
Mál nr. 5  

Knattspyrnudeild Knattspyrnufélagsins Vals, Reykjavík 
gegn 

Knattspyrnudeild Knattspyrnufélagsins Víkings, Reykjavík  

Kæra Vals 
Knattspyrnudeild Vals vill leggja fram kæru vegna leiks Víkings og Vals á Íslandsmóti 2. 
flokks karla þann 7. ágúst síðastliðinn.  Lokatölur leiksins voru 2-2.  

Eins og fram kemur á afriti af leikskýrslu spilaði Björn Sigurbjörnsson nr. 4 í umræddum leik.  
Björn Sigurbjörnsson átti hins vegar að taka út leikbann í leiknum, enda var hann dæmdur í 
eins leiks bann þann 28. júlí síðastliðinn vegna fjögurra áminninga.  

Knattspyrnudeild Vals byggir kæru sína á því að skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnumót, gr. 
4.4.1 er kveðið á um að lið, sem mætir ólöglega skipað til leiks og félag sem notar leikmann, 
þjálfara eða forystumann í leikbanni, telst hafa tapað leiknum með markatölunni 0-3, nema 
tap hafi verið stærra, þá skal sú markatala ráða.  

Krafa knattspyrnudeildar Vals er sú, að Val verði dæmdur sigur í viðureign Víkings og Vals í 
2. flokki karla, þar sem Víkingar mættu til leiks með ólöglegt lið.  

Virðingarfyllst, 
f.h. knattspyrnudeildar Vals 

Eggert Þór Kristófersson, varaformaður  

Úrskurður Knattspyrnudómstóls Reykjavíkur 
Þriðjudaginn 25. ágúst 1998 kom dómstóll KRR saman á skrifstofu KSÍ í Reykjavík.  Fyrir er 
tekið mál nr. 1/1998, knattspyrnudeild Vals gegn knattspyrnudeild Víkings  

Lagt er fram: 
1. Kæra. 
2. Greinargerð kæranda. 
3. Leikskýrsla. 
4. Afrit af útsendum símskeytum þann 28.7.1998.  

Málið er þingfest að viðstöddum fulltrúum Víkings og Vals.  

Kærða, knattspyrnudeild Víkings voru send kærugögnin og gefinn frestur til skriflegrar 
greinargerðar sem ekki var nýttur.  Engar athugasemdir eru gerðar af þeirra hálfu um 
málsatvik.  Var málið því dómtekið.  

Málsatvik eru þau, að leikmaður í 2. flokki karla, Björn Sigurbjörnsson, var úrskurðaður í eins 
leiks bann vegna fjögurra áminninga á fundi aganefndar þann 28.7.1998.  Símskeyti var sent 
til formanns knattspyrnudeildar Víkings kl. 19:38 sama dag.  Átti leikmaðurinn því að taka út 
leikbann í næsta leik gegn Val þann 7. ágúst.  Hann lék hins vegar þann leik eins og fram 
kemur á dómskjali nr. 3 og er þetta mál af því risið.  

Kröfur knattspyrnudeildar Vals eru þær að Val verði dæmdur sigur í fyrrnefndum leik með 
markatölunni 0-3. 



 
Kærandi byggir kröfu sína á grein 4.4.1 í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót.  

Með vísan til þessarar greinar og lokamálsgreinar í grein 4.1 í starfsreglum aganefndar KSÍ er 
fallist á dómkröfur kæranda í málinu.  

Samkvæmt grein 4.5.3 í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót, skal hið kærða félag greiða sekt 
að fjárhæð kr. 5.000,- til KSÍ.  

Dómsorð 
Knattspyrnufélagið Valur telst hafa sigrað KnattspyrnufélagiðVíking í 2. flokki karla í leik 
liðanna, sem fram fór á Víkingsvelli 7. ágúst 1998 með markatölunni 0-3.  

Knattspyrnufélagið Víkingur greiði kr. 5.000,- í sekt til KSÍ.  

Þannig fram farið. 
Dómþingi slitið.  

Gunnar Guðmundsson 
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson 

Helgi Þorvaldsson   


