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Høringsdokument 

Fra Sentralstyret i Norges Sjakkforbund 

Til Klubber, kretser og medlemmer i Norges Sjakkforbund 

Dato 18.01.2017 

Frist 20.02.2017 

Forslag om overgang til FIDE-rating  

fra 1. januar 2018.  

 

1. Bakgrunn 

Under kongressen i 2014 ble det vedtatt at FIDE-rating tidligst etter endt 2016/2017-sesong skulle 

erstatte norsk rating. Samtidig ble det vedtatt at dette skulle bekreftes av ny kongress.  

Et utvalg bestående av Otto Milvang, Øistein Yggeseth, Henrik Sjøl, Jonathan Tisdall, Kristoffer Gressli 

ble nedsatt for å se på sammenhengen mellom FIDE-rating, eliteklassen i landsturneringen og 

turneringsreglementet, samt foreslå endringer.  

Dette forslaget bør også sees i sammenheng med høringsforslag 2, forslag om bergersystem i øverste 

klasse i landsturneringen, men disse to forslagene er ikke avhengige av hverandre. 

2. Foreslått fremgang. 

Norsk rating avsluttes 1. juli 2018.  

Som en konsekvens av dette blir «Turneringsreglement for NSF - alminnelig del» revidert med ny 

klasseinndeling basert på FIDE rating. Siste offisielle ratingliste i norsk rating publiseres i januar 2018, 

og turneringer etter 1/1-2018 vil ikke rates med norsk rating.  

 

NGP sesongen 2017-2018 vil basere seg på norsk rating juni 2017.  

Alle andre turneringer på FIDE-rating. 

 

For Landsturneringen 2018 vil følgende overgangsregler gjelde: 

 Klasseinndeling for Landsturneringen 2018 vil baseres på FIDE-rating juli 2018 med unntak av 

øverste klasse hvor uttaket gjøres i Juni. 

 Spillere uten FIDE rating, men med gammel Norsk rating vil bli innplassert i henhold til norsk 

rating. 

 Ingen må rykke ned en eller flere klasser som følge av overgang til FIDE-rating.  

Sentralstyret gjør tilpasninger i øvrige reglement for innarbeiding av FIDE-rating. 

 
3. Forslag til vedtak  

Kongressen vedtar å gå over til FIDE-rating jf. pkt. 2. foreslått fremgang.  

Kongressen vedtar endring i turneringsreglementets pkt 10.  

Kongressen vedtar fjerning av turneringsreglementets pkt 14, og gir Sentralstyret i oppdrag å tilpasse 

ytterligere reglementer.  

4. Vedlegg 

Vedlegg 1: Utdrag fra referat fra kongressen i 2014 

Vedlegg 2: Forslag til nytt alminnelig turneringsreglement  
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Vedlegg 1 

Referat fra Kongressen i 2014 

 

Forslag 4. (fra sentralstyret) Fremdriftsplan for overgang til ett ratingsystem i Norge (FIDE-rating) 

Øystein Brekke, Modum SK, forslo en presisering i forslaget siste punkt slik at det lyder: Tidligst ved 

endt 2016/2017-sesong opphører det norske ratingssystemet og erstattes av FIDE’s ratingsystem. 

Tidspunktet skal endelig bekreftes av en ny kongress i NSF. 

Vedtak (enstemmig):Fra og med 2014/2015-sesongen, oppfordres alle norske arrangører om å FIDE-

rate turneringene sine. Fra og med 2015-2016-sesongen er det krav om at alle norske turneringer 

FIDE-rates. Tidligst ved endt 2016/2017-sesong opphører det norske ratingssystemet og erstattes av 

FIDE’s ratingsystem. Tidspunktet skal endelig bekreftesav en ny kongress i NSF 
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Vedlegg 2 

Nytt alminnelig turneringsreglement 
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