Skautadeild Aspar
Asparmót 2013

Laugardagur 4. maí 2013
Mæting kl.17:30
Keppendur þurfa að vera mættir tímanlega þ.e. 45 mínútum áður en keppni hefst.
Þetta er gert til þess að tryggja að allir keppendur séu tilbúnir þegar mótið hefst,
allir séu búnir að hita upp, séu tilbúnir í keppnisfatnaði og aðlagist breyttum
aðstæðum eins og kostur er áður en mótið hefst.

Mót hefst kl.18:15
Tilgangur mótsins
Asparmótið verður nú haldið í annað sinn. Asparmótið er óformleg keppni fyrir alla
iðkendur Asparinnar. Mótinu er ætlað að veita iðkendum tækifæri á að koma fram
þar sem þeir hafa allan ísinn út af fyrir sig og þjálfast enn frekar í framkomu.
Allir iðkendur okkar koma fram ýmist með eða án aðstoðar skautaþjálfara og sýna
skemmtilegan dans sem inniheldur flestar þær skautaæfingar sem þeir hafa lært
í vetur. Mótið er því í raun uppskeruhátiðin okkar.

Skylduæfingar
Mismunandi skylduæfingar eru settar fyrir hvert getustig (level 1, 2 og 3) og
aukast kröfurnar sem gerðar eru eftir því sem meiri getu er náð. Þeir keppendur
sem njóta aðstoðar inni á ísnum keppa ekki í skylduæfingum en allir aðrir
keppendur taka þátt bæði með skylduæfingar og skautaprógram.

Skautaprógram og framkvæmd
Lengd skautaprógramsins ræðst af getuflokki hvers keppanda þar sem iðkendur
okkar keppa í jafningjahópi.
Skautaprógramið inniheldur fyrirfram ákveðnar æfingar sem framkvæmdar eru
með tónlist þar sem hver og einn hefur eigin túlkun.
Hver skautari verður kallaður inn á ísinn, framkvæmir skautaprógramið sitt,
hneigir sig að því loknu og hlýtur fagnaðarlæti viðstaddra að launum.

Skipting í keppnisflokka
Asparmóti er skipt eftir aldri og getu (Level) en getuflokkum er einnig skipt eftir
því hvort keppendur þurfi aðstoð þjálfara á ísnum eður ei.
Getuflokkar (Level) fara eftir alþjóðastaðli Special Olympics hreyfingarinnar og
er því tryggt að hver og einn iðkandi keppi í jafningjahópi.

Level 1 - Yngri Stúlkur - Með aðstoð
Nafn

Aldur

Level 1 - Yngri Stúlkur - Án aðstoðar
Nafn

Aldur

Maríam Lilja Ceesay

10

Anika Rós Árnadóttir

11

Regína Soffía Guðjónsdóttir

6

Gabriella Kami Árnadóttir

13

Védís Harðardóttir

10

Alda Lára Ragnarsdóttir

9

Level 1 - Eldri Stúlkur - Með aðstoð
Nafn

Aldur

Gunndís Halldórsdóttir
	
  

29

Level 1 - Eldri Stúlkur - Án aðstoðar
Nafn

Aldur

Ásdís Ásgeirsdóttir

21

Kristín María Jónsdóttir

19

	
  
Level 1 - Yngri Drengir - Með aðstoð

Nafn

Aldur

Level 1 - Eldri drengir - Án aðstoðar
Nafn

Aldur

Magnús Aron Ceesay

11

Júlíus Pálsson

21

Kári Hrafn Jóhannesson

9

Stefán Páll Skarphéðinsson

24

	
  

Level 2 - Stúlkur
Nafn

	
  

Level 2 - Drengir

Aldur

Þórdís Erlingsdóttir

24

Level 3 - Drengir
Nafn
Arngrímur Konstantín Guðjónsson

Aldur
11

Nafn
Birkir Emil Thor-Björnsson

Aldur
12

Asparmót 2013
Dagskrá - Skylduæfingar
Skylduæfingar - Upphitun: Level 1
Anika Rós Árnadóttir
18:15-18:20

Gabriella Kami Árnadóttir

Yngri án aðstoðar

Alda Lára Ragnarsdóttir
Ásdís Ásgeirsdóttir
Kristín María Jónsdóttir
Júlíus Pálsson
Stefán Páll Skarphéðinsson

Eldri án aðstoðar
Eldri án aðstoðar

Unified Pair
Skylduæfingar - Keppni: Level 1
Anika Rós Árnadóttir
18:20-18:50

Gabriella Kami Árnadóttir

Yngri án aðstoðar

Alda Lára Ragnarsdóttir
Ásdís Ásgeirsdóttir
Kristín María Jónsdóttir
Júlíus Pálsson
Stefán Páll Skarphéðinsson

Eldri án aðstoðar
Eldri án aðstoðar

Unified Pair

18:50-18:55

Skylduæfingar - Upphitun: Level 2 & Level 3
Þórdís Erlingsdóttir

Level 2 stúlkur

Birkir Emil Thor-Björnsson

Level 2 drengir

Arngrímur Konstantín Guðjónsson

Level 3 drengir

18:55-19:05

Skylduæfingar - Keppni: Level 2 & Level 3
Þórdís Erlingsdóttir

Level 2 stúlkur

Birkir Emil Thor-Björnsson

Level 2 drengir

Arngrímur Konstantín Guðjónsson

Level 3 drengir

Asparmót 2013
Dagskrá – Prógröm
Prógram - Upphitun: Level 1
Maríam Lilja Ceesay
Regína Soffía Guðjónsdóttir

Yngri með aðstoð

Védís Harðardóttir
Anika Rós Árnadóttir
19:05-19:10

Gabriella Kami Árnadóttir

Yngri án aðstoðar

Alda Lára Ragnarsdóttir
Gunndís Halldórsdóttir

Eldri með aðstoð

Ásdís Ásgeirsdóttir

Eldri án aðstoðar

Kristín María Jónsdóttir
Magnús Aron Ceesay

Yngri með aðstoð

Kári Hrafn Jóhannesson
Júlíus Pálsson

Eldri án aðstoðar

Stefán Páll Skarphéðinsson
Unified Pair
Prógram - Keppni: Level 1
Maríam Lilja Ceesay
Regína Soffía Guðjónsdóttir

Yngri með aðstoð

Védís Harðardóttir
Anika Rós Árnadóttir
19:10-19:40

Gabriella Kami Árnadóttir

Yngri án aðstoðar

Alda Lára Ragnarsdóttir
Gunndís Halldórsdóttir

Eldri með aðstoð

Ásdís Ásgeirsdóttir

Eldri án aðstoðar

Kristín María Jónsdóttir
Magnús Aron Ceesay

Yngri með aðstoð

Kári Hrafn Jóhannesson
Júlíus Pálsson

Eldri án aðstoðar

Stefán Páll Skarphéðinsson
Unified Pair

19:40-19:45
19:45-20:00

Prógram - Upphitun: Level 2 & Level 3
Katrín Guðrún Tryggvadóttir

Katrín Guðrún Tryggvadóttir

Þórdís Erlingsdóttir

Level 2 stúlkur

Birkir Emil Thor-Björnsson

Level 2 drengir

Arngrímur Konstantín Guðjónsson

Level 3 drengir

Prógram - Keppni: Level 2 & Level 3
Þórdís Erlingsdóttir

Level 2 stúlkur

Birkir Emil Thor-Björnsson

Level 2 drengir

Arngrímur Konstantín Guðjónsson

Level 3 drengir

Verðlaunaafhending
Verðlaun og verðlaunaafhending
Verðlaunaafhenting fer fram að lokinni keppni. Tilkynnt verður um fyrstu þrjú
sætin og allir fá verðlaunapening að launum fyrir sína frammistöðu.
Blóm og gjafir verða til sölu í Skautahöllinni
Leyfilegt er að kasta blómum og litlum gjöfum inn á ísinn til keppenda að
skautaprógrami loknu. Þetta er rík hefð sem skapast hefur í skautaheiminum og
gleður að sjálf sögðu þann sem hlýtur. Skautadeild Aspar selur blóm og gjafir til
styrktar keppendum sem taka þátt á Dumfries 2013 10.-12. maí næstkomandi.
Myndataka og myndband
Við hvetjum ykkur til þess að vera dugleg að taka ljósmyndir og að taka upp á
myndband. Ykkur er heimilt að taka upp á myndband og hvetjum við til þess svo að
keppendurnir hafi tækifæri á að sjá með eigin augum hversu duglegir þeir voru.
Öllum verður gefinn kostur á að taka myndir að mótinu loknum.

Undirbúningur og útbúnaður
Keppnisfatnaður
Allir keppendur mæta til móts í keppnisfatnaði sem hann hefur valið sér. Þar sem
skautaíþróttin er sýningaríþrótt er vel við hæfi að klæða sig upp á við tækifæri
sem þetta. Öllum iðkendum okkar gafst tækifæri á aðstoð þjálfara við val á
keppnisfatnaði hjá Dansversluninni Arena á Arenadegi Asparinnar. Keppendur eiga
að mæta í keppnisfatnaði á mótsdag þar sem það flýtir heil mikið fyrir að vera
þegar klædd.
Stúlkur
Skautakjóll og skautasokkabuxur
Drengir
Skautabuxur og skyrta eða snyrtilegur bolur
Mikilvægt er að hafa með sér góða peysu og gott teppi. Munið eftir
Asparpeysunni 
Hár
Hár skal vera snyrtilegt og tekið frá andlitinu. Spennur og annað skraut þarf að
vera tryggilega fest svo ekkert geti losnað.

Stuðningur og hvatning
Þjálfarar munu vera öllum keppendum innan handar. Það verða alltaf einn þjálfari
inni á ísnum tilbúinn til þess að grípa inní ef þess gerist þörf.
Fagnaðarlæti og hvatning
Það er mjög mikilvægt að allir keppendur fái stuðning sinna nánustu og allra
áhorfenda. Við spörum því ekki klappið og hvetjum alla keppendur til dáða.
Hlutverk þjálfara
 Að fara yfir útbúnað og tónlist
 Að styðja keppendur
Hlutverk keppenda
 Að taka þátt og gera sitt besta
 Að njóta stundarinnar
 Að hvetja aðra keppendur
Hlutverk foreldra/stuðningsaðila á mótsdag
 Að hafa keppandann tilbúið í tilskyldum klæðnaði
 Að verta til takst og aðstoða ef þess gerist þörf
 Að fylgist með keppni úr stúku skautahallarinnar
 Tilkynna forföll tímanlega til yfirþjálfara – Helga Olsen s.698-0899

Klappstýrur (aðstandendur og vinir) klappa:
 Þegar keppandi er tilkynntur til leiks
 Eftir jafnvægisæfingar
 Eftir hverskyns hopp
 Í hvert sinn sem keppandi gerir eitthvað flott 
 Í takt við tónlistina
 Þegar keppandi lýkur prógrami
 Þegar keppandi hneigir sig í lok

Hlökkum til að eiga með ykkur frábærar
stundir
Kv. Þjálfarar Aspar

Lokahóf og uppskeruhátíð

Laugardagur 18. maí
Laugardalshöllin B-salur

Aðalfundur Asparinnar kl.15.00

Lokahóf og uppskeruhátíð kl.16.00
Verðlaunaafhending og hátíðardagskrá í tilefni að 33 ára afmæli
Asparinnar.

Hlaðborð - Veitingar
Allir koma með veitingar á sameiginlegt hlaðborð en kaffi og gos
verða í boði Asparinnar.

Það væri okkur sönn ánægjulegt að foreldrar, aðrir aðstandendur
og starfsfólk sambýla væru með okkur á uppskeruhátíð Aspar.
Kv. Ólafur Ólafsson

