SKRÁNINGARFERLI Á
MÓT FSÍ
HÉR MÁ SJÁ ALLAR UPPLÝSINGAR UM SKRÁNINGAR Á MÓT FSÍ

ÁHALDAFIMLEIKAR KVK OG KK
• Á öllum mótum í 5. – 4. þrepi lýkur skráningu 4. vikum fyrir mót og fer skráning fram í
gegnum þjónustugátt FSÍ.
• Ekki eru leyfilegar afskráningar nema að um meiðsli eða veikindi sé að ræða. Félög gætu
verið beðin um að skila inn læknisvottorði.
• Dómaraskráning skal skilað til skrifstofu, eftir að skrifstofa hefur sent út skipulag móts.
Minnst 2 vikum fyrir keppni. Með skipulagi fylgir fjöldi gilda fyrir hvert félag og dagsetning
með seinasta degi til að skila dómara. Eru félög beðin um að virða þann frest.
• Með skráningu dómara eiga að fylgja í hvaða mótshluta dómari gefur kost á sér.

ÁHALDAFIMLEIKAR KVK OG KK
• Á öllum mótum í 3. – 1. þrepi og frjálsum æfingum lýkur skráningu á mót á miðvikudegi
2,5 viku fyrir keppni.
• Ekki eru leyfilegar afskráningar nema að um meiðsli eða veikindi sé að ræða. Félög gætu
verið beðin um að skila inn læknisvottorði.
• Dómaraskráning skal skilað til skrifstofu, eftir að skrifstofa hefur sent út skipulag móts.
Minnst 2 vikum fyrir keppni. Með skipulagi fylgir fjöldi gilda fyrir hvert félag og dagsetning
með seinasta degi til að skila dómara. Eru félög beðin um að virða þann frest.
• Með skráningu dómara eiga að fylgja í hvaða mótshluta dómari gefur kost á sér.

HÓPFIMLEIKAR – ALLIR FLOKKAR
• Í þjónustugátt FSÍ er nú boðið uppá nýjan möguleika í skráningu. En þar er nú hægt að skrá liðaskráningu
og nafnaskráningu.

• 4 vikum fyrir mót skal skila inn liðaskráningum***. Þ.e.a.s einugis þarf að skrá fjölda liða í flokk. Skráning
er bindandi og séu lið dregin úr keppni þarf að greiða mótagjöld fyrir 14 þátttakendur.
• Viku fyrir mót (eða á föstudegi viku fyrir mót) þarf að vera búið að skila inn nafnalista liða í þjónustugátt
FSÍ.

• Dómaraskráningu skal skila til skrifstofu 3 dögum eftir að skipulag mótsins liggur fyrir. Senda skal inn
óskir dómara um hluta.
• *** Mikilvægt er að muna að skipulag er unnið út frá liðaskráningu. Því er mikilvægt að liðaskráningin sé
rétt. Ekki er tekið við skráningu liða eftir að skráningarfrestur er liðinn.

MIKILVÆGT AÐ MUNA !!!
• Þjónustugáttin lokar alltaf á miðnætti eða 23:59 á skráningardegi.
• Vegna tæknilegra atriða er skráningardagur í kerfinu alltaf settur degi seinna en hann í rauninni er.
• Dæmi: skráningu á þetta mót ( sjá mynd að neðan) lauk kl 23:59 6. janúar. En ekki 7.01 eins og stendur.

• Á þetta við um bæði liða- og nafnaskráningar.
• Allar skráningar sem að bætast við eftir þann tíma falla undir seinskráningar og eru mótagjöld fyrir þær
hærri. Allar seinskráningar þurfa að fara í gegum skrifstofu FSÍ.

ÞJÓNUSTUGÁTT FSÍ
• Skráning á mót í Þjónustugátt FSÍ í skrefum:

• Skref 1:Velja skrá á mót:

ÞJÓNUSTUGÁTT FSÍ
• Skref 2:Veljið mótið sem á að skrá á með því að ýta á stækkunarglerið.

ÞJÓNUASTUGÁTT FSÍ
• Skref 3: Ýtið á bláa krossinn til að skrá iðkendur:

ÞJÓNUSTUGÁTT FSÍ
• Skref 4: Þegar búið er að ýta á plúsinn kemur upp gluggi þar sem að nafn eða kennitala er
slegin inn… Eingöngu er hægt að skrá einstaklinga sem að eru skráðir með leyfi í kerfið.

ÞJÓNUSTUGÁTT FSÍ
• Skref 5:Velja einstakling og ýta á græna hakið til að vista skráningu.

ÞJÓNUSTUGÁTT FSÍ
Í hópfimleikum þarf að passa eftirfarandi atriði:
• Liðaskráningar:
• 1: Passa að lið séu skráð rétt. Öll lið nr 1 frá félagi séu númer 1 og lið nr 2 sé númer 2
o.s.f.v
• Dæmi: skráining í 3. flokki: Gerpla 1 Gerpa 2

