
  

 

Listhlaupadeild Skautafélags Akureyrar tilkynnir millifélagamót 

              Frostmót 2020 

                                  26. september í Skautahöllinni á Akureyri. 

 

 

Keppnisflokkar  

Keppt er eftir reglum ÍSS um keppni í félagalínu og reglum um keppni í Specila Olympics. 

Keppnisflokkar félaga 

6 ára og yngri 

8 ára og yngri 

10 ára og yngri 

12 ára og yngri 

14 ára og yngri 

15 ára og eldri 

25 ára og eldri 

 

Keppnisflokkar Special Olympics og Adaptive Skating 

Level I  

Level II  

Level III 

Level IIII 

Dómarakerfi og úrslit 

Keppniskerfi félaganna, notast við Stjörnukerfi. 

Keppniskerfi Special Olympics og Adaptive Skating, notast við Stjörnukerfi SO/AS 

Úrslit verða birt á vefsíðunni http://www.sasport.is/listhlaup að móti loknu. 

 

Keppnisröð 

Dregið verður í keppnisröð 21. september 2020. 

Keppnisröð verður birt á vefsíðunni  http://www.sasport.is/listhlaup 



  

 

 

Verðlaun 

Í keppnisflokkum 6, 8, og 10 ára og yngri eru ekki gefin upp verðlaunasæti. Allir keppendur 

fá þátttökuviðurkenningu. Í öðrum keppnisflokkum eru veittir verðlaunapeningar fyrir fyrstu 

þrjú (3) sætin. Þátttökuviðurkenningar eru veittar til annarra keppenda. 

 

Dagskrá – birt með fyrirvara 

Laugardagurinn kl. 8:40-11:57. 

Endanlegdagskrá verður birt 21. september 2020 á vefsíðunni   

http://www.sasport.is/listhlaup 

 

Skráning og keppnisgjöld 

Skráningu keppenda skal skila inn á meðfylgjandi eyðublaði fyrir 9. september 2020 á 

netfangið motstjori@listhlaup.is 

Í eyðublaðinu skal koma fram fullt nafn keppanda, kennitala, keppnisflokkur og 

keppnisgjald. 

Keppnisgjald greiðist fyrir hvern keppanda, 3.500 kr. og skal greitt fyrir 9. september 2020.  

Greiða skal inn á bankareikning 566 – 26 - 3770   kennitala: 510200-3060 

 

Tónlist 

Tónlist skal send á rafrænu formi og sett inn á drive möppu sem ég deili með  félögunum í 

síðasta lagi 18. september 2020. Hver keppandi þarf að vera með eintak af tónlist með sér á 

keppnisdegi á rafrænu formi. 

 

Forföll keppenda 

Forföll tilkynnist á netfangið motstjori@listhlaup.is Einungis er hægt að sækja um 

endurgreiðslu vegna keppnisgjalda hafi forföll verið tilkynnt áður en keppandi átti að keppa. 

Endurgreiðsla nemur helmingi keppnisgjalda. 

 



  

 

 

 

Skiladagsetningar 

Skráning á mót og greiðsla keppnisgjalda  9. september 2020. 

Skil á tónlist      18. september 2020. 

Keppnisröð og dagskrá birt    21. september 2020. 

 

Mótsstjóri: Hrafnhildur Guðjónsdóttir 

 

Með skráningu á mótið gerir skautari og/eða forráðamaður sér grein fyrir því að upplýsingar 

um gengi skautara á mótinu eru gerðar opinberar og geymdar hjá Skautasambandi Íslands. 

Þá gerir skautari/forráðamaður sér grein fyrir að teknar eru ljósmyndir af skauturum á 

mótinu og þær birtar opinberlega á heimasíðu sambandsins, heimasíðu Skautafélags 

Akureyrar og mögulega í fjölmiðlum. 

 

 

 

Fyrir hönd Listhlaupadeildar Skautafélags Akureyrar, 

 

Hrafnhildur Guðjónsdóttir 

Mótsstjóri LSA 

 

 


