ikke retten til krav, der normalt er baseret på en noteringsliste. En spiller 

kan altid bede dommeren om at få udleveret en noteringsliste med henblik på at notere trækkene. 
 
A.3.1 Turneringsreglerne gælder hvis 

A.3.1.1 én dommer overvåger højst tre partier, og 

A.3.1.2 hvert parti bliver noteret af dommeren eller hans assistent og, hvis muligt, ad elektronisk vej.  

A.3.2 En spiller må, når han er i trækket, bede dommeren eller hans assistent om at få vist noteringslisten. Denne anmodning må højst fremsættes 5 gange pr parti. Flere anmodninger skal 

betragtes som en forstyrrelse af modstanderen. 

 

A.4 Ellers gælder følgende: 

A.4.1 Når hver spiller har fuldført ti træk fra udgangsstillingen,  

A.4.1.1 kan der ikke ændres på urindstillingen, medmindre tidsplanen for arrangementet ellers ville blive alvorligt påvirket. 

A.4.1.2 kan der ikke gøres indsigelse mod forkert udgangsstilling eller forkert brætorientering. I tilfælde af en forkert placering af 

kongen er rokade ikke tilladt. I tilfælde af forkert placering af et tårn er rokade med dette tårn ikke tilladt. 

A.4.2 Hvis dommeren ser en hændelse som beskrevet i § 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 eller 7.5.4 skal han agere som beskrevet i §7.5.5, forudsat 

modstanderen ikke har udført sit næste træk. Hvis dommeren ikke skrider ind, har modstanderen ret til at fremsætte tilsvarende 

krav, forudsat modstanderen ikke har udført sit næste træk. Hvis modstanderen ikke kræver og dommeren ikke skrider ind, gælder 

det ulovlige træk og partiet skal fortsætte. Når modstanderen har udført sit næste træk kan et ulovligt træk ikke rettes, medmindre 

dette aftales mellem spillerne uden indblanding af dommeren.  

A.4.3 For at kræve gevinst på tid kan kravstilleren standse skakuret og underrette dommeren. Partiet er dog remis hvis stillingen er sådan 

at kravstilleren ikke kan sætte modstanderens konge skakmat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk. 

A.4.4 Hvis dommeren ser at begge konger står i skak eller en bonde på rækken fjernest fra dens udgangsfelt, skal han vente til det næste 

træk er fuldført. Så skal han, hvis den ulovlige stilling stadig er på brættet, erklære partiet for remis. 

A.4.5 Dommeren skal også bekendtgøre vingefald, hvis han ser det. 
 

A.5 Turneringens reglement skal angive om tillæg A.3 eller A.4 er gældende for hele turneringen. 

 

 

  



 

7.5.1 Et ulovligt træk er fuldført, når spilleren har standset sit ur. Hvis det under et parti, opdages at der er fuldført et ulovligt træk, skal 

stillingen umiddelbart før uregelmæssigheden genskabes. Hvis stillingen umiddelbart før uregelmæssigheden ikke kan fastslås, 

skal partiet fortsætte fra den sidste identificerbare stilling før uregelmæssigheden.  §§ 4.3 og 4.7 (rørt / sluppet brik) gælder for det 

træk der erstatter det ulovlige træk. Partiet skal herefter fortsætte fra denne genskabte stilling.  

7.5.2 Hvis spilleren har flyttet en bonde til rækken fjernest fra bondens udgangsfelt, har trykket på sit ur, men ikke har udskiftet bonden 

med en ny brik, er trækket ulovligt. Bonden skal udskiftes med en dronning af samme farve som bonden. 

7.5.3 Hvis en spiller trykker på sit ur uden at have udført et træk, skal det betragtes som og straffes som et ulovligt træk. 

7.5.4 Hvis en spiller bruger begge hænder til at udføre et enkelt træk (for eksempel i tilfælde af rokade, slag eller forvandling) og har 

trykket på uret, skal det betragtes som og straffes som et ulovligt træk. 

7.5.5 Efter brugen af § 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 eller 7.5.4 skal dommeren give modstanderen to ekstra minutter for en spillers første fuldførte 

ulovlige træk; hvis samme spiller fuldfører endnu et ulovligt træk, skal dommeren erklære partiet tabt for denne spiller. Partiet er 

dog remis hvis stillingen er sådan at modstanderen ikke kan sætte spillerens konge skakmat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige 

træk. 

 


