
   

 

Meistaramót Íslands 11 – 14 ára  

19. – 20. júní  á Vilhjálmsvelli 

Frjálsíþróttadeild Hattar býður til Meistaramóts Íslands í flokki 11 – 14 ára. Mótið fer 

fram 19. – 20. júní á Vilhjálmsvelli, Egilsstöðum. 

1. Skráningar og skráningafrestur 

Skráning keppenda fer fram í ÞÓR, mótaforriti FRÍ. Skráningum skal skila inn eigi 

síðar en á miðnætti þriðjudaginn 15. júní. Hægt er að skrá keppendur þar til kl. 10 

á föstudaginn 18. júní gegn þreföldu skráningargjaldi skv. reglum FRÍ og sendist 

sú skráning á netfangið skraning@uia.is. 

 

2. Skráningargjald 

Skráningargjald er 750 kr. fyrir hverja einstaklingsgrein og 1500 kr. fyrir 

boðhlaupssveit. 

 

3. Greiðslur og uppgjör 

FRÍ innheimtir skráningagjöld vegna þátttöku á mótinu. Reikningar verða sendir til 

gjaldkera viðkomandi félaga og kröfur senda í banka. Vinsamlegast greiðið kröfuna en 

ekki með millifærslu. 

 

4. Keppnisstaður og tímaseðill 

Keppnin fer fram á Vilhjálmsvelli laugardaginn 19.júní  og sunnudaginn 20. júní. Drög 

að tímaseðli verða birt í mótaforritinu ÞÓR og endanlegur tímaseðill verður birtur 16. 

júní. Þeir sem vilja gera athugasemdir við tímaseðil er bent á netfangið iris@fri.is. 

 

5. Keppnisgreinar  

Keppnisgreinar eru skv. reglum FRÍ um Meistaramót Íslands 11-14 ára utanhúss: 

Piltar og stúlkur 11 ára og 12 ára: 60m hlaup, 600m hlaup, 4x100m hlaup, hástökk, 

langstökk, spjótkast, kúluvarp. 

Piltar og stúlkur 13 ára og 14 ára: 100m hlaup, 600m hlaup, 80m grindahlaup, 

4x100m hlaup,hástökk, langstökk, spjótkast, kúluvarp. 
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6. Félagsbúningar, keppnisnúmer og afhending keppnisgagna 

Keppendur skulu klæðast félagsbúningum sínum í mótinu og bera keppnisnúmer að 

framan, nema í hástökki er leyfilegt að hafa númerið á baki. Hvert félag skal tilnefna 

einn einstakling til að sækja númerin og sá einstaklingur ber ábyrgð á að koma 

keppnisgögnum til keppenda. Keppnisgögn verða til afhendingar í Hettunni (vallarhús 

við Vilhjálmsvöll) milli kl. 20:00 og 21:30  föstudaginn 18. júní. Ósótt keppnisgögn 

verða áfram til staðar í Hettunni og afhent á meðan mót er i gangi.  

 

7. Nafnakall  

Í tæknigreinum er nafnakall 20 mínútum áður en keppni hefst en í hlaupum 10 

mínútum fyrir hlaup hjá ritara.  

 

8. Stökk og köst 

Allir keppendur fá þrjár tilraunir og átta bestu að loknum þremur umferðum fá þrjár 

tilraunir til viðbótar. Gert er ráð fyrir að í upphitun fái allir keppendur eina tilraun hið 

minnsta. Í langstökki fá piltar og stúlkur 11 ára að stökkva af eins metra svæði, 12 og 

13 ára stökkva af 50 cm svæði og14 ára stökkva af planka.  

Fari keppendafjöldi í einhverjum flokki yfir 20 áskilja mótshaldarar sér rétt til að 

tvískipta hópnum. 

 

9. Hlaup 

Raðað verður í riðla samkvæmt uppgefnum tímum í skráningu eða af handahófi ef 

ársbesti tími er ekki skráður. Það fer síðan eftir skráningu í hlaupum hvort það séu 

undanúrslitahlaup og úrslitahlaup. Í 600 m hlaupi eru bein úrslit og eiga þjálfarar að 

skrá besta árangur keppenda ef hann er tiltækur. 

Í boðhlaupi eru bein úrslit. Einstaklingum er heimilt að keppa upp fyrir sig en mega þó 

ekki hlaupa fyrir fleiri en eina sveit. 

 

10. Þjófstart 

Þrátt fyrir almenn ákvæði um þjófstart er keppendum 14 ára og yngri heimilað eitt 

þjófstart án þess að keppandi sem olli því sé dæmdur úr leik. Hverjum þeim keppanda 

sem veldur þjófstarti eftir það, er vísað frá. 

 

11. Byrjunarhæðir og hækkanir í stökkum 

Byrjunarhæðir og hækkanir verða sem hér segir: 

11 ára piltar og stúlkur: 101 - 111 - 121 - 126 - 131 - 133 - 136 + 3 cm 

12 ára piltar og stúlkur: 106 - 116 - 126 - 131 - 136 - 139 - 142 + 3 cm 



   

 

13 ára piltar: 121 - 131 - 136 - 141 - 146 - 151 - 154 - 157 + 3 cm 

13 ára stúlkur: 116 - 126 - 131 - 136 - 141 - 146 - 149 - 152 + 3 cm 

14 ára piltar: 126 - 136 - 141 - 146 - 151 - 156 - 161 - 166 - 169 - 171 + 3 cm 

14 ára stúlkur: 121 - 131 - 136 - 141 - 146 - 151 - 156 - 159 + 3 cm 

 

12. Afskráningar 

Afskráningar fara fram við nafnakall í hverri grein fyrir sig. 

 

13. Kastáhöld 

Keppendur sem óska eftir að keppa með eigin áhöldum skulu leggja þau inn til 

mælingar hjá mótstjórn. Þyngdir kastáhalda samkvæmt reglugerð FRÍ. 

 

14. Verðlaun 

Fyrstu þrír í hverri grein vinna til verðlauna ásamt stigahæsta liði í hverjum 

aldursflokki. Það lið sem hlýtur samtals flest stig er útnefnt Íslandsmeistari félagsliða. 

 

15. Stigakeppni 

Samkvæmt reglugerð FRÍ gildir eftirfarandi: „Stigakeppni á Meistaramóti Íslands fer 

þannig fram að fyrsta sæti gefur 3 stig, annað sæti gefur 2 stig og þriðja sæti gefur 1 

stig. Ef jafnt er skal úrskurða um sigurvegara eftir fjölda gullverðlauna, ef enn er jafnt 

eru silfurverðlaun skoðuð o.s.frv.“ 

 

16. Mótstjórn 

Mótstjóri: Dagmar Ýr Stefánsdóttir, 873-7705  

Yfirdómari: Tilnefndur af FRÍ 

 

17. Áhorfendasvæði, keppnissvæði, upphitunarsvæði 

Áhorfendasvæði er við hliðina á keppnisvellinum á móti vallarhúsi. Keppnissvæðið er 

eingöngu fyrir keppendur og starfsmenn, þjálfarar skulu halda sér utan 

keppnissvæðisins. Vakin er athygli á því að notkun síma er bönnuð á 

keppnissvæðinu. Upphitunarsvæði er á grasflötinni fyrir ofan völlinn. 

 

18. Gisting 

Hægt er að fá gistingu í Egilsstaðaskóla fyrir hópa ásamt kvöldhressingu 

föstudagskvöld, morgunmat laugardag og sunnudag og kvöldmat laugardagskvöld.   

Skráning þarf að berast á netfangið thorunnben@gmail.com, Þórunn Ósk, í síðasta 

lagi mánudaginn 14.júní. Verð 8.000 kr. pr. einstakling.  
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19. Frekari upplýsingar 

Dagmar Ýr Stefánsdóttir, dagmar.stefansdottir@alcoa.com 

Hjördís Ólafsóttir, hjordisolafs@simnet.is 

Sverrir H. Sveinbjörnsson, sverrirhs@gmail.com 
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