AMÍ 2021
TÆKNIFUNDUR
Fimmtudaginn 24. júní 2021 – Brekkuskóli kl: 20:40

Stigakeppni
6 einstaklingsgreinar per keppanda
Stigakeppni eftir aldursflokkum
2 hröðustu keppendurnir úr hverju liði í hverjum flokki getur tekið stig í hverri grein
1 boðsundssveit frá hverju liði getur tekið stig í hverri grein og aldursflokki – skal merkt A sveit (Team 1).
Aðrar sveitir geta þó tekið verðlaun.

Verðlaun
Gull, silfur og brons fyrir 1-3. sæti í hverjum aldursflokki
Sérstök verðlaun fyrir 4-6. sæti í hverjum aldursflokki (ekki í boðsundum)
Á lokahófinu veitum við verðlaun fyrir stigahæstu einstaklingana skv. reglum mótsins og stigatöflu FINA
12 ára og yngri fá þátttökuverðlaun – afhending í upphafi 4. hluta (laugardagseftirmiðdagur)
Verðlaunaafhending er samkvæmt dagskrá hverju sinni (sjá mótsskrá). Það er á ábyrgð þjálfara og
liðsstjóra félaganna að tryggja það að keppendur skili sér í verðlaunaafhendingu hverju sinni.
Verðlaunahafar safnast saman í horninu við útiklefana og marsera svo hringinn um laugina eftir að hafa
fengið sín verðlaun.

Riðlaröðun og boðsund
Í boðsundi má synda upp fyrir sig í aldursflokkum. Alltaf verða þó að vera 2 keppendur úr réttum
aldursflokki í sveitinni.
Í einstaklingsgreinum eru hröðustu 6 í hverjum flokki sett saman í síðustu riðla greinar; 1 riðill fyrir 12 ára
og yngri, 1 riðill fyrir 13-14 ára og 1 riðill fyrir 15-17 ára. Rest raðast í riðla eftir skráningartímum, óháð
aldursflokkum.
Boðsundum er raðað á brautir skv. stigastöðu liða eftir síðasta mótshluta á undan. A sveit stigahæsta liðs
fær braut 3, A sveit næsta liðs fær braut 4 o.s.frv. Boðsund í fyrsta mótshluta er raðað af handahófi.

Úrskráningar og boðsundsskráningar
Úrskráningar í greinar verða að koma inn á borð tæknibúrs innan 30 mínútna eftir að mótshluta á undan
lýkur.
Nafnalistar í boðsund verða að koma inn á borð tæknibúrs 30 mínútum áður en mótshluti hefst.
Við reynum að hafa ráslista næsta hluta staðfesta á netinu ekki síðar en 45 mín eftir að hluta lýkur.
10x50m boðsund: Má blanda liðum en kynjahlutföll þurfa að vera jöfn í sveitunum. Hámark 4 keppendur
15 ára og eldri í hverri sveit.

Úrslit og bein útsending
Úrslit og ráslistar eru birt á úrslitasíðu AMÍ 2021 á Swimrankings og í SplashMe forritinu:
Swimrankings: http://live.swimrankings.net/29821/
SplashMe: Iceland – Aldursflokkameistaramót Íslands 2021
Bein útsending verður frá mótinu á Youtube rás SSÍ: www.youtube.com/user/sundsambandid

Upphitun
Tveir hópar rótera í keppnislaug en hin laugin (Kerið) er í boði ef einhverjir þurfa meiri tíma.
Morgunhlutar: 7:30 – 8:10 og 8:10 - 8:50
Eftirmiðdagshlutar: 14:00 – 14:40 og 14:40 – 15:20 (sjá niðurröðun aftast)

Tengiliðir
Mótsstjórn: Hildur Friðriksdóttir, s: 892-4181, hildurfri@gmail.com
Mótastjóri SSÍ: Emil Örn Harðarson, s: 663-0423, emil@iceswim.is
Sundlaug Akureyrar: 461-4455
Húsvörður Brekkuskóla: 696-7045
Læknavaktin á Akureyri: 848-2600
Neyðarlínan 112

Tenglar
AMÍ síða Óðins: https://www.odinn.is/is/ami-2018/ami-a-akureyri-2021
AMÍ síða SSÍ: www.sundsamband.is/ami-2021
AMÍ upplýsingasíðan á Facebook: https://www.facebook.com/AM%C3%8D-2021-103422741948690

Röðun í upphitun

