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5 Reglugerð  LH  fyrir  Íslandsmót 

5.1 Ákvörðun um Íslandsmótsstað og dagsetningu1 

Ársþing LH ákveður hvar Íslandsmót í hestaíþróttum skuli haldið hverju sinni, sbr. 1.2.4. gr. laga LH. 

Mótshaldari skal senda LH staðfestingu innan 30 daga frá lokum þings um að hann taki að sér 

mótshaldið. Hafi staðfesting ekki borist innan þeirra tímamarka hefur stjórn LH heimild til að úthluta 

mótshaldinu til varamótsstaðar. 

Dagsetning mótanna skal ákveðin með hliðsjón af Landsmóti og heimsmeistaramótum hverju sinni og 

má halda mót fullorðinna og ungmenna annars vegar og barna og unglinga hins vegar saman eða í sitt 

hvoru lagi, eftir því sem hentar hverju sinni. 

5.2 Keppnisgreinar á Íslandsmóti2 

Íslandsmóti skal skipta upp í mót fullorðinna og ungmenna annars vegar og barna og unglinga hins vegar. 
Mót fullorðinna og ungmenna skal vera Worldranking. 
Á Íslandsmóti fullorðinna skal keppt einum styrkleikaflokki. Keppt skal í greinum þar sem keppendur eru 
einir inni á vellinum í einu (V1, F1, T1, T2 sem og skeiðgreinum, PP1, P1, P3, P2.) Heimilt er að bjóða upp 
á fleiri greinar, kjósi mótshaldarar svo. 
Í ungmennaflokki skal keppa í sömu greinum og í fullorðinsflokki auk þess sem mótshöldurum er heimilt 
að bjóða upp á fleiri greinar sem og sýningagreinar. 
Í sýningargreinum skal ekki krýna Íslandsmeistara. 
Á Íslandsmóti barna og unglinga skal keppt í keppnisgreinum þeim sem skilgreindar eru í hverjum 
aldursflokki. Heimilt er að fella niður keppnisgrein náist ekki lágmarks þátttaka til verðlauna. 
Mótshöldurum er heimilt að bjóða upp á aðrar greinar sem og sýningargreinar. 
Börn keppi í V2, T3, T4, fimi. 
Unglingar keppi í V1, T1, F2, T4, fimi og skeiðgreinum sem skilgreindar eru. 
Á Íslandsmóti fullorðinna hafa einungs þeir sem náð hafa tiltekinni lágmarkseinkunn (lágmarkstíma í 
skeiðgreinum) rétt til þátttöku. 
Keppnisnefnd verði falið að ákveða lágmörk á hverju ári í febrúar en það verði ekki bundið í lögum, til 
þess að hægt verði að bregðast við of mikilli/lítilli þátttöku með því að hækka/lækka lágmörk. Þess verði 
gætt í upphafi að lágmörk verði ekki of ströng. Árangur frá árinu áður telst fullgildur. 

5.3 Auglýsing Íslandsmóts3 

Íslandsmót í hestaíþróttum skal auglýsa í fjölmiðlum með minnst tveggja mánaða fyrirvara. Í 

auglýsingunni komi fram hvaða upplýsingar keppendum ber að gefa í þátttökutilkynningum sínum. Það 

aðildarfélag sem heldur Íslandsmót hverju sinni (bæði fullorðinna og ungmenna sem og barna, unglinga) 

skal sjá um skráningu og innheimtu skráningargjalda keppenda af öllu landinu. 

                                            
1 Breytt á landsþingi LH 2018 
2 Breytt á landsþingi LH 2018 
3 Breytt á landsþingi LH 2018 
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5.4 Framkvæmdanefnd Íslandsmóts4 

Mótshaldari skal skipa framkvæmdanefnd um áramót, sama ár og mótið er haldið. LH hefur heimild til 

að skipa einn mann í framkvæmdanefnd. Framkvæmdanefndin ákveður skráningargjöld, annast 

auglýsingar móts, móttöku þátttökutilkynninga, ber ábyrgð á að nægjanlega margt starfsfólk sé til staðar 

og sér um annan undirbúning. 

Framkvæmdanefnd skipar eftirfarandi embættismenn mótsins: 

• Framkvæmdastjóra. Hann skal skipaður um leið og framkvæmdanefnd og starfa með henni að 

undirbúningi mótsins. Hann ber ásamt framkvæmdanefnd ábyrgð á að undirbúningur og aðstaða 

öll sé tilbúin nægjanlega tímanlega fyrir mót, þannig að keppendur geti æft sig á mótssvæðinu 

a.m.k. sjö dögum fyrir upphaf móts.  

• Blaða- og auglýsingafulltrúa. Hann skal skipaður um leið og framkvæmdanefnd og vinni með 

henni. Hann ber ábyrgð á fjölmiðlatengslum og sér um að koma mótinu á framfæri við fjölmiðla, 

sér einnig um auglýsingaöflun og önnur mál sem tengjast því. 

• Mótsstjóra. Hann skal skipaður minnst tveimur mánuðum fyrir upphaf móts. Hann ber ábyrgð á 

að mótið fari fram eftir auglýstri dagskrá og gangi snurðulaust fyrir sig. Mótsstjóri skal, í samráði 

við framkvæmdanefnd, bera ábyrgð á að ritarar og dómgögn séu til staðar við upphaf móts. 

• Vallarstjóra. Hann annast verkstjórn á meðan á móti stendur og hefur umsjón með framkvæmd 

dagskrár í samráði við mótsstjóra. 

• Þuli. Þeir kynna dagskráratriði og kappkosta að mótshald gangi greiðlega fyrir sig. 

• Fóta- og reiðtygjaskoðunarmenn starfa í umboði dómara. 

Yfirdómnefnd er skipuð yfirdómara, mótsstjóra eða fulltrúa hans, áður tilnefndum af honum, meðlimi 

framkvæmdanefndar, yfirdómara eða meðlim dómara áður tilnefndum af honum, formanni 

keppnisnefndar LH eða annars fulltrúa, áður tilnefndum af honum og talsmaður knapa, kosinn fyrir 

upphaf keppni af virkum keppendum (sjá grein 2.7.2). Á sérstökum unglingamótum skal fulltrúi knapa 

vera æskulýðsfulltrúi LH eða annar fulltrúi áður tilnefndur af honum. 

5.5 Skipan dómara Íslandsmóts5 

Dómaranefnd LH skal skipa yfirdómara og með honum hæfustu dómara sem völ er á, eftir tillögum frá 

HÍDÍ. Yfirdómari dæmir ekki gangtegundir inni á hringvelli. Skipa skal yfirdómara og dómnefndir a.m.k. 

mánuði fyrir upphaf mótsins. Sama gildir um erlenda dómara. 

5.6 Hlutverk yfirdómnefndar Íslandsmóts 

Yfirdómnefnd ábyrgist að mótið fari fram eftir lögum og reglugerðum LH og ÍSÍ. 

Hún veitir áminningar, sýnir mönnum gul eða rauð spjöld, eftir atvikum og vísar mönnum úr keppni, sé 

þess þörf. Yfirdómnefnd sendir aganefnd LH skýrslu að móti loknu og sendir inn kærur til aganefndar LH, 

sé þess þörf, eigi síðar en 48 klst. eftir að móti lýkur. 

                                            
4 Breytt á landsþingi LH 2018 
5 Breytt á landsþingi LH 2018 
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5.7 Ýmis ákvæði um Íslandsmót 

Á Íslandsmóti er skylt að halda B-úrslit í gangtegundum í fullorðinsflokki, þ.e. keppni um 6. til 10. sæti, ef 

skráningar eru 30 eða fleiri. Ávallt er heimilt að halda B úrslit. Í flokkum barna, unglinga og ungmenna er 

það skylda, ef skráningar eru 20 eða fleiri. Sigurvegari í B-úrslitum vinnur sér rétt til að keppa í A-

úrslitum. 

5.8 Listi yfir lágmarkskröfur 

LH skal leggja lista fyrir mótshaldara yfir þau atriði og aðstöðu, sem gilda skal sem lágmarkskröfur til að 

halda megi Íslandsmót. Listi þessi skal lagður fyrir mótshaldara eigi síðar en 12 mánuður, einu ári, fyrir 

mót. 

5.9 Gildissvið 

Reglugerð þessi gildir fyrir Íslandsmót, þar sem við á. Að öðru leiti gildir reglugerð LH um íþróttamót og 

keppendur. 


