
HAUSTFUNDUR FRÍ 2013 

Þorsteinn Þorsteinsson: 

Endurskoðun dómarafræðslu  



HVERS VEGNA? 

 Þróun tæknimála í frjálsíþróttum 

 Tilmæli frá IAAF 

 Ekki er farið eftir núverandi dómarareglugerð  

 Almennar umræður um stöðu dómaramála 



ÞRÓUN TÆKNIMÁLA 

 Við höfum lært af norrænu samstarfi 

 Samskipti við IAAF og EAA er meiri en áður 

 Nýjungar í mælitækni og úttektum 

 Alþjóðleg verkefni hafa aukist hér á landi 



TILMÆLI OG AÐGERÐIR IAAF 

 IAAF hefur undanfarin ár þróað alþjóðlegt 
dómarakerfi og samhæft fræðslu dómara. 

 Aukin áhersla hefur verið á fræðslu dómara og 
reglulega haldin námskeið fyrir alþjóðadómara. 

 Umburðarbréf var sent til aðildarsambanda um 
dómarafræðslu í maí 2009. 

 Stefnt hefur verið að því að viðurkennt kerfi 
dómarafræðslu verði innleitt eigi síðar en 2015. 



VIÐBRÖGÐ FRÍ 

 Stjórn FRÍ skipaði þriggja manna nefnd um 

málið á vormánuðum 2010. 

 Nefndin skilaði áliti til stjórnar FRÍ í september 

sama ár. 

 Niðurstöður nefndar um dómarafræðslu voru 

kynntar á FRÍ þingi í mars 2012. 

 Ákveðið var síðastliðið sumar að undirbúa nýtt 

dómarafræðslukerfi og taka það til afgreiðslu á 

FRÍ þingi 2014. 

 

 



NIÐURSTÖÐUR NEFNDAR 1 

I. Landsdómari (LD) – Dæmir á landsmótum, alþjóðlegum mótum sem FRÍ eru 

haldin á vegum FRÍ og sambandsaðila svo og gegnir starfi yfirdómara í 

bikarkeppni 1. deild og MÍ inni og úti.  

II. Héraðsdómari (HD) – Lágmarksréttindi til að geta borið ábyrgð á mótum á 

vegum FRÍ, s.s. meistaramóta og stærri félagsmóta eða verið yfirdómarar á 

innlendum mótum öðrum en bikarkeppni og meistaramóti í flokki 

fullorðinna. 

III. Greinadómari (GD) – Sér venjulega um einstakar greinar á mótum sem eru 

undir stjórn héraðsdómara (HD). Getur borið ábyrgð á minni háttar mótum 

s.s. innanfélagsmótum. 

IV. Aðstoðardómari (AD) – Er greinadómara (GD) til aðstoðar við dómgæslu í 

einstökum greinum, hlaupum, stökkum eða köstum.  

V. Sérdómari – Þessir aðilar hafi lokið a.m.k. dómarastigi II áður en þeir fara á 

námskeið í sérgrein. Sérdómarar eru t.d: 

Markdómarar. 

Ræsar. 

Stjóri áhaldamælinga. 

Tæknistjórar í víðavangs-, fjalla- og götuhlaupum.  



NIÐURSTÖÐUR NEFNDAR 2 

Stig 
Umsjón 

fræðslu 

Kostnaður 

greiddur af 
Frumkvæði 

Æskilegur 

fjöldi 

þátttakenda 

Upprifjun 
Próf í lok 

námskeiðs 

Áætl. 

tímalengd 

námskeiðs 

I FRÍ FRÍ FRÍ 5-15 2 ár Já 14-16 klst. 

II FRÍ Félagi Félag 10-20 2 ár Já 8-10 klst. 

III Félag Félagi Félag 20+ e. þörfum ? 2-3 klst. 

IV Félag Félagi Félag 20+ e. þörfum nei 30 mín. 

V FRÍ FRÍ FRÍ - - ? Ákv. IAAF 



NÆSTU SKREF 

 Ný dómarareglugerð til afgreiðslu á FRÍ þingi 

 Setja saman námskrá fyrir mismunandi stig 

dómarafræðslunnar sem FRÍ stendur fyrir. 

 Þýða dómarareglugerð og námskrá á ensku og 

fá viðurkenningu IAAF á dómarafræðslukerfinu. 

 Útbúa kennslugögn, sem eftir atvikum verða 

aðgengileg á netinu.  



ÁHRIF NÝS KERFIS 

 Mót verða flokkuð og ráða þeir því hvaða kröfur 

eru gerðar til dómara og starfsmanna mótanna. 

 Ítarleg skráning um störf dómara og gildistíma 

prófa sem þeir hafa tekið. 

 Meiri skriffinnska en áður hefur tíðkast 

kringum frjálsíþróttamót hér á landi. 



ÞAKK FYRIR  


