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Stigamót í dag 
•  Stigamót eru mót þar sem að keppendur safna sér 

stigum fyrir þáttöku á röðunarmóti, röðunarmót er 
haldið fyrir hvert stórmót. Heimsmeistaramót eru 
haldinn á sléttum ártölum, Norðurlandamót og 
Evrópumót á Oddatöluárum 

•  Stigalistar á Íslandi eru tveir, á Suðurlandi og á 
Norðurlandi. Keypt er einu sinni í mánuði á hvorum 
landshlutanum fyrir sig. Ekki er heimilt að taka þátt í 
hreinu stigamóti á báðum stöðum í sama 
mánuðinum. Ekki er mælt með því að taka þátt í 
stigamóti á öðrum stað en þínu heimasvæði.  
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•  Stigamót eru kynjaskipt.  
•  Kastað er upp á hver byrjar að búlla, búllið 

gengur í gegn – þetta gildir líka í riðlum.  
•  Ekki eru aðrir drykkir nema vatn sem 

mótshaldari sér um að koma með á svæðið 
leyfðir á keppnisstað. Aðrir drykkir skulu vera 
neyttir á sér afmörkuðum svæðum.  

•  Keppendur eru hvattir til að mæta snyrtilega 
til klæða 
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Stigagjöf stigamóta í dag 

•  1. sæti  = 28stig 
•  2. sæti  = 21stig 
•  3-4 sæti = 15stig 
•  5-8 sæti = 10 stig 
•  9-16   = 6 stig 
•  17-32  = 3 stig 
•  33 og upp = 1 stig 

www.dart.is 

1. sæti    =  21stig 
2. sæti  = 15stig 
3-4. sæti  = 10.stig 
5-8 sæti = 6. stig 
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Röðunarmót í dag 

•  Talinn eru a.m.k 12 stigamót, þar af telja 10.  
•  Semsagt 2 slökustu detta út.   
•  Efsti maður á stigalista Suðurlands fær 

sjálfkrafa boð um sæti í landsiðinu.  
•  Keppendur í 2.-9. sæti mæta þeim sem 

verða í sætum 1-4 á lista Norðurlands í 
keppni um hin þrjú sætin í liðinu.  
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Röðunarmót í dag (KK) 

Efsti maður á stigalista Suðurlands fær 
sjálfkrafa boð um sæti í landsiðinu.  

Keppendur í 2.-9. sæti mæta þeim sem verða 
í sætum 1-4 á lista Norðurlands í keppni um 
hin þrjú sætin í liðinu.  
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Röðunarmót í dag (KVK) 

Fjórar efstu á stigalista Suðurlands og fjórar 
efstu á stigalista Norðurlands mætast.  



Vangaveltur !  

•  Afhverju er ekki keppt um 3. sætið á 
stigamótum? 

•  Á Íslandsmeistari að fá sjálfkrafa sæti í 
landsliðinu? 

•  Er hægt að krefjast þess að það sé haldið 
utan um meðaltal spilara? 

•  Ef að einstaklingur flytur erlendis, á að íhuga 
hann inn í landsliðið ?  
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•  Gengur það upp að hafa sér stigamót á 
Reykjanesi? 

•  Á landsliðmaður/kona að hafa íslenskt 
ríkisfang eða eigum við að fara eftir WDF 
reglum en í þeim segir að einstaklingur skal 
hafa haft búsetu í landinu í a.m.k 3 ár og 
ekki hafa keppt fyrir hönd annars lands í 3 ár 
á undan og 3 ár á eftir.  
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Tillaga A 
•  Hugmyndin er sú að allir spili við alla og þá spila allir jafn marga 

leiki sem gerir mótið skýrmerkilegra. 

•  Það skal tekið fram að þessi teikning að mótsfyrirkomulagi er 
aðeins grunnhugmynd sem má toga og tegja í allar áttir en við 
leggjum upp með að Reykjanes verði með sér stigalista og teljum 
að þá sé tækifæri til að teikna upp nýtt fyrirkomulag á röðunarmóti. 

•  Mikilvægt er að finna tvo einstaklinga til að sinna landsliðunum og 
þá helst að þeir taki verkefnið að sér til tveggja ára í senn. 
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Tillaga B 
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•  Allir leikir verða b.a. 7  
•  Á hverju móti verða leiknar nákvæmlega þrjár umferðir.  
•  Allir leikmenn leika nákvæmlega þrjár umferðir ef fjöldi þátttakenda er 

slétt tala. Ef fjöldinn er oddatala situr einn leikmaður hja� i� hverri 
umferð alls munu þa� þrír leikmenn sitja hja� hver þeirra einu sinni.  

•  Fyrir 1. umferð er dregið verður um röð keppenda og hrein hending mun 
ráða hver spilar við hvern.  

•  Í 2. umferð leika annars vegar innbyrðis sigurvegarar úr 1. umferð og 
hinsvegar tapararar 1. umferðar, e.t.v. með einni undantekningu. 
Hjáseta meðhöndlast sem sigur gegn ,,huldumanni”.  

•  Í 3. umferð leika á sama hátt innbyrðis tvöfaldir sigurvegarar, einfaldir 
sigurvegarar og tvöfaldir taparar. Þetta verður þannig útfært að svo 
miklu leyti sem það er unnt, e.t.v. með tveimur undantekningum. 
Sem áður meðhöndlast hjáseta sem sigur gegn ,,huldumanni”.  



Tillaga B 
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Tillaga B 
•  Aths. 
Þetta kerfi er nokkurs konar ,,tvöfaldur loosers bracket”.  

•  Sjáanlegir kostir við þetta kerfi: 
1) Allir leikir eru eins, allir b.a.7. Aldrei er spilað b.a.3. 
2) Allir leikir skipta máli og mikilvægi allra leikja er það sama. 
3) Allir leikirnir eru spennuleikir og gefa æfingu í að ,,duga eða 
drepast”. (ekkert leggjahlutfall)  

•  4) Allir leikmenn fá sama fjölda leikja, burtséð frá hjásetu. (Allir 
eru búnir á sama tíma.) 
5) Þó sárt sé að tapa 1. leik, þá fá allir annað tækifæri – og 
annað. En þeir sem vinna 1. leik njóta líka góðs af sigri sínum. 
6) Tímalengd móts er allvel fyrirsjáanleg. (Giska má á 4 tíma 
miðað við 16 leikmenn eða færri). 
7) Stigagjöf virðist laus við flesta galla núverandi stigakerfis. Sér í 
lagi er hvert mót öðru sambærilegra.  
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Tillaga B 
•  Sjáanlegir gallar: 

1) Kerfið er ögn þungt í vöfum og gengur ekki sjálfkrafa. 
2) Reynslu af mótum með þessu hætti vantar. (Fyrr en 
hún er fengin er e.t.v. varasamt að slá því föstu að kerfið 
sé til bóta.) 
3) Eftir er að útfæra skrifarakerfi, en þetta ætti ekki að 
geta orðið vandi.  

•  4) Á einstaka móti er mögulegt að vera ,,tvöfalt óheppinn” 
þ.e. mæta oftar en einu sinni sterkum spilurum. Líkur á 
því eru þó ekki mjög miklar og kerfið er a.m.k. til 
muna ,,mildara” en hreinn útsláttur. 
5) Stigagjöf gerir ekki vel upp á milli manna, hugsanlegt 
er að margir fái sama stigafjölda.  
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