
 

 

Meistaramót Íslands í fjölþrautum og 10,000m 
Kópavogsvöllur 24.-25. júlí 2021   

Frjálsíþróttadeild Breiðabliks býður til Meistaramóts Íslands í fjölþrautum og  

10,000m. Mótið fer fram á Kópavogsvelli 24.-25. júlí.   

1. Skráningar og skráningafrestur  

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

síðar en á miðnætti þriðjudaginn 20.júlí. Hægt er að skrá keppendur þar til kl. 10 á  

föstudaginn 23.júlí gegn þreföldu skráningargjaldi skv. reglum FRÍ og sendist sú  

skráning á aslapals@gmail.com.  

2. Skráningargjald  

Skráningargjald er kr. 7.500 á hvern keppanda í karla- og kvennaflokkum og  

piltaflokki 18-19 ára en kr. 3.750 á hvern keppenda í flokkum 16-17 ára pilta og  

stúlkna og 15 ára og yngri pilta og stúlkna.  

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 í Kaplakrika 24.-25.júlí. Drög að tímaseðli verða birt í  

mótaforritinu ÞÓR og endanlegur tímaseðill verður birtur 22.júlí.  

5. Keppnisgreinar  

Keppnisgreinar eru samkvæmt reglugerð FRÍ:  

Karlar:  

Tugþraut: Karlar 20 ára og eldri, piltar 18-19 ára, piltar 16-17   

ára. Fimmtarþraut: Piltar 15 ára  

10,000m á braut.  

Konur:  

Sjöþraut: Konur 18 ára og eldri, stúlkur 16-17 ára.  

Fimmtarþraut: Stúlkur 15 ára og yngri  

10,000m á braut.  

6. Félagsbúningar, keppnisnúmer og afhending keppnisgagna Keppendur skulu  

klæðast félagsbúningum sínum í mótinu og bera keppnisnúmer að framan,  

nema í stangarstökki og hástökki er leyfilegt að hafa númerið á baki. 

Keppnisgögn eru afhent á skrifstofu FRÍ á Engjavegi 6 dagana 22.-23. júlí. Hvert  

félag skal tilnefna einn einstakling til að sækja númerin og sá einstaklingur ber 

ábyrgð á að koma keppnisgögnum til keppenda. Ósótt keppnisgögn verða á  

keppnisstað.  

7. Nafnakall  

Nafnakall fer fram í Call Room. Í tæknigreinum er nafnakall 20 mínútum áður en  

keppni hefst en í hlaupum 10 mínútum fyrir hlaup.  

8. Afskráningar  

Afskráningar fara fram í Call Room við nafnakall í hverri grein fyrir sig.  



 

 

9. Kastáhöld  

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

mælingar hjá mótstjóra á keppnisstað kl. 12-13 báða keppnisdagana. Þyngdir  

kastáhalda samkvæmt reglugerð FRÍ.  

10. Verðlaun  

Verðlaun er fyrir fyrstu þrjú sæti í hverjum aldursflokki,  

11. Mótstjórn  

Mótstjóri: Álaug Pálsdóttir  

Yfirdómari: Tilnefndur af FRÍ.  

12. Áhorfendasvæði og keppnissvæði  

Áhorfendasvæði er í tröppunum hjá hlaupabrautinni. 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.  

13. Frekari upplýsingar  

Frekari upplýsingar veitir Áslaug Pálsdóttir, aslapals@gmail.com, 847-3868.  

Með ósk um góðan árangur og ánægjulega keppni   

F.h. Frjálsíþróttadeildar Breiðabliks   

Áslaug Pálsdóttir 


