Her verður skriva hvør kappingin er, dagfesting, klokkan, dystar nr.
Og hvar dysturin er spældur
Her verður skriva hvørjir dómarar eru, fyrsti teigur er hvat lið teir
hoyra til og annar teigur er navni á teimum.
Her skriva tit navnið á leikandi liðum tvs. lið A er og lið B er.
Tá verju feilir vera gjørdir verur skriva X, um tað er álops feilir telur
tað ikki sum ein lið feilur.
Leikbrá “timeout” verður skriva minuttir ið eru eftir at spæla í
fjórðinginum hjá liðinum ið tekur leikbráði.
30 minuttir áðrenn dystur byrjar skula venjarar hava útfylt leikara
listan og nummur ið teir spæla við í dystinum. Har aftrat skal
liðskipari nevnast t.d. Navn (LS), og so skal krossur setast í hjá
teimum 5 leikarunum ið byrja.
Ímeðan dystur verður spældur, og feilur verður dømdur skal
skrivarin útfylla út fyri hvør ið fekk feilin og hvør feilurin var.
(P er verju feilur) (O er álops feilur) (T er tekniskur feilur). 5
persónligar feilir geva útvísing, og um man fær 2 tekniskar feilir er
hetta eisini útvísing.
Venjari/hjálparvenjari kunnu eisini fáa 3 feilir dømdar móti sær
Stig vera skrásett ígjøgnum allan dystin og man telur saman so hvørt sum stigini vera skora.
Um leikari skorar 2 stig verur
ein skák strika sett á tali sum støðan er nú og nummari á
leikarunum verur skriva framman/aftanfyri veldst um hvørt lið fær stigini.
Um leikari skorar 3 stig verur
ein ringur settur rundan um tali sum støðan er nú og nummari á
leikarunum verur skriva framman/aftanfyri veldst um hvørt lið fær stigini.
Um leikari skorar 1 stig verur
ein prikkur settur á tali sum støðan er nú og nummari á
leikarunum verur skriva framman/aftanfyri veldst um hvørt lið fær stigini.

Millum fjórðingarnar verður ein
strika sett undir úrslitinum fyri at vísa stigini ið skoraði eru
í tí fjórðinginum, og annar litur pennur verður nýttur til tann næsta fjórðingin.
Tá dysturin er liður verður strika sett diagonalt fyri at eingin skal kunna skriva sær meira stig.
So hvørt sum fjórðingarnir verða spældir so verður talt saman hvussu nógv stig vóru
skorað í fjórðinginum. Um tað vera spælt fleiri eyka tíðir so vera tey stigini talt saman
aftaná dystin.
Tá dysturin er liður teljast so stigini saman og hetta skal helst geva tað sama sum
leypandi støðan vísur. Síðani vera stig sum hvør leikari hevur skorað skriva út frá
leikarunum og hvussu nógvar feilir leikarar hava gjørt. Síðani verur liði ið hevur vunnið
skriva niðast.
Um okkurt lið følir at svik er framt, ella at dómaraseðilin ikki er rætt førdur inn kann
liðskiparin vátta hetta eftir dyst.

