
Sæl ! 

  

  

Mig langar að hefja vinnu við samræmingu laga Skáksambandsins. Þegar gerðar eru einstakar 

lagabreytingar, þá verða lögin að lokum ólæsileg og oft ósamræmi á milli lagagreina varðandi 

nafnagiftir og fleira. 

Það þarf því alltaf öðru hverju að fara fram samræmingar- og textavinna til að lagfæra þannig 

atriði. 

Núna síðast var nokkuð stór breyting varðandi Íslandsmót skákfélaga og nokkrar tímabundnar 

lagagreinar sem munu hverfa eftir keppnistímabilið 2019-20. 

  

Á eftirfarandi slóð eru drög frá mér sem eru hugmynd að samræmingu og hreingerningu á 

Skáklögunum.  Gulmerkt er það sem breytist. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eu84qgTeSvzkeU48HbFEKnr5eO1nIpf5?usp=sharing 

Ætti ekki að hafa neinar efnisbreytingar í för með sér. 

Núverandi lög eru hérna: https://skak.is/skaksamband/um-ssi/skaklog-skaksambands-

islands/ Raunveruleg greinanúmer hafa hliðrast eitthvað til þar (WORD að taka til sinna 

ráða!) , en ég miða samt við þau númer í útskýringum. 

  

Kannski samt þrjú atriði sem menn geta deilt um eða haft skoðun á. Það breytir samt ekki 

vinnunni við samræminguna, bara spurning um orðaval: 

● Mér finnst rétt að taka ákvæðið um útreikning íslenskra skákstiga út úr skáklögunum. 

Það þýðir samt ekki að þar með sé hætt að reikna þau, bara viðurkennir þá staðreynd að 

þau eru ekki notuð að neinu marki lengur og varla reiknuð. 

● Í dag tölum við um Íslandsmót og Íslandsmeistara í stað Skákþings Íslands og 

Skákmeistara Íslands. Mér finnst það síðara fallegra, en ef meginþorri skákmanna vill 

hafa það fyrra þá finnst mér rétt að breyta því ! Einnig er víða í skáklögunum (grænmerkt 

hjá mér) og reglugerðum talað um Íslandsmót. 

● Á einhverjum umbrotatímum var landsliðsþjálfarastaðan skírð “landsliðseinvaldur” til að 

undirstrika vald hans til að velja liðið. Í dag tölum við um landsliðsþjálfara og einvalds-

nafnið er hallærislegt !  Mér finnst rétt að breyta nafninuí skáklögunum. 

  

Samræmingaratriði: 

● 13. og 14. greinar sem fjalla almennt um umhugsunartíma og útreikning skákstiga. Eru 

núna undir kaflanum “Skákþing Íslands”, held að þau sómi sér betur í 1.kaflanum 

“Skákreglur og skákstjórn” 

● Mun eðlilegra er að 4. og 5.gr víxli númerum. Sú fimmta fjallar almennt um Íslandsmótið 

á meðan að sú fjórða fjallar um landsliðsflokk. 

● Orðalagið um þátttökurétt í landsliðsflokki lagað til að það standist. 

● Aðstæðum í landsliðsflokki er lýst í sérstakri grein, eðlilegra er að bara ein grein fjalli um 

landsliðsflokkinn. 

● “Nánari leiðbeiningar eru í sérstakri reglugerð” sett sér til þess að undirstrika að 

reglugerðin um landsliðsflokk er ekki bara um aðbúnaðinn. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eu84qgTeSvzkeU48HbFEKnr5eO1nIpf5?usp=sharing
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● Breyti “kvennaflokkur” í “landsliðsflokkur kvenna” (held að það séu allir sammála um 

það). 

● Bæti við “Sigurvegari flokksins hlýtur sæmdarheitið Íslandsmeistari kvenna í skák.” Til 

samræmis við annað. 

● Sumstaðar er sagt “hlýtur nafnbótina” og á öðrum stöðum “hlýtur sæmdarheitið”. 

Spurning hvort eigi að samræma það orðalag eða hvort í lagi sé að hafa mismundandi 

orðalag til tilbreytingar ! 

● Í 10.grein kemur allt í einu “Dómstóll S.Í. úrskurðar um allan ágreining, sem upp kann að 

koma varðandi túlkun þessara skáklaga.” Er ekki rétta að setja þessa grein í sérstaka 

grein í lok laganna ? Bætti líka við Almennum kafla þar sem getur þá rúmað greinar eins 

og þessa. 

● Bætti við “Sigurvegari hlýtur nafnbótina Íslandsmeistari í atskák.” Til samræmis við aðra 

flokka t.d. hraðskákina. 

● Tek út þrönga skilgreiningu á Atskákmóti Íslands sem ekki einu sinni notuð ! 

● Það er ein grein um Landsliðið og hún er í kaflanum “Skákþing Íslands”.  Bjó til 

sérstakan “Landsliðsmál” kafla. 

● Setti inn nýju reglurnar um Íslandsmót skákfélaga eins og þær verða eftir að núverandi 

keppnistímabili lýkur 

● Það er alltaf talað um sveitir í Íslandsmóti skákfélaga. Allar sveitir hvers félags mynda 

svo eitt lið.  Í 17.gr er talað um liðsstig sem þýðingu á “matchpoint”. Er e.t.v. 

viðureignastig rökréttara nafn !? 

  

Reglugerðir tengdar Skáklögunum: 

 

https://skak.is/skaksamband/um-ssi/reglugerdir/reglugerd-fyrir-islandsmot-i-atskak/ 

Þessi er nú hvorki fugl né fiskur og allt sem kemur þar fram er búið að taka fram í skáklögunum.  

Mætti því eyða ! 

● Reglur FIDE notaðar -> kemur fram í 1.gr skáklaganna 

● Stjórn SÍ ákveður fyrirkomulag -> kemur fram í  

  

https://skak.is/skaksamband/um-ssi/reglugerdir/reglugerd-um-keppendaskra-

skaksambandsins/ 

Þessa þyrfti að uppfæra miðað við nýja Félagagrunninn. Spurning hvort Gunni komi ekki með 

tillögu. 

  

https://skak.is/skaksamband/um-ssi/reglugerdir/reglugerd-um-islandsmot-skakfelaga/ 

Þarna þarf að gera nokkuð af breytingum eftir þetta keppnistímabil. 

  

https://skak.is/skaksamband/um-ssi/reglugerdir/reglugerd-um-landslidsflokk/ 

Sýnist hún vera í lagi. 

  

Kveðja 

Halldór Grétar 

https://skak.is/skaksamband/um-ssi/reglugerdir/reglugerd-fyrir-islandsmot-i-atskak/
https://skak.is/skaksamband/um-ssi/reglugerdir/reglugerd-um-keppendaskra-skaksambandsins/
https://skak.is/skaksamband/um-ssi/reglugerdir/reglugerd-um-keppendaskra-skaksambandsins/
https://skak.is/skaksamband/um-ssi/reglugerdir/reglugerd-um-islandsmot-skakfelaga/
https://skak.is/skaksamband/um-ssi/reglugerdir/reglugerd-um-landslidsflokk/


 


