
25. oktober 2018 
 
 
Bestyrelsen er blevet opfordret til at præcisere reglerne vedrørende Klubmesterskabet i Helsingør Skakklub – 
klubbens mest prestigefyldte turnering.  

 
 

Reglement for klubmesterskabet i Helsingør Skakklub  
 
 
Deltagere 
De tilmeldte opdeles i to grupper. Øverste gruppe 1 består af 8 spillere, der spiller om titlen som klubmester. 
Gruppe 2 er resten af de tilmeldte spillere op til 15 i alt. Er der flere end 16 resterende spillere, oprettes der 2 
grupper, hvor gruppe 2 består af 8 spillere, og gruppe 3 er resten osv.  
 

Deltagerantal Gruppefordeling 

16 deltagere 8 i hver gruppe alle-mod-alle | 2 Grupper 

17-23 deltagere 8 i Gruppe 1 alle-mod-alle |Gruppe 2 Monrad 7 runder 

20 deltagere 10 i hver gruppe alle-mod-alle | 2 Grupper 

24 spillere 8 i hver gruppe alle-mod-alle | 3 Grupper 

25-29 spillere 8 i hver gruppe 1&2 alle-mod-alle | Gruppe 3 Monrad 7 runder | 3 Grupper 

30 deltagere 10 i hver gruppe alle-mod-alle | 3 Grupper 

 
Deltagerne inddeles i grupperne efter ratingtal ved afslutningen af turneringen, der går umiddelbart forud for 
klubmesterskabet, hvilket (i 2018) vil sige ”Sparekassen Sjælland-Fyn Nordkyst Cup”, idet ratingtallet er den 
mest korrekte styrkemarkør. Se dog regler for oprykning nedenfor.  
Spillere fra andre klubber kan undtagelsesvist deltage, men kan ikke erhverve sig titlen som klubmester – den 
titel tilfalder højst placerede spiller som er medlem af Helsingør Skakklub. 
 
Gennemførelse 
I gruppe 1 spilles der alle mod alle over 7 runder. I gruppe 2 spilles der også alle mod alle, hvis der er 8 
deltagere eller derunder. Ved 9 eller flere deltagere (op til 15) spilles 7 runders Monrad.  
Betænkningstiden er 2 timer til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet. Noteringspligt til 5 
minutter tilbage af hele partiet. 
 
Op-/nedrykning 
Det bærende princip er, at vinderen af gruppe 2 rykker op året efter. Der er ingen automatik i nedrykning 
eller forbliven i gruppe 1, idet sammensætningen året efter afgøres af ratingtal. Såfremt oprykkeren ikke er 
blandt de 8 højest ratede tilmeldte deltagere året efter, består gruppe 1 af oprykkeren og de syv højest 
ratede spillere. 
Der kan forekomme enkelte undtagelser grundet det samlede antal deltagere, ligesom det kan overvejes at 
spille dobbeltrundet, hvis der kun er meget få deltagere. I sidste ende træffer bestyrelsen beslutning om 
sammensætningen m.m., efter at deltagerantallet er kendt. 
 
I sæson 2018/19 gruppeinddeles efter ratingtal, og oprykning af vinderen af gruppe 2 fra sidste sæson 
fastholdes.  

 

Bestyrelsen 


