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Gæðingaskeið áherslur



Dómari 1

• Almennt: Ríða skal hestinum á slöku feti, tölti eða brokki inn í 
trektarkaflann (0-25 m). Snemma í trektinni skal skipta hestinum á 
kraftmikið en spennulaust stökk og láta hann stökkva inn í 
niðurtökukaflann (25-50 m). Þar skal knapi leggja hestinn af stökki á 
skeið með mjúkum, ákveðnum ábendingum án þess að hægja ferð. 
Þegar hesturinn kemur inn í tímatökukaflann skal hann vera á hreinu 
og góðu skeiði. 



Dómari 1 Önnur tilmæli

Gefa skal 0 í einkunn ef...
• hesturinn er ekki á skeiði á 50 metra línu (upphaf tímatöku) 

• Mjög fjórtakta skeið yfir lína skal fara eftir leiðara(Taktur/jafnvægi)

0-3 3,5-5 5,5-6,5 7-10
• ekki er skipt af stökki yfir á skeið eftir 0 metra línu
• lagt er af kýrstökki á skeið í gegnum víxl 

Hestur telst vera kominn inn í framangreinda kafla þegar hann fer yfir merkilínu á milli 
þeirra.



Dómari 2/3

Almennt: Þegar hesturinn kemur inn í tímatökukaflann skal hann vera á 
hreinu og góðu skeiði. Knapi skal sýna öruggt og kraftmikið skeið þar 
sem samspil knapa og hest er haft í fyrirrúmi. Auk gæða skeiðsins skal 
reiðfærni og nákvæmni í útfærslu vega þungt í matinu. 



Dómari 2/3 Önnur tilmæli

Gefa skal 0 í einkunn ef 
• hestur er á mjög hægu skeiði, 
• ekki á skeiði á 50 metra línu (upphaf tímatöku)
• stekkur upp einhvers staðar á tímatökukaflanum

Hestur telst vera kominn inn í framangreinda kafla þegar hann fer yfir 
merkilínu á milli þeirra.



Dómari 4

Almennt: Ríða skal hestinum á kraftmiklu skeiði inn í 
niðurhægingarkaflann. Þar skal knapinn hægja ferðina mjúklega og án 
átaka. Til að hljóta hæstu einkunn þarf hesturinn að vera kominn á fet 
fyrir lok niðurhægingarkaflans. Knapinn skal sýna að hann hafi 
fullkomna stjórn á hestinum.



Dómari 4 Önnur tilmæli

Gefa skal 0 í einkunn ef 
• hestur er ekki á skeiði á 150 metra línu
• hesturinn stekkur upp á niðurhægingarkaflanum 
• hestur hægir ekki niður

Hestur telst vera kominn inn í framangreinda kafla þegar hann fer yfir 
merkilínu á milli þeirra.
Dómari skal alltaf taka afstöðu til einkunnar miðað við hraða



Meðal skeiðferð vs góð ferð





Meðal skeiðferð vs góð ferð



Dæmt úr leik

• Ef hestur fær 0 frá öðrum eða þriðja dómara og/eða rautt flagg frá 
ræsi eða dómara á endamarki er ekki gefin einkunn fyrir tíma. 

• Ef 3 dómarar gefa 0 fyrir sama hlaupið er hestur dæmdur úr leik. 
• 0 fyrir tíma gildir ekki til útilokunar. 
• Eftir að keppandi hefur verið kallaður upp og hefur hafið aðreið að 

rásmarki er honum óheimilt að taka baug eða snúa við. Skal hann þá 
dæmdur úr leik.



Einn eða tveir sprettir

• PP1
8.7.19.5 Dæmt úr keppni
Ef hestur fær 0 frá öðrum eða þriðja dómara og/eða rautt flagg frá ræsi 
eða dómara á endamarki er ekki gefin einkunn fyrir tíma. Ef 3 dómarar 
gefa 0 fyrir sama hlaupið er hestur dæmdur úr leik. 0 fyrir tíma gildir 
ekki til útilokunar.
Eftir að keppandi hefur verið kallaður upp og hefur hafið aðreið að 
rásmarki er honum óheimilt að taka baug eða snúa við. Skal hann þá 
dæmdur úr leik.



Einn eða tveir sprettir frh.

• 8.7.20 PP2 – Gæðingaskeið
• 8.7.20.1 Völlur
þessi grein fer fram á velli sem uppfyllir skilyrði fyrir gæðingaskeið. 
Vinsamlegast skoðið teikningar... Vísað er til mynda sem fylgja. Hvert 
par skal taka þátt í að minnsta kosti tveimur og í mesta lagi þremur 
sprettum (hinn þriðji er frjáls), þó eru einungis tveir bestu reiknaðir til 
einkunnar.



Jafntefli í pp1 og pp2

PP1
8.7.19.2
Meðaltal einkunna tveggja spretta ræður lokaröðun. Séu fleiri en einn með 
jafnar einkunnir í fyrsta sæti ráða einkunnir dómara sætaröðun (þ.e.ekki 
tími) (þetta á ekki bara við um efsta sæti heldur skal knöpum neðar einnig 
raðað eftir þessari reglu). Séu einkunnir jafnar er riðinn einn aukasprettur og 
eftir að dómarar hafa fengið að vita tíma hestanna skulu þeir sýna röðun þar 
sem einungis má sýna fyrsta sætið einu sinni.
PP2
8.7.20.3
• Ef tíminn er einnig jafn eru úrslit þriðja spretts einnig teknir með í 

reikninginn. Ef knapar eru þá enn jafnir skal riðinn aukasprettur og eftir að 
hafa fengið upplýsingar um tíma skulu dómarar gefa upp röðun.
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