
                                                                                                              

 

Bikarkeppni FRÍ 2022 

Frjálsíþróttavellinum í Mjódd, 13.08.2022 

Frjálsíþróttadeild Fjölnis býður til Bikarkeppni FRÍ 2022. Mótið fer fram á 

Frjálsíþróttavellinum í Mjódd þann 13. ágúst 2022. 

1. Skráningar og skráningafrestur 

Skráningar liða sendist með tölvupósti á skrifstofa@fri.is fyrir mánudaginn 1 .ágúst. 

Skráning keppenda fer fram í Þór og ber að skila inn þriðjudaginn 9. ágúst  fyrir 

miðnætti 

 

2. Skráningargjald 

Skráningargjald vegna eins dags Bikarkeppni er kr. 25.000 á lið. 

 

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 Frjálsíþróttavellinum í Mjódd þann 13. ágúst 2022. Drög að 

tímaseðli verða birt í mótaforritinu ÞÓR og endanlegur tímaseðill verður birtur þann 

11. águst 2022. 

 

5. Keppnisgreinar 

Keppnisgreinar eru samkvæmt reglugerð FRÍ: 

Karlar: 100 m hl, 400 m hl, 800 m hl, 3000 m hl, 110 m gr hl, 1000 m boðhlaup, 

hástökk, þrístökk, kringlukast og spjótkast.  

Konur: 100 m hl, 400 m hl, 800 m hl, 3000 m hl, 100 m gr hl, 1000 m boðhlaup, 

langstökk, stangarstökk, kúluvarp og sleggjukast. 

 

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 keppnisstað. 

 

7. Nafnakall  

Nafnakall fer fram hjá greinastjóra. Í tæknigreinum er nafnakall 20 mínútum áður en 

keppni hefst en í hlaupum 10 mínútum fyrir hlaup. 

 

8. Stökk og köst 

Allir keppendur fá sex tilraunir í köstum. Gert er ráð fyrir að í upphitun fái allir 

keppendur tvær tilraunir hið minnsta. 

 



                                                                                                              

 

9. Hlaup 

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

ársbesti tími er ekki skráður. 

 

10. Byrjunarhæðir og hækkanir í stökkum 

Óskað er eftir tillögum af byrjuna hæðum fyrir hástökk. 

 

11. Kastáhöld 

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

mælingar hjá mótstjórn. Þyngdir kastáhalda samkvæmt reglugerð FRÍ. 

 

12. Verðlaun 

Engin einstaklingsverðlaun eru veitt en hver þátttakandi í sigurliði hlýtur 

viðurkenningu. Sigurlið karla og kvenna og sameiginlega hljóta bikar að auki. 

 

13. Stigakeppni 

Stigakeppni Það lið, sem hlýtur flest stig hlýtur sæmdarheitið „Bikarmeistari í 

frjálsíþróttum, utanhúss”. Það lið sem flest stig hlýtur í kvennagreinum, hlýtur 

sæmdarheitið „Bikarmeistari kvenna í frjálsíþróttum, utanhúss” og í karlagreinum 

„Bikarmeistari karla í frjálsíþróttum, utanhúss”. Ef lið verða jöfn í stigakeppninni skal 

það lið talið sigurvegari sem hlotið hefur fleiri fyrstu sæti í keppnisgreinum. Ef þá er 

enn jafnt skal árangur þeirra reiknaður út eftir gildandi alþjóða stigatöflu og sigrar það 

lið þá sem hlýtur hærri stigatölu. 

 

14. Mótstjórn 

Mótstjóri: Þorgrímur H Guðmundsson 

Yfirdómari: Skipaður af FRÍ 

 

15. Áhorfendasvæði og keppnissvæði 

Áhorfendasvæði er allt það svæði sem utan girðingar við keppnisvöll. 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. 

 

Frekari upplýsingar 

Ágúst Jónsson, frjalsar@fjolnir.is, 8952668. 

Þorgrímur H Guðmundsson, toggi@vov.is, 8616131 
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