
BIKARMÓT HNÍ

1. Almennt

1.1.
Bikarmót skulu haldin árlega af mótanefnd HNÍ.

1.2.
Bikarmeistaramótin verða tvær þriggja móta mótaraðir. Önnur mótaröðin verður í
byrjun vorannar og sú seinni í byrjun haustannar. Þannig verða tveir
bikarmeistaratitlar í húfi ár hvert.

1.3.
Keppt er í öllum þyngdarflokkum. Elite karla og kvenna, ásamt ungmenna- og
unglingaflokkum karla og kvenna.

1.4.
Hámarksfjöldi keppenda í hverjum flokki eru fjórir. Ef t.d. eru skráðir til leiks fimm
keppendur skal skipta í tvo flokka með þrjá keppendur í einum og tvo í öðrum.

1.4.1.
Séu fleiri en 2 keppendur í flokki skal dregið um hverjir keppa fyrst.

1.5.
Skráning á vormótið er krafa til að keppandi öðlist þáttökurétt á Íslandsmeistaramóti.
Fleiri skilyrði þarf að uppfylla sem hægt er að finna í reglugerð um
Íslandsmeistaramót.

1.6.
Bikarmótsreglurnar skulu vera ađgengilegar öllum á heimasíðu HNÍ.

1.7.
Það verður að liggja fyrir tillaga/erindi um breytingar á reglum mótsins til stjórnar HNÍ
og fengið samþykki áður en að breytingin tekur gildi.

1.7.1.
Tilkynna þarf allar breytingar með sannarlegum hætti á heimasíðu HNÍ ásamt
því að tilkynna félögum og þjálfurum keppanda.



2. Hlutgengi

2.1.
Þeir sem hafa gilda þátttökubók frá HNÍ, eru skráðir í hnefaleikafélag innan vébanda
HNÍ í félagakerfi ÍSÍ og eru Elite keppendur eða ungmenni/unglingar hafa þátttökurétt
á Bikarmót HNÍ.
2.2.
Erlendir ríkisborgarar þurfa að auki að hafa haft samfellda búsetu hérlendis í a.m.k. 3
ár. Mótanefnd HNÍ er þó heimilt að veita undanþágu í sérstökum tilfellum.

3. Innvigtun

3.1.
Keppendur sem sitja hjá þurfa ekki að mæta í vigtun. Að öðru leyti skal farið eftir
reglugerð um mótahald.

3.2.
Ef keppandi segir sig úr viðureign minna en 24 tímum fyrir innvigtun þá er
andstæðingi dæmdur sigur og fær 10 stig.

3.3.
Í innvigtun eru eftirfarandi skekkjumörk þyngdar og refsistig í öllum þyngdarflokkum:

0 - 0,3kg. yfir vigt = - 2 stig
0,3 - 1kg. yfir vigt = - 4 stig
1kg. +    yfir vigt = tap

3.4.
Skjal sem notađ er viđ vigtun til ađ halda utanum viktanir og mætingar i vigtun skal
vera uppfært jafnóđum og aðgengilegt þjálfurum.

4. Setið hjá

4.1.
Þegar fjöldi keppanda er í oddatölu situr einn keppandi hjá á hverju móti.



5. Niðurröðun

5.1.
Í hverjum flokki eru ýmist 2, 3 eða 4 keppendur. Mótanefnd HNÍ gefur hverjum
keppenda númer og skal svo keppt eftir eftirfylgjandi áætlun:

Fjöldi í flokk:

2 keppendur 3 keppendur 4 keppendur
1-2 1-2, 3 situr hjá 1-2, 3-4
2-1 3-1, 2 situr hjá 1-3, 2-4
1-2 2-3, 1 situr hjá 1-4, 2-3

5.2.
Ef kostur er skal raða viðureignum þannig niður að léttustu flokkarnir byrji og síðan
þyngdarflokkarnir koll af kolli í réttri röð.

6. Útreikningur á bikarstigum

6.1.
Eftir hvert bikarmót hljóta keppendur fyrir hvern sigur 10 stig, fyrir hvert tap 5 stig og
fyrir það að mæta í vigtun en fá ekki andstæðing fær viðkomandi 3 stig.

6.2.
Eftir að öllum bikarmótum er lokið skal stigahæsti keppandinn í hverjum flokki fyrir sig
vera útnefndur Bikarmeistari HNÍ. Sá sem endar annar á stigum skal vera veitt annað
sætið.

6.3.
Til að hljóta nokkur verðlaun þarf að lágmarki að hafa sigrað eina viðureign yfir
tímabilið og sýna vilja til keppni í að minnsta kosti tveimur viðureignum. Séu
einstaklingar jafnir að stigum í lok bikarkeppninnar vinnur sá sem er með fleiri
sigraðar viðureignir. Séu þeir enn jafnir að stigum sigrar sá sem hefur unnið flestar
lotur. Að öðrum kosti skal mótanefnd HNÍ kjósa sigurvegara.

6.4.
Stigaskjal skal vera ađgengilegt öllum á heimasíðu HNÍ.



7. Bikarkóngur og Drottning

7.1.
Keppandi sem sigrar báðar bikarmótaraðirnir er Bikarkóngur eða Bikardrottning og
fær að launum sérstakan bikar. Ef tveir mismunandi keppendur vinna sigur að vori og
hausti er keppt um þennan bikar sérstaklega í þeim flokki.

7.2.
Ef keppanda er ekki fært um ađ keppa um Bikarkóng/drottningar bikarinn, er gefið
grein fyrir ástæđu, ef ástæđa er góđ þá eru tekin saman heildarstig keppendana á
árinu og keppandi međ flest stig er krýndur Bikarkóngur/drottning. Ef ástæđan er ekki
tekin gild afsalar keppandinn sér verđlaununum.

7.2.2.
Mótanefnd tekur ákvörđun um hvort ástæđa sé gild.

8. Liđabikar

8.1.
Liðabikarinn fær það félag sem hefur flesta bikarmeistara yfir bæði tímabilin (allt
árið), ef jafnt er á milli félaga að þá eru silfurhafar taldir, ef enn er jafnt, þá bronshafar.

9. Styrkleikaflokkar

9.1.
Þegar skipað er í flokka og viðureignir á Bikarmótinu eru gerðar undanþágur á
þyngdar- og aldursflokkum upp að vissu marki, ef það er vit í því og tekið tillit til
líkamlegs þroska og getu keppenda.

9.2.
9.2.1.
Í ungmennaflokki (Junior) er heimilt ađ keppa upp um flokk ađ hámarki 2 ár.

9.2.2.
Í unglingaflokki (Youth) mega keppendur á eldra ári keppa að hámarki upp um
1 ár upp í Elite flokk.

9.2.3.
Allar undanþágur um aldursflokka miđast viđ fæđingaár.

9.2.4.
Tekiđ er tillit til þroska og getumunar keppenda í öllum undanþágum og þarf
samþykki beggja þjàlfara og matchmakers.



9.3.
Keppa má upp um einn þyngdarflokk og ekki má vera meiri þyngdarmunur en
eftirfarandi milli keppenda á vog.

9.3.1.
- 71kg og léttari - ađ hámarki 4kg milli keppenda á vog.

9.3.2.
- 75kg og þyngri - ađ hámarki 6kg milli keppenda á vog.

9.3.3.
Þessi regla gildir ekki fyrir -91kg keppendur sem myndu keppa upp fyrir sig í
+92, þá eru engin þyngdar takmörk.

10. Hegđunar- og siđareglubrot

10.1.
Ákvörđun um brot er tekin af umsjónaraðila (Supervisor) á mótinu sem brot fór fram
á. Refsing er ákveđin af stjórn í samráði við umsjónaraðilann sem tók ákvörðunina.

10.2.
Bæđi keppandi og þjálfari falla undir þetta ákvæđi.

10.3.
Óíþróttamannsleg hegđun þjálfara eða keppanda = Keppandi fær - 5 stig

10.4.
Brot á siđareglum HNÍ fer eftir alvarleika:

10.4.1. - Refsing keppanda:
10 mínus stig
Dæmdur úr leik
Bann frá keppni - Tímalengd fer eftir alvarleika brots

10.4.2. - Refsing þjálfara:
Bann frá keppni - Tímalengd fer eftir alvarleika brots

Reglur voru samþykktar af stjórn þann 23.desember 2022. Samþykkt var á
samskiptaforritinu Facebook Messenger


