
Mótamál
Nokkrir punktar



Yngri flokkar



1. ágúst regla mótanefndar
„Óheimilt er (nema í sérstökum neyðartilfellum) að fresta leikjum yngri 
flokka sem eru á dagskrá í maí, júní og júlí, aftur fyrir 1. ágúst.
Vinsamlegast kynnið ofangreinda ákvörðun meðal ykkar þjálfara.“

Við munum halda áfram að vinna eftir þessari 
ákvörðun, því hún hjálpaði mikið til við að halda 
aga á mótahaldinu.



Polla- og hnátumótin
Vegna dræmrar þátttöku o.fl. hefur mótanefnd 
lagt til við stjórn KSÍ að KSÍ hætti að standa fyrir 
mótahaldi í 6. flokki. Nefndin telur að þessu sé 
mun betur fyrir komið hjá félögunum.



Reglur um hlutgengi – Breiðablikstillagan

• Tillaga sem var samþykkt á síðasta ársþingi.
• Þrátt fyrir mikla vinnu náðist ekki að útfæra ákvæðið 

áður en keppnistímabilið 2019 hófst.  
• Stjórn KSÍ hefur nú samþykkt nýtt ákvæði sem nær að 

mestu yfir tillöguna eins og hún var samþykkt.



Ákvæðið:
Leikmönnum í 2. og 3. aldursflokki er óheimilt að leika með tveimur eða 
fleiri liðum sama dag með þeirri undantekningu að leikmaður sem kom inn 
á í síðari hálfleik í leik liðs ofar í keppnisröð er heimilt að leika með liði 
neðar í keppnisröð í næsta leik þar á eftir.

• Svipað ákvæði í 4. flokki.
• Ekki miðað við 11 leikjahæstu eins og var í tillögunni
• Í raun verið að innleiða sömu hlutgengisreglu milli tveggja A-liða eins og 

er nú í gildi milli A og B-liða. 
• Biðtíminn yfir í lið nr. 2 því tekinn í burtu.



Reglur um þátttöku liða - Gróttutillagan

Tillögunni vísað til stjórnar KSÍ á síðasta ársþingi. 
Starfshópur fjallaði um málið.
Mótanefnd hefur einnig fjallað um málið.
Málið er nú komið til stjórnar KSÍ.



Starfshópinn skipuðu
Valgeir Sigurðsson - Mótanefnd
Sveinbjörn Másson - Mótanefnd
Magnús Örn Helgason – Gróttu
Baldur Már Bragaon - HK
Birkir Sveinsson - Mótastjóri

Starfshópurinn sammála um eftirfarandi markmið
• Fjölga úrræðum til að félög geti skráð lið á það getustig sem þau telja að þeirra lið eigi að vera 

á. Leiðirnar að því marki geti verið misjafnar eftir aldursflokkum.
• Leiðirnar sem farnar verði megi ekki verða til þess að auka verulega ferðalög milli landshluta.
• Þessi úrræði verði formuð inn í reglugerðir svo að mat mótanefndar ráði ekki of miklu um 

riðlaskiptingu.



Tillögur starfshópsins

• Ákveðið að sinni að leggja ekki til breytingar í 2. og 3. flokki.
• Fjölga úrræðum í 5. og 4. flokki á sama svæði til að tilkynna 

lið neðar í getustigi. Forma það í reglugerð.
• Hemila einstaka leikjum á neðsta getustigi í 4. flokki að fara 

fram skv. reglugerð KSÍ um 7 og 8 manna lið. 



Ýmis meistaraflokks mál



Munið að skila athugasemdum í síðasta lagi  28. nóvember



Niðurröðun Lengjubikars karla tekur mið af:
• Pepsi Max deild karla hefst 22. apríl
• Meistarakeppni karla 13. apríl
• Mjólkurbikarinn hefst 8. apríl
• Verkefni Landsliða A - U21 og U19 karla 22. mars – 1. apríl.



Niðurröðun Lengjubikars kvenna tekur mið af:
• Pepsi Max deild kvenna hefst 1. maí
• Meistarakeppni kvenna 25. apríl
• Verkefni Landsliðs A-kvenna 1.-12. mars og 6.-15. apríl

Þannig að það er ekki mikið svigrúm til breytinga.



Sumarið 2020

Vinna er hafin við niðurröðun leikja sumarsins.

Líkt og síðustu ár verður ekki opinn dráttur í töfluröð.

Óskir félaga þurfa að berast strax (frestur var til 20. nóv!).





Mjólkurbikar karla
1. umferð 8. - 9. apríl.
2. umferð 17. - 18. apríl
32-liða úrslit 27. – 28. apríl (Pepsi mætir til leiks)

Lagt til að úrslitaleikurinn verði eftir að Pepsi Max deildinni lýkur. 



Mjólkurbikar kvenna
1. umferð 1. – 2. maí
2. umferð 10. – 11. maí
16-liða úrslit 25.-26. maí (Pepsi mætir til leiks)



Íslandsmótin
Pepsi-deild karla 22. apríl – 26. september
Inkasso-deild karla 2. maí – 19. september
2. deild karla 2. maí – 19. september
3. deild karla 2. maí – 19. september
4. deild karla 15. maí – 22. ágúst + úrslitakeppni



Íslandsmótin
Pepsi-deild kvenna 1. maí – 12. september
Inkasso-deild kvenna 7. maí – 12. september
2. deild kvenna 15. maí – 6. september



Reglugerðarbreyting 
Ekki lengur skylda að tvær síðustu umferðirnar í 
Pepsi og Inkasso séu leiknar á sama tíma. 

Ákvæðið á nú bara við um lokaumferðina.



Breytt Evrópukeppni félagsliða 2021/2022

Evrópudeildarliðin flytjast í nýja keppni sem heitir UEFA 
Europa league 2. Leikið samkvæmt sama formi og hefur verið 
leikið eftir í Evrópudeildinni.



Breytt Evrópukeppni félagsliða 2021/2022

Íslandsmeistarinn 2020
• Fer í forkeppni Meistaradeildarinnar 
• Ef liðið tapar í 1. umferð flyst það í 2. umferð Europa league 2
• Ef liðið dettur út í 2. umferð MD, flyst það í 3. umferð Europa 

league
• Ef liðið dettur út í 3. umferð Europa League, flyst það í umspil 

Europa league 2.



Þróun mótahalds

Með breyttri aðstöðu félaga er eðililegt að tekin 
sé umræða um fjölgun leikja, lengingu 
tímabilsins ofl. 
Þróun mótahalds á að vera í stöðugri umræðu.



Keppni varaliða

• Félögin í Pepsi Max deild karla og Inkasso deild 
karla voru spurð. 

• 6-8 félög svörðuðu jákvætt.
• Líklegt að boðið verði upp á mót varaliða með 

hæfilegu leikjamagni.
• Tilraunaverkefni 2020



Bikarkeppni neðri deilda

Áskoranir
• Tímabil keppninnar
• Aukin ferðalög milli landshluta
• Árekstur við lokaumferðir neðri deilda
• Regluverk (agamál, ferðakostnaður, fyrirkomulag o.fl.)
• Kostnaður
• Markaðsmál (Mjólkurbikarinn, Lengjubikarinn, Framrúðubikarinn)

• Dómaramál



Umspil í Inkassodeild karla
• Milli félaga í sætum 2-5
• Gæti haft jakvæð áhrif á Inkassodeildina, aukið athygli 

deildarkeppninni og á úrslitakeppninni sjálfri. Færir Inkassoliðum 
úrslitaleiki. Auknar tekjur?

• Fyrirkomulag ? (heiman og að heiman?)
• Leikdagar – Ljós á völlum – Landsleikjadagar meistaradeildin ofl)

• Leikvellir



Dæmi A: (miða við dagatal 2020)
Deildinni lýkur: Laugardag 19. september
Undanúrslit, fyrri leikir: Föstudagur 25. september kl. 16.15 (nema ljós)
Undanúrslit, seinni leikir: Þriðjudagur 30. september kl. 15.30 (nema ljós)
Úrslitaleikur: Laugard. 3. október/ sunnud. 4. okt, Laugardalsvöllur//annar völlur?

Dæmi B: (miða við dagatal 2020)
Deildinni lýkur: Laugardag 19. september
Undanúrslit, fyrri leikir: Sunnudagur 26. september kl. 14.00
Undanúrslit, seinni leikir: Laugardagur 3. október kl. 14.00
Úrslitaleikur: Laugardagur 10. október, Laugardalsvöllur//annar völlur?
Úrslitaleikur inn í landsleikjahléi sem gæti gert þetta ómögulegt m.t.t leikja/æfinga á Laugardalsvelli og 
landsleikja hlutaðeigandi leikmanna



Fjölgun leikja í Pepsi Max deild karla

Nokkrir kostir í stöðunni
• Fjölga liðum
• Fjölga umferðum
• Úrslitakeppni
• ??



Fjölgun liða - Fjölgun um 2 lið

• 26 leikumferðir – Fjölgun um 4 leikdaga
• 182 leikir – Fjölgun um 50 leiki
• Keppnistímabil 1. apríl – 3. október. (Eftir mars 

landsleikjahléið og fram að október landsleikjahléinu)



Fjölgun umferða – Leika 3 umferðir

• 33 leikumferðir – Fjölgun um 11 leikdaga
• 198 leikir – Fjölgun um 66 leiki
• Keppnistímabil 1. febrúar – 3. október. 
• Keppnistímabil 20. febrúar – 31. október
• Ekki jafn fjöldi heimaleikja



Fjölgun leikja - Úrslitakeppni
• Leikin hefðbundin keppni heima og að heiman.
• Bætt við úrslitakeppni 6-10 leikdagar
• 6 lið í efri hlutann og 6 í neðri hlutann (Finnland)
• 6 lið í efri hlutann og 8 í neðri hlutann (Danmörk)
• Bæði löndin eru með flókið fyrirkomulag á keppni 

í neðrihlutanum til að búa til „gulrót“
• Spurning með fjölda leikdaga eftir fyrirkomulagi
• Keppnistímabil 1. mars – 31. október



Framhaldið
Rýnivinna – Starfshópur
Teljum að næstu skref séu að settur verði saman starfshópur sem 
rýnir ólíkar útfærslur við fjölgun leikja í Pepsí Max deild karla, kosti og 
galla ólíkra leiða og kynni. 
Meðal þess sem huga þarf að er hvenær, aðstöðumál, dómaramál, 
kostnaður, tekjumöguleikar og markaðsmál svo e-ð sé nefnt.



Takk fyrir


	Mótamál
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Munið að skila athugasemdum í síðasta lagi  28. nóvember
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Sumarið 2020��Vinna er hafin við niðurröðun leikja sumarsins.�	�Líkt og síðustu ár verður ekki opinn dráttur í töfluröð.��Óskir félaga þurfa að berast strax (frestur var til 20. nóv!).
	Slide Number 15
	Mjólkurbikar karla
	Mjólkurbikar kvenna
	Íslandsmótin
	Íslandsmótin
	Slide Number 20
	Breytt Evrópukeppni félagsliða 2021/2022
	Breytt Evrópukeppni félagsliða 2021/2022
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Takk fyrir

