
  

Ulovligt træk!

Skakreglernes § 7 Uregelmæssigheder
Samt Tillæg A. Hurtigskak og Tillæg B. Lynskak

De vigtigste regler og nogle eksempler fra toppartier.



  

§ 7 Uregelmæssigheder

7.5.1 Et ulovligt træk er fuldført, når spilleren har standset sit ur. 
Hvis det under et parti, opdages at der er fuldført et ulovligt træk, 
skal stillingen umiddelbart før uregelmæssigheden genskabes. 
(….) 
Bemærk: Rørt brik reglerne gælder!

7.5.5 Efter et ulovligt træk skal dommeren give modstanderen 
to ekstra minutter for en spillers første fuldførte ulovlige træk; 
hvis samme spiller fuldfører endnu et ulovligt træk, skal 
dommeren erklære partiet tabt for denne spiller. Partiet er dog 
remis hvis stillingen er sådan at modstanderen ikke kan sætte 
spillerens konge skakmat ved nogen mulig rækkefølge af 
lovlige træk.



  

Hurtigskak og lynskak

Ændret reglement pr. 1/1-18: Generelt gælder de samme regler 
for hurtigskak og lynskak som for alm. skak. Dog gives kun 1 
ekstra minut ved første ulovlige træk i lynskak.

Altså: Første ulovlige træk straffes med tidsgodtgørelse til 
modstanderen. Andet ulovlige træk taber partiet – også i 
hurtigskak og lynskak.

Særligt for hurtigskak og lynskak: Når modstanderen har 
udført sit næste træk kan et ulovligt træk ikke rettes, 
(medmindre dette aftales mellem spillerne).



  

Video 1: Carlsen - Inarkiev  
FIDE World Blitz Championship 2017 Round 1

https://www.youtube.com/watch?time_continue=440&v=gtu9DqGin4M

https://www.youtube.com/watch?time_continue=440&v=gtu9DqGin4M


  

Ulovlige træk

- At udføre et træk som ikke følger reglerne for brikkernes gangarter.
- At lade kongen stå i skak eller rokere kongen hen over et truet felt.
- At flytte en bonde til 1./8. række og trykke på uret uden at forvandle 
brikken. 
- At trykke på sit ur uden at udføre et træk.
- At bruge begge hænder når man udfører et enkelt træk (f.eks. ved 
rokade, bondeforvandling eller slag).
- At slå Kongen.



  

Video 2: Nakamura vs. Topalov  
BLITZ Grand Chess Tour Paris 2016

https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=MHM8CP2ah2c

https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=MHM8CP2ah2c


  

Video 3: Sambuev vs. Noritsyn  
Canadian Championship Playoff 2017

https://www.youtube.com/watch?time_continue=840&v=qBNEcRgHkvE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=840&v=qBNEcRgHkvE
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