
Reglur varðandi framkvæmd götuhlaupa 

Tekið úr reglugerð varðandi framkvæmd æfinga og keppni 
Frjálsíþróttasambands Íslands 

• Hlaupaleiðin (frá upphafsstað til endamarks) er skilgreint keppnissvæði. 

• Keppnissvæðið skal vera ein samfelld leið til að forðast blöndun hópa, ekki er 
heimilt að mætast á hlaupaleiðinni. 

• Upphafsstaður og endamark mega ekki vera sama svæðið. Samkvæmt 
alþjóðareglum um götuhlaup er mælt með því að upphafsstaður og endamark séu 
ekki lengra frá hvort öðru en 50% af hlaupaleiðinni. 

• Upphafsstaður sem og hlaupaleiðin sjálf skal vera rúmgóð, gera skal ráð fyrir 2m2 

á keppenda. 

• Keppnissvæðið er eingöngu fyrir keppendur, starfsmenn skulu vera á ytra svæði og 
er grímuskylda á því svæði. 

• Hvert hlaup skal einungis bjóða upp á eina vegalengd. Ef boðið sé upp á fleiri 
vegalengdir í sama hlaupinu (t.d. 5km og 10km) þurfa allir hlauparar í annarri 
vegalengdinni að vera búnir með hlaupið áður en ræst er næstu vegalengd. 

• Flögutími gildir. 

• Ræst skal 50 keppendur í einu.. Hver hópur skal vera skráður sem mótshlutar 
(Fyrsti hópur er mótshluti 1, annar hópur mótshluti 2 o.s.frv.) 

• Við skráningu skulu keppendur gefa upp besta tíma í þeirra vegalengd sem hlaupið 
er eða áætlaðan tíma. 

• Mótshlutar skulu ræstir eftir vegalengdum, hröðustu hlauparar í fyrsta mótshluta: 

• 5km – Ræst með 15 mínútna millibili 

• 10km – Ræst með 15 mínútna millibili 

• Hálft maraþon – Ræst með 20 mínútna millibili 

• Heilt maraþon – Ræst með 20 mínútna millibili 

• Hlaupahaldari skal þó gera ráð fyrir skilgreindu hólfi þar sem sá mótshluti sem er 
næst ræstur getur beðið. 

• Afhending keppnisgagna skal fara fram í vikunni fyrir hlaup en ekki á keppnisdegi 
til þess að forðast hópamyndun. 

• Utan keppnissvæðis ber að viðhalda nándarreglunni, ef það er ekki hægt skal bera 
grímu. 

• Drykkjastöðvar skulu einungis vera í lengri hlaupum (>21km) og skulu þær vera 
rúmgóðar svo hægt sé að virða nándarreglu. Keppendur skulu sækja drykkina 
sjálfir og rusl skal vera til staðar til að henda ílátunum í. 

• Ef það eru kamrar á keppnissvæðinu skal starfsmaður vera við hann og sótthreinsa  
eftir hverja notkun, það á einnig við um kamra á upphafssvæði. 

• Ekki skal bjóða uppá drykki eða næringu að lokinni keppni og skulu keppendur 
yfirgefa svæðið á sem skemmstum tíma eftir flöguskil. 

 


