Reglugerð um aganefnd STÍ og starfssvið hennar
1.grein
Aganefnd STÍ skal skipuð 3 aðalmönnum, og þremur til vara. Skotþing kýs menn til setu og
skulu þeir kosnir til eins árs í senn. Aðalmenn skipta með sé verkum þ.e. velja sér formann
og ritara

Tilgangur og valdsvið
2.grein
Tilgangur aganefndar er að vinna gegn agabrotum, óprúðmannlegri, ámælisverðri eða
ólögmætri framkomu skotíþróttamanna, forystumanna félaga, dómara, áhorfenda og annarra
er hlut eiga að máli, á öllum opinberum mótum sem fram fara á vegum STÍ.
Valdsvið aganefndar tekur einnig til atvika er eiga sér stað fyrir mót eða eftir að móti lýkur.
Hún getur einnig tekið til úrskurðar atvik er eiga sér stað utan hefðbundinna móta, ef ætla má
að þau brjóti gegn lögum og reglum STÍ, ISSF, ESC, NSR eða annarra alþjóðasambanda, og
ÍSÍ eða varði íþróttina og starfssemi henni tengdri.
Aganefnd fjallar um mál er varða framangreind atriði og úrskurðar í þeim. Til að ná
markmmiðum sínum getur Aganefnd beitt áminningum eða viðurlögum eftir því sem við á
3.grein
Tilgangur aganefndar er jafnframt að koma með ábendingar til stjórnar STÍ um
reglugerðarbreytingar og aðgerðir er stuðlað geta að því að fyrirbyggja agabrot, enda
samræmist það markmiði nefndarinnar að draga úr og takmarka óprúðmannlega eða
ólögmæta framkomu í keppnum og starfi innan STÍ.

Vanhæfi
4.grein
Nefndarmaður skal víkja sæti skv vanhæfisreglum ÍSÍ og skal varamaður taka sæti hans ef
slíkt ber undir.

Kærur
5.grein
Kæra eða ábending til aganefndar skal vera skrifleg, og hafa borist skrifstofu STÍ innan
tveggja vikna frá því að atvik átti sér stað. Aganefnd er þó heimilt að eigin frumkvæði að
taka fyrir sérstaklega alvarleg atvik sem telja má að séu þess eðlis að heiður íþróttarinnar er að
veði. Mótshaldara er skylt að tilkynna stjórn STÍ eða Aganefnd um brot á agareglum á
mótum. Félög sem stunda skotfimi innan vébanda ÍSÍ geta lagt fram kærur vegna brota á
agareglum og einstaklingar geta komið á framfæri ábendingum til skoðunar fyrir aganefnd

Málsmeðferð
6.grein
Fundi nefndarinnar skal halda innan 7 daga frá því mál berst skrifstofu STÍ. Heimilt er með
samþykki allra nefndarmanna aganefndar að halda fundi nefndarinnar með aðstoð síma eða
annarra fjarskiptatækja, enda leiki ekki vafi á afstöðu hins fjarstadda nefndarmanns.
Úrskurður skal birtur málsaðilum eins fljótt og auðið er, en þó eigi síðar en 10 dögum eftir að
mál berst STÍ. Úrskurður aganefndar tekur gildi strax við birtingu og telst fullnægjandi
birting vera tölvupóstur til formanns viðkomandi félags sem og til hins kærða.
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7.grein
Formaður aganefndar ákvarðar hvort málflutningur (skriflegur eða munnlegur) skuli
heimilaður, að kröfu hins kærða. Málflutningur skal jafnan ekki heimilaður fyrir minna brot
en beina brottvísun skotmanns eða forsvarsmanns af keppnisstað, eða ef formaður telur
möguleika skv. efni kæru, að hún kunni að leiða til tveggja móta banns eða meira.
Kærða skal gefinn kostur á að halda uppi vörnum og skal honum veittur þriggja daga frestur
frá því að mál er tekið fyrir til að skila inn greinargerð óski hann þess.
8.grein
Aganefnd skal hafa frjálst sönnunarmat á gögnum þeim er lögð eru fyrir nefndina og er
heimilt að byggja úrskurð sinn á öðrum gögnum ef nefndin telur þau varpa ljósi á málið. Allur
vafi skal metinn kærða í hag.
9.grein
Úrskurðir aganefndar eru endanlegir. Kærði öðlast engar kröfur, bótakröfur né félagslegar
kröfur, á hendur STÍ vegna úrskurða aganefndar.
Við ákvörðun um viðurlög við brotum skal aganefnd bundin af lögum og reglugerðum STÍ,
fordæmum aganefndar er samræmast gildandi reglum, dóms- og refsiákvæðum ÍSÍ og eftir
atvikum reglum ISSF, ESC, NSR eða annarra alþjóðasambanda. Aganefnd skal bundin af
ákvörðun dómara leiks, s.s. varðandi brottvísun eða tæknibrot.

Brot og viðurlög
10. grein
Leikmanni sem uppvís er að því að hafa vísvitandi rangt við í keppni skal veita áminningu hið
minnsta og eins móts keppnisbann ef brot er alvarlegt og hefur áhrif á niðurstöðu móts. Hafi
leikmaður ítrekað rangt við í keppni á sama keppnistímabili skal úrskurða hann í eins móts
keppnisbann hið minnsta og allt að þriggja móta keppnisbanni
11.grein
Ef dómari vísar aðila (leikmanni, þjálfara eða liðsstjóra) af leikvelli eða keppnisstað, skal
viðkomandi að jafnaði úrskurðaður í eins móts bann. Heimilt er þó að afgreiða málið með
áminningur ef leikmaður á sér verulegar málsbætur.Við aðra brottvísun á keppnistímabilinu
skal viðkomandi að jafnaði úrskurðaður í tveggja móta bann, og fyrir þriðju og síðari
brottvísanir á keppnistímabilinu skal viðkomandi aðili úrskurðaður í keppnisbann eftir mati
aganefndar.
12.grein
Hafi keppanda verið vísað af leikvelli eða keppnisstað vegnar ölvunar eða annarskonar
vímuáhrifa eða fyrir fyrir alvarlega eða ofsafengna framkomu, er aganefnd heimilt að
úrskurða viðkomandi í allt að 6 móta bann eða 6 mánaða keppnisbann. Fyrir ítrekuð brot af
þessu tagi skal refsing vera minnst 5 móta bann.
13.grein
Keppnismaður sem keppir fyrir íslands hönd á erlendri grund skal vera þjóð sinni til sóma.
Ölvunar og drykkjulæti eða önnur ósæmileg eða hneikslanleg hegðun í keppnisferð hvort sem
er utan vallar eða innan skal varða minnst 1 mánaðar og allt að 6 mánaða keppnisbanni, eftir
alvarleika brots.
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14.grein
Ef áhorfendur gerast sekir um vítaverða eða hættulega framkomu gagnvart skotmönnum,
dómurum eða starfsmönnum eða öðrum áhorfendum móts, er aganefnd heimilt að svipta
viðkomandi mótshaldara STÍ-mótum og/eða úrskurða hann til greiðslu sektar til STÍ að mati
aganefndar. Ef atvik þykja ekki það alvarleg að svipting móta verði úrskurðuð, er aganefnd
heimilt að áminna viðkomandi félag og/eða gera ábendingar er lúta að tryggara öryggi aðila
og dómara. Verði um ítrekuð brot að ræða innan keppnistímabils þrátt fyrir áminningu, og
ekki hefur verið orðið við ábendingum aganefndar, skal svipta viðkomandi mótshaldara
réttinum til að halda STÍ-mót, tímabundið.
15.grein
Úrskurðir aganefndar skulu færðir í sérstaka gerðarbók. Í úrskurði skal greina glöggt hver
hinn kærði sé, í hvaða móti eða við hvað aðstæður hið kærða atvik átti sér stað, fyrir hvaða
brot kæra taki til, og á hvaða forsendum aganefnd byggi úrskurð sinn. Bóka skal í úrskurði
hverjir nefndarmanna kveði upp úrskurðinn, og skiptingu atkvæða ef úrskurður er ekki
einróma. Úrskurðir aganefndar skulu vera aðgengilegir á heimasíðu STÍ.
16.grein
Ef aðili á eftir að taka út refsingu þegar keppnistímabili lýkur, skal hann afplána refsinguna í
byrjun næsta keppnistímabils, án tillits til þess með hvaða félagi hann verður hlutgengur á
þeim tíma.
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