
Endringer i spilleregler 

 

Det er kommet noen endringer i spillereglene fra 1/7. Disse må vi også ta i bruk. Det er imidlertid 

noen få regler som jeg synes vi ikke skal følge opp (dette spesifiseres nederst): 

Langsjakk  

Partiet er nå tapt etter to feiltrekk. Ved første feiltrekk (etter man har trykket på klokken), stillingen 

skal da gjenopprettes til siste lovlige stilling, motstander får to minutter ekstra på klokken. Ved 

feiltrekk andre gangen så er partiet tapt.  

Turneringsleder kan nå gripe inn i partiet ved samme stilling 5 ganger og dømme remis. Dette kan bli 

en utfordring i klubben. Turneringsleder kan også gripe inn etter 75 trekk hvis ingen bønder er flyttet 

eller brikke er slått, det dømmes da remis. 

Feilaktig remiskrav ved samme stilling tre ganger gir motstander 2 minutter ekstra på klokken. Det er 

forskjellig måte å kreve remis på hvis stillinger er i ferd med og oppstå eller har oppstått. Spør 

turneringsleder om korrekt prosedyre hvis dere ønsker å kreve remis i slike situasjoner og er usikre. 

Hurtigsjakk 

Nå er straffen ved ulovlig trekk tap av partiet som i lynsjakk. Jeg ber om litt hensyn til dette når nye 

spillere er involvert. 

Lynsjakk 

Lynsjakk er nå definert som maksimalt 10 minutter pr spiller 

Vi følger i Norge ikke regelen om at hvis man ikke er ved brettet ved rundestart så er partiet tapt (kan 

dog spesifiseres ved turneringsinnbydelse). Ved eksterne turneringer i Norge gjelder fortsatt 60 

minutter. 

Mobiltelefonforbudet er skjerpet i de nye spillereglene, telefon kan ikke medbringes til lokalet.  

I Norge gjelder følgende regel, kan medbringes, skal være avslått under partiet. I klubben kan 

mobiltelefon være på, men vi henstiller at den er på lydløs. 

Regelen om at turneringsleder kan gripe inn ved ulovlig trekk i hurtigsjakk/lynsjakk følges ikke i 

klubben. Det blir for tilfeldig med spillende turneringsleder om turneringsleder ser det eller ikke. 

Spiller må selv kreve seier før man utfører eget trekk. Har man trykket på klokken i neste trekk, så 

mistet man muligheten. Turneringsleder kan imidlertid dømme til remis hvis ulovlig stilling med for 

eksempel to konger i står slag og det ikke blir rettet i neste trekk. 

Jeg minner om at man fortsatt ikke kan vinne på tid/ulovlig trekk hvis det ikke er mulig for den som 

krever seier å sette matt på noen som helst måte. Da er det remis. 


