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1. HLUTI   ALMENN ÁKVÆÐI 

1.1. KAFLI      HLUTVERK, GILDISSVIÐ OG MARKMIÐ 

1.1.1. gr.    Hlutverk HNÍ 

Hlutverk Hnefaleikasambands Íslands eru meðal annars eftirfarandi: 

● Leggja áherslu á útbreiðslu og grundvöll hnefaleikaíþróttarinnar á Íslandi. 

● Sinna fræðslu- og kynningarhlutverki. 

● Vinna að heildarskipulagi móta ásamt því að halda Íslandsmeistaramót ár hvert. 

● Vera fulltrúi hnefaleikaíþróttarinnar í alþjóðlegu samstarfi og leitast við að reglur 

íþróttinar séu í samræmi við reglur Alþjóðahnefaleikasambandsins, AIBA. 

● Vera stefnumótandi fyrir íþróttafélög og deildir sem leggja stund á ólympíska 

hnefaleika. 

● Veita dómurum og þjálfurum aðhald og stuðning með skipulögðum námskeiðum til 

að viðhalda réttindum og hvetja til nýliðunar. 

● Gefa út reglur, námsefni, þátttökubækur, eyðublöð og annað efni sem nauðsynlegt er 

til þess að viðhalda íþróttinni. 

● Vinna að því að í íþróttinni ríki drengskapur og vinna gegn ofbeldishegðun og að 

verði bannað. 

 

1.1.2. gr.    Gildissvið 

Hnefaleikasamband Íslands er æðsti aðili innan ÍSÍ um sérfæðileg málefni innan 

ólýmpískra hnefaleika á Íslandi. 

Hnefaleikasamband Íslands lýtur reglum Alþjóðahnefaleikasambandsins, AIBA.  

Öll starfssemi hnefaleika á Íslandi lýtur að Regluverki þessu. Þar sem misræmi eru milli 

Regluverks HNÍ og reglna AIBA þá gilda reglur þess síðari. Þó hefur HNÍ leyfi til að 

gefa undanþágur á einstaka greinum þar sem aðstaða og umhverfi gefa ekki möguleika 

á uppfyllingu reglna. Undanþágur geta þó eingöngu átt við þegar reglur tengjast ekki 

mótum sem skulu vera á vegum AIBA. 

 

1.1.3. gr.    Markmið HNÍ 

Markmið Hnefaleikasambands Íslands er að tryggja framgang og verndun ólýmpískra 

hnefaleika á Íslandi í samræmi við reglur ÍSÍ og AIBA. Að þessu er unnið með því 

meðal annars að eiga gott samstarf við öll íþróttafélög innan sambandsins, stuðla að því 

þegar þess er kostur að öll félög innan HNÍ eigi áheyrnarfulltrúa til stjórnar HNÍ sem 

og með ársþingi ár hvert. Einnig skal HNÍ vinna ötullega að uppbyggingu samstarfs við 

aðrar hnefaleikaþjóðir til aukningar víðsýni og þekkingar innanlands. 
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1.1.4. gr. Fyrirvarar 

Stjórn HNÍ áskilur sér þann rétt að ef upp kemur mál sem ekki er tekið fyrir í Regluverki 

HNÍ, uppfærslu vegna breytinga á alþjóðalögumeða lagfæringu  vegna villu í regluverki 

þá skal stjórn HNÍ taka það mál fyrir og ef þarf, kjósa um það mál. Viðstaddur þurfa að 

vera a.m.k. helmingur aðalstjórnar þar sem meirihluti atkvæða dugir til þess að mál 

verði tímabundið samþykkt inn í Regluverk HNÍ. Til að fá regluverk endanlega staðfest 

þarf að senda regluverkið á öll félög innan vébanda HNÍ og hafa þau tvær vikur til að 

andmæla breytingum. 

 

1.2. KAFLI      SKILGREININGAR OG ALÞJÓÐLEGAR REGLUR 

1.2.1. gr.    Skilgreiningar 

Aðstoðarmenn:  Þjálfarar sem hafa vottun frá HNÍ og/eða AIBA og hafa leyfi til að vera 

í horni hringsins. 

AIBA:  Skammstöfun Alþjóðahnefaleikasambandsins. 

AIBA mót:  Hver viðureign, keppni, viðburður, mótaröð eða útsláttarkeppni sem er leyfð 

og samþykkt í samræmi við Tæknireglur AIBA (e. AIBA Technical Rules) og 

Keppnisreglur AIBA (e. AIBA Competition Rules). 

Bardagaíþrótt:  Allar eftirfarandi íþróttir á öllum formum; Aikido, Cage Fighting, Júdó, 

Ju-Jitsu, Karate, Kendo, Kickbox, K-1, Muaythai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, 

Taekwondo, Wresling, Wushu og þess háttar íþróttir sem geta verið metnar af AIBA 

sem bardagaíþróttir. 

Byrjendamót:  Mót sem haldið er fyrir byrjendaflokka af HNÍ. Viðureignir eru paraðar. 

Elite flokkar:  Flokkar keppenda 19-40 ára sem lokið hafa a.m.k. 4 viðureignum í 

ólympískum hnefaleikum. 

Félagsmót:  Mót sem haldið er af aðildarfélagi HNÍ.  

Hanskar:  Búnaður sem notaður er á hendurnar til að verja þær á meðan á viðureign 

stendur. 

HNÍ:  Skammstöfun Hnefaleikasambands Íslands. 

Hringdómari:  Einstaklingur sem ábyrgist að öllum reglum sé fylgt af keppendum á 

meðan á viðureign stendur í hringnum. 

Höfuðhlíf:  Búnaður sem notaður er á höfuðið til að verja það á meðan á viðureign 

stendur. 

Íslandsmeistaramót:  Landsmót sem haldið er af HNÍ einu sinni á ári. Mótið er 

útsláttarkeppni í öllum þyngdarflokkum. 

Keppandi:  Íþróttaiðkandi sem er skráður hjá hnefaleikafélagi innan vébanda HNÍ. 

Keppnissvæði:  Keppnissvæði nær ákveðið langt út frá öllum hliðum hrings þar sem 

eingöngu starfsmenn móts hafa leyfi til að vera. 
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Landsmót:  Hnefaleikamót skipulagt af landssambandi og eingöngu aðilar að því 

sambandi hafa heimild til að taka þátt í.  

Landssamband:  Lögaðili viðurkenndur af AIBA sem yfiraðili íþróttarinnar í 

viðkomandi landi. 

Læknishandbók:  Reglur gefnar út af AIBA í tengslum við staðla sem upphalda á af 

keppendum og öllum starfsmönnum, fyrir mót, meðan á móti stendur og eftir það. 

Mótslæknir:  Læknir sem er viðstaddur við hringinn við hvert mót. Nánari skilgreiningu 

er að finna í Læknishandbók AIBA. 

Starfsmaður móts:  Hver sá einstaklingur sem skipaður er eða vottaður til að starfa sem 

hringdómari, stigadómari, umsjónarmaður, mótslæknir, tímavörður eða aðra úthlutaða 

stöðu á móti. 

Reglur:  Regluverk HNÍ, Tæknireglur AIBA, Keppnisreglur AIBA, Siðareglur AIBA, 

Refsireglur AIBA, Starfsreglur AIBA, Lyfjareglur AIBA og Læknahandbók AIBA. 

Stigadómari:  Einstaklingur sem úthlutar stigum í viðureign í samræmi við frammistöðu 

keppenda í hringnum út frá Tæknireglum AIBA og Keppnisreglum AIBA. 

Umsjónarmaður:  Einstaklingur sem skipaður er til að vera ábyrgur fyrir öllum 

tæknilegum og keppnistengdum málum á móti. 

Viðureign:  Keppni milli tveggja keppenda sem hluti af móti. 

Þátttökubók:  Bók sem gefin er út af HNÍ þar sem skráðar eru viðureignir keppanda 

ásamt grunnupplýsingum um keppanda, árlegri læknisskoðun hans og árlegri 

staðfestingu frá landssambandi. 

 

1.2.2. gr.    Alþjóðlegar reglur 

Hnefaleikasamband Íslands fylgir reglum Alþjóðahnefaleikasambandsins, AIBA. 

Æskilegt er að öll hnefaleikasambönd sem eiga aðild að AIBA geri nauðsynlegar 

ráðstafanir til þess að samræma eigin reglur reglum AIBA eins og kostur er, til þess að 

tryggja að reglur um ólympíska hnefaleika verði hinar sömu um allan heim. 

Sé ósamræmi milli reglna eða túlkun þeirra, skal undantekningarlaust farið eftir 

alþjóðareglum AIBA. 

Þó hefur HNÍ leyfi til að gefa undanþágur á einstaka greinum þar sem aðstaða og 

umhverfi gefa ekki möguleika á uppfyllingu reglna. Undanþágur eiga þó eingöngu við 

ef ekki er um mót er skulu vera á vegum AIBA að ræða. 
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2. HLUTI   MÓTAHALD 

2.1. KAFLI      UMGJÖRÐ 

2.1.1. gr.    Leyfi til mótahalds 

Félög, íþróttabandalög eða héraðssambönd skulu senda beiðni um að fá að halda mót 

a.m.k. með mánaðar fyrirvara til HNÍ til samþykktar. Þetta nær til allra móta. 

HNÍ áskilur sér rétt til þess að banna mót ef mótshaldari hyggst ekki fylgja Regluverki 

HNÍ. Ef mótshaldari brýtur gegn Regluverki HNÍ í keppni mun brotið verða tekið fyrir 

hjá aganefnd HNÍ og getur orsakað að viðurlögum verður beitt.  

Félögum er óheimilt að halda mót undir formerkjum sem landskeppni nema að fenginni 

umsögn og leyfi frá HNÍ. 

Ef erlendir keppendur krefjast skriflegs samnings verður að leggja hann fyrir HNÍ til 

samþykktar. 

Mótshaldarar eiga að fylgjast með því að þátttakendur hafi keppnisleyfi og sjá til þess 

að einstaklingar án leyfis taki ekki þátt í keppni. 

Félagi sem heldur mót er skylt að kanna hjá HNÍ hvort keppendur séu í keppnisbanni, 

vegna meiðsla eða agabrota. 

 

2.1.2. gr.    Aldurs- og getuflokkar 

Hér á eftir fara aldurs- og getuflokkar í hnefaleikum. 

Byrjendaflokkur karla:  

Karlar 19 – 40 ára sem lokið hafa undir 4 viðureignum í ólympískum hnefaleikum. 

Byrjendaflokkur kvenna:  

Konur 19 – 40 ára sem lokið hafa undir 4 viðureignum í ólympískum hnefaleikum. 

Elite flokkur karla:  

Karlar 19 – 40 ára sem lokið hafa  4 viðureignum í ólympískum hnefaleikum. 

Elite flokkur kvenna:  

Konur 19 – 40 ára sem lokið hafa 4 viðureignum í ólympískum hnefaleikum. 

Ungmennaflokkur karla:  

(Youth) Strákar 17 – 18 ára. 

Ungmennaflokkur kvenna:  

(Youth) Stúlkur 17 – 18 ára. 

Unglingaflokkur karla:  

(Junior) Strákar 15 – 16 ára. 

Unglingaflokkur kvenna:  

(Junior) Stúlkur 15 – 16 ára. 
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2.1.3. gr.    Þyngdarflokkar   

Elite flokkur og byrjendaflokkur karla og ungmennaflokkur karla. 

 

 

 

Elite flokkur og byrjendaflokkur kvenna og ungmennaflokkur kvenna. 
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Unglingaflokkar karla og kvenna. 

 

 

 

 

2.1.4. gr.    Lotur 

Í flokkum Elite karla og kvenna ásamt ungmennaflokkum skal keppt í þremur lotum og 

skal hver lota vera þrjár (3) mínútur.  

Í flokkum unglinga skulu lotur vera þrjár (3) og skal hver lota vera tvær (2) mínútur. 

Stöðvun keppni vegna áminninga, aðvarana, lagfæringa á klæðnaði eða búnaði eða af 

einhverri annarri ástæðu telst ekki með sem hluti af lotutíma.  

Einnar mínútu hvíldarhlé er á milli lota í öllum flokkum.  Ekki er heimilt að bæta við 

aukalotum. 

 

2.1.5. gr.    Læknisskoðun 

Keppandi má ekki taka þátt í móti án þess að hafa gengist undir læknisskoðun og 

fundinn keppnishæfur og það skráð í þátttökubók. Það félag sem ber ábyrgð á mótinu 

skipar lækninn, en á Íslandsmeistarmóti skipar HNÍ lækni. 

Keppandi, sem tekur þátt í keppni á vegum AIBA utan heimalands síns verður að hafa 

vottorð læknis sem sannar að hann var við brottför í góðu líkamlegu ástandi, og án 

meiðsla, sýkingar eða veikleika sem haft geti áhrif á keppnisgetu hans í því landi þar 

sem keppnin er háð. 

Vottorðið getur verið í þátttökubók eða persónuskilríkjum í vörslu keppandans eða, eins 

og venja er, hjá landssambandi hans.  Vottorðinu verður að framvísa fyrir innvigtun. 

Aðrar læknisfræðilegar reglur er að finna í Læknishandbók AIBA. 
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2.1.6. gr.    Viðvera læknis 

Læknir skal vera viðstaddur alla keppnina og skal ekki fara af keppnisstað fyrr en hann 

hefur séð síðasta leik til enda og báða keppendurna sem tóku þátt í honum. Verði læknir 

að fara af staðnum skal stöðva keppni, nema annar samþykktur læknir sé á staðnum. 

 

2.1.7. gr.    Keppnisskýrsla 

Keppnisskýrslu á þar til gerðu eyðublaði skal fylla út, undirrita af mótshaldara og lækni 

og senda til HNÍ  að keppni lokinni. 

 

2.1.8. gr.    Keppnissvæði 

Keppnissvæði nær 6 m út frá öllum fjórum hliðum hrings. 
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1-5 Stigadómari 1-5 13 Rautt horn - setusvæði 

6/19 Umsjónarmaður 14 Blátt horn - setusvæði 

7 Kynnir 15 Hlutlaust horn 

8-9 Tímavörður, bjalla 16 Myndatökupallur 

10 Starfsmaður rafræns skors 17 Ljósmyndari 

11-12 Mótslæknir og aðstoðarmaður 18 Umsjónarmaður 



 - 14 - 

 

Mótshaldari skal skilgreina svæði fyrir ljósmyndara og kvikmyndatökumenn fyrir hvert 

mót og er þeim eingöngu heimilt að standa innan þeirra marka á meðan á leikjum 

stendur. Þeir hafa aldrei leyfi til þess að vera á svuntu hringsins á meðan á leik stendur. 

Mótshaldari getur ákveðið hverjir hafa leyfi til að vera í skilgreindu svæði fyrir 

ljósmyndara og kvikmyndatökumenn hverju sinni.  

Nánari skilgreiningar er að finna í keppnisreglum AIBA. 

 

2.2. KAFLI      FÉLAGSMÓT 

2.2.1. gr.     Almennt 

Félagsmót eru haldin af félögum innan vébanda HNÍ. Viðureignir félagsmóta eru 

almennt paraðar og fara fram á einum degi. Ef félag vill halda félagsmót ber því að 

leggja inn umsókn til mótanefndar HNÍ með a.m.k. mánaðar fyrirvara sbr. grein 2.1.1. 

í reglum þessum. 

Annað keppnisfyrirkomulag á félagsmótum er leyfilegt, en skal það vel auglýst og 

tryggt að keppendur og þjálfarar viti af breyttu fyrirkomulagi. 

 

2.2.2. gr.    Hlutgengi 

Allir þeir sem hafa gilda þátttökubók frá HNÍ og eru skráðir í hnefaleikafélag innan 

vébanda HNÍ í félagakerfi ÍSÍ hafa þátttökurétt á félagsmótum. 

Hægt er að sækja um undanþágu á þyngdarflokkum, en skal ekki muna meira en 

tveimur þyngdarflokkum eða 15 kg (á ekki við innan super heavy elite karla eða heavy 

kvenna og unglinga) á keppendum þegar vigtun á sér stað. Keppendur og þjálfarar 

þeirra þurfa að samþykkja pörunina. 

Hægt er að sækja um undanþágu við pörun í ungmenna- og unglingaflokkum til 

mótanefndar HNÍ, þó má ekki muna meira en tveimur aldursárum á keppendum og 

skulu þeir keppa samkvæmt reglum unglingaflokka. 

Keppendur í unglingaflokkum er óheimilt að para gegn keppendum úr Elite flokkum. 

 

2.2.3. gr.    Innvigtun 

Keppendur í öllum þyngdarflokkum skulu vera tilbúnir til innvigtunar að morgni 

keppnisdags. Mótshaldari hefur þó svigrúm fram að lágmarki 2 klst. fyrir fyrstu 

viðureign. Keppendur eiga rétt á því að einstaklingur af sama kyni sjái um innvigtun 

þeirra. 
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2.2.4. gr.    Undanþágur fyrir hring og keppnissvæði 

Hægt er að sækja um undanþágur fyrir stærð og sökkulhæð hrings ásamt kröfum um 

keppnissvæði til mótanefndar HNÍ. 

 

2.3. KAFLI      BYRJENDAMÓT 

2.3.1. gr.     Almennt 

Byrjendamót eru haldin af mótanefnd HNÍ. Viðureignir byrjendamóta eru alltaf paraðar 

og fara fram á einum degi. Mótanefnd tilkynnir um byrjendamót með a.m.k. mánaðar 

fyrirvara sbr. grein 2.1.1. í reglum þessum.  

 

2.3.2. gr.   Hlutgengi 

Þeir sem hafa gilda þátttökubók frá HNÍ, eru skráðir í hnefaleikafélag innan vébanda 

HNÍ í félagakerfi ÍSÍ og hafa skráðar færri en 4 viðureignir í ólympískum hnefaleikum,  

hafa þátttökurétt á byrjendamótum. Ef annar aðilinn hefur lokið fjórum leikjum skal 

viðureigninn lúta venjulegum leikreglum sem eiga við í ólýmpískum hnefaleikum 

(ákvæði 7.2.4 á þá ekki við). 

Hægt er að sækja um undanþágu á þyngdarflokkum, en skal ekki muna meira en 

tveimur þyngdarflokkum eða 15 kg (á ekki við innan Super heavy elite karla eða heavy 

kvenna og unglinga) á keppendum þegar vigtun á sér stað. Keppendur og þjálfarar 

þeirra þurfa að samþykkja pörunina. 

Hægt er að sækja um undanþágu við pörun í ungmenna- og unglingaflokkum til 

mótanefndar HNÍ, þó má ekki muna meira en tveimur aldursárum á keppendum og 

skulu þeir keppa samkvæmt reglum unglingaflokka. 

Keppendur í unglinga- og ungmennaflokkum er óheimilt að para gegn keppendum úr 

Elite flokkum. 

 

2.3.3. gr.    Innvigtun 

Keppendur í öllum þyngdarflokkum skulu vera tilbúnir til innvigtunar að morgni 

keppnisdags. Mótshaldari hefur þó svigrúm fram að lágmarki 2 klst. fyrir fyrstu 

viðureign. Keppendur eiga rétt á að það sé einstaklingur af sama kyni sem sér um 

innvigtun þeirra. 

 

2.3.4. gr.    Lotur 

Í byrjendaflokkum eru loturnar þrjár (3) og skal hver lota vera tvær (2) mínútur.  

Stöðvun keppni vegna áminninga, aðvarana, lagfæringa á klæðnaði eða búnaði eða af 

einhverri annarri ástæðu telst ekki með sem hluti af lotutíma. Einnar mínútu hvíldarhlé 

er á milli lota í öllum flokkum.  Ekki er heimilt að bæta við aukalotum. 
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2.3.5. gr.    Undanþágur fyrir hring og keppnissvæði 

Hægt er að sækja um undanþágur fyrir stærð og sökkulhæð hrings ásamt kröfum um 

keppnissvæði til mótanefndar HNÍ. 

 

2.4. KAFLI      ÍSLANDSMEISTARAMÓT 

2.4.1. gr.     Almennt 

Íslandsmeistaramót er haldið af mótanefnd HNÍ einu sinni á ári. Mótið er 

útsláttarkeppni í öllum þyngdarflokkum Elite karla og kvenna, ásamt ungmenna- og 

unglingaflokkum karla og kvenna. Fjöldi keppnisdaga fer eftir fjölda þáttakenda í 

fjölmennasta þyngdarflokknum. 

 

2.4.2. gr.     Hlutgengi 

Þeir sem hafa gilda þátttökubók frá HNÍ, eru skráðir í hnefaleikafélag innan vébanda 

HNÍ í félagakerfi ÍSÍ og eru Elite keppendur eða ungmenni/unglingar með 4 viðureignir 

hafa þátttökurétt á Íslandsmeistaramóti. Erlendir ríkisborgarar þurfa að auki að hafa haft 

samfellda búsetu hérlendis í a.m.k. 3 ár. Keppandi má eingöngu keppa á meistaramóti 

eins lands hvert ár. 

 

2.4.3. gr.    Innvigtun 

Keppendur í öllum þyngdarflokkum skulu vera tilbúnir til innvigtunar að morgni fyrsta 

keppnisdags. Innvigtun á sér stað að lágmarki 6 klst. fyrir fyrstu viðureign. 

Umsjónarmaður mótsins getur gefið undanþágu á tíma takmörkunum ef nauðsyn krefst.  

Tveir fulltrúar úr mótanefnd HNÍ sjá um innvigtun. Fulltrúa félaga er leyfilegt að vera 

viðstaddir innvigtun en mega ekki hafa nein áhrif á hana. Keppandi er bundinn að keppa 

í þeim þyngdarflokki sem hann setti á umsókn sína sem hann skilaði inn til HNÍ. 

Keppandi sem nær ekki vigt fyrsta keppnisdag er skráður úr móti og fær ekki þáttökur. 

Einungis má stíga einu sinni á vigtina við innvigtun. Keppandi verður að stíga á vigt 

hvern keppnisdag og vera innan síns þyngdarflokks.  

Innvigtun skal lokið á einni klukkustund. Keppandi tapar sem ekki stenst innvigtun eða 

mætir ekki innan tímamarka. 

Keppandi verður fyrir innvigtun að fá undirritun í þátttökubók vegna þátttökuhæfni frá 

lækni mótsins. 

Þyngdin er það sem vogin sýnir þegar keppandinn er nakinn. Skráð þyngd á að vera í 

metrakerfi. Heimilt er að nota rafeindavogir. 

Kvennboxarar eiga rétt á að það sé kvennmaður sem sér um innvigtun þeirra. 
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2.4.4. gr.    Læknisskoðun 

Öllum keppendum ber að fara í læknisskoðun hjá mótslækni fyrir mót og fá það skráð 

í þátttökubók. Heimilt er að hafa læknisskoðun daginn fyrir fyrsta keppnisdag til þess 

að flýta fyrir innvigtun. Ef keppandi keppir fleiri en eina viðureign á mótinu skal hann 

fara í læknisskoðun fyrir hverja viðureign. Keppendum er heimilt að biðja um að 

einungis að einstaklingar af sama kyni séu viðstaddir læknisskoðun fyrir utan lækni.  

 

2.4.5. gr.    Hvíldartími 

Mótshaldara ber að sjá til þess að lágmark líði 12 klst. á milli viðureigna hjá keppendum 

í þeim tilfellum sem fleiri en 2 einstaklingar eru í þyngdarflokknum. 

 

2.4.6. gr.    Hlutkesti 

Dregið skal í keppnina eftir læknisskoðun og innvigtun. 

Dregið skal í viðurvist fulltrúa viðkomandi keppenda og eiga þeir að sjá til þess, ef 

kostur er, að enginn keppi tvo leiki áður en hinir hafi keppt a.m.k. einu sinni. 

HNÍ getur í sérstökum tilfellum vikið frá þessari reglu. Hlutkesti skal varpa þannig að 

sá sem sat hjá í fyrstu umferð keppir fyrst í annarri umferð. 

Engum keppanda skal veita meistaramótsverðlaun án keppni. 

 

2.4.7. gr. Styrkleikaflokkar 

Mótanefnd HNÍ er heimilt að raða keppendum eftir styrkleika áður en dregið er, til þess 

að reyna tryggja sanngirni á meðal keppanda.  

Ef mótanefnd telur þurfa að skipta keppendum upp í styrkleikaflokka skal tilkynna það 

fulltrúum allra keppanda fyrir drátt. Ekki er heimilt að skipta keppendum í fleiri en tvo 

flokka og skal keppendum skipt jafnt. Ef fjöldi keppenda er í oddatölu skal sterkari 

flokkurinn vera með auka manninn. 

Við mat á styrkleika keppenda skal horfa á heildarleikjafjölda í bók ásamt árangri á 

alþjóðlegum og innlendum meistaramótum ásamt styrk móta sem keppandi hefur unnið 

til verðlauna á. Ekki skal þó fara lengra en þrjú ár aftur í tímann þegar árangur móta er 

metinn. 

 

2.4.8. gr.    Setið hjá 

Ef keppendur eru fleiri en fjórir í þyngdarflokki skulu það margir sitja hjá í fyrstu 

umferð, að þegar henni er lokið verði eftir í næstu umferð 4, 8, 16 o.s.frv. keppendur. 

Keppandi, sem sat hjá í fyrstu umferð, skal keppa fyrstur í annarri umferð.  Ef tala þeirra 

sem sátu hjá er ójöfn þá keppir sá sem fékk hæsta númerið við sigurvegarann í fyrstu 

forlotunni. 
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Ef tala þeirra sem sitja hjá er jöfn tala skulu keppendur sem sitja hjá keppa í fyrstu 

viðureignum annarrar umferðar í þeirri röð sem þeir voru dregnir.  

Enginn getur unnið tvo leiki í röð á fjarveru (walk over) eða setið hjá í umferð og unnið 

þá næstu á fjarveru. Ef það gerist skal varpa hlutkesti að nýju milli þeirra keppenda sem 

ekki unnu á fjarveru eða sátu hjá í fyrri umferðum. Fyrsti keppandinn sem þá er dreginn 

út mætir þeim sem sat hjá eða sigraði á fjarveru í fyrri umferðum, en eftir það er dregið 

á venjubundinn hátt. 

 

2.4.9. gr.    Niðurröðun 

Á Íslandsmeistaramóti skal, ef kostur er, raða leikjum þannig niður að léttustu flokkarnir 

byrji í hverri umferð og síðan þyngdarflokkarnir koll af kolli í réttri röð. Síðan byrja 

léttustu flokkar næstu umferðar o.s.frv. 

 

Dæmi með 11 keppendum. 

1. umferð.              2.umferð                3. umferð                4. umferð 

1-2 (1 vinnur)            7-8 (7 vinnur)       7-9 (7 vinnur)     7-11 (7 vinnur) 

3-4 (3 vinnur)           9-10 (9 vinnur)     11-3 (11 vinnur) 

5-6 (5 vinnur)          11-1 (11 vinnur) 

                         3-5 (3 vinnur) 
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Dæmi um leikjaniðurröðun í þyngdarflokkum með 5 - 25 þátttakendum. 

1.umferð 

Fjöldi þátt. Leikjafj.    yfirseta  2.umf.     3.umf. 4.umf.    5.umf. 

5 1 3 2 1           

6 2 2 2 1 

7 3 1 2 1 

8 4 - 2 1 

9 1 7 4 2 1 

10 2 6 4 2 1 

11 3 5 4 2 1 

12 4 4 4 2 1 

13 5 3 4 2 1 

14 6 2 4 2 1 

15 7 1 4 2 1 

16 8 - 4 2 1 

17 1 15 8 4 2 1 

18 2 14 8 4 2 1 

19 3 13 8 4 2 1 

20 4 12 8 4 2 1 

21 5 11 8 4 2 1 

22 6 10 8 4 2 1 

23 7 9 8 4 2 1 

24 8 8 8 4 2 1 

25 9 7 8 4 2 1 
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2.5. KAFLI      ALÞJÓÐLEG MÓT 

2.5.1. gr.      Almennt 

Alþjóðleg mót eru mót sem haldin eru af AIBA og/eða EUBC eða fyrir hönd þeirra. Þar 

með talin eru Norðurlandamót, Evrópumeistaramót, Heimsmeistaramót, Ólympíuleikar 

og úrtökumót fyrir Ólympíuleika. Alþjóðleg mót lúta í öllu falli reglum AIBA og er 

vísað til þeirra með nánara fyrirkomulag. 

 

2.5.2. gr.     Hlutgengi 

Þeir sem hafa gilda þátttökubók frá HNÍ, eru skráðir í hnefaleikafélag innan vébanda 

HNÍ í félagakerfi ÍSÍ og eru Elite keppendur eða ungmenni/unglingar með 4 viðureignir 

hafa þátttökurétt á alþjóðleg mót. Erlendir ríkisborgarar þurfa að auki að hafa haft 

samfellda búsetu hérlendis í a.m.k. 3 ár. Reglur alþjóðlegra móta um hlutgengi sem 

lengra ganga skulu teljast sértækari og gilda fram yfir grein þessa.  

Þar sem um er að ræða mót fyrir landslið gerir stjórn HNÍ einnig kröfu um samþykki 

mótanefndar HNÍ og staðfestingu þess efnis að keppendur hafi ekki keppt í öðrum 

bardagaíþróttum. Ef þáttakandi hefur keppt í öðrum bardaga íþróttum þá þarf sá sami 

að skila inn umsókn um undanþágu (AIBA Technical rules 2.2.2.1.1.) sem er að finna 

í appendix B í AIBA Technical rules.  

 

2.6. KAFLI  DIPLÓMAMÓT 

2.6.1. gr.  Almennt 

Regluverk fyrir diplómamót má finna í sérstakri útgáfu fyrir keppnisreglur í 

diplómahnefaleikum á Íslandi. 
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3. HLUTI   LEIKREGLUR 

3.1. KAFLI STIGAGJÖF 

3.1.1.  gr.   Almennt 

Notast skal við AIBA stigagjöf í öllum keppnum. Stigagjöfin byggist á 10-9 kerfi.  

Stigadómarar skulu taka sæti handahófskennt í kringum hringinn.  

Fyrir hverja viðureign skal umsjónarmaður velja þrjá (3) eða fimm (5) stigadómara og 

skulu stig þeirra ráða úrslitum viðureignarinnar. Ekki er leyfilegt að breyta um val á 

stigadómurum eftir að viðureign er hafin. 

Í lok hverrar lotu skal stigadómari úrskurða hvor keppandi sigrar lotu. Keppendum er 

veitt stig frá sjö (7) og upp í tíu (10), háð frammistöðu keppenda. Í hverri lotu skal vera 

sigurvegari samkvæmt stigagjöf. Hver lota verður að hafa útlistaðan sigurvegara.  

Stigadómari skal að hverri lotu lokinni færa á blað þau stig sem hvor keppandi fékk og 

afhenda hringdómara. Að leik loknum skal stigadómari, ef stig eru jöfn tilnefna 

sigurvegara og undirrita blaðið áður en úrskurður er tilkynntur áhorfendum. 

Úrslit síðustu lotu má ekki tilkynna áður en úrslit viðureignar hafa verið tilkynnt. 

Aðeins umsjónarmaður má tilkynna úrslit viðureignar.  

Ef óvæntar aðstæður verða til þess að einn stigadómari getur ekki haldið áfram starfi í 

viðureign, skal ef er í boði, velja af handahófi stigablöð dómara sem ekki var/voru 

valinn/valdnir í upphafi viðureignar.  

Í 10-9 kerfinu er sigurvegari tilkynntur hafa unnið samhljóma (e. unanimous) eða með 

klofnum úrskurði (e. split decision). 

 

3.1.2.  gr.    Mat stigagjafar 

Klofinn úrskurður er ef tveir dómarar velja einn keppanda sem sigurvegara og sá þriðji 

kemst að annarri niðurstöðu.  

Dómarar þurfa að meta frammistöðu keppenda eftir eftirfarandi atriðum: 

● Fjölda hreinna högga á höggsvæði. 

● Yfirburðir í tækni og kænsku í viðureign. 

● Virk afköst. 

● Brot á reglum. 

 

3.1.3. gr.   Framkvæmd stigagjafar 

 Dómarar skulu veita stig eftir eftirfarandi aðferð: 

● 10-9; jafn leikur. 

● 10-8; greinilegur sigurvegari. 

● 10-7; miklir yfirburðir. 
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3.2. KAFLI ÚRSKURÐIR 

3.2.1. gr.    Almennt 

Í lok hverrar viðureignar er sigurvegari valinn samkvæmt stigagjöf dómara. 

Sigurvegarinn er ákveðinn með samhljóma eða klofnum úrskurði, sbr. 3.1.1. gr.  

Dómarar gefa stig eftir hverja lotu samkvæmt stigakerfi, sbr. 3.1.3. gr. og sá keppandi 

sem er  með fleiri stig í lokin sigrar viðureign,  

Heimilt er að stöðva keppni af ákvörðun hringdómara eða umsjónarmans vegna 

aðstæðna sem eru óviðráðanlegar fyrir dómara eða keppanda, t.d. meiðsli beggja 

keppanda, að hringur verður ónothæfur, bilun í lýsingu, náttúruhamfarir og aðrar 

ófyrirsjáanlegar ytri aðstæður. Við slíkar aðstæður mun sá keppandi sem leiddi 

viðureign á stigum vera úrskurðaður sigurvegari. Skal tekið tillit til stigagjafar allt fram 

að því að viðureign er stöðvuð, þar á meðal stigagjöf í þeirri lotu sem viðureign er 

stöðvuð. Dómarar skila inn niðurstöðum í hverri einustu lotu, jafnvel þó að lota sé 

stöðvuð, undantekning á þessu er að finna í grein 3.2.7. 

Ef óviljandi brot á sér stað sem veldur að annar keppandi getur ekki klárað leik skal 

einnig notast við stigagjöf dómara eins og nefnt er hér að ofan. 

 

3.2.2. gr. Skilgreining á tæknilegu jafntefli (TD) 

● Það er ekki hægt að dæma tæknilegt jafntefli.  

 

3.2.3. gr. Skilgreining á uppgjöf (ABD) 

● Ef keppandi hættir vegna meiðsla eða þjálfari fleygir inn handklæði til uppgjafar, þó 

ekki á meðan dómari er að telja, er andstæðingurinn lýstur sigurvegari með tæknilegu 

rothöggi (TKO).  (ABD) 

 

3.2.4. gr.   Skilgreining á Dómari stoppar viðureign (RSQ)  

● Ef keppandi er ekki keppnishæfur strax og lota hefst, er andstæðingurinn lýstur 

sigurvegari með tæknilegu rothöggi (RSQ). 

● Ef munur á keppendum í getu er mikill og viðureignin mjög einhliða, þar sem 

keppandi verður fyrir mörgum þungum höggum, er viðureign stöðvuð og 

anstæðingurinn lýstur sigurvegari með tæknilegu rothöggi  (RSQ). 

● Ef keppandi getur ekki haldið áfram viðureign eftir að hafa verið sleginn niður er 

andstæðingurinn lýstur sigurvegari með tæknilegu rothöggi (RSQ). 

● Ef keppandi er ekki búinn að jafna sig eftir 90 sekúndur vegna höggs undir beltisstað, 

sbr. 3.4. kafla er andstæðingurinn lýstur sigurvegar með tæknilegu rothöggi (RSQ). 

● Ef keppandi er sleginn út úr hringnum og kemst ekki inn í hringinn án hjálpar innan 

30 sekúndna er andstæðingurinn lýstur sigurvegari með tæknilegu rothöggi (RSQ). 
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● Ef umsjónarmaður stöðvar viðureign að beiðni læknis og keppandi talinn óhæfur til 

að halda áfram viðureign er andstæðingurinn lýstur sigurvegar með tæknilegu 

rothöggi (RSQ). 

 

3.2.5. gr.  Dómari stoppar viðureign vegna meiðsla (RSQ-I) 

● Ef keppandi hefur hlotið meiðsli vegna högga sem dómari telur að komi í veg fyrir 

að keppandi getur lokið keppni skal andstæðingurinn lýstur sigurvegar með 

tæknilegu rothöggi (RSQ-I)  

● Ef keppandi er ókeppnishæfur vegna meiðsla sem orsakast ekki vegna högga skal 

andstæðingur lýstur sigurvegari með tæknilegu rothöggi (RSQ-I) 

 

3.2.6. gr.    Skilgreining á brottvísun (DSQ) 

● Ef keppandi er dæmdur úr leik vegna brota eða annarra ástæðna er andstæðingurinn 

lýstur sem sigurvegar vegna brottvísunar (DSQ). Ef keppandi sem lýstur var 

sigurvegari getur ekki haldið áfram á móti, skal sjá gr. 3.2.6.  

● Ef dómari er viss um að keppandi hafi brotið á andstæðingi sínum viljandi og 

brotaþoli er óhæfur til að halda áfram keppni skal keppandi sem framdi brot dæmdur 

úr leik og brotaþoli lýstur sigurvegari vegna brottvísunar (DSQ).  

● Ef keppandi fær þrjár aðvaranir í sömu viðureign er hann dæmdur úr leik vegna 

brottvísunar (DSQ).  

● Ef keppandi er dæmdur úr leik (DSQ) vegna óíþróttamannlegar hegðunar skal 

umsjónarmaður tilkynna það til aganefndar innan sólarhrings.  

● Ef báðir keppendur eru dæmdir úr leik munu þeir báðir tapa viðureigninni. (BDSQ) 

● Ef keppandi gerist sekur um óíþróttamannslegar hegðunar þar sem hann ræðst á 

mótastarfsmenn skal hann dæmdur úr leik (DSQ)  og skal hegðun hans tilkynnt til 

aganefndar HNÍ.  

 

3.2.7.   gr.   Skilgreining á rothöggi (KO) 

● Ef keppandi er sleginn niður og getur ekki haldið áfram keppni áður en dómari telur 

upp að tíu skal andstæðingur vera lýstur sigurvegari með rothöggi (KO).  

● Ef keppandi er sleginn niður og upp kemur neyðartilvik áður en dómari getur talið 

upp að tíu er andstæðingurinn lýstur sigurvegari með rothöggi (KO). 

● Ef báðir keppendur eru slegnir niður og hvorugur stendur upp áður en dómari telur 

upp að 10, tapa báðir vegna tvöfalds rothöggs (DKO). Ef tvöfalt rothögg á sér stað í 

úrslitaleik skal dæma á grundvelli gr. 3.2.1. þar sem báðir keppendur teljast óhæfir 

til að halda áfram keppni. 
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3.2.8. gr.  Sigur án keppni (WO) 

● Ef keppandi er í hring í keppnisgalla með hanska, góm og allan annan útbúnað 

tilbúinn í keppni og andstæðingur er ekki mættur í hringinn einni mínútu eftir að 

viðureign hefur verið flautuð á, mun þá dómari dæma keppanda sem mætti sigur án 

keppni (WO) 

● Ef keppandi nær ekki læknisskoðun eða þyngd daginn sem viðureign á að eiga sér 

stað. 

● Ef umsjónarmaður veit fyrir víst að annar keppandi mun ekki láta sjá sig skal hann 

hætta við viðureign og andstæðingurinn dæmdur sigur með (WO). 

● Ekki er hægt að vinna til verðlauna nema hafa keppt a.m.k. einu sinni í móti.  

  

3.2.9. gr. Enginn keppni (NC) 

Ef ákveðið er að stöðva viðureign vegna aðstæðna sem eru óviðráðanlegar fyrir dómara 

eða keppendur áður en fyrstu lotu líkur skal viðureign vera úrskurðuð sem enginn 

keppni (NC). Eftir að úrskurður liggur fyrir skal umsjónarmaður finna nýjan tíma 

og/eða stað svo viðureign geti átt sér stað, helst samdægurs. 

 

3.3. KAFLI BROT Í KEPPNI 

 Upptalning á tegundum brota: 

● Slá fyrir neðan belti, halda, fella, sparka eða ýta með hné eða fót. 

● Högg með höfði, öxlum, handlegg, olnboga,  halda aðstæðing, pressa með handlegg 

eða olnboga í andlit andstæðings, ýta höfði andstæðings yfir reipi. 

● Slá með opnum hanska, innanverðum hanskanum, úlnið eða hlið á hendi. 

● Högg sem lendir aftan í andstæðing, sérstaklega högg sem miðað er á háls, höfuð eða 

nýru andstæðings. 

● Snúningshögg (pivot blows). 

● Slá á meðan haldið er í reipin, öll notkun á reipum sem gefur ósanngjarna yfirburði 

gegn andstæðing. 

● Halla sér á, glíma og kasta þegar keppendur eru í „clinch“. 

● Slá til andstæðings sem er niðri eða að standa upp. 

● Halda og slá eða toga og slá. 

● Læsa eða halda handlegg eða höfði mótherja, einnig að ýta hendi undir hendi 

andstæðings. 

● Beygja sig undir beltishæð andstæðings. 

● Aðgerðalaus vörn og láta sig detta, hlaupa eða snúa baki til að forðast högg. 

● Stranglega bannað að tala. 

● Að taka ekki eitt skref aftur á bak þegar hringdómari segir „break“. 

● Að slá til keppanda þegar hringdómari hefur sagt „break“ án þess að taka skref aftur 

á bak. 

● Að slá til eða sýna ógnandi tilburði gegn hringdómari fyrir, meðan og eftir að 

viðureign hefur átt sér stað. 
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● Að hrækja út úr sér góm (teeth protector) viljandi án þess að þar til gert högg hefur 

átt sér stað. Þetta mun verða valdandi að keppandi fær viðvörun við fyrsta brot. 

● Ef keppandi missir góm eftir að högg hefur átt sér stað þrisvar sinnum er keppandi 

gefin aðvörun. 

● Að halda hendi útréttri til að trufla sjón andstæðings. 

● Bíta andstæðing. 

● Allur leikaraskapur. 

 

3.4. KAFLI HÖGG UNDIR BELTISSTAÐ 

Ef keppandi kvartar ekki undan höggi undir beltisstað og höggið var óviljaverk og ekki 

mjög fast skal dómari ekki stoppa leik þegar hann gefur merki um brot. 

Keppandi kvartar undan höggi og telur það hafa valdið sér óþarfa eymsla hefur dómari 

tvo valmöguleika. Fyrri er að dæma geranda úr leik samstundis ef höggið var slegið fast 

og talið hafa verið viljandi, seinni er að byrja standandi talningu á brotaþola upp í átta 

(eight count). 

Eftir talningu (eight count) þarf dómari að meta ef brotaþoli geti haldið áfram, ef hann 

telur hann vera hæfan í keppni skal hann gefa geranda aðvörun og halda leik áfram. Ef 

brotaþoli er ekki búinn að jafna sig má gefa honum allt að 90 sekúndur lengur til að ná 

sér. Ef brotaþoli hefur ekki náð sér eftir þann tíma skal stoppa keppni og gerandi 

dæmdur sigur sem tæknilegt rothögg (TKO).  

 

3.5. KAFLI TILMÆLI, AÐVARANIR OG DÆMT ÚR LEIK  

Keppandi sem fylgir ekki fyrirmælum dómara, fer gegn reglum hnefaleika, kemur fram 

með óíþróttamanslegri hegðun eða fremur brot samkvæmt reglum HNÍ og/eða AIBA 

skal hljóta tilmæla, aðvarana eða vera dæmdur úr leik. Ef dómari ætlar að gefa keppanda 

aðvörun skal hann segja “stop” og sýna brotið sem hann er að veita aðvörun út af, fyrst 

til keppanda svo til umsjónarmans. 

Keppandi sem hlýtur aðvörun frá dómara, fær brotið skráð hjá umsjónarmanni og lækka 

heildarstig keppanda um eitt stig (1) á hverja aðvörun. Ef keppandi hlýtur þrjár (3) 

aðvaranir er keppandi dæmdur úr leik. 

Þegar dómari þarf að stoppa leik vegna athugasemda frá mótslækni sem eru vegna 

skurðar eða meiðsla sem voru orsökuð vegna skalla eða ólöglegs höggs ber dómara að 

dæma geranda úr leik. Þegar keppandi verður fyrir skalla eða ólöglegu höggi sem veldur 

ekki nægum skaða, enginn skurður eða meiðsl, svo stoppa þurfi leik skal dómari draga 

eitt stig (1) frá geranda eða dæma hann úr leik ef hegðun bendir til ásetnings.  

Þegar dómari hefur rökstuddan grun um að brot hafi verið framið sem hann sá ekki má 

hann leita álits hjá stigadómurum. Ef eitthvað óeðlilegt finnst í vafningum keppanda 

eftir keppni sem dómari telur hafa gefið keppanda ósanngjarnt forskot skal dæma 

keppanda úr leik. Ef þjálfari eða aðstoðarmenn brjóta eða mótmæla þessum reglum má 

umsjónarmaður fjarlægja og/eða dæma þá úr leik. 
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3.6. KAFLI KEPPANDI SLEGINN NIÐUR 

3.6.1. gr. Skilgreining 

Keppandi er talinn hafi verið sleginn niður löglega ef keppandi snertir gólf hrings með 

einhverjum öðru en fótum, hangir á reipum hringsins eða er að hluta eða allur fyrir utan 

hrings vegna höggs eða fléttu af höggum. 

Keppandi sem hefur verið sleginn þungu höggi og dómari telur ekki vera með fulla 

meðvitund eftir höggið skal einnig vera talinn hafa verið sleginn niður þó svo að hann 

sé standandi. 

  

3.6.2. gr. Talning dómara 

Þegar keppandi hefur verið sleginn niður skal dómari alltaf segja “stop” og telja frá 

einum (1) upp í átta (8) yfir keppanda, gildir þá einu hvort keppandi sé tilbúin fyrir þann 

tíma eða tími lotu sé liðinn. Ef keppandi er ófær um að halda áfram eftir að dómari hefur 

talið upp í átta (8) klárar dómari að telju upp í tíu (10). Ef keppandi fellur eftir talningu 

upp í átta (8) án þess eð hafa fengið á sig högg má dómari klára talningu yfir keppanda 

með að telja frá átta (8) upp í tíu (10).  

Þegar dómari hefur lokið talningu upp í tíu (10) yfir keppanda er viðureigninn stoppuð 

og keppandinn sem var talið yfir úrskurðaður með ósigur vegna  rothöggs (KO). Dómari 

má þó stoppa talningu ef hann telur að keppandi geti ekki beðið eftir læknisaðstoð. 

Þó að lota klárist skal dómari halda áfram að telja yfir keppanda, ef talning nær upp í 

tíu (10) er leik lokið með rothöggi (KO). Bjalla tímavarðar getur EKKI bjargað 

keppanda frá talningu dómara. 

Keppandi sem er sleginn úr hringnum hefur 30 sekúndur að koma sér aftur inn í hring 

án allrar aðstoðar, ef það tekst ekki er hann dæmdur úr leik vegna tæknilegs rothöggs 

(TKO). 

Dómari skal sýna talningu á fingrum svo keppandinn sem hefur verið sleginn niður 

getur betur gert sér grein fyrir talningu. Líða skal a.m.k. ein sekúnda frá að keppandi er 

sleginn niður og þar til dómari byrjar að telja. 

Ef báðir keppendur hafa verið slegnir niður skal talið svo lengi sem annar þeirra er en 

talinn óhæfur að halda áfram.  

 

3.6.3. gr. Fjöldi talninga 

Hámark talninga upp í átta (8) í einni lotu yfir sama keppanda eru þrjár (3). Í Elite flokki 

karla er ekkert hámark á talningu í einni viðureign, en í Elite kvenna, ungmenna og 

unglingaflokkum er hámark fjórar (4) talningar í sömu viðureign.  

Talning vegna ólöglegs höggs telst ekki til heildar fjölda talninga. 
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3.7. KAFLI MÓTMÆLI 

3.7.1. gr. Almennt 

Enginn mótmæli er leyfð vegna ákvörðunar hring- eða stigadómara í leik, allar 

ákvarðanir eru endanlegar. 

 

3.7.2. gr. Misferli 

Ef umsjónarmmaður telur úrskurð dómara ekki í samræmi við eftirfarandi reglur taldar 

upp í hluta 3 í Regluverki HNÍ eða Tæknireglur AIBA skal umsjónarmaður kalla til 

fundar starfsmanna mótsins og fara yfir viðureign eftir að mótadegi er lokið. 

Umsjónarmaður fyllir út eyðublað fyrir endurmat á viðureign. Eftir að komist er að 

niðurstöðu skal tilkynna það báðum aðilum sem eiga í hlut samstundis. 

 

3.7.3. gr. Kæra 

Liðstjóri getur lagt inn mótmæli við úrskurð dómara innan 30 mínútna og eru mótmælin 

tekin fyrir af stjórn HNÍ á næsta fundi sínum, þó ekki fyrr en að sérstakt mótmælagjald 

hefur verið greitt. Verði mótmælin samþykkt skal endurgreiða upphæðina. 

Mótmælagjald er í gjaldskrá HNÍ. 
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4. HLUTI   STARFSMENN MÓTA 

4.1. KAFLI      STIGADÓMARI 

4.1.1. gr.    Hlutgengi  

Á innanlandsmótum, þar með töldum félagsmótum, byrjendamótum og 

íslandsmeistaramótum, skulu stigadómarar hafa gengist undir dómaranámskeið á vegum 

HNÍ og hafa gilda dómarabók útgefna af HNÍ sbr. kafla 8.2. í reglum þessum. Erlendir 

dómarar skulu uppfylla samsvarandi skilyrði hjá sínu landssambandi. Allar reglur um 

stigadómara eiga einnig við um stigadómara sem eru í þjálfun.  

Á alþjóðlegum AIBA mótum skulu dómarar hafa að lágmarki 1 AIBA stjörnu og hafa 

gilda AIBA dómarabók. Að öðru leyti er vísað í Tæknireglur AIBA og Keppnisreglur 

AIBA.  

 

4.1.2. gr.     Hlutleysi 

Til þess að tryggja hlutleysi skal umsjónarmaður velja stigadómara í hvern leik á 

eftirfarandi hátt: 

● Stigadómarar mega ekki vera frá sama hnefaleikafélagi og keppendurnir. 

● Verði ekki hjá því komist að hafa stigadómara frá sama hnefaleikafélagi og keppandi 

skal reyna að hafa stigadómara frá báðum hnefaleikafélögum sem keppendur koma 

frá við hvern leik.  

● Stigadómarar mega ekki vera tengdir keppanda að öðru leyti.  

Geti umsjónarmaður ekki fylgt þessum reglum í sérstöku tilviki skal hann leysa málið 

með því að reyna að hafa þá stigadómara sem valdir eru eins hlutlausa og óvilhalla og 

kostur er.  

Á alþjóðlegum AIBA mótum skal hlutleysi dómara vera í samræmi við Tæknireglur 

AIBA og Keppnisreglur AIBA.  

 

4.1.3. gr.     Hagsmunaárekstrar 

Stigadómari má ekki jafnframt vera liðsstjóri, þjálfari, aðstoðarmaður eða 

aukaaðstoðarmaður keppanda í þeirri viðureign sem hann dæmir. 

Allir sem kjörnir hafa verið og/eða skipaðir sem forsvarsmenn landssamtaka eins og 

forseti, framkvæmdastjóri eða forsvarsmenn í nefndum geta ekki verið virkir dómarar, 

hvort sem er á innanlandsmótum né alþjóðlegum mótum. Þeim er þó leyft að dæma á 

innanlandsmótum ef þeir eru ekki sitjandi forseti landssambands, framkvæmdastjóri 

landssambands eða stjórnarformaður í nefndum landssambands.  
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4.1.4. gr.     Agabrot 

Aganefnd eða opinber fulltrúi hennar, getur að tillögu dómaranefndar HNÍ, útilokað 

stigadómara (tímabundið eða fyrir fullt og allt) sem að þeirra mati fylgir ekki reglum 

AIBA. 

 

4.1.5. gr.     Umgjörð og þátttaka 

Á meistaramótum skulu fimm af fimm  stigadómurum dæma hvern leik. Allir fimm 

stigadómararnir skulu sitja við fjórar hliðar hringsins eins og fram kemur í uppsetningu 

skv. Keppnisreglum AIBA sbr. grein 2.1.8. í reglum þessum. Ef ekki nást fimm 

stigadómarar á innanlandsmótum mega þeir vera færri, en þó aldrei færri en þrír. 

Stigadómararnir skulu ávallt sitja við þrjár hliðar hringsins..  

Á meðan á leik stendur má stigadómari hvorki ræða við keppendur, aðra stigadómara 

né nokkurn annan, nema hringdómarann og umsjónarmann. Hann skal ekki hverfa úr 

sæti sínu fyrr en úrskurður hans hefur verið tilkynntur áhorfendum. 

 

4.1.6. gr.     Klæðnaður 

Dómarar skulu vera klæddir í svartar buxur, hvíta skyrtu og með svarta þverslaufu. Nota 

má viðeigandi og viðurkenndan jakka. 

 

4.1.7. gr.     Skyldur 

Hver stigadómari skal óháð hinum stigadómurunum dæma um getu beggja keppenda 

og tilnefna sigurvegara samkvæmt Tæknireglum AIBA sbr. kafla 3.1. í reglum þessum.  

 

4.1.8. gr.     Vélrænar aðferðir 

Að fengnu leyfi mótanefndar HNÍ má nota vélrænar aðferðir við dómarastörf. 

 

4.1.9. gr.     Þátttökuskylda 

Landssambandi er skylt að senda stigadómara úr sínum röðum, sem Dómaranefnd HNÍ 

hefur valið, til starfa á alþjóðlegum mótum eða svæðisbundnum meistaramótum nema 

viðkomandi biðjist undan því með gildum rökum. Í löndum þar sem önnur samtök sjá 

um kostnað vegna ólympíuliðs eða samsvarandi skulu þau samtök greiða ferða- og 

dvalarkostnað dómara sem valinn er. 
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4.2. KAFLI      HRINGDÓMARI 

4.2.1. gr.     Hlutgengi 

Áinnanlandsmótum, þar með töldum félagsmótum, byrjendamótum og 

íslandsmeistaramótum, skulu hringdómarar hafa hringdómararéttindi frá HNÍ og hafa 

gilda dómarabók útgefna af HNÍ sbr. kafla 8.2. í reglum þessum. Erlendir dómarar skulu 

uppfylla samsvarandi skilyrði hjá sínu landssambandi. Allar reglur um hringdómara 

eiga einnig við um hringdómara sem eru í þjálfun. 

Á alþjóðlegum AIBA mótum skulu dómarar hafa að lágmarki 1 AIBA stjörnu og hafa 

gilda AIBA dómarabók. Að öðru leyti er vísað í Tæknireglur AIBA og Keppnisreglur 

AIBA.  

 

4.2.2. gr.     Hlutleysi 

Í hverjum leik skal hringdómari gæta hlutleysis í hvívetna.  

Á alþjóðlegum AIBA mótum skal hlutleysi dómara vera í samræmi við Keppnisreglur 

AIBA.  

 

4.2.3. gr.     Hagsmunaárekstrar 

Hringdómari má ekki jafnframt vera liðsstjóri, þjálfari, aðstoðarmaður eða 

aukaaðstoðarmaður keppanda í þeirri viðureign sem hann dæmir. 

Allir sem kjörnir hafa verið og/eða skipaðir sem forsvarsmenn landssamtaka eins og 

forseti, framkvæmdastjóri eða forsvarsmenn í nefndum geta ekki verið virkir dómarar, 

hvort sem er á innanlandsmótum né alþjóðlegum mótum. Þeim er þó leyft að dæma á 

innanlandsmótum ef þeir eru ekki sitjandi forseti landssambands, framkvæmdastjóri 

landssambands eða stjórnarformaður í nefndum landssambands.  

 

4.2.4. gr.     Agabrot 

Aganefnd eða opinber fulltrúi hennar, getur að tillögu Dómaranefndar HNÍ útilokað 

hringdómara (tímabundið eða fyrir fullt og allt), sem að þeirra mati fylgir ekki reglum 

AIBA. 

 

4.2.5. gr.     Umgjörð og þátttaka 

Umsjónarmaður tilnefnir hringdómara fyrir hvern leik og skal hringdómarinn stýra 

hverjum leik. Megináhersla hringdómarans skal vera að vernda heilsu keppenda. 
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4.2.6. gr.     Klæðnaður 

Dómarar skulu vera klæddir í svartar buxur, hvíta skyrtu og með svarta þverslaufu. Nota 

má viðeigandi og viðurkenndan jakka. 

 

4.2.7. gr.     Skyldur 

Hringdómari skal: 

● Sjá til þess að reglum sé fylgt til hins ítrasta. 

● Hafa eftirlit með öllu því sem komið getur upp á í leiknum. 

● Koma í veg fyrir að minnimáttar keppandi  lendi í óþarflega hörðum leik. 

● Fylgjast með hönskum og klæðnaði keppenda. 

● Hringdómari notar fjórar skipanir: 

○ “Stopp”, þegar hann skipar keppendum að hætta; 

○ “Box”, þegar hann skipar þeim að halda áfram; 

○ “Break”, þegar hann stöðvar návígi eða “clinch”. Við þessa skipun taka 

keppendur eitt skref afturábak áður en þeir byrja aftur. 

○ Time, þegar hann vill að viðureign og keppnisklukka er stöðvuð. 

● Nota einföld, greinileg tákn og einfaldar munnlegar skipanir til þess að útskýra brot 

á reglum. 

● Hringdómari má snerta með höndunum til að stoppa eða stöðva návígi.  

● Hringdómari skal ekki gefa til kynna hver hefur unnið með því að lyfta hendi eða á 

neinn annan hátt fyrr en kynnir hefur tilkynnt um úrslit. 

● Hafi dómari dæmt keppanda úr leik eða stöðvað leik skal hann fyrst tilkynna 

umsjónarmanni hvaða keppanda hann dæmi úr leik eða ástæðu þess að hann hafi 

stöðvað leikinn.  

● Hringdómari getur ráðfært sig við lækni vegna áverka hjá keppanda.  

● Þegar hringdómari kallar á lækni til að skoða keppanda mega aðeins hringdómari og 

læknir vera inn í hringnum en læknir getur kallað á aðstoð ef hann telur þörf á því. 

● Ef keppandi fær áverka og hringdómari skilur ekki orsökina skal hringdómarinn: 

○ Biðja hinn keppandann að fara í hlutlaust horn. 

○ Ráðfæra sig við lækni um hvort keppandi með áverka sé hæfur til að halda áfram 

keppni. Ef læknir metur hann hæfan til áframhaldandi keppni getur hringdómari 

ákveðið að halda keppni áfram. 

○ Ef læknir metur hann ekki hæfan til áframhaldandi keppni getur hringdómari 

ákveðið að stoppa keppni. Ef hann hefur ekki séð hvað orsakaði áverkann getur 

hann ráðfært sig við alla stigadómarana til að ákvarða niðurstöðu leiksins.  

● Að hverri lotu lokinni skal hann að safna saman blöðum stigadómara  Þegar hann 

hefur kannað þau skal hann afhenda þau umsjónarmanni (supervisor). 
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Hringdómari ber einnig ábyrgð á eftirfarandi: 

● Að slíta leik telji hann leikinn of einhliða. 

● Að slíta leik þegar hann telur að annar keppandinn sé svo meiddur að hann eigi ekki 

að halda áfram. 

● Að slíta leik leik þegar hann telur að keppendur óvirka og ekki kappsama. Í slíkum 

tilvikum getur hann dæmt annan eða báða keppendur úr leik. 

● Að veita keppanda tilmæli eða aðvörun fyrir brot eða af einhverri annari ástæðu svo 

að jafnræði ráði eða til að tryggja að farið sé eftir reglum. 

● Að dæma keppanda úr leik sem ekki hlýðir skipunum hans þegar í stað eða kemur 

fram við hann á móðgandi eða óviðeigandi hátt. 

● Að dæma keppanda úr leik, með eða án fyrri aðvörunar, fyrir brot (foul). 

● Að túlka reglurnar að svo miklu leyti sem unnt er að beita þeim og þær eiga við í leik 

eða ákveða og gera ráðstafanir vegna atvika í leik sem engar reglur eru til um. 

Hringdómari skal huga að keppendum á eftirfarandi hátt: 

● Þegar keppandi kemur inn í hringinn skal hringdómari tryggja að keppandi sé með 

viðeigandi búnað sbr. kafla 7.2, 7.3. og 7.4. í reglum þessum. 

● Keppandi má ekki vera með neinn annan búnað eða hluti en þá sem taldir eru upp í 

köflum 7.2, 7.3. og 7.4. í reglum þessum. 

● Ef hanski keppanda losnar á meðan á leik stendur skal hringdómari stoppa leikinn 

sjá til þess að bætt verði úr því.  

● Hringdómari skal athuga vafninga hvers keppanda.  

Hringdómari skal einnig huga að því að stigadómarar og læknir séu rétt staðsettir við 

hringinn og klárir áður en hver leikur hefst. Hringdómari má aðeins byrja hvern leik 

eftir að umsjónarmaður hefur gefið heimild til þess. 

 

4.2.8. gr.     Dómaraskipti á meðan á leik stendur 

Geti hringdómari ekki haldið áfram í miðri lotu skal tímavörður slá á bjölluna og stöðva 

leikinn. Næsti hlutlausi dómari sem laus er og uppfyllir skilyrði um hæfni og hlutleysi 

skal taka við af honum og skipa keppendum að halda leiknum áfram. 

 

4.2.9. gr.     Þátttökuskylda 

Landssamband er skylt að senda hringdómara úr sínum röðum, sem Dómaranefnd HNÍ 

hefur valið, til starfa á alþjóðlegum mótum eða svæðisbundnum meistaramótum nema 

viðkomandi biðjist undan því með gildum rökum. Í löndum þar sem önnur samtök sjá 

um kostnað vegna ólympíuliðs eða samsvarandi skulu þau samtök greiða ferða- og 

dvalarkostnað dómara sem valinn er. 
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4.2.10. gr.     Læknisskoðun hringdómara 

Við þátttöku á alþjóðlegum AIBA mótum skal hringdómari gangast undir læknisskoðun 

í samræmi við Tæknireglur AIBA og Keppnisreglur AIBA. 

 

4.3. KAFLI      TÍMAVÖRÐUR 

4.3.1. gr. Umgjörð og þátttaka 

Tímavörður skal sitja við hringinn eins og fram kemur í uppsetningu skv. 

Keppnisreglum AIBA sbr. grein 2.1.8. í reglum þessum. Mælt er með að tímavörður 

skuli vera viðurkenndur dómari innan vébanda HNÍ. 

 

4.3.2. gr.     Skyldur 

● Aðalskylda hans er að tilkynna lotufjöldann, lengd lotu og hvíldarhléa á milli þeirra. 

Hvíldarhlé á að vera ein mínúta. Tímavörður skal einnig:Byrja hverja lotu með því 

að slá á bjölluna. 

● Tíu sekúndum fyrir lok hverrar lotu skal gefa hljóðmerki. 

● Tímavörður skal fylgjast með og stjórna tíma en skal aðeins stoppa tíma ef 

hringdómari kallar “time” og byrja tímann aftur þegar hringdómari kallar “box”.  

● Ef keppandi er sleginn niður (knock down) skal hann gefa merki með hendinni um 

hvernig sekúndurnar líða um leið og dómarinn telur. 

● Ef keppandi liggur þegar lotu lýkur og hringdómari telur skal tímavörður ekki slá á 

bjölluna. Bjallan skal óma þegar hringdómari hefur skipað “box” sem merkir að 

leikurinn heldur áfram.  

● Tímavörður skal fylgjast með tímanum þegar högg undir beltisstað kemur upp og 

einnig ef keppandi fellur út úr hringnum. 

 

 

4.4. KAFLI      UMSJÓNARMAÐUR (e. SUPERVISOR) 

4.4.1. gr.     Almennt  

Útnefna þarf umsjónarmann á öll mót sem haldin eru af HNÍ eða félögum innan vébanda 

HNÍ. Umsjónarmaður þarf að vera talinn hæfur af mótanefnd og formanni HNÍ áður en 

einstaklingur fær að sjá um mót á vegum sambandsins. 

Á meistaramótum mega einstaklingar ekki starfa sem umsjónarmenn sem falla undir 

eftirfarandi skilyrði: 

● Starfandi þjálfari á vegum HNÍ. 

● Starfandi dómari á vegum HNÍ. 

● Virkur keppandi innan HNÍ. Líða skulu 6 mánuðir frá síðustu viðureign, til að teljast 

óvirkur keppandi og ekki vera með gilda þátttökubók. 

● Aðili sem hefur fengið dæmt meira en 6 mánaða bann frá hnefaleikum. 
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Ef umsjónarmaður mætir ekki á mót sem hann er útnefndur til, skal mótsstjóri óska eftir 

nýjum umsjónarmanni til formanns HNÍ og mun þá formaður útnefna nýjan 

umsjónarmann fyrir mótið. 

Á alþjóðlegum meistaramótum, sjá reglu 2.5.1, skulu reglur AIBA gilda um val og 

starfsreglur umsjónarmanns (AIBA Technical rules 11, supervisor). 

 

4.4.2. gr.     Umgjörð og þátttaka 

● Umsjónarmaður ber ábyrgð á öllum ákvörðunum sem gerðar eru á þeim viðburði 

sem hann er skráður fyrir. Undir það fellur m.a: 

● Umsjónarmaður ber að koma úrslitum viðureignar til kynnis þegar viðureign er 

lokið. 

● Umsjónarmanni ber skylda til að fylgjast með stigagjöf dómara og hringdómara og 

ef upp kemur grunur um misferli eða óíþróttamannslega hegðun skal umsjónarmaður 

fjarlægja þann einstakling sem grunaður er um misferlið frá keppnisstað þar til móti 

er lokið. Þegar móti er lokið skal umsjónarmaður tilkynna ákvörðun sína til 

aganefndar HNÍ. 

● Ef starfsmaður á móti er ekki til staðar þegar keppni á að hefjast má umsjónarmaður 

finna staðgengil, svo lengi sem hann uppfyllir hæfniskröfur HNÍ í stað þeirrar 

manneskju. 

● Ef keppnisaðstæður eru ekki, eða breytast svo að umsjónarmaður telur þær ekki 

boðlegar keppendum, skal hann fresta keppni þar til keppnishaldari hefur lagað 

aðstæður, annars slíta keppni. 

● Umsjónarmaður má taka ákvarðanir sem hann telur nauðsynlegar til að takast á við 

aðstæður sem myndast og skulu mótshaldarar og starfsmenn móta virða og hlýða 

þeim í einu og öllu. 

● Ef keppandi er sekur um óíþróttamannslega hegðun eða brot á reglum þessum hefur 

umsjónarmaður og hringdómari rétt á að tilkynna einstaklinginn til aganefndar HNÍ. 

● Umsjónarmaður má ekki hafa áhrif á dómara eða reyna að breyta úrslitum 

viðureigna. Umsjónarmaður skal alltaf  koma fram hlutlaust og ekki gera upp á milli 

keppenda. 

● Umsjónarmaður ber ábyrgð á tilmælum, aðvörunum og brottvísun þjálfara og 

aðstoðarmanna.  

● Umsjónamaður skal stoppa keppni ef mótslæknir yfirgefur keppnisstað. Ef ekki 

finnst nýr læknir skal hann slíta keppni. 

● Umsjónarmaður á hverju móti skal sjá til þess að haldinn sé fundur með dómurum 

og starfsmönnum móts og leggja mikla áherslu á að reglur AIBA gildi inni í 

hringnum; keppandi sem brjóti  gegn þeim geti ekki aðeins tapað stigum heldur 

einnig meistaratitli. 
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4.4.3. gr.   Aðstoðar umsjónarmaður 

Umsjónarmanni er heimilt að tilnefna manneskju sér til handar ef hann telur svo vera 

þörf á. Aðstoðar umsjónarmaður skal framkvæma verkefni sem umsjónarmaður hefur 

falið honum og ber að virða það eins og umsjónarmaður sé sjálfur að verki.  

Aðstoðar umsjónarmanni er heimilt að sitja við hring ef umsjónarmaður telur þess vera 

þörf.   

   

4.5. KAFLI      LÆKNIR 

4.5.1. gr.   Hlutgengi 

Mótslæknir skal hafa lokið kandídatsári og vera með gilt starfsleyfi í því landi sem 

keppni fer fram.  

 

4.5.2. gr.   Skyldur 

Ef læknir telur keppnisaðstæður óviðunandi skal hann tilkynna það tafarlaust til 

umsjónamanns.  

Læknir skal vera viðstaddur við hring á meðan viðureign/ir á/eiga sér stað. 

Læknir skal leiðbeina dómara í að meta meiðsli. 

Læknir skal tilkynna umsjónarmanni að stoppa viðureign ef hann metur það svo að 

keppandi sé ófær um að halda áfram keppni. 

Mótsskýrsla þarf að vera undirrituð af lækni eftir að keppni er lokið og ef keppandi 

hefur hlotið rothögg eða tæknilegt rothögg ber lækni að setja keppanda í keppnisbann 

samkvæmt reglum AIBA. Skal keppnisbannið vera skráð í mótsskýrslu og þátttökubók 

keppanda.  

 

4.5.3. gr.   Aðstæður við læknisskoðun 

Læknir skal tryggja að keppendur hafi nægt rými við skoðun. 

Hann skal tryggja að það sé aðgangur að klefa þar sem vigtun á sér stað. 

Hann skal tryggja að aðstæður séu góðar, t.d. hiti, loftræsting og lýsing. 

Hann skal tryggja að starfsaðstæður séu nógu góðar fyrir lækni.  

 

4.5.4. gr. Aðgerðir eftir rothögg og þegar dómari stoppar keppni 

Ef keppandi verður meðvitundarlaus mega aðeins hringdómari og læknir fara inn í 

hringinn, nema læknir óski eftir aðstoð. Sé keppandi meðvitunarlaus lengur en eina 

mínútu skal keppandinn strax færður á næsta sjúkrahús til frekari aðhlynningar. Læknir 

getur vísað öllum keppendum með heilahristing á sjúkrahús.  
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Ef keppni endar með rothöggi (án meðvitunarleysi) eða ef dómari stoppar keppni skal 

læknir skoða keppanda strax eftir keppni í búningsklefa og meta meiðsli og hvort frekari 

aðhlynningar sé þörf og/eða vísa keppanda á spítala.  

 

4.5.5. gr. Leikbann 

Keppanda skal bannað að taka þátt í keppni eða æfa með (sparring) nema í samráði við 

lækni  eftir að hann var rotaður í leik eða dómari beitti RSQ þar sem þung höfuðhögg 

áttu sér stað en þó aldrei minna en 30 daga. Ef keppandi er rotaður eða dómari beitir 

RSQ vegna höfuðhögga tvisvar á 90 daga tímabili skal honum bannað að keppa eða æfa 

í 90 daga frá seinna skiptinu. Ef keppandi er rotaður eða dómari beitir TKO þrisvar í 

röð vegna höfuðhögga á 12 mánaða tímabili skal honum bannað að keppa eða æfa með 

(sparring) í eitt ár (365 daga) frá síðasta skiptinu. 

Keppandi sem missir meðvitund í minna en 60 sekúndur er bannað að taka þátt í keppni 

eða æfa með (sparring) í a.m.k. 90 daga, ef meðvitundaleysið nær yfir 60 sekúndur 

lengist það bann í a.m.k. 180 daga. Einstaklingur sem kjálkabrotnar skal bíða eftir að 

brotið grói að fullu í a.m.k. 180 daga. 

Áður en keppandi sem verið hefur útilokaður frá keppni vegna ofangreindra atriða getur 

byrjað að nýju verður hann að gangast undir læknisskoðun og fá leyfi læknis til að halda 

áfram. Þessi bönn eiga einnig við þung höfuðhögg sem verða á æfingu eða fyrir utan 

hnefaleika. (Sjá AIBA medical handbook ef upp kemur vafa mál). 

 

4.6. Aðrir Starfsmenn 

4.6.1. gr. Umsjón með keppnisbókum 

Aðilli sem passar upp á að læknir skoði og fylli út í allar keppnisbækur fyrir og eft ir 

mót. Einnig skal skrá úrslit hverjar viðureingar og fá umsjónarmann til að kvitta upp á. 

 

4.6.2. gr. Umsjónarmaður með búnað 

aðilli sem passar að keppendur noti réttan búnað og hann skili sér allur eftir hverja 

viðureign. Ætlast er til  að búnaður sé þrifinn eftir hverja viðuregn samkvæmt reglum í 

kafla 7.2.  
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5. HLUTI   KEPPENDUR 

5.1. KAFLI      ALMENNT 

5.1.1. gr.     Hlutgengi 

Til þess að vera hlutgengur til keppni á mótum á vegum HNÍ eða af félagi innan þess 

verður viðkomandi að hafa náð þeim aldri sem tilgreindur er í keppnisreglum AIBA 

hverju sinni og vera skráður í félagi innan vébanda HNÍ samkvæmt félagskerfi ÍSÍ. 

Auk þess þarf viðkomandi að hafa þátttökubók með keppnisleyfi í gildi og hafa gengist 

undir læknisskoðun skv. reglum þátttökubókarinnar. 

 

5.1.2. gr.     Þátttökubók 

Í þátttökubók eru skráðar viðureignir keppanda ásamt grunnupplýsingum um hann, 

árlegri læknisskoðun hans og árlegri staðfestingu frá landssambandi.  

Þátttökubók sem er í boði fyrir keppendur, er þátttökubók frá AIBA. AIBA þátttökubók 

geta allir þeir iðkendur fengið sem eru skráðir í félagakerfi ÍSÍ og hafa æft hjá félagi 

innan vébanda HNÍ í a.m.k. 6 mánuði ásamt því að vera á fimmtánda (15) ári, með 

a.m.k. þriggja (3) ára samfellda búsetu á Íslandi og uppfylla öll þau skilyrði sem AIBA 

setur hverju sinni um gjaldgengi á þeirra mótum. 

Þegar sækja á um þátttökubók í fyrsta sinn skal senda inn umsókn til fulltrúa HNÍ sem 

hefur umsjón með þátttökubókum hverju sinni ásamt gjaldi fyrir þáttökubók sem er 

aveðið er af HNÍ ár hvert. Umsókn skal fylgja staðfesting undirrituð af formanni eða 

öðrum stjórnarmanni viðkomandi félags eða deildar og þjálfara um að iðkandi hafi æft 

hjá þeim í a.m.k. 6 mánuði. Þegar umsókn hefur verið móttekin og samþykkt fær 

iðkandi senda/afhenda óútfyllta þátttökubók. Í þátttökubók er læknisvottorð fyrir lækni 

til útfyllingar og staðfestingar á heilbrigði iðkanda. Iðkandi skal svo skila til HNÍ 

þátttökubókinni með læknisvottorði útfylltu af lækni ásamt tveimur ljósmyndum og 

bókargjaldi. Iðkandi telst hlutgengur um leið og formaður HNÍ hefur staðfest 

þátttökuleyfið. 

Ef iðkandi er að sækja um AIBA þátttökubók í fyrsta sinn og er erlendur ríkisborgari 

skal hann einnig skila inn staðfestingu á samfelldri búsetu hér á landi í a.m.k. þrjú (3) 

ár ásamt afriti af viðurkenndum skilríkjum. 

Við endurnýjun þátttökubókar skal iðkandi fá útfyllt læknisvottorð á eyðublaði ásamt 

staðfestingu á læknisskoðun í þátttökubókina sjálfa. Þessu skal svo skilað inn til HNÍ 

ásamt keppnisgjaldi. Iðkandi telst hlutgengur um leið og formaður HNÍ hefur staðfest 

þátttökuleyfið. 

Ef eldri þátttökubók glatast, skal sækja um nýja þátttökubók og þarf við það að fylgja 

reglum um umsókn á nýrri þátttökubók. 

Almennt skulu þátttökubækur vera geymdar í húsakynnum HNÍ. Í gjaldskrá HNÍ er að 

finna gjald fyrir nýjar þátttökubækur og keppnisgjald. 
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5.1.3. gr.     Keppnistímabil 

Keppnistímabilið er frá 1. september til 31. ágúst. Tímabilið skiptist í 2 helminga, fyrir 

og eftir 1.mars.  

Keppnisleyfi gildir eitt keppnistímabil í senn, óháð því hvenær umsókn um leyfi var 

samþykkt. 

 

5.1.4. gr.     Félagaskipti 

Félagaskipti eru heimil á tímabilinu 1. ágúst til 15. september ár hvert.  Félagaskipti eru 

einnig heimil hvenær sem er á árinu, komi formenn viðkomandi félaga sér saman um 

félagaskipti, þó aðeins einu sinni á hvorum helming keppnistímabils. Viðkomandi 

leikmaður þarf að vera skuldlaus og án annarra samninga við fráfarandi félag.  

Félagaskipti skulu vera skrifleg. Félagaskipti ganga í gegn um leið og formaður HNÍ 

hefur staðfest skiptin. 

Hægt er að sækja um undanþágu gagnvart reglu þessari til stjórnar HNÍ ef iðkandi telur 

á sér brotið. 

 

5.1.5. gr.     Árleg læknisskoðun 

Heilsufarslega hæfni skal athuga hvert ár. Engum keppanda skal heimilt að hefja leik 

án þess að heilsufarsleg hæfni hans hafi verið skráð í skráningarbók hans um 

keppnisþátttöku, en slíkar skráningar eru aðeins heimilar af viðurkenndum lækni. Þau 

atriði sem skoða skal ár hvert eru listuð upp í AIBA keppnisbók fyrir AOB keppnir.  

Hægt er að fara fram á ýtarlegra mat á heilsufarslegri hæfni skal, ef því verður við 

komið, fela í sér eftirfarandi próf eða sambærileg: 

● Heildarlæknisskoðun með sérstakri áherslu á sjón og heyrn, jafnvægisskyn og 

taugakerfið.  

● Líkamlegar mælingar, þ.m.t. hæðarmæling og vigtun í það minnsta.  

● Taugafræðileg skoðun þ.m.t. heilalínurit.  

● Líffræðileg skoðun þ.m.t. blóð- og þvagsýnataka.  

● Röntgenmynd af höfði.  

● Hjartasjúkdómafræðileg skoðun þ.m.t. hjartalínurit.  

● Skoðun með tölvusneiðmyndun af höfði ef því verður við komið.  

Læknisskoðun skal endurtaka a.m.k. einu sinni á ári Keppandi sem er haldinn eða 

greinist með einhver af einkennum eða hvillum sem taldir eru upp í grein 5.1.6 skulu 

ekki vera metnir hæfir til keppni. Keppandi sem er fertugur (40) eða eldri verður auk 

þess árlega að gangast undir læknisrannsókn með heilalínuriti (e. EEG).  Allir 

keppendur verða að gangast undir þess háttar rannsókn eftir hundraðasta hvern leik hver 

sem svo úrslitin urðu.  Mótanefnd HNÍ getur krafist ítarlegri læknisskoðunar þegar þörf 

er talin á. 
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5.1.6. gr. Heilsufar keppanda 

Keppandi er ekki metinn hæfur í keppni og er bönnuð keppni ef eftirfarandi atriði eru 

ekki í lagi: 

Einstaklingur er eyneigður.  

Sjón einstaklings þarf að vera a.m.k. 20/200 óleiðrétt eða 20/60 leiðrétt og ekki 

nærsýnni en -3,5. Ef keppandi hefur farið í augnaðgerð, t.d. skipta um augastein skal 

ráðfæra sig við lækni áður en hann keppir. 

Einstaklingur sem hefur langvarandi og/eða alvarlegar sýkingar og/eða sjúkdóma á borð 

við lifrarbólgu B og C og HIV sýkingu. 

Einstaklingur með alvarleg blóðmein, vökvasöfnun í kviði, bólgur í lifri og/eða milta, 

alvarleg einkenni sykursýki eða skjaldkirtilssjúkdóma. 

Einstaklingur sem hefur sögu af flogaköstum og fengið flog einhvern tíma síðastliðin 

þrjú (3) ár má ekki taka þátt í hnefaleikum.  

Einstaklingar með langvarandi fíkni- og/eða vímuefnavanda eru ekki taldir hæfir til að 

keppa í hnefaleikum. 

Einstaklingur með meðfædda eða áunna lungna  og/eða hjartasjúkdóma sem læknir telur 

að geti mögulega haft slæmar afleiðingar í för með sér og stefnt keppanda í hættu.  

Einstaklingur með of háan blóðþrýsting. Hvíldarhjartsláttur skal ekki vera meira en 100 

slög á mínútu.  

Einstaklingur með meðfædda eða áunna galla í stoðkerfi líkamans sem teljast það 

alvarlegir að það teljist hættulegt að keppa.  

Einstaklingur með einhvers konar læknisfræðilegar ígræðslur sem breyta 

lífeðlisfræðilegum ferlum líkamans. 

Kvenkyns einstaklingi er með öllu óheimilt að keppa ef hún er ólétt. 

Önnur atriði sem geta haft áhrif á hæfi keppanda 

Bannað er að nota gleraugu og/eða harðar linsur í keppni.  

Heyrnarleysi er ekki ástæða til að dæma keppanda óhæfan í keppni, en skal þá láta alla 

sem koma að viðureigninni vita áður en hún hefst. 

Keppandi með alvarlega geðsjúkdóma eða geðraskanir skal ráðfæra sig við lækni til að 

tryggja að það hafi ekki áhrif á getu eða hegðun í hringnum.  
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5.1.7. gr. Athugun fyrir leik 

Fyrir hvern leik skal athuga eftirfarandi atriði:.   

Engum skal heimilt að keppa með umbúðir á skurði, sári, áverka, skrámu eða blóðgúl í 

hársverði eða á andliti, þ.m.t. nefi og eyrum. Keppanda er heimilt að keppa með 

collodíum-umbúðir eða sterí-strip á sári. Ákvörðunin er í höndum læknis sem skoðar 

keppendur á keppnisdag. Keppandi sem hefur hlotið heilahristing í keppni eða á æfingu 

skal ekki fá að keppa fyrr en nægur tíma er liðin og læknir telur að keppandinn hafi 

jafnað sig. 

Keppandi má vera með plástur á andliti ef læknir keppninnar leyfir. Keppandi má ekki 

vera með plástur í andliti þegar vegið er inn, en setja má plástur á sár fyrir leik að fengnu 

leyfi læknis. 

Sé listi yfir sjúkdóma og kvilla hér að ofan ekki tæmandi og skal ráðfæra sig við 

Læknahandbók AIBA ef vafi leikur á um hvort einstaklingur sé nægilega hraustur í 

keppni í hnefaleikum. 

 

5.2. KAFLI      HEGÐUN 

5.2.1. gr. Almennt 

Iðkandi skal ávallt sýna fyrirmyndarhegðun bæði innan sem utan hrings. Hann skal 

virða reglur og tilmæli sem honum eru gefin og sýna af sér íþróttamannslega hegðun í 

einu og öllu. 
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6. HLUTI   ÞJÁLFARAR OG AÐSTOÐARMENN 

Hver keppandi á rétt til að hafa þjálfara og tvo aðstoðarmenn með sér í keppni. 

 

6.1. KAFLI      HLUTGENGI 

6.1.1. gr.     Félagsmót og byrjendamót 

Þjálfari sem hornamaður skal vera skráður og samþykktur sem þjálfari hjá félagi innan  

vébanda HNÍ. 

Aðstoðarmenn skulu vera skráðir í félag innan vébanda HNÍ. 

 

6.1.2. gr.     Íslandsmeistaramót 

Þjálfari sem hornamaður skal vera skráður og samþykktur sem þjálfari hjá félagi innan 

vébanda HNÍ. Að auki ber þjálfara að hafa lokið einnar stjörnu AIBA þjálfaranámskeiði 

hjá AIBA. 

Aðstoðarmenn skulu vera skráðir og samþykktir sem þjálfarar hjá félagi innan vébanda 

HNÍ. 

 

6.1.3. gr.     Alþjóðleg mót 

Þjálfari sem hornamaður ásamt aðstoðarmönnum skulu vera skráðir og samþykktir sem 

þjálfarar hjá félagi innan  vébanda HNÍ. Að auki ber þjálfara og aðstoðarmönnum að 

hafa lokið að lágmarki einnar stjörnu AIBA þjálfaranámskeiði hjá AIBA. Einnig þurfa 

þjálfarar og aðstoðarmenn að uppfylla önnur þau skilyrði sem AIBA setur í reglum 

sínum. 

 

6.2. KAFLI      Í KEPPNI 

6.2.1. gr.     Almennt 

Aðeins þjálfari og aðstoðarmenn mega fara upp á pallinn og aðeins annar 

aðstoðarmaður má fara inn í hringinn. 

Á meðan leik stendur skulu hvorki þjálfari né aðstoðarmenn vera uppi á pallinum. Áður 

en lota byrjar eiga þeir að fjarlæga koll, handklæði, fötu o.s.frv. af pallinum. 

Á meðan leik stendur skal aðstoðarmaður hafa handklæði til reiðu fyrir sinn keppanda. 

Ef aðstoðarmaðurinn telur sinn keppanda í vandræðum má hann gefast upp fyrir hans 

hönd með því að kasta handklæði inn í hringinn, en þó ekki á meðan hringdómari telur 

yfir keppanda. 

Þjálfarar og aðstoðarmenn mega aðeins nota vatn í glærum flöskum sem mótshaldari 

útvegar. Ef keppandi fær skurð mega þjálfarar og aðstoðarmenn aðeins nota Vaseline, 
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Collodion, Thrombin Solution, Micro Fibrilar Collagen, Gelfoam, Surgicel og 

Adrenaline 1/1000. Einnig er heimilt að nota íspoka, Enswell og Swabs.   

Þjálfarar og aðstoðarmenn skulu staðsettir á 2-2,5 fermetra fleti, a.m.k 50 cm., frá hring. 

 

6.2.2. gr.     Brot 

Þjálfari eða aðstoðarmaður má ekki hvetja áhorfendur með orðum eða athöfnum til þess 

að ráðleggja keppanda á meðan lotu stendur. Þeim er jafnframt ekki heimilt að snerta 

hringinn á meðan lotu stendur, öskra, vera með uppsteit eða trufla lotur á annan hátt. Þá 

verða þeir að haga sér á sæmandi hátt, ekki sparka í hluti, kasta hlutum og/eða strunsa 

af vettvangi vegna óánægju eða haga sér á annan hátt óíþróttamannslega. Öll munnleg 

mótmæli til dómara eru stranglega bönnuð.  

Fyrir fyrsta brot af ofangreindum athöfnum, skulu þjálfarar og aðstoðarmenn sem gerast 

sekir um brot fá viðvörun. Fyrir annað brot skulu þeir fá aðra viðvörun ásamt því að 

senda þá upp í áhorfendapalla en er áfram heimilt að vera viðstaddir keppni. Fyrir þriðja 

brot skal vísa þeim frá á móti út daginn. Ef þeim er vísað frá sama móti í annað sinn 

skal honum bannað að vera þjálfari eða aðstoðarmaður það sem eftir er mótsins.  

Hringdómari getur einnig veitt keppanda aðvörun eða dæmt úr leik fyrir brot þjálfara 

eða aðstoðarmanna. 
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7. HLUTI   BÚNAÐUR TIL MÓTAHALDS 

7.1. KAFLI      HRINGUR 

Um hringinn gilda eftirfarandi ákvæði við alla keppni. Hægt er að sækja um undanþágu 

hjá mótanefnd HNÍ. 

 

7.1.1. gr.      Stærð 

Hringurinn skal vera ferningur, 6,10m á allar hliðar, mælt frá köðlunum innanverðum. 

Frá köðlum og að kanti skal vera 0,85m á allar hliðar. Hæð hringsins frá gólfi eða sökkli 

skal vera 1,0m. 

 

7.1.2. gr.      Pallur og hornpúðar 

Pallurinn skal vera traustbyggður, láréttur flötur, laus við allar útstæðar fyrirstöður og 

skal ná a.m.k. 0,85m út fyrir kaðlana. Pallurinn skal útbúinn með fjórum hornstólpum 

sem skulu vera vel bólstraðir eða þannig gerðir að öðru leyti að keppendur meiði sig 

ekki á þeim. Hornpúðum skal raðað sem hér segir: Í vinstra horninu nær – rautt, í vinstra 

horninu fjær – hvítt, í hægra horninu fjær – blátt, og í hægra horninu nær – hvítt. 

 

7.1.3. gr.      Gólfklæðning 

Klæða skal gólf hringsins með flóka, gúmmíi eða öðru viðeigandi og viðurkenndu efni 

með sama fjaðurmagni, ekki þynnra en 1,5 m  og ekki þykkara en 2,0cm, en yfir það 

skal strekkja striga og festa tryggilega. Stiginn skal vera úr efni sem er ekki sleipt og 

blátt að lit. Mottan og striginn skulu þekja allan pallinn. 

 

7.1.4. gr.      Kaðlar 

Fjórir kaðlar, að þvermáli 4 cm, skulu strekktir á milli hornstólpanna í hæðunum 40 cm, 

70 cm, 1,00m og 1,30 m frá gólfklæðningu. 

Kaðlarnir skulu klæddir þykku, mjúku efni. Kaðlarnir skulu tengdir saman á hverri hlið, 

með jöfnu millibili, með tveimur lengjum af þéttofnum striga, 3-4 cm á breidd. 

Lengjurnar mega ekki renna eftir kaðlinum. 

Spenna hvers hluta tveggja efstu kaðlanna skal vera næg. Spenna tveggja neðri 

kaðlanna má ekki vera of mikil. Hringdómari og/eða umsjónarmaður móts hafa leyfi til 

að strekkja á köðlum ef þeir telja þess þurfa. 
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7.1.5. gr.      Tröppur 

Hringurinn skal búinn þrennum tröppum: Tvennum tröppum í gagnstæðum hornum 

fyrir keppendur og aðstoðarmenn og einum tröppum í hlutlausa horninu fyrir 

hringdómara og mótslækni. 

 

7.1.6. gr.      Fylgihlutir hrings 

Eftirfarandi fylgihluti skal mótshaldari útvega a.m.k. tveimur klst. fyrir mót og skulu 

ávallt vera staðsettir við hringinn.  

● Bjöllu. 

● Tvær plastfötur. 

● Borð og stóla fyrir umsjónarmann og ef við á aðstoðar umsjónarmann, lækni, 

tímavörð, kynni og stigadómara.  

● Tvær skeiðklukkur. 

● Rafrænt skorkerfi, valkvætt. 

● Hljóðnemi tengdur við hátalarakerfi. 

● Skyndihjálparbúnaður; fylgir lækni.  

● Ógegnsæir plastpokar til að hengja á sitthvort hlutlausu hornin. 

● Þrír (3) stólar fyrir aðstoðarmenn í hvoru horni. 

● Tveir kollar í rauðum og bláum lit sem keppendur nota í hvíldarhléum. 

● Gegnsæjar vatnsflöskur í hvoru horni. 

 

7.2. KAFLI      HANSKAR OG HÖFUÐHLÍF 

Í öllum Elite viðureignum skal fylgja reglum AIBA varðandi hanska og höfuðbúnað. 

Ef reglur AIBA taka breytingum milli ársþinga HNÍ munu breytingar AIBA gilda eftir 

staðfestingu stjórnar HNÍ. Í viðureignum á byrjendamótum á vegum HNÍ skal fylgja 

sérstökum reglum HNÍ, sbr. grein 7.4.1.. 

 

7.2.1. gr.      Almennt 

Keppendur skulu bera hanska og höfðuðhlífar sem mótshaldari lætur þeim í té og 

viðurkennd eru af AIBA eða lögmætum fulltrúum þeirra. Keppendur mega þannig ekki 

nota eigin hanska né höfuðhlífar. Höfuðhlífar í Elite flokki karla eru ekki heimilar. 

 

7.2.2. gr.      Hanskar 

Hanskar karlkyns elite keppenda allt að 64 kg að þyngd skulu vega 10 únsur en hanskar 

keppenda yfir 64 kg skulu vega 12 únsur. Hanskar kvenkyns elite keppenda, ungmenna 

og unglinga skulu vega 10 únsur í öllum þyngdarflokkum. 
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Eftirfarandi skal ávallt gilda: 

● Keppandi skal keppa með annað hvort rauða eða bláa hanska eftir því hvoru horni 

hann er í. 

● Keppandi skal setja á sig hanska áður en hann stígur inn í hring. 

● Hanskar eru teknir af strax að loknum leik og áður en úrslit eru kynnt. 

● Fylling hanska má ekki hafa færst til eða rofnað. 

● Einungis má nota hreina hanska í nothæfu ástandi. 

● Einungis má nota hanska með frönskum rennilási (Velcro). 

● Leyfilegt er að vefja einu lagi af teipi utan um úlnliðshluta hanskans til að koma í 

veg fyrir áverka á andstæðing af völdum hanskans. 

● Hanskar skulu ekki vera merktir á annan hátt en með AIBA vottun. 

● Einungis má nota hreyna hanska sem hafa verið yfirborðs sótthreinsaðir með 10% 

Sodium hypochlorie  

Hanskar skulu vera 284gr. að þyngd (u.þ.b. 10 únsur) og 340gr. (u.þ.b. 12 únsur). Frávik 

á þyngd eru 5% í báðar áttir. Hluti leðurs má ekki vega meira en helming af 

heildarþyngd hanskans og hluti fyllingar má ekki vega minna en helgming af 

heildarþyng hanskans. Hér gildir 5% gildir einnig 5% frávik. 

Leðurhluti hanskans skal vera úr hágæðaleðri. 

Hanskar skulu vera AIBA vottaðir og að öðru leyti samkvæmt keppnisreglum AIBA. 

 

7.2.3. gr.      Höfuðhlíf 

Allir keppendur fyrir utan Elite karla skulu vera með höfuðhlíf í keppni. 

Eftirfarandi skal ávallt gilda: 

● Keppandi skal keppa með annað hvort rauða eða bláa höfuðhlíf eftir því í hvoru horni 

hann er í. 

● Keppandi skal ekki setja á sig höfuðhlíf fyrr en hann hefur stigið inn í hring. 

● Höfuðhlíf skal taka af strax að loknum leik og áður en úrslit eru kynnt. 

● Stærðir höfuðhlífa skulu vera S, M, L og XL. 

● Einungis má nota höfuðhlíf með frönskum rennilási (Velcro). 

● Höfuðhlíf skal ekki vera merkt á annan hátt en með AIBA vottun. 

Höfuðhlíf skal vera 450 gr. (u.þ.b. 16 únsur). Fylling höfuðhlífar skal vera 2-3 cm að 

þykkt. Leður höfuðhlífar skal vera úr hágæðaleðri. 

Höfuðhlífar skulu vera AIBA vottaðar og að öðru leyti samkvæmt keppnisreglum 

AIBA. 
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7.2.4. gr. Sértakar reglur HNÍ vegna byrjendamóta 

Keppendur sem ekki eru Elite keppendur skulu  á sérstökum byrjendamótum bera 

höfuðhlíf í keppni og hanska sem vega 12 únsur. Er það í samræmi við tilgang slíkra 

móta. Skulu höfuðhlífar og hanskar uppfylla skilyrði greina 7.3.1. og 7.3.2. önnur en 

þau skilyrðu sem kveða á um hverjir skulu bera hvers konar hanska og hverjir skulu 

bera hjálm. 

 

7.2.5. gr.      Eftirlit 

Hönskum og höfuðhlíf er úthlutað af tveimur tilkvöddum starfsmönnum á öllum mótum 

samkvæmt reglu 6.5.2.  

Umsjónarmaður skal sjá til þess að öllum reglum sé fylgt til hins ítrasta, sér í lagi allt 

þangað til keppendurnir eru komnir inn í hringinn.  

 

7.3. KAFLI      VAFNINGAR 

7.3.1. gr.      Gerð vafninga 

Heimilt er að nota mjúka vafninga. Lengd þeirra má vera á milli 2,5 og 4,5 m og 

breiddin 5,7 cm. Vafningar verða að vera úr teygjanlegu bómullarefni með frönskum 

rennilás (Velcro) til lokunar.  

 

7.4. KAFLI      BÚNINGUR 

Keppendur skulu vera klæddir sem hér segir: 

 

7.4.1. gr.      Búningur 

Keppendur eiga að vera í léttum, sléttbotna skóm, sokkum sem ná ekki hærra en upp á 

hné, stuttbuxum sem ná a.m.k. niður að miðju læri og má ekki hylja hné og bol sem 

hylur brjóst og bak. Ef buxur og bolur eru í sama lit á að sýna mittið með belti í öðrum 

lit. Ath. Beltið er hugsað sem lína frá nafla að ysta hluta mjaðmanna (mjaðmarspaða). 

Belti skal vera 6-10 cm á breidd. Buxur mega ekki vera girtar hærra en að nafla. 

Óheimilt er að hafa nokkurs konar límband á búningnum. 

Á mótum á vegum AIBA skal fylgja búningakröfum í keppnisreglum AIBA. 

 

7.4.2. gr.      Gómur 

Keppendur skulu nota góm/tannhlíf. Undir öllum kringumstæðum er rauður/rauðleitur 

eða að hluta til rauður gómur óheimill.  
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7.4.3. gr.      Punghlíf og klofvörn 

Keppendur í karlaflokki skulu nota punghlíf. Einnig má nota mjúkt pungbindi. 

Punghlíf má ekki hylja lögleg höggsvæði. 

Keppendum í kvennaflokki er heimilt að nota klofvörn. 

 

7.4.4. gr.      Brjósthlíf 

Kvenkeppendur mega nota brjósthlíf í leik. Brjósthlíf má ekki hylja nein leyfileg 

höggsvæði, þar með talið bringubein. Brjósthlífar mega ekki hafa neina málmhluti fyrir 

utan festingar, séu þær á hlið eða baki keppanda. 
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8. HLUTI   MENNTUN OG RÉTTINDI 

8.1. KAFLI      ÞJÁLFARI 

8.1.1. gr.      Almennt 

Þjáfaramenntun hjá HNÍ mun vera skipt upp í almennan hluta og sérgreinahluta. 

Almennur hluti fer fram á vegum ÍSÍ og sérgreinahlutinn fer fram á vegum 

fræðslunefndar HNÍ. 

 

8.1.2. gr.      Þjálfaramenntun ÍSÍ 

Þjálfaramenntun ÍSÍ er áfangaskipt fræðslukerfi í fimm þrepum þar sem skilgreindar 

eru kröfur um menntun fyrir ákveðna markhópa. Þetta kerfi er samræmt fyrir allar 

íþróttagreinar. Fræðslukerfið er í samræmi við samræmdar kröfur sem settar hafa verið 

fram af "Network of Sport Sciences in Higher Education" (ENSSHE). 

Menntun á fyrstu þrem þrepunum, sem kallast almennur hluti, er innan 

íþróttahreyfingarinnar. Þjálfarastig 4 og 5 eru háskólamenntun. Fyrstu þrjú þrepin eru 

hvert um sig 120 kennslustundir að lengd:  Þeim er ýmist skipt niður í 20 stunda 

afmarkaðar einingar eða styttri einingar. Ýmist eru þessar einingar almennar og í 

umsjón ÍSÍ eða sérhæfðar í umsjón sérsambands. Almenni hluti námskeiðanna fer fram 

í fjarnámi. 

 

8.1.3. gr.      Þjálfaramenntun HNÍ 

Þjálfaramenntun HNÍ mun verða samtvinnuð þjálfaramenntun ÍSÍ. Sérgreinahluti 

greinar 8.1.2 mun verða skipulagður af fræðslunefnd HNÍ í formi námskeiða. 

 

8.1.4. gr.      Stjörnur AIBA 

Þjálfurum stendur til boða að fara á þjálfaranámskeið á vegum AIBA sem veitir þeim 

titil sem AIBA þjálfari; 1, 2 eða 3 stjörnur. Þessar stjörnur eru nauðsynleg vottun frá 

AIBA til þess að hafa réttindi til að fylgja keppendum á alþjóðleg mót á vegum AIBA, 

sér í lagi til þess að hafa leyfi til þess að starfa í horni keppanda. 

Lágmarkskröfur sem nauðsynlegar eru til þess að fá inntöku á þessi námskeið er að 

finna á heimasíðu AIBA. 

 

8.1.5. gr.      Undanþágur 

Í ljósi þess að verið er að koma á fót eiginlegri þjálfaramenntun í hnefaleikum á Íslandi 

verður aðlögunartími fyrir gr. 8.1.3 fram til ársþings 2018. 
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8.2. KAFLI      DÓMARI 

8.2.1. gr.      Innanlandsmót 

Til að öðlast réttindi til að dæma sem stigadómari á innanlandsmótum verður 

viðkomandi að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

● Vera í félagi sem á aðild að HNÍ. 

● Hafa náð 20 ára aldri. 

● Hafa lokið og staðist dómaranámskeið HNÍ. 

Til að öðlast réttindi til að dæma sem hringdómari á innanlandsmótum verður 

viðkomandi að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

● Hafa gild réttindi sem stigadómari á innanlandsmótum.  

● Hafa dæmt í a.m.k. 2 ár og 100 leiki sem stigadómari.  

Þegar réttindum er náð fær viðkomandi dómarabók frá HNÍ þar sem réttindin eru 

tilgreind og allir dæmdir leikir hjá viðkomandi eru skráðir.  

 

8.2.2. gr.      Alþjóðleg mót 

Til að öðlast rétt á því að dæma á alþjóðlegum mótum verður dómari að vera á 

dómaralista AIBA og hafa þannig a.m.k. eina AIBA stjörnu. Aðeins AIBA dómarar 

mega vera hringdómarar á Íslandsmeistaramóti.  

AIBA stjörnur eru aðeins gefnar út af AIBA og þurfa dómarar að uppfylla skilyrði 

AIBA á hverjum tíma til að öðlast þau réttindi. HNÍ sér um að tilnefna dómara á 

dómaralista AIBA en dómarar þurfa að hafa dæmt a.mk. 50 leiki sem hringdómari og 

200 leiki sem stigadómari til að eiga rétt á tilnefningu.  

 

8.2.3. gr.      Námskeið HNÍ og endurnýjun réttinda 

Halda skal dómaranámskeið a.m.k. þriðja hvert ár. Til þess að viðkomandi teljist 

viðurkenndur dómari skal héraðsstjórn senda Dómaranefnd HNÍ dómarabók hans í 

síðasta lagi 30. september ár hvert til eftirlits. 

Dómari sem ekkert dæmir í eitt ár eða dæmir bersýnilega ekki eftir reglum getur verið 

sviptur réttindum og verður þá að ljúka dómaranámskeiði að nýju með 

reynsludómgæslu. Dómaranefnd HNÍ hefur umsjón með réttindum dómara.  

 

8.2.4. gr.      Undanþágur 

Að fenginni tillögu frá mótanefnd HNÍ getur stjórn HNÍ veitt undanþágu frá 

ofangreindum reglum í kafla 8.2. ef samþykki fæst frá ⅔ hluta stjórnar. 

Í ljósi þess að verið er að koma upp víðtækri þekkingu og reynslu dómara á Íslandi 

verður aðlögunartími fyrir kafla 8.2. fram til ársþings 2018. 
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8.3. KAFLI      UMSJÓNARMAÐUR (e. SUPERVISOR) 

8.3.1. gr. Kröfur 

Til að geta starfað sem umsjónarmaður þarf viðkomandi að uppfylla allar kröfur sem 

taldar eru upp í Regluverki HNÍ, kafla 4.4 Viðkomandi þarf að vera búinn að sýna að 

hægt sé að treysta að hann sé hæfur til  að stjórna viðburði á vegum HNÍ.  Til að starfa 

sem umsjónarmaður er mjög mikilvægt að sá einstaklingur sé vel að sér í Regluverki 

HNÍ, tæknireglum AIBA og mótareglum AIBA (AOB).  

 

8.3.2. gr.  Mót innan HNÍ 

Einstaklingar sem hafa áhuga og vilja geta sótt um að verða umsjónarmenn hjá 

mótanefnd HNÍ. Ef umsækjandi er talinn hæfur skal hann fenginn til að vera aðstoðar 

umsjónarmaður á a.m.k. þremur (3) mótum innan HNÍ áður en hann fær að starfa sem 

umsjónarmaður.  

 

8.3.3. gr. Meistaramót HNÍ 

Umsjónarmaður á Meistaramótum HNÍ skal hafa lokið þeim réttindum sem krafist er í 

kafla 8.3.2.. Einnig skal viðkomandi sitja námskeið á vegum HNÍ sem lýkur með 

skriflegu prófi úr regluverkum HNÍ og AIBA ásamt verkferlum sem umsjónarmaður 

þarf að sinna. 

 

8.3.4. gr. AIBA umsjónamaður 

Umsjónarmaður á AIBA mótum skal hafa lokið umsjónarmannsnámskeiði AIBA ásamt 

skriflegu prófi. Sá einstaklingur sem lokið hefur skriflegu prófi AIBA þarf að sækja 

námskeiðið hjá HNÍ en þarf ekki að taka próf til að starfa sem umsjónarmaður á 

innlendum meistaramótum. 

 

8.3.5. gr. Undanþágur 

Að fenginni tillögu frá mótanefnd HNÍ getur stjórn HNÍ veitt undanþágu frá reglu 8.3.2. 

og 8.3.3. ef samþykki fæst frá ⅔ hluta stjórnar. 

 

Í ljósi þess að aðkoma umsjónarmanna er ný á Íslandi verður aðlögunartími fyrir gr. 

8.3.3 fram til ársþings 2017. 
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9. HLUTI   FÉLÖG 

9.1.1. gr. Hlutgengi 

Félag verður aðili að ÍSÍ og þar með HNÍ með inngöngu í hlutaðeigandi 

héraðssamband/íþróttabandalag sbr. 2. kafli 5 gr. gildandi laga ÍSÍ. 

 

9.1.2. gr. Starfsleyfi 

Öll félög innan vébanda HNÍ skulu skila inn starfsskýrslu í félagakerfi ÍSÍ fyrir 15. apríl 

ár hvert til þess að viðhalda starfsleyfi sínu. Heimilt er að gefa frest á skilum en 

eingöngu ef ÍSÍ ákveði að veita þann frest.“  
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10. HLUTI    ÝMIS MÁL 

10.1. KAFLI      LYFJAEFTIRLIT 

HNÍ lýtur lyfjaeftirlitsreglum ÍSÍ sem byggist á reglum 

Alþjóðalyfjaeftirlitsstofnunarinnar (WADA). Einnig lýtur HNÍ reglum AIBA um lyf og 

lyfjaeftirlit.  

Vísað er til heimasíðu ÍSÍ varðandi nánari útlistun á lyfjamálum og viðurlögum brota 

tengdum þeim. 

 

10.2. KAFLI      VIÐURLÖG 

10.2.1. gr.     Aganefnd 

Aganefnd er sjálfstætt starfandi nefnd innan HNÍ. Nefndin tekur fyrir agabrot eininga 

innan HNÍ og getur ákvarðað viðurlög við brotum sem koma inn á borð til hennar. 

Aganefnd er tilnenfd af HNÍ hvert starfsár. 

 

10.2.2. gr.     Keppendur 

Aganefnd HNÍ er heimilt að úrskurða keppendur í keppnisbann vegna grófra brota og 

annarrar óíþróttamannslegrar framkomu. Við úrskurð keppnisbanns skal liggja fyrir 

skýrsla dómara og umsjónarmanns móts vegna viðkomandi brots eða brota. 

Keppnisbann getur varið frá 3 – 12  mánuðum eftir alvarleika brots eða brota.  Heimilt 

er að taka tillit til fyrri brota íþróttmanns eða aðvaranna/áminninga sem hann hefur 

hlotið á keppnisferlinum. 

 

10.2.3. gr.     Þjálfarar 

Aganefnd HNÍ er heimilt að úrskurða þjálfara í keppnisbann vegna grófra brota og 

annarrar óíþróttamannslegrar framkomu. Við úrskurð keppnisbanns skal liggja fyrir 

skýrsla dómara og umsjónarmanns móts vegna viðkomandi brots eða brota. 

Keppnisbann getur varið frá 3 – 12  mánuðum eftir alvarleika brots eða brota.  Heimilt 

er að taka tillit til fyrri brota þjálfara eða aðvaranna/áminninga sem hann hefur hlotið á 

þjálfaraferlinum. 

 

10.2.4. gr.     Starfsmenn móta 

Aganefnd HNÍ er heimilt að úrskurða umsjónarmann, dómara eða aðra starfsmenn móta 

í bann frá þátttöku í keppnum vegna grófra brota í starfi. Bann þetta getur varið allt að 

12 mánuðum eftir alvarleika brots eða brota.  
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10.2.5. gr.     Félög 

Öll félög innan vébanda HNÍ skulu skila inn starfsskýrslu í Felix, sameiginlegan 

gagnagrunn ÍSÍ, fyrir 15. apríl ár hvert. Ef félag skilar ekki inn starfsskýrslunni getur 

ÍSÍ dæmt það félag í keppnisbann þangað til starfsskýrslu hefur verið skilað inn. 

 

10.2.6. gr.     Alvarleg brot 

Aganefnd HNÍ getur undir sérstökum kringumstæðum ákvarðað ævilanga brottvísun 

einstaklings til að keppa, æfa eða starfa innan vébanda HNÍ. 

 

10.2.7. gr.     Áfrýjun 

Ákvarðanir aganefndar HNÍ getur einstaklingur áfrýjað til dómstóla ÍSÍ. Er sá dómstóll 

sjálfstæður og starfar eftir reglum ÍSÍ. 

 

 


