
Starfsreglur dómaranefndar og dómara BLÍ 

Dómaranefnd 
 

1.grein 
 
Dómaranefnd BLÍ starfar samkvæmt lögum og reglugerð BLÍ um dómara og leysir úr 
málum eftir ákvæðum þeirra laga og reglna. Dómaranefnd skal skipuð a.m.k. 3 
mönnum, sem stjórn BLÍ tilnefnir og skulu að minnsta kosti tveir nefndarmanna hafa 
landsdómararéttindi eða að hafa starfað sem slíkir á undanförnum árum. 

 
2.grein 

 
Nefndin skal koma saman þegar þurfa þykir. Formaður boðar til funda og stýrir þeim. 
Skrifstofa BLÍ annast útsendingu fundarboðs með dagskrá og heldur fundargerð sem 
hún sendir afrit af til nefndarmanna og framkvæmdastjóra BLÍ. Erindi til nefndarinnar 
skal vera skriflegt og það sent til framkvæmdarstjóra á skrifstofu BLÍ sem tekur það til 
afgreiðslu. 

 
3.grein 

 
Dómaranefnd hefur umsjón með dómaramálum BLÍ, ber ábyrgð á flokkun og vali 
dómara á leiki á vegum sambandsins og sér um fræðslumál dómara. Nefndin annast 
útgáfu leikreglnanna á íslensku og sér um að dómarar framfylgi þeim. Dómaranefnd er 
heimilt að skipa undirnefndir, sem t.d. hafi eftirlit með hæfnismálum, niðurröðun og 
fræðslumálum 
Helstu verkefni dómaranefndar eru eftirfarandi: 
a. að halda skrá yfir alla starfandi dómara 
b. að hafa yfirumsjón með fræðslu og menntun dómara og ritara ásamt því að annast 
skrifleg próf dómara 
c. að setja árleg fyrirmæli fyrir dómara 
d. að annast útgáfu leikreglnanna á íslensku og úrskurða um túlkun þeirra 
e. að annast niðurröðun dómara á leiki á vegum BLÍ í samræmi við reglugerð BLÍ um 
mót á þeirra vegum 
f. að hafa eftirlit með störfum dómara innanlands og er þeir fara erlendis 
g.að veita aðildarfélögum og öðrum innlendum aðilum ráðgjöf um dómaramál. 
h. að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi um dómaramál innan CEV og með áherslu á 
samstarf Norðurlanda 
i. að sjá um erlend samskipti á sviði dómaramála 
j.að tilnefna dómara og eftirlitsmenn til starfa erlendis                                          

Dómaranefnd skal annast önnur þau störf, sem stjórn BLÍ kann að fela henni á 

hverjum tíma. Stjórn BLÍ sker úr öllum ágreiningsatriðum, sem kunna að rísa út frá 

reglum þessum. 

4.grein 

Verði forsvarsmenn, þjálfarar, leikmenn eða aðrir fulltrúar félags uppvísir af 

óíþróttamannslegri framkomu gagnvart dómurum er BLÍ heimilt að sekta viðkomandi 

félag um allt að 50.000 krónur og setja viðkomandi aðila í bann. 



Dómarar 

Markmið dómara er að ná upp slíku samræmi og samkvæmni í dómgæslunni að 

leikmenn/þjálfarar/forráðamenn/áhorfendur viti að hverju þeir ganga í þeim efnum. 

Dómaranefnd BLÍ sættir sig við þá staðreynd að allir dómarar geri mistök í störfum 

sínum. Ekki reyna að verða vinsæll dómari - því þegar öllu er á botninn hvolft eru bestu 

dómararnir ávallt þeir sem hafa hugrekki til þess að taka erfiðar (óvinsælar) ákvarðanir 

þegar þörf krefur. 

Dómurum ber að hugleiða eftirfarandi atriði fyrir leik í undirbúningi sínum:  
Hvernig best sé að halda einbeitingunni leikinn í gegn og hvað það er mikill heiður að 
fá að dæma þennan leik. Dómararnir eru á besta staðnum á vellinum til þess að njóta 
þess að fylgjast með góðum keppnisleik! 

 

BLÍ leggur áherslu á að framkoma og samskipti séu fagleg og einkennist af virðingu og 
samstarfsvilja. Þar er gerð rík krafa til dómara ekki síður en annarra þátttakenda. Ekki 
er gerð krafa um að samskipti fari fram á öðru tungumáli en íslensku. Það er á ábyrgð 
félaganna að koma upplýsingum til þeirra þátttakenda sem ekki skilja íslensku til skila. 
 
BLÍ skal leitast við að hafa 3. dómarann til staðar er leikjum er sjónvarpað beint, skal 
sá dómari vera til vara ef aðal- eða aðstoðardómari forfallast á meðan að leik stendur 
og einnig aðstoða dómaraparið við framkvæmd leiksins, s.s. fylgjast með að aðilar sem 
eru í banni hafi ekki áhrif á leikinn. 
 
Verði dómarar fyrir óíþróttamannslegri hegðun á meðan að leik stendur skulu þeir geta 
þess í leiksýrslu, þó ekki hafi verið gefið spjald fyrir slíka hegðun í leiknum, s.s. óþarfa 
tuð eftir leiki. Ef leikskýrsla hefur verið undirrituð er dómurum heimilt að senda skýrslu 
inn til BLÍ um slík atvik, tilgangurinn með þessu er að reyna að koma í veg fyrir ítrekað 
áreiti á dómara. 
 
Fulltrúar liða þurfa samþykki formanns dómaranefndar eða framkvæmdarstjóra BLÍ til 
þess að hafa samband við dómara að fyrra bragði á keppnistímabilinu, nema til að 
staðfesta ferðatilhögun. 
 
Ef upp koma alvarleg meiðsli í leik, hvort sem er hjá leikmanni, þjálfara, dómara eða 

öðrum sem koma fyrir á skýrslu, þar sem dómurum er ljóst að öllum þátttakendum sem 

og áhorfendum er brugðið, er dómurum heimilt að hætta leik. Skal aðaldómari geta 

þess á skýrslu hvað staðan er og vegna hvers leik er hætt. 

Verði dómari, þjálfari, leikmaður, aðrir á skýrslu og/eða áhorfandi fyrir 

líkamsmeiðingum á meðan að leik stendur er aðaldómara heimilt að hætta leik, skal 

hann setja á skýrsluna stöðuna er leik var hætt. Eftir leik þar sem slíkt gerist er 

dómurum óheimilt að tjá sig við neinn aðila nema formann dómaranefndar og 

framkvæmdarstjóra BLÍ. 

Starfsreglur þessar taka þegar gildi. 
 

Samþykkt af stjórn BLÍ í október 2014 

 


