
Mót Riðill

Dags Spjald

1. 2. 3. 4. Sæti

1. =

2. =

3. =

4. =

Tími

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

1-3 (4)

2-4 (3)

Geisli Hreinsson

Mikael Máni Sigurðsson

1-2 (4)

3-4 (2)

4-1 (3)

2-3 (1)

Íslandsmót Cricket A

13.3.2021

Friðrik Diego

Alex Máni Pétursson

Spilað er best af 5

Báðir spilarar fá 6 æfingapílur áður en búllað er.
Fyrrnefndur byrjar að búlla

Búllið gengur í gegn

Klukka mótstjóra gildir

Ef leikmaður er ekki mættur á línu þegar leikur á að 
hefjast tapar hann leiknum sjálfkrafa 3-0. Leikmaður 

fær áminningu í fyrsta skiptið en verður vísað úr 
keppni í seinna skiptið.

Aðeins vatn leyft á keppnissvæði

Það er á ábyrgð keppanda að skráð skor sé rétt áður 
en pílur eru teknar úr spjaldinu. Ekki er hægt að breyta 

skráðu skori eftir að andstæðingur hefur kastað.



Mót Riðill

Dags Spjald

1. 2. 3. 4. Sæti

1. =

2. =

3. =

4. =

Tími

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

Markús Darri Jónasson

Íslandsmót Cricket B

13.3.2021

Sigurður Fannar Stefánsson

2-3 (1)

1-3 (4)

2-4 (3)

Kristian Zebolc

Einar Óskarsson

1-2 (4)

3-4 (2)

4-1 (3)

Spilað er best af 5

Báðir spilarar fá 6 æfingapílur áður en búllað er.
Fyrrnefndur byrjar að búlla

Búllið gengur í gegn

Klukka mótstjóra gildir

Ef leikmaður er ekki mættur á línu þegar leikur á að 
hefjast tapar hann leiknum sjálfkrafa 3-0. Leikmaður 

fær áminningu í fyrsta skiptið en verður vísað úr 
keppni í seinna skiptið.

Aðeins vatn leyft á keppnissvæði

Það er á ábyrgð keppanda að skráð skor sé rétt áður 
en pílur eru teknar úr spjaldinu. Ekki er hægt að breyta 

skráðu skori eftir að andstæðingur hefur kastað.



Mót Riðill

Dags Spjald

1. 2. 3. 4. Sæti

1. =

2. =

3. =

4. =

Tími

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

Þórhallur Birgisson

Íslandsmót Cricket C

13.3.2021

Friðrik Rokk Kristinsson

1-3 (4)

2-4 (3)

Andrés Björnsson

Matthías Örn Friðriksson

1-2 (4)

3-4 (2)

4-1 (3)

2-3 (1)

Spilað er best af 5

Báðir spilarar fá 6 æfingapílur áður en búllað er.
Fyrrnefndur byrjar að búlla

Búllið gengur í gegn

Klukka mótstjóra gildir

Ef leikmaður er ekki mættur á línu þegar leikur á að 
hefjast tapar hann leiknum sjálfkrafa 3-0. Leikmaður fær 

áminningu í fyrsta skiptið en verður vísað úr keppni í 
seinna skiptið.

Aðeins vatn leyft á keppnissvæði

Það er á ábyrgð keppanda að skráð skor sé rétt áður en 
pílur eru teknar úr spjaldinu. Ekki er hægt að breyta 

skráðu skori eftir að andstæðingur hefur kastað.



Mót Riðill

Dags Spjald

1. 2. 3. 4. Sæti

1. =

2. =

3. =

4. =

Tími

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

Björn Steinar Brynjólfsson

Íslandsmót Cricket D

13.3.2021

Kristján Sigurðsson

1-3 (4)

2-4 (3)

Ágúst Aðalsteinsson

Edvard Þór Indriðason

1-2 (4)

3-4 (2)

4-1 (3)

2-3 (1)

Spilað er best af 5

Báðir spilarar fá 6 æfingapílur áður en búllað er.
Fyrrnefndur byrjar að búlla

Búllið gengur í gegn

Klukka mótstjóra gildir

Ef leikmaður er ekki mættur á línu þegar leikur á að 
hefjast tapar hann leiknum sjálfkrafa 3-0. Leikmaður 

fær áminningu í fyrsta skiptið en verður vísað úr keppni 
í seinna skiptið.

Aðeins vatn leyft á keppnissvæði

Það er á ábyrgð keppanda að skráð skor sé rétt áður en 
pílur eru teknar úr spjaldinu. Ekki er hægt að breyta 

skráðu skori eftir að andstæðingur hefur kastað.



Mót Riðill

Dags Spjald

1. 2. 3. 4. Sæti

1. =

2. =

3. =

4. =

Tími

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

Jesper Sand Poulsen

Íslandsmót Cricket E

13.3.2021

Magnús Már Magnússon

1-3 (4)

2-4 (3)

Ásgeir Stefánsson

Guðlaugur Gústafsson

1-2 (4)

3-4 (2)

4-1 (3)

2-3 (1)

Spilað er best af 5

Báðir spilarar fá 6 æfingapílur áður en búllað er.
Fyrrnefndur byrjar að búlla

Búllið gengur í gegn

Klukka mótstjóra gildir

Ef leikmaður er ekki mættur á línu þegar leikur á að 
hefjast tapar hann leiknum sjálfkrafa 3-0. Leikmaður 

fær áminningu í fyrsta skiptið en verður vísað úr keppni 
í seinna skiptið.

Aðeins vatn leyft á keppnissvæði

Það er á ábyrgð keppanda að skráð skor sé rétt áður en 
pílur eru teknar úr spjaldinu. Ekki er hægt að breyta 

skráðu skori eftir að andstæðingur hefur kastað.



Mót Riðill

Dags Spjald

1. 2. 3. 4. Sæti

1. =

2. =

3. =

4. =

Tími

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

Sigurður Aðalsteinsson

Íslandsmót Cricket F

13.3.2021

Bogi Rafn Einarsson

1-3 (4)

2-4 (3)

Jón Arnberg

Hallur Guðmundsson

1-2 (4)

3-4 (2)

4-1 (3)

2-3 (1)

Spilað er best af 5

Báðir spilarar fá 6 æfingapílur áður en búllað er.
Fyrrnefndur byrjar að búlla

Búllið gengur í gegn

Klukka mótstjóra gildir

Ef leikmaður er ekki mættur á línu þegar leikur á að 
hefjast tapar hann leiknum sjálfkrafa 3-0. Leikmaður 

fær áminningu í fyrsta skiptið en verður vísað úr keppni 
í seinna skiptið.

Aðeins vatn leyft á keppnissvæði

Það er á ábyrgð keppanda að skráð skor sé rétt áður en 
pílur eru teknar úr spjaldinu. Ekki er hægt að breyta 

skráðu skori eftir að andstæðingur hefur kastað.



Mót Riðill

Dags Spjald

1. 2. 3. 4. Sæti

1. =

2. =

3. =

4. =

Tími

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

Jason Wright

Íslandsmót Cricket G

13.3.2021

Viðar Valdimarsson

1-3 (4)

2-4 (3)

Orri Freyr Hjaltalín

Arnór Stígsson

1-2 (4)

3-4 (2)

4-1 (3)

2-3 (1)

Spilað er best af 5

Báðir spilarar fá 6 æfingapílur áður en búllað er.
Fyrrnefndur byrjar að búlla

Búllið gengur í gegn

Klukka mótstjóra gildir

Ef leikmaður er ekki mættur á línu þegar leikur á að 
hefjast tapar hann leiknum sjálfkrafa 3-0. Leikmaður 

fær áminningu í fyrsta skiptið en verður vísað úr 
keppni í seinna skiptið.

Aðeins vatn leyft á keppnissvæði

Það er á ábyrgð keppanda að skráð skor sé rétt áður 
en pílur eru teknar úr spjaldinu. Ekki er hægt að breyta 

skráðu skori eftir að andstæðingur hefur kastað.



Mót Riðill

Dags Spjald

1. 2. 3. 4. Sæti

1. =

2. =

3. =

4. =

Tími

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

Scott Ramsay

Íslandsmót Cricket H

13.3.2021

Pétur Rúðrik Guðmundsson

1-3 (4)

2-4 (3)

Sebastian Spychala

Þorgeir Guðmundsson

1-2 (4)

3-4 (2)

4-1 (3)

2-3 (1)

Spilað er best af 5

Báðir spilarar fá 6 æfingapílur áður en búllað er.
Fyrrnefndur byrjar að búlla

Búllið gengur í gegn

Klukka mótstjóra gildir

Ef leikmaður er ekki mættur á línu þegar leikur á að 
hefjast tapar hann leiknum sjálfkrafa 3-0. Leikmaður 

fær áminningu í fyrsta skiptið en verður vísað úr 
keppni í seinna skiptið.

Aðeins vatn leyft á keppnissvæði

Það er á ábyrgð keppanda að skráð skor sé rétt áður 
en pílur eru teknar úr spjaldinu. Ekki er hægt að breyta 

skráðu skori eftir að andstæðingur hefur kastað.


