Sydjysk Hovedkreds

Ændringer af Holdkampreglement for Sydjysk Hovedkreds
Bilag til referatet fra generalforsamlingen den 25-03-2017

Forslag som fremsat på generalforsamlingen

(ændrings)forslag som godkendt på
generalforsamlingen

Forslag 1
Forslag fremsat af
Holdturneringslederen/Hovedkredsbestyrelsen
§ 4. Spilletidspunkter
Ændres fra:
Mesterrække 1 spiller på søndage og følger runderne for Dansk
Skak Unions divisionsturnering. Mesterrække 2, A- og B-rækken
spiller på hverdage i ugen efter søndagskampe.
Ændres til:
Mesterrække 1 spiller på søndage og følger runderne for Dansk
Skak Unions divisionsturnering. Mesterrække 2, A- og B-rækken
spiller på hverdage i ugen efter søndagskampe.
Turneringsledelsen har dog mulighed for at dispensere fra
denne hovedregel.
Begrundelse:
I sæsonen 2017/18 spilles en af runderne søndag den 17.
december 2017 og ovennævnte regel vil betyde, at der skulle
spilles holdkampe helt frem til torsdag den 21. december 2017,
hvilket sandsynligvis vil være for tæt på jul.

Det blev besluttet ikke at ændre
Holdkampreglementet på dette punkt. Der
indføres altså ikke nogen generel adgang for
holdturneringslederen til at dispensere fra
hovedreglen. I stedet blev følgende besluttet
som konkret generalforsamlingsbeslutning
gældende for den kommende sæson, men
ikke som en ændring til
Holdkampreglementet. Det skete i
forventning om, at det ikke bliver
tilbagevendende, at en
Divisionsturneringsrunde placeres så tæt på
jul.
I forbindelse med divisionsrunden den 1712-2017 placeres HK-turneringsrunden på
en hverdag i ugen forud for den 17-12-2017
– d.v.s. i uge 50.

Forslag 2.
Forslaget er fremsat af
Holdturneringslederen/Hovedkredsbestyrelsen
Under § 4 forslås:

Sydjysk Hovedkreds
Ændres fra:
Hvis begge klubber ønsker at udsætte eller flytte en kamp, skal
turneringslederen underrettes, så snart klubberne er enige om
et tidspunkt. Dette tidspunkt skal ligge før næste runde.
Turneringslederen skal underrettes senest 8 dage før såvel den
fastsatte som den senere berammede tid.
Foreslås ændret til:
Hvis begge klubber ønsker at udsætte eller flytte en kamp, skal
turneringslederen underrettes, så snart klubberne er enige om
et tidspunkt. Dette tidspunkt skal ligge før næste runde.
Turneringslederen skal underrettes senest 15 dage før såvel den
fastsatte som den senere berammede tid.
Ændring af spilledato med kun 8 dages varsel er i underkanten
af, hvad jeg betragter som fair for hjemmeholdet. De har
sandsynligvis allerede på dette tidspunkt aftalt spilletiden med
holdets spillere.

Godkendt som fremsat

Forslag 3
Forslag fremsat af Bov Skakklub
§ 7 afsnit 4:
Bov Skakklub foreslår ændring af betænkningstiden i Mester 2,
A- + B-rækken til:
90 minutter (1:30) med tillæg på 30 sekunder pr. træk,
startende fra træk 1.
Begrundelse:
I dag har den spiller, der i ovennævnte rækker kommer under 5
min. tilbage, lov til ikke at notere mere, det giver en vis uro, og
vi har oplevet at den spiller, der stadig skal notere heller ikke
gør det, hvad der kan føre til henstilling og advarsel.
Med bonus skal alle notere hele tiden. I divisionen har det efter
indførelse af bonus/tillæg givet en meget mere rolig afvikling af
holdkampene, når alle skal notere hele tiden.
Nævnte betænkningstid er en option hos det mest benyttede ur
DGT 2010, men ellers er digitale ure, jo alle lette at sætte op.
Ovennævnte er i øvrigt i dag betænkningstiden i f.eks. den
fynske Serie 1, herudover opererer bl.a. 9 og 6 HK med andre
betænkningstider, der inkluderer bonus. Betænkningstid med
bonus er fremtiden!
Alternativt kunne man indføre det som forsøg i M-2 for den
kommende sæson, hvis der er et problem med digitale ure hos
de mindre klubber, der spiller i A- og eller B-rækken.

Betænkningstiden i Mester 2, A- + B-rækken
ændres til 90 minutter (1:30) med tillæg på
30 sekunder pr. træk, startende fra træk 1.
De klubber, der er udfordret af lokaler med
alarm eller som ikke råder over elektroniske
ure, kan vælge i stedet at benytte
betænkningstiden 1½ time til 40 træk + ½
time til resten.

Sydjysk Hovedkreds
Forslag 4
Forslag fremsat af Gråsten Skakklub
Baggrund:
Som det er i dag, spiller Mester 2. på en hverdagsaften ugen
efter Mester 1, og hvor vi har den regel, at hvis der er over 70
km., kan man få flyttet til søndag.
Forslag:
Mester 2 spiller om søndagen lige som Mester 1 med en klausul
på, at hvis to klubber bliver enige kan kampen flyttes til ugen
efter og spilles en hverdag. Det gør at 70 km. reglen bortfalder,
og det bliver mere fleksibelt.
Forslag:
Punkt 2. At afslutningen spilles om søndagen som Mester 1, da
der er lange afstande og en hverdagsaften i marts kan være
vinter og folk skal på arbejde dagen efter måske tidlig og kan
ikke spille.

Gråsten trak denne første del af forslaget
tilbage efter drøftelsen på
generalforsamlingen.

Sidste runde i Mesterrække 2 spilles som
søndagskamp.

Forslag 5
Forslaget fremsat af Fredericia Skakforening
Baggrund:
I §8 står der:
”Deltagelse på flere hold: En spiller må deltage på flere hold,
men må kun spille maksimalt 10 kampe pr. sæson, maksimalt på
2 hold pr. runde og maksimalt deltage på 2 hold i 3 runder.
Eventuelle omkampe og oprykningskampe fra A til
`Mesterrækken medtælles ikke.”
Forslag:
Som det er nu, dækker disse 10 kampe kun holdkampene i
Sydjysk Hovedkreds. Dette ønskes ændret til, at de max 10
kampe er sammenlagt for både Divisionsturnering og Sydjysk
Hovedkreds’ holdturnering.
Argument:
Med de nuværende regler åbnes der op for, at man hver søndag
kan spille Divisionsturnering, imens man på hverdage kan spille
med i de rækker i Sydjysk Hovedkreds, som spiller
hverdagskampe. Dette giver de store klubber en urimelig fordel,
da deres bedste spillere, som burde være låst til et 1. eller 2.
hold, får mulighed for at hjælpe et lavere rangeret hold op i
rækkerne.
Under de nuværende regler kunne vi i Fredericia fx fylde de 8

En spiller må deltage på flere hold, men må
kun spille maksimalt 10 kampe pr. sæson,
maksimalt på 2 hold pr. runde og maksimalt
deltage på 2 hold i 3 runder. Maksimum på
10 kampe gælder sammenlagt for både
Divisionsturnering og Sydjysk Hovedkreds´
holdturnering. Eventuelle omkampe og
oprykningskampe medtælles ikke.

Sydjysk Hovedkreds
øverste pladser på styrkelisten op med spillere, som alligevel
ikke vil spille holdskak, hvorefter spillerne fra vores
divisionshold (nu placeret 9-16) kan spille med på samtlige
runder for vores 2. hold i Mester 2. Dette ville give en urimelig
skævvridning af rækken.
Denne urimelighed kan minimeres ved, at man max må spille 10
kampe i alt på tværs af holdturneringerne.

Forslag 6
Forslaget fremsat af Fredericia Skakforening
Baggrund:
I §8 står der:
”Det eller de hold fra Sydjysk Hovedkreds, der rykker ned fra 2.
division, placeres i mesterrække 1. Ved færre nedrykninger fra.
2. division end 2 suspenderes nedrykning i mesterklasse 1 og 2
efter følgende model:”
Forslag:
Lige meget antallet af nedrykkere fra 2. division, bør der altid
være en konsekvens ved at ende sidst i Mester 1 og Mester 2.
Derfor foreslås det, at sidstepladsen i Mester 1 og 2 i disse
tilfælde skal spille en kamp om overlevelsen mod det højst
rangerede hold fra rækken under, som ikke er rykket op.
En sådan kamp kunne for Mester 1s vedkommende spilles
søndagen efter, at holdturneringen slutter, imens kampen om
pladsen i Mester 2 kunne spilles en hverdag i umiddelbar
forlængelse af A-rækkens oprykningskamp.

I tilfælde af 0 eller 1 nedrykker fra
Divisionsturneringen, spiller nr. 8 i Mester 1
en kvalifikationskamp mod højst placerede
hold i Mester 2, som ikke har sikret
oprykning.

Argument:
I en del af de sæsoner, som hidtil har været spillet i
holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds, har en 8. plads, som har
været utroligt langt fra 7. pladsen, fået lov at overleve pga. der
har været få nedrykkere fra 2. division. Dette bør der gøres op
med, så det altid har en konsekvens at ende sidst i en række.
Ved at lave en oprykningskamp om denne ekstra plads sikrer
man, at det stærkeste hold får lov at spille med i den højere
række sæsonen efter i stedet for, at 8. pladsen får lov at
overleve uden at have gjort sig fortjent hertil.

De forslag, som generalforsamlingen endte med at godkende – med undtagelsen af forslag 1 – vil blive
indarbejdet i Holdkampreglementet.

