
Retningslinjer for sjakk-arrangementer i lys av Corona-
restriksjonene - Publisert	20.	mai	2020	av	Henrik	Sjøl	
	

 

Norges Sjakkforbund (NSF) og Ungdommens Sjakkforbund (USF) vil til 
enhver tid lytte nøye til myndighetenes pålegg om smittevern under 
Corona-pandemien. NSF og USF vil gi retningslinjer, men det er hver enkelt 
klubb/arrangør som er ansvarlig for smitteverntiltakene som til enhver tid 
gjelder blir fulgt. 

Sentralt i regelverket er https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-
03-27-470, Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-
19-forskrriften), fra Helse- og omsorgsdepartementet, sist oppdatert 14. 
mai 2020 §13. 
Helsedirektoratet gitt en 
veileder https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-
idrett-covid-19 Smittevern for idrett (covid-19), som gir veiledning om 
hvordan dette kan iverksettes mot idrett. 
På grunnlag av dette vil NSF og USF gi følgende råd for sjakkspill i regi av 
NSF / USF og klubber eller lokallag tilknyttet NSF eller USF. 

Veilederen oppdateres fortløpende for å rette seg etter myndighetenes 
krav. 

Oppdatert	18.	juni:		 
Maks antall deltakere er 200 
NGP-turneringer i lang- og hurtigsjakk tillates. 
Spørsmål om denne veilederen kan stilles til turneringssjef i NSF Henrik 
Sjøl. 
Klubbkvelder	/	klubbturneringer	

Klubbkvelder / klubbturneringer kan gjennomføres så lenge følgende tiltak 
gjennomføres / følgende krav er oppfylt. 

 Det er tillatt maksimalt 200 personer på arrangementet. 
 Arrangementet skal ha en smittevernsansvarlig. Han/hun er ansvarlig 

for at regelverket blir fulgt nøye, og under spillets gang følge opp at 



avstandsregler blir fulgt. Det skal føres logg over hvem som er til stede. 
Loggen skal slettes etter 10 dager. 

 Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 m avstand. Det 
anbefales at brett settes ut med god avstand. For at avstand til 
motspiller skal holdes til 1 m krever det at spillerne sitter i normalt 
oppreist sittestilling. Bare spilleren som er i trekket har lov å lene seg 
over brettet. Det er begge spillernes ansvar å påse at 1 m regelen blir 
fulgt. Smittevernansvarlig skal påse at denne regelen blir fulgt, og kan 
delegere ansvaret til dem han finner egnet. 

 Syke personer har ikke adgang til arrangementet. 
 Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til 

arrangementet. 
 Lokalet skal være rengjort før arrangementet. 
 Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum 

utføres 
 Før og etter partiet 
 Etter toalettbesøk 
 Etter hosting/nysing/snyting 
 Før og etter eventuelle måltider 

 Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt. Det er ikke lov å 
spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er 
tillatt. 

 Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene. 
 Om brett/brikker/klokke skal brukes igjen samme, eller neste dag skal 

disse rengjøres mellom partiene. 
 Om det er mer enn 20 spillere bør spillerne deles i grupper. Om 

lokalene tillater det skal hver gruppe spille i eget rom, men dette er 
ikke noe absolutt krav. 

 For spill med klokker, anbefales at det spilles med tilleggstid, og at 
denne er min 10 sek. Lynsjakk er ikke anbefalt. Bakgrunnen for dette 
er at 1 m regelen lettere vil brytes i tidsnød. 

 Bare turneringer med anbefalt betenkningstid vil kunne bli FIDE-
rated. 

NGP‐turneringer	/	større	turneringer.	

Turneringer med tilleggstid på min 10 sekunder pr trekk aksepteres. 

Det er ikke lenger begrensninger i deltakelse fra ulike geografiske 
områder.  Det betyr at NGP-turneringer med hurtigsjakk og langsjakk 
aksepteres, gitt at tilleggstiden pr trekk er minst 10 sekunder.  

 


