
  

 

 

 

 

 

Tilkynning 

 ÍM-50 2019 

 
Ágætu félagar. 

Íslandsmeistaramótið í 50m laug verður haldið í Laugardalslaug í Reykjavík dagana 5-7. apríl nk.  

Skráningarfrestur rennur út mánudaginn 25. mars og verða fyrstu drög að keppendalista sett á vef 
SSÍ í seinasta lagi mánudaginn 1. apríl. Við minnum á að skila „Proof of Time“ skjali samhliða 
skráningum. Öðruvísi verða skráningar ekki teknar gildar. 

Félög skulu skila inn skráningum úr Splash Team Manager en skráningarformið er að finna í viðhengi 
með þessum pósti og á heimasíðu mótsins. Þau félög sem ekki hafa aðgang að Splash forritinu skulu 
skila skráningum í Excel skjali eigi síðar en föstudaginn 22. mars. Nauðsynlegt er að taka fram fullt 
nafn og kennitölu keppenda, greinar, gilda tíma og hvenær þeim er náð. 

Við biðjum þjálfara og formenn að virða þessar dagsetningar og kynna sér vel reglur varðandi 
skráningar á sundmót SSÍ. 

Skráningar og fyrirspurnir sendast með rafrænum hætti á emil@iceswim.is. Félög skulu skila inn lista 
yfir þjálfara og liðstjóra samhliða skráningum sundmanna.  

Skráningar dómara sendast á Dómaranefnd SSÍ – skraningssimot@gmail.com 

Nánar um skráningu starfsmanna, annarra en dómara, hér að neðan. 

• Íslandsmót fatlaðra verður áfram haldið á sama tíma í samstarfi við Íþróttasamband Fatlaðra 
(ÍF). Það þýðir að keppendur undir ÍF munu synda með keppendum SSÍ í riðlum.  
Keppendur ÍF verða á öðrum lágmörkum en keppendur SSÍ en verða engu að síður raðað í 
riðla eftir skráðum tíma. Keppt verður eftir reglugerð SSÍ. 
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Skráning starfsmanna, annarra en dómara, á ÍM50 verður í opnu Google Doc skjali sem hægt er að 
skoða hér: 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Yr3UeuNZoB8ooOnuaPy7bswrxYv6UNTq
rwWcpEVhZs/edit?usp=sharing 
 
Hægt er að skrá sig í skjalið beint og uppfærist það sjálfkrafa. Því er tryggt nýjasta 
útgáfan er alltaf sú sem þú skoðar.  
 
Ef villa er í skjalinu eða vandræði að skrá, vinsamlegast hafið þá samband við 
undirritaðan (emil@iceswim.is eða 6591300) 
 

• Náist ekki fullnægjandi skráning starfsmanna á mótshluta, verður þeim mótshluta frestað 
og/eða aflýst.  

RÚV sendir beint frá úrslitahluta laugardagsins og verður fyrirkomulagið með verðlaunaafhendingar 
því ekki eins í þeim hluta og hinum tveimur úrslitahlutunum. Fyrirkomulagið verður tilkynnt síðar. 

Mótið er síðasta tækifæri til að ná HM lágmarki hér á landi og hefur verið staðfest af FINA sem löglegt 
lágmarkamót fyrir Ólympíuleikana í Tokyo 2020. 

Nánari upplýsingar, reglugerðir, lágmörk og annað er að finna á ÍM50 síðunni á heimasíðu SSÍ: 

http://www.sundsamband.is/sundithrottir/sundmot/im-50/ 

 

Með sundkveðju, 
Emil Örn Harðarson 
Mótastjóri SSÍ  
659-1300 
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