
Útgáfa 1.1 – 24.2.2016 

Gátlisti til mótshaldara 

Listann skal senda án undantekninga á ski@ski.is fjórum dögum fyrir mót. Tengiliður 
mótshaldara við SKÍ er ábyrgur fyrir því að þessar upplýsingar berist á réttum tíma. 

Staðsetning: Dagsetning: 

Grein: Flokkur: 

Mótstjóri: 

Brautarstjóri: 

Tímatökustjóri: 

Kynnir: 

Ræsir: 

Veðurspá og veðurútlit: 

Brautarstæði og aðstæður: 

Hver sér um útdrátt/röðun í 
ráshópa? 

Hefur dagskrá verið samin og 
kynnt? 

Verður fánaborg á mótsstað? 

Já                    Nei 

Björgunarsveit/sjúkravakt. 

Umsjón:

Verðlaunapeningar tilbúnir? 

Já                      Nei     

Panta skal sérútbúna verðlaunapeninga frá ,,Gullsmiðir 
Sigtryggur og Pétur“ á Akureyri fyrir öll bikarmót, 
Unglingameistaramót (UMÍ) og Skíðamót Íslands (SMÍ). 

Er búið að yfirfara tengla og kapla? 

Já                     Nei 

Hefur tímatökubúnaður verið prufaður nýlega? 

  Já                    Nei 
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Er merking gönguleiða tilbúin? 

Já                    Nei 

Merking vegalengda tilbúin? 

Já                    Nei 

Merking styttri leiða tilbúin? 

Já                    Nei 

Er leið fyrir almenning á meðan móti stendur? 

Já                    Nei 

Fjöldi er vinnur að uppsetningu 

merkinga? 

Fjöldi brautavarða? 

Hvar verða úrslit aðgengileg og hver sér um að 
koma úrslitum til SKÍ? Senda á ski@ski.is 

Heimasíða: Nafn ábyrgðaraðila: 

Mótshaldara ber að kalla eftir auglýsingaborðum, 
fánum og rásnúmer frá SKÍ til að nota á mótstað. 

Hver sér um það? 

Eftirlitsmaður mótsins er: 

Annað sem mótshaldari vill koma á framfæri við SKÍ: 
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