
Gátlistar stjórnenda keppna AKÍS 
 

Keppnisstjóri 

Keppnisstjóri ber ábyrgð á framkvæmd keppni. Keppnisstjóri skal vera samþykktur af AKÍS og er 
óheimilt að keppa í viðkomandi keppni 

❏ Dagskrá - almennar upplýsingar um keppnina, stað og dagsetningu, nöfn keppenda og 

númer keppnistækja, forgjöf ef við á, verðlaun og nöfn helstu stjórnenda 

❏ Helstu stjórnendur - keppnisstjóri, skoðunarmaður, öryggisfulltrúi, og dómnefnd - að auki 

dómarar og pittstjóri þar sem það á við 

❏ Sérreglur - skulu samþykktar af keppnisráði hverrar greinar 

❏ Skráning keppenda - í gegnum Mótakerfi AKÍS  

❏ Upplýsingatafla keppninnar 

❏ Ábyrgðartrygging vegna framkvæmdar keppninnar 

❏ Leiðarlýsing og tímaáætlun, ef við á 

❏ Samþykki veghaldara, ef við á 

❏ Samþykki sveitarstjórnar, ef við á 

❏ Greiða fyrir og sækja um umsögn Akstursíþróttasambands Íslands 

❏ Afrit eða vísun í keppnisreglur 

❏ Þekkja vel Reglugerð um akstursíþróttir 507/2007 - 594/2013 með síðari breytingum 

❏ Þekkja vel Verklagsreglur Ríkislögreglustjóra fyrir akstursíþróttir 

❏ Fá undirritun starfsmanna um að þeir fari eftir reglum keppninnar, almennum 

keppnisreglum AKÍS ásamt International Sporting Code (ISC) 

❏ Fjölfalda skoðunarskýrslur og afhenda skoðunarmönnum fyrir keppni 

❏ Fundur með keppendum skal haldinn minnst 15 mínútum fyrir keppni 

❏ Kynna starfsmönnum notkun slökkvitækja og hvernig á að bregðast við þeim atburðum 

sem kunna að gerast á meðan á keppni stendur 

❏ Klæddur í öryggisvesti til aðgreiningar frá áhorfendum 

❏ Ráðfærir sig við dómnefnd alla keppnina 

❏ Senda úrslit keppninnar og fréttatilkynningu á akis@akis.is  
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Dómnefndarmenn 

Dómnefnd er æðsta vald á keppnisstað 

❏ Framkvæmd keppna sé eftir reglum 

❏ Úrslit séu birt  

❏ Tekur við kærum sem berast 

❏ Ber ábyrgð á að reglum AKÍS, ÍSÍ og FIA ásamt sérreglum keppninnar sé framfylgt 

❏ Dómnefnd getur: 

❏ breytt sérreglum keppninnar 

❏ breytt uppstillingu riðla og flokkaskiptingar 

❏ ákveðið endurtekningu á ræsingu 

❏ fellt úr gildi ákvörðun dómara 

❏ úrskurðað um refsingu og sekt 

❏ vísa keppendum úr keppni og frá keppnissvæði 

❏ bannað keppnistæki sem gætu valdið hættu 

❏ frestað keppni til dæmis vegna náttúruhamfara eða annarrar hættu 

❏ fært rásmark og endamark 

❏ stöðvað keppni 

❏ gefa út flokkaskiptingu og úrslit keppni 

❏ óskað eftir sérstakri skoðun keppnistækja 

❏ tekið á meintri lyfjamisnotkun 

 
 

Formaður dómnefndar 

Auk ábyrgðar sem dómnefndarmaður, ber formaður dómnefndar ábyrgð á fundargerðum ásamt 
því að koma fram fyrir hönd dómnefndar 

❏ Skipuleggur fundi dómnefndar og skrifar fundargerðir 

❏ Senda til AKÍS lokaskýrslu eins fljótt og auðið er eftir lok keppni 

 
 
  





 

Öryggisfulltrúi 

Öryggisfulltrúi er fulltrúi AKÍS á keppnisstað og ber ábyrgð á að framkvæmd keppninnar stefni 

ekki áhorfendum, starfsmönnum eða keppendum í hættu 

❏ Meta hættur í umhverfi keppnishalds og gera ráðstafanir til úrbóta í samvinnu við 

keppnisstjóra 

❏ Staðfesta að öll keppnistæki hafi farið í gegnum keppnisskoðun og standast hana fyrir 

keppni 

❏ Öryggisatriði á keppnisstað: Sjúkrakassi - Slökkvitæki - Sími  

❏ Staðfesta að keppnisstjóri sé með öll leyfi og tryggingar sem þarf 

❏ Áhorfendur séu á öruggum svæðum 

❏ Keppnistæki keyri á öruggum og afmörkuðum svæðum  

❏ Hafa eftirlit með framkvæmdinni 

❏ Umferð tækja eða gangandi fólks inn á brautum meðan á keppni stendur er bönnuð  

❏ Klæddur í öryggisvesti til aðgreiningar frá áhorfendum 

❏ Sérstakt eftirlit með dýrum sem kunna að koma með fólki, öll dýr skulu vera í taumi og 

fjarri öllum tækjum á meðan á keppni stendur 

❏ Stöðva keppni áður en slys verða! 

 
 
  





 

Skoðunarmaður 

Skoðunarmenn sjá um að keppnistæki og keppendur séu hæf til keppni. 

❏ Öll keppnistæki skulu fara í gegnum keppnisskoðun og standast hana fyrir keppni 

❏ Skylt er að prófa bremsur í hverri skoðun 

❏ Flokkaskráning keppenda 

❏ Öryggisatriði keppnistækis séu í lagi 

❏ Búnaður keppenda sé samkvæmt stöðlum FIA 

❏ Keppendur séu með gilt keppnisskírteini AKÍS og gilt ökuskírteini 

❏ Fyrir hvert keppnistæki er fyllt út skoðunarskýrsla sem skal undirrituð af skoðunarmanni og 

keppanda 

❏ Skoðunarmaður hefur heimild til að fara fram á að tjónað eða skemmt keppnistæki sé 

lagað áður en það fær rásleyfi eða að hefja keppni að nýju 

❏ Skoðunarmaður getur meinað keppanda að taka þátt í keppni hvenær sem er telji hann 

viðkomandi ekki hæfan til að keppa 

❏ Skráningarskyld keppnistæki séu „ábyrgðartryggð sérstaklega“  

❏ Klæddur í öryggisvesti til aðgreiningar frá áhorfendum 

❏ Senda niðurstöður keppnisskoðunar á akis@akis.is 

 
 
 




