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Þátttaka í skylmingamótum á Evrópubikarmótum, Heimsbikarmótum, 
Evrópumeistaramótum og Heimsmeistaramótum 
 

Til að öðlast þátttökurétt á skylmingamótum erlendis þurfa iðkendur að stunda æfingar af kappi og 
vera í fyrstu fjórum sætunum á stigalista SKY.  Iðkendur í efstu fjórum sætunum á stigalista SKY, sem 
hafa að auki yfir 75% mætingu á æfingar, öðlast kepnnisrétt á Evrópubikarmótum, 
Heimsbikarmótum, Evrópumeistaramótum og Heimsmeistaramótum fyrir, U17, U20, fullorðinsflokki. 

Styrkir SKY  
Grunnstyrkur SKY og viðbótarstyrkur SKY eru styrkir til keppenda sem taka þátt á skylmingamótum í 
ofantöldum mótum og er upphæð þeirra ákveðinn árlega af stjórn SKY. 

Til að hljóta grunnstyrk þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur: 

• Iðkendur með mætingu yfir 85% hljóta fullan grunnstyrk 
• Iðkendur með mætingu  milli 75% til 85% hljóta hálfan grunnstyrk 
• Iðkendur með mætingu undir 75% eiga ekki rétt á grunnstyrk 

Til að hljóta viðbótarstyrk þarf að ná árangri á mótum, sjá Hvatakerfi. 

Keppnisáætlun 
SKY setur upp keppnisáætlun fyrir aðildarfélög sín, sem þjálfarar hvers félags vinna með, í byrjun 
hvers keppnistímabils.   

Æfingaáætlun 
Iðkendur fylgja æfingaáætlun sem þjálfari hvers félags setur upp, sem byggir á keppnisáætlun sem 
SKY leggur fram í byrjun hvers keppnistímabils.  Skyldumæting er á landsliðsæfingar sem fara fram í 
Skylmingamiðstöðinni. 

Stigalisti SKY 
Stigalista SKY er viðhaldið af SKY og er hann uppfærður af framkvæmdastjóra.   
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Hvatakerfi 
Heimsmeistara- og  Evrópumeistaramót / Heimsbikarmót fullorðinna og U20 (Junior) 

• Komast upp úr riðlakeppni 
• Viðbótarstyrkur við grunnstyrk 

• Komast í 64 manna útsláttarkeppni (DE64) 
• Allur kostnaður við keppnisferðina greiddur 

• Komast í 32 manna útsláttarkeppni (DE32) 
• Allur kostnaður við keppnisferðina greiddur og næsta keppnisferð að fullu greidd 

Evrópska mótaröðin  U17 / EFC Cadet Circuit 
EFC CC mót: Styrkleiki 1 (keppendur: 1-100, lönd: 8-12) 

• Komast í 32 manna útsláttarkeppni (DE32) 
• Viðbótarstyrkur við grunnstyrk 

• Komast í 16 manna útsláttarkeppni (DE16) 
• Allur kostnaður við keppnisferðina greiddur 

• Komast í 8 manna útsláttarkeppni (DE8) 
• Allur kostnaður við keppnisferðina greiddur og næsta keppnisferð að fullu greidd 

EFC CC mót: Styrkleiki 2 (keppendur: 101-200, lönd: 13+) 
• Komast í 64 manna útsláttarkeppni (DE64) 

• Viðbótarstyrkur við grunnstyrk 
• Komast í 32 manna útsláttarkeppni (DE32) 

• Allur kostnaður við keppnisferðina greiddur 
• Komast í 16 manna útsláttarkeppni (DE16) 

• Allur kostnaður við keppnisferðina greiddur og næsta keppnisferð að fullu greidd 

EFC CC mót: Styrkleiki 3 (keppendur: 200 +, lönd: 13+) 
• Komast í 128 manna útsláttarkeppni (DE128) 

• Viðbótarstyrkur við grunnstyrk 
• Komast í 64 manna útsláttarkeppni (DE64) 

• Allur kostnaður við keppnisferðina greiddur 
• Komast í 32 manna útsláttarkeppni (DE32) 

• Allur kostnaður við keppnisferðina greiddur og næsta keppnisferð að fullu greidd 
 

Keppnistímabilið 2022-2023 
Grunnstyrkur SKY * 60.000 – 100.000 kr. 
Viðbótarstyrkur við grunnstyrk SKY  * 40.000 – 60.000 kr. 
 
*Upphæð ákvarðast af stjórn SKY  fyrir hvert mót 


