1. Fyrirmyndarbikar Unglingalandsmóts UMFÍ
Fyrirmyndabikar Unglingalandsmóts UMFÍ er afhentur á mótsslitum til þess héraðssambands
eða íþróttabandalags sem hefur sýnt fyrirmyndarframkomu innan sem utan keppni.
Mótshaldari skipar þriggja manna dómnefnd sem velja skal það
héraðssamband/íþróttabandalag sem hlýtur bikarinn og skal UMFÍ tilnefnda einn fulltrúa í
dómnefnd.

2. Eftirfarandi atriði skal dómnefnd um fyrirmyndarbikar UMFÍ hafa til hliðsjónar við
val á fyrirmyndarfélagi á Unglingalandsmótum UMFÍ:
Unglingalandsmót UMFÍ er undantekningarlaust vímulaus fjölskylduhátíð.
Samstæð og glæsileg skrúðganga keppnisliðs og stuðningsfólks
Framkoma liðsfélaga, stuðningsmanna og fylgdarliðs sé prúð og háttvís og öll til fyrirmyndar
innan og utan vallar
Samstaða keppnisliða, innan vallar og utan sem og við leik og á tjaldsvæðum.
Jákvæð hvatning eigin liðs, heiðarleg framkoma og hrós til mótherja.
Jákvætt viðmót keppenda og fylgdarliðs, laus við hroka og yfirgang
Jákvæð fjölskyldustemming á tjaldsvæðum
Undirbúningur þátttöku, skráning og samskipti við mótshaldara.
Styrk og jákvæð fararstjórn og umsjón með keppendum og fjölskyldum þeirra.
Reglum skal fylgt innan sem utan vallar.

Reglugerð þessi tekur gildi eftir 48. sambandsþing UMFÍ 2013
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Fyrirmyndarbikar UMFÍ var gefinn af Íþróttanefnd ríkisins og er viðurkenning til þess
sambandsaðila UMFÍ sem sýnt hefur eftirfarandi atriði á Unglingalandsmótum UMFÍ. Góða
umgengni á keppnisstöðum, tjaldsvæði og á almennum svæðum alla mótsdagana. Háttvísi og
prúða framgöngu, m.a. í keppni og við inngöngu á setningu mótsins.

Alla mótsdagana er nefnd að störfum sem fylgist með keppendum og öðrum gestum
sambandsaðila UMFÍ og metur frammistöðu þeirra út frá ofangreindum þáttum. Formaður
UMFÍ, formaður unglingalandsmótsnefndar og formaður þess sambandsaðila UMFÍ sem
heldur mótið hverju sinni ákveða valið á fyrirmyndarliði Unglingalandsmótsins.

Hér má sjá úthlutanir:
1992 HHF

2008 HSH

1995 HSH

2009 HSK

1998 UNÞ

2010 HSÞ

2000 UMSS

2011 UMSE

2002 USVS

2012 Keflavík

2003 HSÞ

2013 UÍA

2004 HSK

2014 HSK

2005 HSK

2015 HSK

2006 HSH

2016 UFA

2007 HSH

2017 UMSS
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