
Mál nr. 1  

Knattspyrnudeild UMF Fjölnis 
gegn 

Knattspyrnudeild Þróttar og 
Knattspyrnudeild Hauka 

vegna 
Þróttar/Hauka. 

Kæra UMF Fjölnis 
Knattspyrnudeild UMF Fjölnis kærir hér með leik/úrslit í leik UMF Fjölnis og Þróttar/Hauka 
2 í Reykjavíkurmótinu (neðri deild) sem fram fór þann 24.03 ´03 kl. 21:15 í Egilshöll.  Tilefni 
kæru þessarar er að Þróttur/Haukar 2 notuðu leikmenn sem ekki voru löglegir/hlutgengir með 
liðinu í umræddum leik.  Samkvæmt reglugerð 3.9.10.5 en þar segir Í því tilfelli þegar félag 
er með tvö A lið í móti gildir:  Leikmaður sem leikið hefur með liði 1 er ekki heimilt að leika 
með liði 2 fyrr en eftir næsta leik hjá liði 2 þar á eftir,,.  

Í leik Breiðabliks og Þróttar/Hauka í Reykjavíkurmót efri deildar þann 05.03´03 komu 
leikmennirnir Eyrún Ósk Sigurðardóttir kt. 230682-5189 og Tinna Rúnarsdóttir kt. 061282-
3839 við sögu.  Samkvæmt reglugerðinni hefðu þeir því átt að hvíla næsta leik Þróttar/Hauka 
2 í neðri deild sem var gegn FH þann 19.03 ´03.  Umræddir leikmenn spiluðu þann leik og 
voru því samkvæmt reglugerðinni ólöglegir í þeim leik.  Þeir hafa ekki enn tekið út þann leik 
sem þeir áttu að hvíla með lið Þróttar/Hauka 2 og voru/eru því klárlega líka ólöglegir í leik 
Fjölnis og Þróttar/Hauka 2 sem fram fór þann 24.03 ´03 í Egilshöll.  Þess má geta að báðir 
umræddir leikmenn eru meðal leikjahæstu leikmanna liðs Þróttar/Hauka 1.  

Hjálögð göng eru leikskýrslur úr umræddum leikjum ásamt leikmannalistum liða 
Þróttar/Hauka 1 og Þróttar/Hauka 2.  

UMF Fjölnis óskar því hér með eftir því að kæran verði tekin til efnislegrar umfjöllunar og 
umrædd úrslit leiks Fjölnis og Þróttar/Hauka verði dæm dauð og ómerk og UMF Fjölni 
verður dæmdur sigur 3-0.  

Virðingarfyllst, 
F.h Knattspyrnudeildar UMF Fjölnis 
Ingi Pétur Ingimundarson  

Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2003, mánudaginn 5. maí var tekið fyrir hjá Dómstóli KSÍ, málið nr. 1/2003, 
Knattspyrnudeild UMF Fjölnis gegn Knattspyrnudeild Þróttar R. og Knattspyrnudeild Hauka, 
vegna Þróttar/Hauka.  Skjöl nr. 1-4 lágu frammi. Gögn þessi eru leikskýrslur úr umræddum 
leikjum ásamt leikmannalistum liða Þróttar/Hauka 1 og Þróttar/Hauka 2 og 
félagaskiptaeyðublað frá KSÍ.  

Dómkröfur 
Kærandi krefst þess að lið kæranda verði dæmdur sigur 3  0 í meistaraflokki kvenna 
í leik UMF Fjölnis og Þróttar/Hauka 2 í Reykjavíkurmótinu (neðri deild) sem fram fór þann 
24.03 ´03 kl 21:15 í Egilshöll.  

Málsatvik 
Í kæru segir orðréttum málsatvik:  Tilefni kæru þessarar er að Þróttur/Haukar 2 notuð  
leikmenn sem ekki voru löglegir/hlutgengir með liðinu í umræddum leik. Samkvæmt 
reglugerð 3.9.10.5 en þar segir  Í því tilfelli þegar félag er með tvö A lið í móti gildir: 
Leikmaður sem leikið hefur með liði 1 er ekki heimilt að leika með liði 2 fyrr en eftir næsta 
leik hjá liði 2 þar á eftir.

 



Í leik Breiðabliks og Þróttar/Hauka í Reykjavíkurmót efri deildar þann 05.03´03 komu 
leikmennirnir Eyrún Ósk Sigurðardóttir kt. 230682-5189 og Tinna Rúnarsdóttir kt 61282-
3839 við sögu. Samkvæmt reglugerðinni hefðu þeir því átt að hvíla næsta leik Þróttar/Hauka 2 
í neðri deild sem var gegn FH þann 19.03´03. Umræddir leikmenn spiluð þann leik og voru 
því samkvæmt reglugerðinni ólöglegir í þeim leik. Þeir hafa ekki enn tekið út þann leik sem 
þeir áttu að hvíla með lið Þróttar/Hauka 2 og voru/eru því klárlega líka ólöglegir í leik Fjölnis 
og Þróttar/Hauka 2 sem fram fór þann 24.03´03 í Egilshöll. Þess má geta að báðir umræddir 
leikmenn eru meðal leikjahæstu leikmanna liðs Þróttar/Hauka 1.

  

Málsmeðferð 
Hinum kærðu félögum var gefinn kostur á að tjá sig um kæruefni.Greinargerð þeirra barst 
dómnum hins vegar ekki og er málið því dæmt á grundvelli fyrir liggjandi gagna.  

Niðurstaða 
Með hliðsjón af skýru orðalagi í grein 3.9.10.5. í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót er 
leikmanni sem leikið hefur í liði 1 óheimilt að leika með liði 2 fyrr en eftir næsta leik hjá liði 
2 þar á eftir. Af þessu leiðir að þátttaka í næsta leik með liði 2 er ólögleg ef viðkomandi 
leikmaður hefur næsta leik áður leikið með liði 1.Upplýst er að hið meinta brot hinna kærðu 
félaga samkvæmt leikskýrslum átti sér ekki stað í næsta leik þeirra. Af þeim ástæðum verður 
að sýkna hin kærðu félög af dómkröfum kæranda.   

Dómsorð: 
Knattspyrnudeild Þróttar og Knattspyrnudeild Hauka vegna Þróttar/Hauka eru sýkn af kröfum 
Knattspyrnudeildar Ungmennafélagsins Fjölnis.  

Þannig fram farið. 
Reykjavík 5. maí 2003 
Gunnar Guðmundsson hdl. 
dómsformaður   


