
Mál nr. 9 
Knattspyrnudeild Fylkis 

gegn 
Knattspyrnudeild Fram  

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

2. Málavextir 
Fylkir og Fram áttust við í undanúrslitum í 3. flokki karla B mánudaginn 5. sept.  Fram tefldi fram 
tveimur leikmönnum sem byrjuðu inn á í síðasta leik með A-liði Fram.  Samkvæmt reglum KSÍ eru 
þessir tveir leikmenn ólöglegir.  

3. Lagarök 
Samkvæmt reglugerð KSÍ nr. 3.9.4.1. lið nr. 5 kemur fram að allir leikmenn eru löglegir með B-liði 
utan þeir sem hófu leik með A-liði í síðasta leik eða komu inn á í fyrri hálfleik.  Þessi regla var einnig 
gefin út í tengslum við þessa úrslitakeppni.  

4. Röksemdir 
Leikmenn Fram, Hlynur Atli Magnússon 110990-2669 og Þórir Guðjónsson 070491-2659, spiluðu leik 
með A-liði Fram gegn Víkingi í byrjunarliði þann 29. ágúst.  Þeir spila síðan næsta leik á eftir með B-
liði Fram á móti Fylki 5. september.   

5. Sönnunargögn 
Meðfylgjandi er skýrsla úr leik Víkings og Fram 29. ágúst 2005. 
Meðfylgjandi er líka skýrsla úr leik Fylkis og Fram 5. september 2005.  

6.  Vitni 
Kári Jónasson (kt. 280879-3639) og Kjartan Stefánsson (kt. 270272-5419).  

Greinargerð Fram 
1) Tilvitnun Fylkis í reglugerð KSÍ nr. 3.9.4.1. lið nr. 5 þar sem fram kemur að allir leikmenn séu 
löglegir með B-liði utan þeir sem hófu leik með A-liði í síðasta leik eða komu inn á í fyrri hálfleik.  Þessi 
reglugerð var einnig gefin út í tengslum við þessa úrslitakeppni.  

Samkvæmt þeim upplýsingum sem þjálfari 3.fl. Fram fékk hjá KSÍ vegna þeirra leikja sem um ræðir 
var ekki talað um að þessi regla gilti, enda var litið á þessa B-liðs keppni sem tilraunaverkefni.  
Tímasetning á útgáfu reglugerðarinnar kemur í kjölfar leiks sem Fram átti við Víking og því nánast 
útilokað að geta tekið tillit til hennar þar sem leikurinn hafði þegar farið fram.  Til viðbótar má geta 
þess að samkvæmt þeim upplýsingum sem fengust hjá KSÍ var talað um að hið hefðbunda gilti þ.e. að 
11 leikjahæstu leikmenn A-liðs væru ekki gjaldgengir með B-liði.  

Samkvæmt kæru eru tveir leikmenn tilgreindir sem spiluðu með A-liði gegn Víkingi, Hlynur Atli 
Magnússon kt. 110990-2669 og Þórir Guðjónsson kt. 070491-2659.  Hlynur hefur leikið 5 leiki með A-
liði Fram í sumar og er ekki einn af 12 leikjahæstu leikmönnum A-liðs Fram, Þórir er leikmaður 4.fl. 
Fram og hefur leikið einn leik með A-liði Fram í 3.fl.  

2) Það liggur alveg ljóst fyrir að það var ekki tilgangurinn að styrkja B-lið Fram með leikmönnum A-
liðsins, heldur er um að ræða stráka sem hafa verið að spila með B-liði Fram í sumar.  Það er mín 
skoðun að það sé ekki knattspyrnunni til framdráttar að tilraunaverkefni sem þessi lendi í uppákomum 
sem þessari, sem eingöngu eru til þess fallinn að draga úr ágætri þróun og eflingar 
íþróttagreinarinnar.  Það er von mín að málsaðilar geti náð sanngjarnri sátt um málið og hafið 
knattspyrnu framtíðarinnar yfir þrætumál sem þessi. Ég fer því fram á að niðurstöður leiksins standi, 
en að öðrum kosti verði spilað að nýju.  

Guðbjartur Ellert Jónsson 



Formaður knattspyrnudeildar Fram   

Úrskurður dómstóls KSÍ 
Ár 2005, mánudaginn 12. september er dómþing dómstóls KSÍ háð af Gunnari Guðmundssyni.  Fyrir er 
tekið málið nr 9/2005, Knattspyrnudeild Fylkis gegn Knattspyrnudeild Fram.  

Dómur 
Mál þetta er höfðað með kæru dagsettri 6. september 2005 sem barst skrifstofu KSÍ sama dag. 
Kærandi er Knattspyrnudeild Fylkis kt: 571083-0199, en hið kærða félag er Knattspyrnudeild Fram kt: 
660184-0589.  

I. Dómkröfur 
Dómkröfur kæranda í kæru eru þær að úrslitum í leik Fram og Fylkis sem fram fór mánudaginn 5. 
september sl. í úrslitakeppni Íslandsmóts B liða 3. flokks karla verði breytt og leikurinn verði dæmdur 
tapaður fyrir Fram 3-0.  

Málsatvik, málsástæður og lagarök kæranda 
Kærandi telur að Fram hafi teflt fram tveimur leikmönnum sem byrjuðu inn á í síðasta leik með A liði 
Fram. Hafi verið um að ræða leikmennina Hlyn Atla Magnússon kt. 110990-2669 og Þóri Guðjónsson 
kt. 070491-2659. Samkvæmt reglugerð KSÍ nr. 3.9.4.1. kemur fram að allir leikmenn séu löglegir með 
B liði utan þeirra sem hófu leik með A liði í síðasta leik eða komu inn á í fyrri hálfleik. Telur kærandi að 
þessi regla hafi einnig gilt í tengslum við úrslitakeppni 3 flokks B.   

II. 
Hið kærða félag hefur mótmælt fram komnum kröfum og er þess krafist að úrslit leiksins skuli standa 
en til vara að leikurinn verði leikinn að nýju.  Orðrétt segir m.a. í greinargerð hins kærða félags: 
"Tilvitnun Fylkis í reglugerð KSÍ nr. 3.9.4.1. lið nr. 5 þar sem fram kemur að allir leikmenn séu löglegir 
með B-liði utan þeir sem hófu leik með A-liði í síðasta leik eða komu inn á í fyrri hálfleik.  Þessi 
reglugerð var einnig gefin út í tengslum við þessa úrslitakeppni.  

Samkvæmt þeim upplýsingum sem þjálfari 3.fl. Fram, fékk hjá KSÍ vegna þeirra leikja sem um ræðir 
var ekki talað um að þessi regla gilti, enda var litið á þessa B-liðs keppni sem tilraunaverkefni.  
Tímasetning á útgáfu reglugerðarinnar kemur í kjölfar leiks sem Fram átti við Víking og því nánast 
útilokað að geta tekið tillit til hennar þar sem leikurinn hafði þegar farið fram.  Til viðbótar má geta 
þess að samkvæmt þeim upplýsingum sem fengust hjá KSÍ var talað um að hið hefðbunda gilti þ.e. að 
11 leikjahæstu leikmenn A-liðs eru ekki gjaldgengir með B-liði.  

Samkvæmt kæru eru tveir leikmenn tilgreindir sem spiluðu með A-liði gegn Víkingi, Hlynur Atli 
Magnússon kt. 110990-2669 og Þórir Guðjónsson kt. 070491-2659.  Hlynur hefur leikið 5 leiki með A-
liði Fram í sumar og er ekki einn af 12 leikjahæstu leikmönnum A-liðs Fram, Þórir er leikmaður 4.fl. 
Fram og hefur leikið einn leik með A-liði Fram í 3.fl.  

Það liggur alveg ljóst fyrir að það var ekki tilgangurinn að styrkja B-lið Fram með leikmönnum A-
liðsins, heldur er um að ræða stráka sem hafa verið að spila með B-liði Fram í sumar."  

III. Málsmeðferð og ný gögn 
Við skoðun á kærugögnum og leikskýrslu framangreinds leiks hefur dómsforseti komist að þeirri 
niðurstöðu að beita megi ákvæðum 8. greinar laga um dómstóla KSÍ varðandi flýtimeðferð. Var kærða 
gefinn kostur á að tjá sig um kæruefni sem hann og gerði eins og fram kemur hér að framan.  

Vegna þeirra fullyrðinga sem fram komu í máli þessu í greinargerð hins kærða félags óskaði dómari 
eftir því að mótanefnd KSÍ tjáði sig um þær fullyrðingar og hvort sérstök reglugerð hafi verið sett fyrir 
þessa úrslitakeppni. Hefur dómnum borist svar mótanefndar og afrit af tölvupósti til allra þátttökuliða í 
áðurnefndri úrslitakeppni með viðhengi þar sem er að finna þær reglur sem giltu um umrædda 
úrslitakeppni B-liða 3. flokks karla.  Upplýst er að framangreindur tölvupóstur frá KSÍ var sendur til 
viðkomandi þátttökuliða hinn 31. ágúst 2005 eða 6 dögum fyrir umræddan leik Fylkis og Fram. 



 
IV. Niðurstaða 
Eins og fram hefur komið hér að framan gaf KSÍ út sérstakar reglur vegna áðurnefndrar úrslitakeppni 
B-liða í 3. flokki karla. Öllum fjórum þátttökuliðunum var tilkynnt um þessar reglur þann 31. ágúst sl., 
en fyrstu leikir úrslitakeppninnar áttu að fara þann 5. september sl. Annar þessara leikja var leikur 
Fylkis og Fram.  

Í framangreindum reglum segir orðrétt: "Hlutgengir til leiks í hvert sinn eru allir leikmenn hvers félags 
nema þeir sem léku næsta leik á undan með A liði félagsins í Íslandsmóti með þeirri undantekningu að 
leikmaður sem kom inn á í síðari hálfleik þess leiks er heimilt að leika með B liði félagsins.  Til viðbótar 
gildir að þeir 11 leikmenn A-liðs, sem hafa oftast hafa verið í byrjunarliði í Íslandsmóti á 
keppnistímabilinu eru ekki hlutgengir í úrslitakeppni B-liða."  Upplýst er í málinu að framangreindir 
tveir leikmenn Fram þeir Hlynur Atli Magnússon kt. 110990-2669 og Þórir Guðjónsson kt. 070491-2659 
voru í byrjunarliði A liðs Fram í næsta leik á undan. Af þeim sökum telst Fram, hið kærða félag hafa 
brotið gegn ákvæði þessu og dæmist framangreindur leikur Fram og Fylkis sem fram fór í 3. flokki B 
þann 5. september sl. því tapaður fyrir Fram með markatölunni 0-3.  

Dómsorð 

Úrslitum í leik Fram og Fylkis í úrslitakeppni Íslandsmóts B liða í 3. flokki karla sem fram fór þann 5. 
september sl. skal breytt þannig að leikurinn er dæmdur tapaður fyrir Fram með markatölunni 0-3.  

Upplesið í réttinum að málsaðilum fjarstöddum.  

F.h. dómstóls KSÍ, 
Gunnar Guðmundsson  


