
Úttøkan 2018   

Úttøkukappingarnar eru sambært yvirlitinum frá skjótisambandinum og eru tað 75 tær fyrstu 

dúgvurnar, sum telja við. Úttøkutíðarskeiðið til bruttohópin byrjar tá fyrsta úttøkukappingin er í 

Føroyum og endar fyrra dagin í FM í ávikavist skeet og trap.   

Seks skjúttar verða úttiknir í ein bruttohóp við at telja saman raktu dúgvurnar í trimum teimum bestu 

kappingunum. Hesir seks skulu skjóta fýra eyka úttøkukappingar (75 dúgvir) í februar, mars og í apríl. 

Samanlagt tvær tær bestu av hesum kappingum avgerða hvørjir skjúttar skulu umboða Føroyar til 

Oyggjaleikirnar í 2019. Tveir skjúttar verða úttiknir í hvørjari grein.   

Stendur á jøvnum verður talt aftureftir. Fyrst verður hugt eftir bestu kapping. Er framvegis javnt 

verður hugt eftir næst bestu kapping. Er framvegis javnt verður hugt at bestu rundu síðani næstbestu 

o.s.fr. Hugt verður bert at teimum kappingum og rundum sum telja við í úttøkukappingini. Henda 

regla verður eisini brúkt til tær eyka úttøkukappingarnar um várið 2019.   

Er framvegis javnt eftir bestu rundu, er tað plaseringin í bruttohópinum til oyggjaleikirnar í 2018, ið 

avgerð vinnaran.  

  

Kappingarnar her heima:   

Her eru allar opnar kappingar, har skotið verður minst tríggjar samanhangandi rundur, galdandi fyri 

úttøkuna til Oyggjaleikirnar.   

Skeet verður skotið eftir galdandi ISSF reglum og Trap eftir galdandi ABT reglum ella OL-Trap reglum 

á ABT breytum.   

  

Kappingar uttanlanda:   

Treytinar fyri at kappingar uttanlanda telja við sum úttøkukappingar eru:   

1. Kappingin er í somu grein og eftir somu reglum sum her heima, soleiðis sum víst er á omanfyri   

2. Sum úttøkukapping í Trap, telja kappingar í OL-Trap eftir galdandi ISSF reglum eisini við   

3. Áðrenn fari verður til kapping uttanlanda, skal SkF hava boð um hetta, um kappingin skal telja við 

sum úttøkukapping.   

4. Í mesta lagi tvær kappingar uttanlands kunnu telja við í oyggjaleikaúttøkuni.   

  

Yvirlitið yvir eyka úttøkukappingarnar í 2019: 1  

Fyrsta kappinging 23. februar (møguliga 22. ella 24.)   

Onnur kappinging 16. mars (møguliga 15. ella 17.)   

Triðja kappinging 6. apríl (møguliga 5. ella 7.)   
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Fjórða kappinging 13. apríl (møguliga 12. ella 14.)   

  

Um ikki viðrar leygardag, so skilar SkF sær rætt at flyta kappingina til fríggjadag ella sunnudag. SkF vil 

fegin avgreiða kappingarnar á øllum skjótibreytunum í landinum, men skilar sær kortini rætt til, at 

leggja kappingarnar har bestu veðurlíkindini eru.   

Um ein almenn kapping fellur saman við eitt av vikuskiftinum omanfyri, telja tølini í kappingini sum 

úttøku kapping. So vítt tað ber til, skulu skjúttarnir í bruttohópinum til oyggjaleikirnir, skjóta í sama 

bólki, tá almenn kapping fellur saman við úttøkuni.  

   

 

Reglurnar eru samtyktar á nevndarfundi hjá SkF 31. januar 2018   

Vegna Skjótisamband Føroyar (SkF)   

Sjúrður Knudsen, form.  

  

Dagførdar reglur skrivaðar við gulum, eru samtyktar á nevndarfundi hjá SkF tann 25. september 2018   

Esmar Joensen, form.   


