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Turneringsreglementet ble sist revidert på årsmøte i klubben 9.september 2002 

  

 

§ 1. Klubben bør arrangere minst en spilledag ukentlig i sesongen.  Denne strekker seg fra ca. 15. 

august til ca. 1. juni. Styret fastsetter tidspunktet for sesongåpning og sesongavslutning.  

Likeledes bestemmer styret det klokkeslett da spillekvelden tar til. 

 

§ 2. En skal benytte FIDEs alminnelige regler samt NSFs supplerende regler for turneringer.   

Turneringskomiteen kan likevel gjøre visse tillempninger. Det må eventuelt opplyses om på 

forhånd hva disse tillempninger består i. 

 

§ 3. Det skal benyttes sjakkur. 

 

§ 4. Deler to spillere førsteplassen i en turnering, skal kvalitet beregnes i henhold til NSFs regler. 

Ved fortsatt likhet skal det spilles omkamp.  Turneringskomiteen fastsetter reglene for 

omkampen. 

 

§ 5. Turneringskomiteen bestemmer klasseinndelingen i klubbens turneringer, samt avgjør i hvilke 

klasser hver av de påmeldte spillere skal få delta.  Komiteen velger også spillesystem, for 

eksempel Berger eller Monrad. Klassevinner har uansett rett til opprykk til høyere klasse 

 

§ 6. Hver sesong skal det arrangeres et klubbmesterskap.  I øverste klasse, mesterklassen, skal det 

spilles med full betenkningstid. Med ”full betenkningstid” skal forstås betenkningstid i 

henhold til NSFs ELO-kategori 2. 

I eventuelle lavere klasser står en friere i valg av turneringsform. 

 
§ 7. Hver sesong skal det arrangeres klubbmesterskap i lynsjakk og hurtigsjakk. Disse kan avvikles 

i løpet av en kveld eller strekke seg over flere kvelder. Arrangementene bør være varslet god 

tid i forveien. 

 

§ 8. Eventuell turneringskontingent skal betales ved påmelding til turneringen eller sammen med 

medlemskontingenten.  Har en spiller ikke betalt ordinær kontingent eller turneringskontigent 

innen de frister som er fastsatt, kan han strykes av deltagerlisten. Kassereren kan likevel gi en 

kortere utsettelse med betalingen dersom særlige grunner taler for det. 

 

§ 9. Turneringslederen har hovedansvaret når det gjelder uttagning av lag til 

representasjonsoppgaver.   

 

§ 10 Det skal være minst 1/3 premiering i høstturneringen samt klubbmesterskapene (ordinært, lyn 

og hurtigsjakk).  

Det skal settes opp vandrepokal for det ordinære klubbmesterskapet. Vinneren av dette får 

tittelen "klubbmester" og får napp i vandrepokalen. 

§ 11 Alle partier spilles ferdig. Det tas ikke hengepartier. 

 

§ 12 Ved tvister avgjøres disse av turneringsleder. Dersom turneringsleder er inhabil, overlates 

avgjørelsen til resten av turneringskomiteen. 

 

 


