
Undankeppni Meistari Meistaranna  

Verklagsreglur 

 

Fjöldi þátttakenda Fjöldi riðla Fjöldi raðað Útsláttur 

1 0 0 Sjálfgefið 

2 0 0 Beint í úrslitaleik 

3 1 0 2 

4-7 2 2 4 

8-15 3 4 8 

16-32 8 8 16 

33-48 16 8 16 

49-63 16 8 16 

64 og yfir - 8 Beinn útsláttur 

Röðun í riðla 

A B C D E F G H 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr.8 

Spilað er best af 5 í riðlum 

        Stigagjöf 

Sæti Stig 

1. sæti 28 

2. sæti 21 

3-4. sæti 15 

5-8. sæti 10 

9-16. sæti 6 

17-32. sæti 3 

33. og neðar 0 

 

 

Annað 

Mótstjórn er í höndum hvers félags fyrir sig. Mótið er opið öllum greiddum félagsmönnum hvers 

félags. Ekki er hægt að taka þátt í móti hjá öðru félagi en þú ert skráð/ur í.  

Röðun í riðla miðast við heildarstig á stigalista hvers félags. Aðrir eru dregnir að handahófi í riðla. 

Draga skal 1 nafn í riðil A, síðan 1 nafn í riðil B og þannig koll af kolli þar til ekki næst jöfn tala í riðla. 

Þá skal dreginn riðill af handahófi með nafni af handahófi þar til öllum keppendum hefur verið komið 

fyrir í riðli. 

Séu leikir þannig að tveir eða fleiri riðlar þurfa að vera á sama spjaldi skal kastað uppá hvaða riðill 

byrjar leik. Keppendur í riðlinum sem bíður skulu kasta sín á milli hvor skrifar leik, og síðan gerir hinn 

riðillinn hið sama til að velja skrifara fyrir seinni riðilinn. 

Keppendur sem ekki komast upp úr sínum riðli þurfa að skrifa leiki í útslætti og er óheimlit að 

yfirgefa keppnisstað án samþykkis frá mótstjórn. 

Úrslit úr mótum þurfa að berast ÍPS innan 24 tíma.  

Gjald fyrir hvern spilara er 750 kr per mót og skal greiðast til ÍPS innan tveggja daga. Félögum er 

frjálst að ákveða upphæð keppnisgjalds. Félögum er ekki heimilt að rukka spjaldaleigu vegna þessara 

móta. 

Útsláttarkerfi: 

Sigurvegurum hvers riðils er raðað í útslátt skv útsláttarblaði. 

Aðrir sem komast upp úr sínum riðli er raðað af handahófi á 

móti þeim. Spilari sem lendir í öðru sæti í sínum riðli getur 

þó ekki verið dreginn á móti þeim sem lendir í fyrsta sæti í 

sama riðli í fyrstu umferð útsláttar. Útsláttarblað má sjá á 

næstu síðu. 

Spilað er best af 7 leggjum alla leið í útslætti 



Útsláttakerfi ÍPS 

 

 


