Hva er sjokksjakk?
 Sjokksjakk er en variant av sjakk hvor to lag møtes. Hvert lag er på 2 personer og brettene
står ved siden av hverandre. Spillerne på samme lag sitter på samme side.
 Den ene på laget spiller med hvit, mens den andre spiller med svart. Det vil si at alle lag
spiller med svart og hvit.
 Betenkningstida er 5 minutter per spiller.
 Avsluttes partiet på et av brettene, avsluttes kampen på begge brettene. Sjakkmatt på et av
bordene avslutter spillet på begge brettene.
 Tap på tid på et av bordene avslutter også spillet og det laget som hadde spilleren som gikk
ut på tid taper kampen.

Spesielle regler
 Brikker som du har mottatt fra partneren og som du setter ned på brettet kan sette kongen i
sjakk men ikke sjakkmatt.
 Bønder som kommer til sisteraden tas ut av brettet, og blir ikke forandret til offiser.

Legg merke til følgende
 Når en brikke blir slått/tatt, skal denne brikken sendes videre til den andre på laget.
Partneren som mottar brikken kan når det er dennes tur, plassere brikken på hvilket som
helst ledig felt, eller gjøre ett trekk med de brikkene som allerede er på brettet.
Hvis du velger det siste, skal den brikken som du tok imot settes ved brettet. Den brikken
kan da brukes i et seinere trekk.
 Ved ulovlige trekk taper spilleren om motstanderen krever seier. Om motstanderen ikke
krever dette fortsetter spillet.
 Alle brikker kan settes ned på alle ledige felter untatt bøndene som ikke kan settes på
førsteraden eller åttenderaden.
 Et tårn satt på sin hjemmeplass (H1 og H1 for hvit, A8 og H8 for svart) er å regne som ikke
flyttet. Du kan da bruke disse til rokade, gitt at rokade ellers er lovlig
 På samme måte vil en bonde satt på sin hjemmeplass kunne ta et eller to steg frem i første
trekket. Gitt at det ikke er andre hindringer for dette.

Retningslinjer
 Det er viktig i sjokksjakk at begge klokkene startes samtidig. Om dette ikke blir gjort så vil
det ene laget kunne få fordeler av dette.
 Når en spiller sjokksjakk skal alle slåtte brikker vises for motstanderen. Dette gjøres med å
sette brikkene ved brettet. Du skal ikke prøve å skjule brikker.
 Å diskutere strategi og analysere stillinger er lovlig mellom partnere, men partneren har ikke
lov til fysisk å utføre trekket eller fysisk å peke på felter. Kun snakk er lov.
 Snakk allikevel rolig og stille. Du skal ikke forstyrre motstanderne eller andre spillere i
lokalet. God sportsånd er viktig.
 Dommer gir tidsstraff for dårlig oppførsel.

God sportsånd er viktigst!

