
REGLER FOR TURNERINGER 2007 - 2008

REGLER FOR HOLDSÆTNING:

Klubbens hold sættes ud fra en styrkelisten, der dannes ud fra medlemmernes ”styrketal”, der er en 
sum af tre tal: 

• DSU-rating (i år har andenholdspillere to DSU-tal – maks. anvendes)
• Klubrating.
• Aktivitet-bonus,  der gives for deltagelse i turneringer inden for det sidste år (dog 

maksimalt 100). En EMT eller klubturneringen giver 25 pr. stk. En hurtigturnering 
giver 10.

Ved sætning af 1. holdet anvendes der dog også en ekstra regel: 
Rækkefølgen på holdet mellem to spillere bibeholdes, hvis den højt placerede spiller har klaret sig 
bedre end den lavt placerede i den overståede holdturnering.
I tvivlstilfælde kan man udregne, hvem der har klaret sig bedst ved at bruge performance rating for 
holdturneringen.

KLUBTURNERINGEN:

Består af 9 runder. Øverste gruppe består af ti mand. De ti kvalificerede er de 6 øverste fra sidste års 
klubturnering, vinderen af gruppe 2 og tre til – i år kvalificerer de sig via Byturneringen! Hvis der 
er afbud findes de næste kvalificerede fra styrkelisten.

LYNMESTERSKABER:

Fremover vil Det Officielle Lynklubmesterskab blive afholdt på en klubaften i december.

Det Uofficielle Lynklubmesterskab:

Det Uofficielle Lynskakmesterskab er en turnering, hvor resultaterne fra alle ad-hoc lynturneringer 
spillet på klubafterne lægges sammen. Vinderen er den spiller, som har opnået flest point, når 
skakåret er omme. Det vil sige, at jo flere turneringer man deltager i, jo større er chancen for at 
vinde. 

 Reglerne:
• Mesterskabet spilles i perioden september 07 – april 08.
• Alle turneringer, undtagen Det Officielle Lynskakmesterskab, spillet på Sorø Skakklub’s 

klubaftner tæller til mesterskabet.
• En turnering skal have mindst 4 deltagere, som skal spille alle-mod-alle.
• Betænkningstiden er per spiller 5 minutter uden tillægstid, og normale lynskaksregler er 

gældende (dvs. ”uret tæller” og kongen må slås).
• Kun de “gamle” skakure må benyttes. De nye elektroniske skakure må ikke bruges til 

lynskak.
• Vinderen af en 4-mandsturnering tildeles 4 points, nr. 2 får 3 points, nr. 3 får 2 points osv. 
• Vinderen af en 5-mandsturnering tildeles 5 points, vinderen af en 6-mandsturnering tildeles 

6 points osv. 



• Den samlede vinder af Det Uofficielle Lynskakmesterskab bliver den spiller, som 
sammenlagt har flest point ved generalforsamlingen i april. 

 
 
 


