
Spil skak i Covid-19 tiden

Retningslinjer fra DSU – gælder også i Ishøj Skakklub

1. Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten, hvis man får symptomer. (Dette 
betyder at en sygemelding fra en deltager naturligvis bliver accepteret – ligesom man som deltager bør 
acceptere, hvis man af arrangøren får melding om, at man ikke virker helt frisk)
Man bliver dømt som taber, så man kan finde en gruppevinder, ikke spillede partier rates ikke.

2. I lokaler, hvor besøgende/deltagere oftest sidder ned, tillades der adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 
m² gulvareal.

I Ishøj Skakklub er der Skillevæg, der kan dele lokalet op – så der er et spillested til turnering og et område til 
almindelig skak

3. DSU suspenderer naturligvis reglerne om håndtryk før og efter partiet. Der kan og bør hilses på anden 
respektfuld måde.

4. Det er stærkt opfordret til at man undlader lynskak og tidnødsdramaer i videst muligt omfang.

5. Man bør undgå efteranalyser med tilskuere i en tæt ring om brættet.

6. DSU melder at det er vanskeligt at forlange skakbrikker og kartonbrætter vasket/sprittet (de ødelægges 
måske) så i forhold hertil er det hænder, med og uden handsker, som skal rengøres hyppigt. (I selvom man 
bærer handsker SKAL disse stadigvæk rengøres hyppigt)

7. Der er ikke krav om at bruge masker og handsker, men man må hellere end gerne.

8. Enhver form for indtagelse af madvarer ved brættet er ikke tilladt. Et bolsje eller pastil kan gå an, men alt 
andet skal indtages uden for spillelokalet/spilleområdet. Drikkevarer i flaske eller kop er tilladt som normalt.

9. Hvis deltagere føler at der trænges til udluftning, bør dette ske på anmodning. Det handler om tryghed, så 
anbefalingen er at arrangøren lufter ud jævnligt.

Som turneringsarrangører beholder Ishøj Skakklub ret til at tilrettelægge i forhold til turneringens afholdelse. For at 
minimere risiciene for at blive smittet med Covid-19 er der derfor yderligere restriktioner fra Ishøj Skakklub:

 Det er kun spillerne, dommere og arrangører som kan befinde sig på spillestedet.

Spillestedet er defineret som spilleområde, toiletter, hvileområder og til analyse.

Tilskuere (samt forældre som afleverer deres børn til turnering) må ikke befinde sig i spillestedet. 

 Spillere som har afsluttet deres parti, betragtes som tilskuere. De skal forlade spilleområdet efter afsluttet 
parti, men kan godt befinde sig på resten af spillestedet.

Sidst men ikke mindst – brug den sunde fornuft og pas godt på hinanden – både unge og ældre!


