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Vísað til:  __ Fjárhagsnefndar  __ Laga – og leikreglnanefndar  __ Allsherjarnefndar  __ Mótanefndar  __ 

__________nefndar 

62. þing Sundsambands Íslands haldið í Efstaleiti 7, Reykjavík, 24. og 25. mars 2017  

Samþykkir meðfylgjandi skilgreiningar á sundmótum á Íslandi og felur stjórn SSÍ að setja upp 

atburðadagatal sundársins 2017-2018 í samræmi við þetta.  

 

Meistaramót SSÍ 

 Íslandsmeistaramót í 25 metra laug  

o Topp 20 sundmenn í grein 

 Íslandsmeistaramót í 50 metra laug 

o Topp 20 sundmenn í grein 

 Aldursflokkameistaramót 

Krefjast mönnunar á alþjóðlegu stigi 

 

A-mót SSÍ 

 Undirbúningsmót fyrir ÍM25 og ÍM50 auk 

erlendra móta 

 Lágmarkamót fyrir ÍM25 og ÍM50 auk 

landsliðsverkefna 

 Allar keppnisgreinar í boði 

 LEN og FINA standard 

 2-3 daga mót 

 Lágmörk inn á mótið 

 Hugsað fyrir sundfólk 13 ára og eldra 

o Yngra sundfólk sem hafa náð 

góðum tökum á keppni velkomið 

 Möguleiki á erlendu sundfólki 

 Hugsað fyrir sundfólk sem er nálægt 

lágmörkum fyrir ÍM mótin 

 Sex mót á atburðadagatali 

o Þrjú mót í aðdraganda að hvoru 

ÍM 

Krefjast mönnunar á meistarmótsstigi 

 

B-mót SSÍ 

 Undirbúningsmót fyrir AMÍ og ÍM 

 Lágmarkamót fyrir AMÍ og ÍM 

 Valdar keppnisgreinar í boði 

 1-2 daga mót 

 Sundfólk eigi skráða löglega tíma 

 Hugsað fyrir sundfólk sem hafa náð 

góðum tökum á mótum 

o Eldra sundfólk velkomið 

 Sundfólk sem hefur lokið C-mótsstigi 

o Hafa náð hæfni til að keppa 

 Fjögur mót á atburðadagatali 

Mönnun ekki á meistaramótsstigi 

 

C-mót SSÍ 

 Undirbúningsmót fyrir B-mót SSÍ 

 Fáar keppnisgreinar í boði 

 Keppnisgreinar stig vaxandi á tímabilinu 

 1 dags mót 

 Engin lágmörk 

o Hámörk á mótið eru AMÍ lágmörk 

í hverri grein 

 Hugsað fyrir sundfólk sem er að stíga sín 

fyrstu skref á mótum 

 Innanfélagsmót sem mögulega eru opin 

öðrum 

 Tímataka er lögleg þ.e. tvær klukkur á 

braut 

A.m.k. einn dómari á mótinu 

 

Greinargerð: 

Á formannafundi haustið 2016 var nokkrum aðilum falið að koma með tillögu um hvernig skilgreina 

ætti mót inn á atburðadagatal SSÍ, m.a. með það fyrir augum að allir væru ekki að keppa allar helgar 

yfir veturinn, mótin væru getuskipt o.s.frv. 


