
Mál nr. 7 
Knattspyrnudeild Fylkis 

gegn 
Knattspyrnudeild Breiðabliks  

Kæra Fylkis 
1. Dómkröfur 
Að Fylki verði dæmdur sigur í leiknum 3-0.  

2. Málavextir 
Fylkir og Breiðablik 2 áttust við í 3. flokki kvenna mánudaginn 25. júlí 2005.  Í liði Breiðabliks 2 var 
leikmaður sem spilaði síðasta leik með Breiðablik 1 í 3. flokki kvenna.  

3.  Lagarök 
Í reglugerð nr. 9.8.12.1, lið nr. 6 kemur fram að 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.

  

4. Röksemdir 
Ástrós Eva Gunnarsdóttir lék með Breiðabliki 1 í leik gegn Fjölni 19. júlí 2005 og spilar síðan með 
Breiðabliki 2 í leik gegn Fylki 25. júlí sem er næsti leikur á eftir.  Samkvæmt ofangreindum reglum er 
það óheimilt og var því lið Breiðabliks ólöglegt.  

5. Sönnunargögn 
Leikskýrsla leiks Fjölnis og Breiðabliks 19. júlí og skýrsla leiks Fylkis og Breiðabliks 2, 25. júlí.  

6. Vitni 
Kristján Ingason  

F.h. Fylkis 
Hörður Guðjónsson, íþróttafulltrúi   

Greinargerð Breiðabliks 
Dómkrafa kærða 
Að úrslit leiksins verði látin standa eins og þau eru.  

Rökstuðningur 
Umræddur leikmaður, Ástrós Eva Gunnarsdóttir, lék umræddan leik með Breiðabliki 2 gegn Fylki þann 
25. júlí 2005.  Ástrós Eva Gunnarsdóttir hefur einu sinni verið með A liði síns félags og kom hún þá inn 
á síðustu 12 mínúturnar í leik Breiðabliks 1 við Fjölni þann 19. júlí.  Taldi þjálfari hana löglega þar sem 
að hún var ekki með Breiðabliki í bikarkeppni SV gegn KR þann 22. júlí og hefði þar með hvílt einn leik 
og væri lögleg gegn Fylki þann 25. júlí.  

Vitni: 
Erna Þorleifsdóttir (180772-5969)  

Fyrir hönd Breiðabliks, 
Úlfar Hinriksson   

Úrskurður dómstóls KSÍ 
Ár 2005, miðvikudaginn 9.ágúst er dómþing Dómstóli KSÍ háð af Gunnari Guðmundssyni.  Fyrir er 
tekið málið nr 7 /2005, Knattspyrnudeild Fylkis gegn Knattspyrnudeild Breiðabliks.  

Mál þetta er höfðað með kæru dagsettri 28. júlí 2005 sem barst skriftofu KSÍ sama dag. Kærandi er  
Knattspyrnudeild Fylkis, kt. 571083-0199, Fylkisvegi 6, Reykjavík, en hið kærða félag er knattspyrnu-
deild Breiðabliks kt. 260270-3469, Fífulind 4, Kópavogi. 



I.  Dómkröfur 
Dómkröfur kæranda í kæru eru þær að úrslitum í leik Fylkis og Breiðabliks 2 sem fram fór þann 25. 
júlí sl. í 3. fl. á Íslandsmóti kvenna, verði breytt og Fylki dæmdur 3-0 sigur.  

Málsatvik, málsástæður og lagarök 
Málsatvikum, málsástæðum og lagarökum er þannig lýst í kæru:   Leikmaðurinn Ástrós Eva 
Gunnarsdóttir lék með Breiðabliki 1 gegn Fjölni þann 19. júlí sl. Umræddur leikmaður er þar með 
ólöglegur samkvæmt reglugerð KSÍ um knattspyrnumót, grein 3.9.12.1. lið nr. 6, en þar segir orðrétt:  
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.

  

II. 
Hið kærða félag hefur andmælt kröfum kæranda með eftirfarandi hætti:  Hið kærða félag krefst þess 
að úrslit verði láti standa óbreytt þar sem framangreindur leikmaður, Ástrós Eva Gunnarsdóttir hafi 
verið lögleg þar eð hún lék með A liði Breiðabliks í leik í SV bikarkeppni gegn KR þann 22. júlí sl. og 
hafði þar með hvílt í einn leik áður en hún tók þátt með Breiðabliki 2 í viðkomandi leik við Fylki þann 
25. júlí.  

III. Niðurstaða 
Upplýst er í málinu með gögnum sem lögð hafa verið fram og jafnframt viðurkennt af hálfu hins 
kærða félags að leikmaðurinn Ástrós Eva Gunnarsdóttir lék með Breiðabliki 2 á Íslandsmóti 3. flokks 
kvenna þann 25.júlí sl. Telst framangreindur leikmaður samkvæmt skýru orðalagi greinar 3.9.12.1. lið 
nr. 6 í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót ólögleg með Breiðabliki 2 og breytir þátttaka hennar í 
bikarkeppni engu varðandi túlkun framangreinds ákvæðis.    

Dómsorð 
Úrslit í leik Fylkis og Breiðabliks 2 í 3. flokki kvenna sem leikinn var á Íslandsmóti þann 25. júlí sl. skal 
breytt á þann veg að Fylkir telst hafa unnið hann 3-0.  

F.h. dómstóls KSÍ 
Gunnar Guðmundsson  


