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1. Gæðingaskeið:  Þeir sem hljóta þrjú núll í fyrri spretti fá að halda áfram í seinni.

2. C –úrslit

3. Ef knapi afskráir of seint þá þarf dýralæknavottorð 

4. Þjóðerni    (varðar fyrir hvaða land knapi keppir)

5. Val á hvaða langhlið og hönd í úrslitum er riðið. Ef svo ólíklega vill til að það falli 
á jöfnu þá skal kastað upp á það.

6. Fóta og útbúnaðarskoðun:  Yfirdómari gefur upp endanlegan úrskurð um 
lögmæti útbúnaðar og járninga viðeigandi móti. Hann ákveður einnig hvort það 
megi endurjárna hest.



7.  Blóðreglan:  Samræmd regla gefin út um hvernig ætti að meta blóðregluna.  

Strjúka svæðið varlega með hvítri þurrku

Snerta svæðið aftur með nýrri þurrku

Ef þurrkan sýnir rauðan lit þá blæðir hrossinu

Ath.  Knapinn skal alltaf njóta vafans

8. Hlaupagæsla:  Kynbótadómari/Gæðingadómari má vera á flagginu við skeiðbraut 
þar sem aðeins þarf að ákveða hvort hestur lá eða ekki.



9. Útilokun frá keppni: Skilgreining.
• Withdrawn – Dregur sig úr keppni:

• Knapi dregur sig úr keppni með góðum fyrirvara samkvæmt reglum eða með gildar ástæður
sem yfirdómari samþykur

• Retired – Hættir keppni:
• Knapi hættir keppni eftir að hann hefur hafið keppni.

• Eliminated – Vísað út keppni: 
• Knapa er vísað úr keppni vegna brot á lögum.  Ákvörðun dómara.

• No show- Mætir ekki: 
• Knapi mætir ekki og lætur ekki vita.



10. Verkefni yfirdómnefndar

Hlutverk yfirdómnefndar er að veita knöpum leið til að áfría ákvörðum dómarar í staðin 
fyrir að taka þátt í að vísa knöpum úr leik.  Ensku reglunar eru skrifaðar með það í huga.  

11. Heimsmeistaramót(2017.1)

a. Lið með fleiri en átta knöpum hafa heimild til að hafa aðstoðarliðstjóra.  Aðstoðarliðstjóri hefur 
sömu réttindi eins og liðstjóri.

b. Lög sem vísa í dómara og tímaverði hafa verið fjarlægð.

c. Lög um dómarapróf hafa verið fjarlægð.

d. Lög um fótaskoðun hafa verið fjarlægð

e. Lið hafa réttindi til að vera með varaknapa.



12. Tilraun:

Vegna ítrekaða fyrirspurna frá alþjóða samtökum íslenska hestsins hafa verið veitt 
tilraunaleyfi til að nota annan fótabúnað en hefðbundnar skeifur.

Hægt að finna meira um það undir reglum FEIF á feif.org undir “Permitted
Alternative Shoeing Options for Sport Competition”.


