
Bilag 5 til HB-mødet den 29. august 2004 
På HB-mødet blev vedtaget en række ændringer til ratingreglementet, som uvist af hvilken grund, 
ikke er kommet i Skakhåndbogen. Til orientering er afsnittene med de vedtagne regler indføjet 
derfor angivet her: 
  

4.5 Dansk Skak Unions ratingsystem 
4.5.1 Indledning 

Ratingsystemet anvendes til udregning af et “ratingtal” for alle danske spillere, som deltager i 
ratingberettigede skakturneringer. 

Ratingtallet kan betragtes som et udtryk for den enkelte spillers spillestyrke, og kan således 
benyttes ved indbyrdes vurdering af flere spillere. 

Danske turneringer som EMT, junior-DM, divisionsturneringen, ratede holdturneringer, alle 
koordinerede turneringer og lignende rates. 

Desuden udregnes dansk ratingtal for danske spilleres deltagelse i udenlandske turneringer. 

Dansk Skak Union kan kontaktes af turneringsarrangører for hjælp eller vejledning omkring 
beregning af ændringer i ratingtal for turneringsdeltagere. 

…… 
 
4.5.3 Ratingberettigede turneringer 

Betingelser for at rate turneringer er følgende: 

• FIDEs regler anvendes. 

• Betænkningstiden svarer til EMT-reglementets § 12 og 13. 

• Turneringen afvikles efter gældende reglement. RKF kan efter samråd med resten af RK 
undlade at rate turneringer, som har en uregelmæssig afvikling. 

4.5.3.1 Danske turneringer 
Følgende turneringer rates: 

1.  Koordinerede turneringer. 

2.  Omkampe om mesterskaber. 

3.  Divisionsturneringen. 

4.  Ratede holdturneringer. 

5.  Andre turneringer og matcher, der af RK findes ratingberettigede. 

4.5.3.2 Internationale turneringer 
Følgende turneringer rates: 

1.  Internationale enkeltmandsturneringer. 

2.  Internationale holdturneringer, bl.a. Skakolympiaden, Europamesterskabet m.m. 

3.  Andre turneringer og matcher, der af RK findes ratingberettigede. 



4.5.4 Øvrige beregningsregler 

4.5.4.1 Tidsmæssig beregningsrækkefølge 
Turneringerne skal tilstræbes beregnet i kronologisk rækkefølge. 

For en spiller, hvor RKF fremsender startrating til en turnering før spillerens slutrating fra en 
forudgående turnering er modtaget, anvendes følgende regler: 

a.  For udenlandske turneringer anvendes aktuelle ratingtal ved turneringens indberetning. For 
danske turneringer anvendes som startrating det ratingtal, som er registreret i ratingkartoteket. 

b.  Når RKF modtager ratingindberetning fra en turnering, udregnes nyt ratingtal som summen af 
det registrerede tal og ratingtilvæksten i den pågældende turnering, idet der evt. korrigeres for 
passage af koefficientgrænse. Dette nye ratingtal registreres nu i ratingkartoteket. 

4.5.4.2 Ratingberettigede partier 
Alle spillede partier rates. Partier fra divisionsturneringen og ratede holdturneringer, hvor der er 
indsat reserve efter en halv time, rates dog ikke. 
 
Ikke spillede partier rates kun i tilfælde af udeblivelse uden godkendt afbud. Dette gælder dog ikke 
divisionsturneringen og ratede holdturneringer. 

Udebliver en spiller fra hele turneringen uden godkendt afbud, rates disse partier ikke, men den 
udeblevne idømmes mindst 6 måneders karantæne fra koordinerede turneringer. 

 


