
    63. þing Sundsambands Íslands 
Íþróttamiðstöðinni í Laugardal 

15. júní 2019 
                                                                                                  Þingskjal nr: 2019 - 12 

 

 
 

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

63. þing Sundsambands Íslands haldið í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal 15. júní 2019  
Samþykkir að koma á Íslandsmóti félagsliða og felur stjórn SSÍ að hrinda henni af stað haustið 2019 
með meðfylgjandi reglugerð. Jafnframt felur þingið stjórn SSÍ að þróa mótaröðina áfram í samvinnu 
við þjálfara og félög. 

Íslandsmót félagsliða í sundi 
1.grein  
SSÍ stendur fyrir Íslandsmóti félagsliða í sundi hvern vetur á tímabilinu september til apríl.  Mótið ber heitið SMÍ. 
2. grein  
Á Íslandsmótinu er keppt um titilinn Íslandsmeistarar félagsliða í sundi. 
3. grein 
Íslandsmótið er mótaröð a.m.k. þriggja sundmóta í aðdraganda ÍM25 að hausti og a.m.k. þriggja sundmóta í aðdraganda að 
ÍM50 á vorönn, auk ÍM mótanna beggja. 
4. grein 
SSÍ gefur út á atburðadagatali hvenær mótin í mótaröðinni eru og félög sækja um til SSÍ að halda mótin. 
5. grein 
Á öllum mótum í mótaröðinni skal boðið upp á keppni í 100 metrum í öllum sundaðferðum, bringusund, baksund, 
flugsund, skriðssund og fjórsund auk kynblandaðs boðssunds. Kynblönduð boðsund skulu vera í 200 metrum í 25 metra 
braut, en í 400 metrum í 50 metra braut. 
6. grein 
Öll félög sem senda sundfólk á mót í mótaröðinni taka þátt í keppninni á jafnréttisgrundvelli. Tveir einstaklingar, einn af 
hvoru kyni, sem ná bestum árangri í sundaðferð á hverju móti fyrir sig, taka stig fyrir félagið samkvæmt meðfylgjandi töflu. 

Einstalingssund  Boðsund 
1. Sæti 20 stig 40 stig  
2. Sæti  18 stig 36 stig  
3. Sæti  16 stig 32 stig  
4. Sæti 14 stig 28 stig  
5. Sæti  12 stig 24 stig  
6. Sæti  10 stig 22 stig  
7. Sæti    8 stig 20 stig  
8. Sæti    6 stig 18 stig  
9. Sæti    4 stig 16 stig  
10. Sæti    2 stig 14 stig  

 
Samanlagður stigafjöldi félags úr hverju móti er tekinn saman og samanlagður stigafjöldi úr öllum mótum ræður úrslitum. 
Það félag sem nær hæstu samanlögðu skori á tímabilinu hlýtur titilinn Íslandsmeistari félagsliða. Séu félög jöfn að stigum 
ráða sæti í boðsundum á Íslandsmeistaramótum úrslitum. Séu félög ennþá jöfn ræður hlutkesti úrslitum. 
6. grein 
Það félag sem flest stig fær samanlagt er krýnt Íslandsmeistari félagsliða í sundi og fær að launum farandbikar sem getur 
unnist til eignar ef félag sigrar þrjú ár í röð.  
7. grein 
Heimilt er að nefna mótaröðina í höfuðið á styrktaraðila. 
 
Greinargerð 
Félög hafa kallað eftir því að geta sótt í Ferðasjóð ÍSÍ styrki til að komast á mót í aðdraganda ÍM25 og 
ÍM50. Þessi tillaga er hluti af þeirri lausn sem leitað hefur verið að og leysir að hluta eða öllu leyti 
þann vanda sem félögin hafa verið í gagnvart sjóðnum. SSÍ hefur einnig verið þátttakandi í 
Meistaraviku RÚV undanfarin ár. Samkvæmt því sem sérfræðingar hafa sagt okkur vantar lokahnykk í 
sundhluta Meistaravikunnar til að hún nái tilgangi sínum. Þess vegna væri mjög við hæfi að lyfta bikar 
í lok útsendingar á ÍM50. 


