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3 Almenn ákvæði fyrir gæðingakeppni,
íþróttakeppni og kappreiðar
3.1

Um keppni

Keppni í hestaíþróttum, gæðingakeppni og kappreiðum skal fara fram skv. lögum og reglugerðum LH og
ÍSÍ svo og öðrum reglugerðum sem LH hefur samþykkt. Keppnistímabilið er almanaksárið. Keppnistímabil
í reglum þessum þýðir hvert byrjað keppnistímabil þar sem það á við. Aðeins félagsmönnum
hestamannafélaga er heimil þátttaka í opinberum mótum innan vébanda ÍSÍ. Keppnisrétt öðlast
íþróttamenn er þeir hafa verið einn mánuð á félagaskrá hlutaðeigandi hestamannafélags.
3.2

Keppendur og útbúnaður þeirra

Keppandi skal vera prúður og háttvís, snyrtilega búinn, t.d. í félagsbúningi þess hestamannafélags sem
hann keppir fyrir. Honum er skylt að sýna tillitssemi við hestinn og prúðmannlega framkomu gagnvart
öðrum keppendum, starfsmönnum svo og gestum mótsins. Öllum keppendum er skylt að nota
áspenntan, viðurkenndan reiðhjálm. Ef reiðhjálmur dettur af keppanda í keppni verður sýning hans
ógild.
3.3

Félagaskipti

Félagaskipti skulu fara fram á eftirfarandi hátt:
3.3.1

Félagaskipti

Félagaskipti skulu fara fram á þar til gerðu eyðublaði, sem LH gefur út, og kallast félagaskiptaeyðublað.
Eyðublaðið skal undirritað af viðkomandi keppanda, félagi því sem gengið er úr og félagi því sem gengið
er í. LH staðfestir félagaskiptin og öðlast viðkomandi keppandi þar með keppnisrétt með hinu nýja félagi
í fyllingu tímans. LH er ekki heimilt að staðfesta félagaskipti fyrr en undirskrift keppanda og viðkomandi
félaga liggur fyrir.
3.3.2

Heimild til undirritunar félagaskipta

Heimild til að undirrita félagaskiptaeyðublað hafa:
•

Formenn félaga eða staðgenglar þeirra.

•

Formaður LH eða staðgengill hans.

•

Viðkomandi keppandi, eða aðili með skriflegt umboð hans.
3.3.3

Keppandi og keppni

Keppandi getur aðeins tekið þátt í íþróttamóti/gæðingakeppni í nafni eins félags á sama keppnistímabili.
Sjá þó greinar 3.3.4. og 3.4.
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3.3.4

Heimild til félagaskipta

Heimilt er að skipta um félag á tímabilinu 1. janúar til febrúarloka ár hvert. Hafi keppandi ekki tekið þátt í
móti s.l. tvö keppnistímabil, gilda þessi tímamörk ekki. Keppandi sem flytur lögheimili og dvalarstað sinn
milli héraða innan keppnistímabilsins og gengur í félag á nýjum dvalarstað, hefur rétt á að keppa fyrir hið
nýja félag sitt, þótt hann hafi áður á sama keppnistímabili keppt fyrir annað félag í sínum fyrri
heimkynnum. Félagaskipti skulu fara eftir reglum um félagaskipti.
Heimilt er að draga félagaskipti til baka, hafi keppandi ekki tekið þátt í íþróttamóti með sínu nýja félagi á
keppnistímabilinu, og öðlast hann þá keppnisheimild með sínu gamla félagi strax og hann hefur
sannanlega lagt fram skriflega beiðni þar að lútandi til LH.
Óski keppandi félagaskipta skal hann greiða LH gjald, sem nemur kr. 2.500,- og greiðist við samþykki LH.
LH er óheimilt að staðfesta félagaskipti nema gjald þetta sé greitt.
Félagi er óheimilt að synja keppanda um félagaskipti, sé hann skuldlaus við félagið.
LH skal tilkynna öllum félögum um félagaskipti keppenda eigi síðar en 7 dögum eftir að LH hefur staðfest
félagaskiptin.
3.4

Erlendir ríkisborgarar

Erlendum ríkisborgurum er heimil þátttaka í opinberum mótum innan vébanda ÍSÍ, öðrum en
millilandakeppni, að uppfylltu eftirfarandi skilyrði:
Keppandi sé löglegur félagi í hestamannafélagi og uppfylli ákvæði um keppnisrétt sbr. 3.1.
Um félagsskipti erlendra ríkisborgara gilda reglur greinar 3.3.
Erlendur ríkisborgari getur aldrei verið titlaður Íslandsmeistari, þótt hann sigri grein á Íslandsmóti og skal
þá Íslandsmeistari krýndur sá íslenskur ríkisborgari sem er í næsta sæti við erlenda ríkisborgarann.
3.5

Viðurlög

Taki keppandi þátt í móti, þar sem ákvæðum 3.3. og 3.4. greinar er ekki fylgt, varðar það missi titils og
verðlauna. Þá skal refsa keppanda og mótshaldara.
3.6

Um breytingar

Lagabreytingar og breytingar á reglugerðum, sem samþykktar eru á ársþingi LH, skulu berast til
aðildarsambanda og formanna félaga í síðasta lagi í mars ár hvert. Þá skal stjórn LH senda með
fundargerðum sínum samþykktir og reglugerðir, sem hún samþykkir milli ársþinga.
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