
Reglement for 6-kantmatcherne september 
2013

Følgende klubber deltager i turneringen 2013-2018:

Hillerød Skakklub            arrangerer 2013
Åstorps Schacksällskap           ” 2014
Helsingør Skakklub     ” 2015
Engelholms SK     ” 2016
Skakklubben Nordkalotten    ” 2017
Helsingborgs Schack Allians   ” 2018

1. Ovenstående klubber mødes hvert år  - 3. eller 4. søndag i september.
2. Hver klubs hold er på 10 spillere.
3. Holdopstillingen foretages efter formodet spillestyrke. Evt. walkover 

gives ved sidste bræt (respektive de sidste brædder).
4. Spilletiden er 6 timer med 40 træk til de første 2 timer og derefter en 

time til resten af partiet, idet opsparet tid kommer spilleren til gode. Der 
er noteringspligt indtil 5 minutter før hver tidskontrol.

5. Spillet starter kl. 12.00. Lodtrækning foretages kl. 11.30, hvor 
holdopstillingerne med navne og ratingtal skal være indleveret. Ved 
lodtrækningen tildeles hvert hold et bogstav A-F.

6. Matchen løber over 6 år, og den klub der opnår fest point sammenlagt er
vinder. Ved ligestilling tæller matchpoint, idet der gives 5,4,3,2,1, og 0 
point for placeringerne 1-6 i hver runde. Ved alle former for ligestilling er 
det klubbernes indbyrdes partier, der er afgørende, og ved fortsat 
ligestilling tæller bræt 1 mere end bræt 2 osv.

7. Hver klub indbetaler hvert år 100 danske kroner til den samlede 
præmiepulje. Efter 6 år fordeles præmiepuljen med en 1. præmie til en 
værdi af 2.000 kr., en 2. præmie til en værdi af 1.000 kr. og en 3. præmie
på 600 kr. Præmiepuljen administreres af Helsingborg Schack Allians.

8. Den arrangerende klub betaler for egen regning for præmier til 
vinderholdet i hver runde.

9. Den arrangerende klub sender indbydelsen ud senest i august måned, og
udsender efterfølgende resultatoversigt med rundens resultat og den 
samlede stilling.

10. Der anvendes FIDEs regler for skak.
11. Opstilling for lodtrækning (førstnævnte spiller hvid)

A1-B1 C3-B3 A5-F5 C7-F7 A9-C9
D1-F1 F3-E3 C5-D5 A7-E7 E9-D9
E1-C1 A3-D3 E5-B5 D7-B7 F9-B9
B2-F2 F4-C4 B6-E6 D8-A8 B10-A10
C2-A2 B4-D4 D6-C6 B8-C8 C10-E10
D2-E2 E4-A4 F6-A6 E8-F8 F10-D10


