
Mál nr. 4  

Knattspyrnudeild Fjölnis 
gegn 

Knattspyrnudeild Breiðabliks  

Kæra Fjölnis  

Dómkröfur 
Krafa er gerð um það að leikur Fjölnis og Breiðabliks í Íslandsmóti 2.flokks karla B-deild verði 
dæmdur Fjölni unninn 3-0.  

Málavextir 
Breiðablik tefldi fram Rannveri Sigurjónssyni í leiknum en samkvæmt úrskurði aganefndar 
17.09.2002 var hann úrskurðaður í 1 leiks bann sem kom ekki til framkvæmdar fyrr en í fyrsta leik í 
Íslandsmóti 2003.  

Lagarök 
Vísað er til reglugerðar KSÍ um knattspyrnumót 4.3.1. (bls 60) ólöglega skipað lið en þar stendur:  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 og þá skal sú markatala ráð.  

Röksemdir 
Fyrir liggja gögn um úrskuð afanefndar frá því í fyrra og afrit af leikskýrslu frá fyrsta leiks í KSÍ móti 
á nýja  keppnistímabili um þátttöku viðkomandi leikmanns í leiknum.  Samkvæmt meðfylgjandi 
gögnum var leikmaður ekki búin að taka út leikbann sitt.  

Sönnunargögn 
1. Úrskurður aganefndar 17.09.2002 
2. 2. Leikskýrsla 2. flokks karla B Fjölnir  Breiðablik 30.05.2003 
3. Afrit af netpóstsendingu frk.vstj. KD. Fjölnis dags 6. júní sl. 
4. Afrit af svari starfsmanns KSÍ 6 júní sl. Um útfyllingu meðf. eyðublaðs  

Virðingarfyllst 
f.h. knattspyrnudeildar Fjölnis 
Magnús Skúlason   

Greinargerð Breiðabliks  

Efni: 
Kæra Ungmennafélagsins Fjölnis vegna leiks Fjölnis og Breiðabliks í 2. flokki karla, B-deild þann 30. 
maí 2003.  

Knattspyrnudeild Breiðabliks vísar til fyrirliggjandi ganga málsins sem send vour deildinni þann 13. 
júní s.l.  Með vísan til 1. liðar 5. laga um dómstóla KSÍ þar sem fjallað er um kærufrest, og 6. greinar 
sömu laga þar sem fjallað er um form og efni kæru, telur Knattspyrnudeild Breiðabliks kæruna ekki 
gilda.  

Umræddur leikur fór fram þann 30. maí s.l. og kæra sem telst uppfyllta skilyrði 6.greinar laganna barst 
skrifstofu KSÍ ekki fyrr en  11. júní s.l. og telst því ekki hafa borist innan þeirra 5 daga sem kveðið er 
á um í 5. grein laganna.  

Knattspyrnudeild Breiðabliks krefst þess að málinu verði vísað frá.  



Virðingarfyllst, 
f.h. Knattspyrnudeildar Breiðabliks 
Hafsteinn Þorvaldsson 
Framkvæmdastjóri  

Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2003, mánudaginn 30. júní kl. 12.00 er haldið dómþing í Dómstól KSÍ á skrifstofu KSÍ, 
Laugardalsvelli, Reykjavík af Halldóri Frímannssyni dómara.  Tekið var fyrir mál nr. 4/2003, Umf. 
Fjölnir gegn Knattspyrnudeild Breiðabliks.  

Úrskurður 
Málið var þingfest 24. júní s.l. þar sem skjöl voru lögð fram, gagnaöflun lýst lokið, sátttatilraunir 
reyndar án árangurs, munnlegur málflutningur viðhafður og málið tekið til úrskurðar að svo búnu.  Þar 
voru lögð fram þessi dómsskjöl: 

1.  Kæra Umf. Fjölnis, móttekin á skrifstofu KSÍ 11. júní 2003, ásamt fylgiskjölum. 
2.  Greinargerð kærða, móttekin 19. júní á skrifstofu KSÍ.  

Með kæru UMF. Fjölnis, móttekin á skrifstofu KSÍ 11. júní 2003, kærir Umf. Fjölnir Knattspyrnudeild 
Breiðabliks fyirr að vera með ólöglega skipað lið í leik liðanna í Íslandsmót 2. flokks karla B-deild 
sem fram fór í Egilshöll 30. maí 2003 kl. 20.00.  Dómkröfur kæranda eru að leikur liðanna verði 
dæmdur kæranda unninn 3-0.  Kærði tefldi fram Rannver Sigurjónssyni í leiknum sem var í leikbanni 
skv. Úrskurði aganefndar frá 17. september 2002.  Vísað er til reglugerðar KSÍ um knattspyrnumót 
4.3.1 um ólöglega skipað lið.  

Kærði krefs þess að málinu verði vísað frá með vísan til 1. tl. 5 gr. um dómstóla KSÍ um kærufrest.  

Álit dómsins 
Skv. 1. tl. 5 gr. laga um dómstóla KSÍ er kærufrestur til dómsins 5 dagar frá því leikurinn fór fram og 
skulu almennir frídagar ekki taldir þar með. 
Umræddur leikur liðanna fór fram 30. maí 2003.  5 daga kræufrestur til dómstóls KSÍ rann út á 
miðnætti 7. júní 2003.  Kæran barst KSÍ 11. júní 2003 og telst því skv. Tilvitnuðu og fortakslausu 
ákvæði laganna of seint fram kominn.  

Með vísan til þessa er kæru Umf. Fjölnis frá 11. júní 2003 á hendur Knattspyrnudeildar Breiðabliks 
vísað frá dómi.  

Úrskurðarorð 
Kæru Umf. Fjölnis frá 11. júní 2003 á hendur Knattspyrnudeildar Breiðabliks, vegna leiks liðanna í 
Íslandsmóti 2. flokks karla B-deild sem fram fór 30. maí 2003 kl. 20.00 í Egilshöll, er vísað frá dómi.  

Flerira ekki gert 
Dómþingi slitið kl. 12.30 
Halldór Frímannsson dómari 


