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3.3.3 § 8.  Noteringen af trækkene 
 

8.1  Under partiet er hver spiller forpligtet til at notere sine egne og modstanderens træk 
nøjagtigt, træk for træk, så klart og let læseligt som muligt, med algebraisk notation på 
den noteringsliste, der er foreskrevet for turneringen. 
Det er forbudt at notere trækkene på forhånd, med mindre spilleren kræver remis i 
henhold til § 9.2 eller § 9.3. 
 
Ønsker en spiller det, har han lov til at besvare modstanderens træk før han noterer det. 
Han skal notere sit seneste træk før han udfører et nyt. Begge spillere skal markere 
remistilbud på deres noteringsliste. 
Hvis en spiller ikke er i stand til at notere partiet, kan spilleren udpege en assistent til at 
notere trækkene. Denne assistent skal kunne accepteres af turneringslederen. 
Spillerens betænkningstid skal justeres af turneringslederen på en rimelig måde. 

 
8.2  Noteringslisten skal være synlig for turneringslederen under hele partiet. 
 
8.3  Noteringslisterne er turneringsarrangørens ejendom. 
 
8.4  Hvis en spiller har mindre end 5 minutter tilbage på sit ur på noget tidspunkt i en periode 

og ikke skal have tillagt yderligere 30 sekunder eller mere for hvert træk, er han ikke 
forpligtet til at overholde kravene i § 8.1. Umiddelbart efter at en vinge er faldet, skal 
spilleren ajourføre sin noteringsliste fuldstændigt før han flytter en brik på brættet. 

8.5 
a.   Hvis ingen af spillerne er forpligtet til at notere ifølge §8.4, skal turneringslederen 
eller en assistent bestræbe sig på at være tilstede og notere trækkene. I denne situation 
skal turneringslederen stoppe urene umiddelbart efter at en vinge er faldet. Herefter skal 
begge spillere ajourføre deres noteringslister ved brug af turneringslederens eller 
modstanderens noteringsliste. 

 
b.   Hvis kun én spiller ikke er forpligtet til at notere ifølge § 8.4, skal han, så snart en 
vinge er faldet, ajourføre sin noteringsliste før han flytter en brik på brættet. 
Forudsat at spilleren er i trækket må han bruge sin modstanders noteringsliste, men skal 
aflevere den før han trækker. 

 
c.   Hvis ingen fuldstændig noteringsliste forefindes, skal spillerne rekonstruere partiet på 
et andet skakbræt under overvågning af turneringslederen eller en assistent som inden 
rekonstruktionens begyndelse skal notere den aktuelle stilling og tidsforbruget på urene, 
samt antallet af udførte træk hvis dette kan konstateres. 

 
8.6  Hvis noteringslisterne ikke kan bringes ajour og vise om en spiller har overskredet sin 

betænkningstid, skal det næste træk der spilles, betragtes som første træk i den følgende 
tidskontrol, medmindre der er bevis for at der er spillet flere træk. 

 

8.7  Ved partiets afslutning skal begge spillere underskrive begge noteringslister og angive 
resultatet af partiet. Selv om dette er anført ukorrekt, gælder det anførte resultat, 
medmindre turneringslederen beslutter noget andet. 

 


