
Forslag vedr. pokalturneringsreglement 

§ 4  Anvendelse af spillere og reserver. 
 

Stk. 1 Ingen spiller må anvendes på lavere hold end det, hvor den pågældende er tilmeldt. 

Stk. 2 Ingen spiller må deltage i mere end en kamp i hver runde. 

Stk. 3 Skal et hold stille op med reserver, kan disse efter ønske tages af klubbens lavere rangerende tilmeldte 

spillere. 

Stk. 4 Indenfor hvert hold skal spillerne stille op i den rækkefølge, de står på i holdopstillingen. 

Stk. 5 Får en klub et nyt medlem, som man ønsker at anvende på et hold, placeres vedkommende efter 

klubbens ønske. Dette meddeles skriftligt til turneringslederen. Alle spillere, der står efter det nye rykkes 

en plads ned på holdopstillingen. 

Stk. 6 Der kan ikke tilføjes nye spillere på styrkelisten efter 1/8-finalen. 

Ændres til: 

Stk. 1 Ingen spiller må anvendes på lavere hold end det, hvor den pågældende er tilmeldt. 

Stk. 2 Ingen spiller må deltage i mere end en kamp i hver runde. 

Stk. 3 Skal et hold stille op med reserver, kan disse efter ønske tages af klubbens lavere rangerende tilmeldte 

spillere. 

Stk. 4 Ingen spiller, der på et tidspunkt i turneringen har spillet på et hold, kan senere i turneringen spile på et 

lavere hold 

Stk. 5 Indenfor hvert hold skal spillerne stille op i den rækkefølge, de står på i holdopstillingen. 

Stk. 6 Får en klub et nyt medlem, som man ønsker at anvende på et hold, placeres vedkommende efter 

klubbens ønske. Dette meddeles skriftligt til turneringslederen. Alle spillere, der står efter det nye rykkes 

en plads ned på holdopstillingen. 

Stk. 7 Der kan ikke tilføjes nye spillere på styrkelisten efter 1/8-finalen. 

Begrundelse:  

Nyt stk. 4 indsættes i reglementet med et ønske om, at klubber stiller i stærkeste opstilling straks fra turneringens start. 

Har man først spillet på et førstehold kan man ikke senere rykkes ned på samme holds andethold. 

  



§ 7  Skakpartiernes afvikling 
 

Stk. 1 FIDE's regler for skakspillet er gældende for pokalturneringen, hvis de ikke strider mod noget andet stk. 

i denne paragraf. 

Ændres til: 

Stk. 1 Reglementet for FSUs holdturnering  er gældende for pokalturneringen, hvis de ikke strider mod noget 

andet stk. i denne paragraf. 

Begrundelse:  

FSUs holdturnering spilles med enkelte undtagelser efter FIDEs regler for skakspillet – ved at henvise til FSUs 

holdturneringsreglement sikrer vi os, at regler for brug af mobiltelefoner, regler for sent fremmøde er de samme som de 

regler vi i forvejen kender fra holdturneringen. 

 

 


