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1 Kappingar henda reglugerð er galdandi fyri 
a. Kappingarnar eru: 

1.  FM Vaksin (Senior) menn / kvinnur. 

2. FM Junior menn / kvinnur. 

3. FM Ung dreingir / gentur. 

4. FM Eldri (Masters). 

5. Kappingar, sum feløg undir Føroya Styrkisambandi (FSS) skipa fyri. 

 

2 Innbjóðingar, tilmelding og gjald 
a. FSS almannakunnger kappingar, sum FSS skipar fyri, og aðrar kappingar sum feløgini undir FSS 

skipa fyri í samstarvi við feløgini. Hetta verður gjørt sambært ásetingunum niðanfyri. Innbjóðing 

verður send út í seinasta lagi 4 vikur áðrenn kappingina. Innbjóðingin til kappingina skal kunna um:  

1. Slag av kapping.  

2. Dagfesting, tíðspunkt og stað.  

3. Møgulig kvalifikatiónskrøv. 

4. Nær og hvar innvigingin fer fram. 

5. Tilmeldingarfreist.  

6. Møguligt luttøkugjald, gjaldsfreist og hvar gjaldast skal.  

7. At kappingin er í tráð við kappingarreglugerðina og viðtøkurnar hjá FSS.  

8. Aðrar møguligar treytir, t.d um aldursuppbýti, útgerð, klæðnakrøv, hvussu úrslit vera lýst v.m.  

 

a. Teknað verður til kapping við telduposti ella aðrari netskipan. Tilmeldingin skal innihalda fylgjandi 

upplýsingar um íðkaran: Fult navn, føðingardag, vektbólk og byrjunarvekt. 

  

b. Tilmeldingar skulu vera fyriskiparunum í hendi í seinasta lagi 14 dagar áðrenn kappingina. 

Seintilmeldingar skulu vera fyriskiparunum í hendi í seinasta lagi tríggjar dagar áðrenn kappingina. 

Seintilmeldingar kunnu sýtast, um serligar umstøður gera seg galdandi.  

 

c. Kappingargjald skal vera goldið á konto í seinasta lagi 14 dagar áðrenn kappingina. 

Kontonummarið verður upplýst í innbjóðingini. Seintilmeldingargjald skal vera goldið á konto í 

seinasta lagi 3 dagar áðrenn kappingina. Við seintilmelding verður møguligt eykagjald álagt.  

 

d. Í sambandi við innvigingina hevur íðkarin loyvi til at flyta ein vektklassa upp í mun til tann 

vektklassan, ið íðkarin hevur upplýst í tilmeldingini, uttan so at annað er upplýst í innbjóðingini.  

 

e. Luttakaratalið til eina kapping kann verða avmarkað, um umstøðurnar eru soleiðis háttaðar, at tað 

er neyðugt. Hetta skal lýsast í innbjóðingini.  

 

f. Lyft verður í trikoti, um annað ikki verður upplýst í innbjóðingini. 

  



3 Reglur fyri kappingar og tiltøk undir FSS 
Hesar reglur eru galdandi fyri allar kappingar, hjá FSS og hjá feløgum undir FSS og íðkarar   

 

3.1 Skyldur felagsins 
At tryggja at FSS hevur góðkent kappingarstaðið, og at staðið/hølið er innrættað við fylgjandi 

umstøðum.   

 

b. Til sjálva kappingina: 

1. Palli.  

2. Frásøgufólki, kappingarleiðara og skrivaraborði við mikrofon.  

3. Dómaraborði, um møguleiki er til tess. 

4. Dómarastólum. 

5. Lýsingarveggi, um hetta er møguligt. 

6. Stýring til dómarar-Manuelt við fløggum ella stýring, har dømingin sæst við lampum ella á 

skíggja.  

7. Tíðarstýring fyri lyft (ur) og talvu, sum vísir hvat lyftarar ætla og hava lyft. Dómarar, áskoðarar 

og íðkarar skulu síggja hetta. 

8. Teldu við uppvørpu. Um hetta ikki er gjørligt, kann úrslitatalva við plássi fyri minst 12 íðkarum 

nýtast. Á teldu verður kappingin stýrd og skrásett við OWLCMF skipanini, rokniarksforriti ella 

aðrari góðkendari skipan.  

9. Sigursskammli. 

10. Atgongd til tráðleyst net (wifi). 

 

c. Kring kappingina: 

1. Skiftirúm m/k við við royndarvektum samsvarandi kappingarvektunum (ógreitt, hetta 

praktisera vit ikki) 

2. Innvigingarhøli við kappingarvekt og borði til tey, sum standa fyri innviging. At 

innvigingarlistar eru á pappíri, um talgilda skipanin OWLCMF ikki verður nýtt. 

3. Upphitingarhøli við hátalara og mikrofon, sum eru í sambandi við kappingarfrásøgufólkið, um 

hetta er møguligt. 

4. Høli til dopingroynd.  

5. Uppsetan/prýðing av kappingarstaði. 

6. At hóskandi tal av hjálparfólki er til staðar m.a vekthjálparfólk (loadarar) og hjálparfólk at 

fráboða úrslit, meðan kappingin fer fram. Vekthjálparfólkið skal hava fingið upplæring í at 

seta skivur á stongina. Vekthjálparfólkið hevur ábyrgd av at siga frá, um vektin á stongini ikki 

samsvarar við vektina, sum er upplýst á skíggjanum.  

 

d. Staðseting til fjølmiðlar og lýsingar um møguligt.  

 

e. FM-senior kann krevja áskoðaragjald. 

 

f. Um beinleiðis samband ikki er ímillum kappingarhøli og upphitingarhøli, skulu fyriskipararnir hava 

eitt fólk, ið er bindiliður ímillum kappingarleiðaran og luttakararnar.  

 



g. Fyriskipararnir kunnu - fyri at betra um umstøðurnar og fyri at gera tiltakið meir hugaligt - skipa fyri 

niðanfyri nevnda: 

1. Videosambandi ímillum kappingarpall og upphitingarhøli  

2. Hitarúmi  

3. Kappingarskrá  

4. Steypahandanum  

5. Undirhaldi í steðgum  

6. Felagsløtu eftir kappingina 

 

h. FSS og felagið, sum fyriskipar kappingina avtala hvussu úrslit vera fráboðaði og á hvønn hátt hetta 

verður gjørt. Úrslitini í kappingini (góðkend og ikki góðkend lyft, plassering osv) skulu helst 

skrásetast í OWLCMF skipanini, men skulu síðani førast inn í almennu úrslitaskipanina hjá FSS. Um 

telda ikki verður nýtt, kann pappírsskipan nýtast. 

 

i. Senda úrslitalista til FSS.  

 

j. Vekthjálparfólk – Nýtsla av vektstongum. Um 5 kg stong er til staðar, kann hendan nýtast. 

 

Bólkur  Samlað vekt  Vektstong 

Kvinnur í egnum bólki 

Til og við 14kg 5kg teknikkstong 

Til og við 24kg 10kg teknikkstong 

Yvir 24kg 15kg vektstong 

 

Bólkur  Samlað vekt  Vektstong 

Menn í egnum bólki 

Til og við 14kg 5kg teknikkstong 

Til og við 24kg 10kg teknikkstong 

Til og við 44kg 15kg stong 

Yvir 44kg 20kg stong 

 

Bólkur Uppbýti Samlað vekt Vektstong 

Menn og 

kvinnur í 

sama bólki 

 

Menn og 

kvinnur 

Til og við 14kg 5kg teknikkstong 

Til og við 24kg 10kg teknikkstong 

Kvinnur Yvir 24kg 15kg vektstong 

Menn Yvir 44kg 20kg stong 

 

 

 

 

 

  



3.2 Skyldan hjá FSS 
a. Seta kappingina á Árshjólið á FSS heimasíðuni. 

 

b. Almannakunngera kappingar og innbjóðingar til kappingar. 

 

c. Taka ímóti tilmeldingum, og leggja luttakaralistan á heimasíðu felagsins í fyrsta lagi fýra dagar og í 

seinasta lagi ein dag áðrenn, um FSS skipar fyri kappingini 

 

d. Tryggja, at tilmeldaðu íðkarar fylgja galdandi kappingarreglugerð. 

 

e. Boða fjølmiðlum frá, senda tíðindaskriv, áðrenn og eftir kapping. 

 

f. Samskipa væl við felagið sum fyriskipar, um øll viðkomandi viðurskifti, um ábyrgdarbýti viðvíkjandi 

fráboðanum, kunning og lýsingum, hvat slag av kapping talan er um, hvussu leingi kappingin heldur 

á, tal av pallum osv.  

 

g. Um FSS skipar fyri kappingini, syrgja fyri at frásøgufólk, kappingarleiðarar og onnur hjálparfólk eru 

til staðar.  

 

h. Møguliga fyriskipa gisting fyri „officials“ og íðkarum uttanlands.  

 

i. Um FSS skipar fyri kappingini, syrgja fyri heiðursmerkjum og vinningum.  

 

j. Møguliga áseta kappingarlækna.  

 

k. Tryggja, at metlistar verða dagførdir í úrslitsskipanini á heimasíðuni.  

 

l. Um FSS skipar fyri kappinginis tryggja at innvigingarlistar eru til staðar, um talgilda skipanin 

OWLCMF ikki verður nýtt.  

 

m. Um FSS skipar fyri kappingini, tryggja at kappingarstýringarskipan er klár, bæði til dómarar og 

íðkarar.  

 

n. Um FSS skipar fyri kappingini og talgilda skipanin ikki verður nýtt, seta dómmaraljós og ur upp. 

 

o. Áseta eina dómaranevnd, um kappinging krevur slíkt. Her verður hugsað um størri kapping, har 

neyðugt er at býta tær neyvu uppgávurnar í fleiri partar. Um einki krav er um at hava 

dómaranevnd, er tað FSS, sum skal átaka sær skyldurnar hjá dómaranevndini. 

 

 

  



3.3 Krøv og skyldur hjá dómaranevndini, tá hon er neyðug 
 

a. Áseta dómarar, tekniskt eftirlitsfólk, tíðtakara og møguliga dómaranevnd. Dómaranevndin skal 

fráboða FSS, um hesi hava tørv á gisting og um tey luttaka í møguligum felagsløtum eftir 

kappingina. 

 

b. Dómarar skulu hava dómaraprógv sambært reglugerð hjá FSS um dómaraútbúgving og døming, sí 

punkt 5. 

 

c. Dómarar skulu døma eftir reglugerð hjá FSS og IWF og mugu hvørki viðgera avgerðirnar innanhýsis 

ella samskifta við luttakarar og áskoðarar, meðan kappingin fer fram. 

 

d. Dømingin fer fram við lampuskipan ella við fløggum. Hvítt merkir góðkent, og reytt merkir ikki 

góðkent. Atkvøðuavgreiðslan skal henda, so skjótt sum vektin kemur niður á pallin aftur.  

 

e. Um altjóða dømingarskipan verður brúkt, verður atkvøtt, tá ið íðkarin stendur stillur við 

vektstongini í strektum ørmum.  

 

f. Høvðusdómarin og báðir síðudómararnir skulu sita í beinari linju við hóskandi frástøðu til íðkaran 

og minst 6m frá miðjuni á pallinum, soleiðis at teir kunnu døma lyftið frá trimum síðum. 

 

g. Høvðusdómarin gevur til kennar við orðinum "niður", at lyftið er liðugt. Um altjóða skipan verður 

brúkt, verður niðursignalið givið við bæði ljóði og ljósi.  

 

h. Um fløgg vera nýtt, skal ein síðudómari, tá hesin sær ein feil undir lyftinum, rætta hondina fram, so 

høvðusdómarin kann geva niðursignal.  

 

i. Tríggir dómarar standa fyri innvingini og um lutakast er. Kvinnuligur dómari innvigar kvinnur, sum 

luttaka 

 

j. Er ongin kvinnuligur dómari til staðar, eru kvinnur í trikoti tá innviging er og 200g verða tikin av 

staðfestu vektini.  

 

k. Er ongin mannligur dómari til staðar, eru menn í trikoti tá innviging er og 200g verða tikin av 

staðfestu vektini.  

 

l. Ábyrgdari fyri døming velur eitt tekniskt eftirlitsfólk, sum hevur eftirlit við teknisku útgerðini, 

avgreiðsluni av kappingini og útgerðini hjá íðkarum.  

 

m. Ábyrgdari fyri døming velur tíðtakara, sum passar kappingarurið, tryggjar, at ávaringarboð verða 

rætt givin og tryggjar, at luttakarar halda seg til ásettu tíðir. Um OWLCMS- skipanin verður brúkt, 

kann kappingarskrivarin eisini vera tíðtakari.  

 

n. Í FM-senior og størri altjóða tiltøkum kann ein dómaranevnd við trimum limum setast.   

 

o. Í øðrum kappingum kann ein dómari døma kappingina. 



 

p. Mótmæli ímóti at ein íðkari kann lyfta skal vera kappingarleiðaranum ella dómaranevndini í hendi 

áðrenn kappingardagurin byrjar. Um avgerð ikki verður tikin, kann íðkarin byrja kappingina, men 

fær ikki góðtikið úrslit fyrr enn avgerð er tikin í málinum. 

 

 

3.4 Aðrar ásetingar um kappingarfyriskipan 
a. Skyldur kappingarleiðarans: Tryggja at kappingin verður hildin í tráð við ætlanina uttan óneyðugar 

steðgir, og hjálpa við at loysa trupulleikar, ið munnu stinga seg upp. 

 

b. Skylda frásøgufólksins: At presentera luttakarar, dómarar, dómaranevnd. At kunngera tíðarfreistir, 

úrslit v.m. fyri luttakarum og áskoðarum 

 

c. Ein persónur kann hava fleiri uppgávur. 

 

d. Hjálparfólk og dómarar mugu ikki nýta alkohol áðrenn ella ímeðan kappingin fer fram. 

 

 

 

3.5 Skyldur hjá íðkara 
 

a. Tá ið ein luttekur í kappingum undir FSS, fær íðkarin í sama viðfangi lyftiloyvi (FSS endurskoðar 

ásetingina). 

 

b. Kapping uttanlands undir Merkinum krevur loyvi frá FSS.  

 

c. Íðkarar, sum ikki møta til kapping uttan at hava boðað frá ella av aðrari orsøk lata vera við at lyfta, 

kunnu meldast fyri ósportsligan atburð.  

 

d. Kappingarleiðarin kann nokta íðkarum, sum bera seg illa at undir kappingini, at kappast víðari og 

melda hesar til FSS.   

 

e. Ein íðkari kann einans lyfta fyri eitt felag.  

 

f. Um ein íðkari skiftir felag, skal íðkarin ella felagið geva gamla felagnum og FSS boð um hetta.  

 

g. Lyft verður í trikoti, um ikki annað er ásett í innbjóðingini.  

 

h. Trikot skal koma niður á hálvt lærið og kragin skal ikki vera ov niðurringaður. 

 

 

 



 

4 Kappingarloyvi hjá íðkarum 
FSS skal  viðgera hetta nærri. 

 

a. Kappingarloyvi fæst fyrstu ferð í einum kalendaraári, tá íðkarin luttekur í kapping undir FSS.  

 

b. Kappingarloyvi er galdandi fyri kalendaraárið.  

 

c. Nevndin í FSS gevur kappingarloyvi. 

 

 

5 Dómaraloyvi 
a. Dómaraloyvi kann fáast í nevndu raðfylgju:  

1. B-dómaraloyvi.  

2.  A-dómaraloyvi. 

3. Altjóða dómaraloyvi flokkur 2.  

4. Altjóða dómaraloyvi flokkur 1. 

 

b. FSS skipar fyri dómaraútbúgving í samstarvi við DVF og aðrar samstarvsfelagar (FSS skal viðgera, 

FSS skipar fyri, vit hava ikki dómaranevnd). FSS tryggjar at skeiðshaldarar hava neyðugu 

førleikarnar at útbúgva dómarar og tryggja neyðugu próvtøkurnar. Íðkarin ella felagið sum 

umboðar íðkarar søkja FSS um dómaraloyvi. 

 

c. B dómaraloyvi: Fyri at kunna fáa dómaraloyvi B skal umsøkjarin: 

1. Vera limur í felag undir FSS.  

2. Vera 18 ár ella eldri. 

3. Hava luttikið á dómaraskeiði sum FSS skipar fyri og staðið skrivligu og verkligu royndina á 

skeiðnum.  

 

d. A dómaraloyvi: Umsókn um dómaraloyvi A verður sent av felagnum hjá umsøkjaranum til FSS. Fyri 

at kunna fáa dómaraloyvi B skal umsøkjarin: 

1. Vera limur í felag undir FSS.  

2. Vera 18 ár ella eldri. 

3. Hava luttikið á dómaraskeiði sum FSS skipar fyri og staðið skrivligu og verkligu royndina á 

skeiðnum.  

4. hava staðið verkliga roynd í einari meistaraheitisskapping. 

5. hava staðið skrivligu og verkligu royndina við einum miðaltali á minst 85% 

 

e. Altjóða dómaraloyvi flokkur 2: Umsókn um altjóða dómaraloyvi flokkur 2 verður sent av felagnum 

hjá umsøkjaranum til FSS. Fyri at kunna fáa altjóða dómaraloyvi flokkur 2 skal umsøkjarin: 

1. Hava verið dómari í Føroyum í minst 5 ár og kunna skjalfesta hetta.  

2. Hava dømt minst 9 kappingar, harav minst tríggjar FM kappingar (Ung, Junior ella Vaksin). 

3.  Standa ástøðiligu royndina. 



4. Tann verkliga royndin skal vera á FM-senior støði ella hægri. 

5. Fyri at fáa dómaraloyvi skal umsøkjarin døma minst 100 lyft og hava dømt minst  

90% at teimum lyftunum rætt.   

 

f. Altjóða dómaraloyvi flokkur 1: Umsókn um altjóða dómaraloyvi flokkur 2 verður sent av felagnum 

hjá umsøkjaranum til FSS.  

1. Reglur um mannagongdir í sambandi við at flyta frá flokki 2 til flokk 1 eru  

 tilskilaðar í teknisku reglugerðini hjá IWF.  

 

g. Úttøka av dómarum til altjóða kappingar. FSS úttekur dómarar til fylgjandi tiltøk:  

1. FSS tiltøk. 

2. Altjóða kappingar. 

3. Úttøka til EM, HM og OL skal tó vera í samráði við nevndina í FSS.   

 

  



6 Reglugerð fyri føroyameistarakappingar (FM kappingar) 
a. Ein vektlyftari kann luttaka í: 

1. Kappingum fyri ung inntil tað árið hann/hon fyllir 17 ár.  

2.  Juniorkappingum inntil tað árið hann/hon fyllir 20 ár.  

3.  Kappingum fyri vaksin (Senior) í tí árinum hann/hon fyllir 14 ár.  

 

b. Allir føroyingar, sum eru limir í felagi undir FSS, kunnu luttaka í føroyameistarakappingum.  

 

c. Útlendingar kunnu luttaka í føroyameistarakapping, um teir hava verið skrásettir í fólkayvirlitinum í 

Føroyum í minsta lagi 5 ár áðrenn kappingina.  

 

d. Aðrir útlendingar kunnu luttaka sum gestaíðkarar, men kunnu ikki gerast føroyameistarar ella seta 

føroysk met.  

 

e. Møguligt luttøkugjald verður ásett av nevndini hjá FSS og skal vera goldið í seinasta lagið 14 dagar 

áðrenn tilmeldingarfreistina (sí 1.3).  

 

f. Skrivligt prógv um føðingardag skal vísast fram, um tað verður kravt í sambandi við innvigan, og 

altíð tá tað er FM kapping.  

 

g. Kappast verður í vektflokkum, um fleiri enn 10 luttakarar eru av hvørjum kyni.  

 

h. Kappast verður eftir Sinclair-stiganum, um færri enn 10 luttakarar eru av hvørjum kyni.  

 

i. Um kvalifikatiónskrøv eru til kappingina, ella avmarkingar eru í luttakaratalinum, verður hetta 

fráboðað í innbjóðingini.  

 

j. Um íðkarin ynskir at flyta vektflokk eftir at tilmelding er gjørd og freistin er farin, skal hetta 

fráboðast sum skjótast. FSS skal fráboða sum skjótast, um broytingar eru í kvalifikatiónskrøvum, 

ella um avmarkingar eru í luttakaratali. 

 

k. Nevndin hjá FSS kann, um tað eru ítróttarligar orsøkir til tess, víkja frá kappingarreglunum. 

 

 

6.1 Føroyameistarakapping fyri menn 
a. FM kapping fyri menn í trekk, stoyt og tvídysti verður hildin hvørt ár í fylgjandi vektflokkum: 

55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, 109kg og +109kg 

 

b. Aðrar kappingar kappingar kunnu ikki haldast í Føroyum samstundis sum FM kappingin er, uttan so 

at FSS hevur givið loyvið til tess. 

 

6.2 Føroyameistarakapping fyri kvinnur 
a. FM kapping fyri menn í trekk, stoyt og tvídysti verður hildin hvørt ár í fylgjandi vektflokkum: 

45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg og +87kg 

 



6.3 Føroyameistarakapping Junior fyri kvinnur og menn 
a. FM kapping í tvídysti verður hildin hvørt ár í somu vektflokkum sum vaksin kappast í (sí stk. 6.1.a. 

og 6.2.a.) 

 

6.4 Føroyameistarakapping Ung fyri gentur og dreingir 
a. FM kapping í tvídysti verður hildin hvørt ár í hesum vektflokkum: 

 

Dreingir: 39kg, 44kg, 49kg, 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg og +102kg 

 

Gentur: 35kg, 40kg, 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg og + 81kg 

 

6.5 Føroyameistarakapping Eldri (Masters) 
a. FM kapping fyri menn og kvinnur verður hildin hvørt ár í hesum aldursbólkum: 

 

35 - 39 ár 

40 - 44 ár 

45 - 49 ár 

50 - 54 ár 

55 - 59 ár 

60 - 64 ár 

65 - 69 ár 

70 - 74 ár 

75 - 79 ár 

80 - 84 ár 

 

b. Í hvørjjum aldursbólki verður kappast í somu vektflokkum sum vaksin (senior) annars, um 10 ella 

fleiri luttakarar eru. Tað verður kappast eftir Sinclairstiganum, um færri enn 10 luttakarar eru. 

 

c. Vinnarin fær gullheiðursmerki frá FSS, nr. 2 fær silvurheiðursmerki og nr. 3 fær 

bronsuheiðursmerki. 

 

7 Kappingar, sum feløg skipa fyri 
a. Almennar kappingar undir FSS: Kappingin skal vera skrásett í skipanini hjá FSS í minsta lagi ein 

mánaða fyri kappingina, um kappingin skal roknast sum almenn.  

 

b. Bert almennar kappingar fáa skrásett almenn úrslit í mun til kvalifikatiónir, met, samanteljing av 

stigum til liðkapping o.a. Samstundis er tað krav at nýta eina 3-dómaraskipan til almennar 

kappingar.  

 

c. Um úrslitið skal telja sum met, skal FSS góðkenna dómararnar í kappingini.  Hetta skal henda í 

seinasta lagi eina viku áðrenn kappingina.  

 

d. FSS kann hjálpa við at innkalla dómarar. FSS skal tó fráboðast tríggjar mánaðir áðrenn kappingina. 

Sí annars metviðtøkurnar punkt 12.1 



 

8 Metviðtøkur 
a. Føroysk met í vektlyfting kunnu setast í trimum lyftum: 

1. Trekk 

2. Stoyt 

3. Olympiskur tvídystur  

 

b. Reglur hjá FSS, sum eru galdandi fyri at seta met í kappingum í Føroyum: 

1. Met kunnu bert settast í kappingum, sum eru skrásettar í skipanini hjá FSS minst ein 

 mánaða áðrenn kappingin verður hildin. FSS góðkennur dómarar til hesar kappingar.  

2. Met skulu dømast av trimum dómarum, sum í minsta lagi skulu vera B-dómarar. 

3. Met kunnu bert setast av lyftarum, sum eru limir í einum felagi undir FSS og sum kunnu 

 umboða FSS undir teimum galdandi reglum, tá metið verður sett.  

4. Føroyingar, sum eru búsitandi uttanlands í lestrar- ella arbeiðsørindum, kunnu seta føroysk 

 met, um tey eru limir í felagi undir FSS. 

 

c. Reglur hjá FSS, sum eru galdandi fyri at seta met í kappingum uttanlands 

1. Føroyingar búsitandi í Føroyum, ið eru limir í felagi undir FSS, men sum fara uttanlands at 

 kappast undir øðrum felagi, kunnu seta føroysk met, um kappingin livir upp til reglugerð 

 felagsins.  

2. Met kunnu setast uttanlands, um íðkarin umboðar FSS (altjóða meistaraheiti og líknandi har 

 íðkarin verður úttikin av FSS).  

3. FSS kann vraka met, sum verða sett til uttanlands kappingar, um tey metast at vera sett undir 

 ivasomum umstøðum.  

4. Aðrar kappingar uttanlands skulu frammanundan góðtakast av FSS, fyri at úrslitini kunnu telja 

sum met. 

 

d. Met kunnu skrásetast í hesum vektflokkum 

1. Vaksin (Senior) og Junior:  

Menn - 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, 109kg og +109kg 

Kvinnur - 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg og +87kg 

2. Ung: 

Dreingir - 39kg, 44kg, 49kg, 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 

 96kg, 102kg og +102kg 

Gentur - 35kg, 40kg, 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg og + 81kg 

 

e. Ein íðkari kann seta met í vektflokkinum hjá sær.  

 

f. Tekniska eftirlitsfólki kannar stong og skivur, áðrenn kappingin byrjar Útgerðin skal lúka forskriftir 

hjá IWF.  

 

g. Um tveir íðkarar í sama vektflokki hava sama metúrslit, er methaldarin tann, sum setti metið fyrst.  

 

h. Metskráseting verður gjørd aftaná hvørja kapping í tráð við úrslitini, sum eru skrásett í 

kappingarskipanini.  



 

i. Verða met sett í sama vektflokki við somu vekt sama dag í tveimum støðum, er taðfyrst setta 

metið, sum er galdandi. 

 

 

9 FSS elitunál  
a. Elitunál frá FSS verður givin íðkarum m/k sum í almennum kappingum, hava rokkið 

niðanfyristandandi úrslit í olympiskum tvídysti galdandi frá 1. mars 2021:  

 

 

Menn Tvídystsúrslit:  Kvinnur: Tvídystsúrslit: 

 

55kg  217kg  45kg 134kg 

61kg  240kg  49kg 143kg 

67kg  263kg  55kg 164kg 

73kg  278kg  59kg 172kg 

81kg  294kg  64kg 183kg 

89kg  308kg  71kg 194kg 

96kg  318kg  76kg 201kg 

102kg  326kg  81kg 207kg 

109kg 333kg  87kg 213kg 

+109kg  339kg  +87kg 218kg 

 

 

10 Lýsingarreglur hjá FSS 
b. Lýsingaravtalur skulu yvirhalda krøvini í lógunum hjá FSS og IWF. 

 

c. Lýsingin má ikki fevna um vørubólkar, illustratiónir ella orð sum kunnu virka stoytandi. 

 

d. Bara nevndin hjá FSS kann gera lýsingaravtalur vegna FSS.  

 

e. Feløg í FSS kunnu gera lýsingaravtalur. Tó skulu íðkarar, sum umboða FSS í landsliðshøpi  ella 

umboða FSS í altjóða meistarakappingum, vera í landsliðsdrakt frá FSS við teimum lýsingum, sum 

tað inniber. Um landsliðsíðkarar hava egnar lýsingar á landsliðsbúnanum, skal nevndin hjá FSS 

góðkenna lýsingarnar.  

 

f. Einstaki íðkarar kunnu gera lýsingaravtalur.  

 

g. Vørumerkir og vanliga nýtt búmerki á marknaðarførdum ítróttaklæðum og ítróttaútgerð eru 

undantikin hesum lýsingarreglum.  

 



h. Felagsins ella íðkarans lýsingar kunnu nýtast til kappingar í Føroyum. Tá kappingar eru uttanlands, 

har íðkarin umboðar FSS, mugu lýsingar hjá felagnum ella íðkaranum ikki nýtast, tá íðkarin er á 

pallinum. Íðkarar á landsliðnum fylgja reglunum hjá landsliðnum. 

 

i. Lýsingar í sjónvarpi skulu fylgjareglum, sum eru galdandi fyri  sjónvarpslýsingar.  

 

j. FSS tekur støðu til spurningar og ivamál um lýsingarreglur. 

 


