KNATTSPYRNUSAMBAND ÍSLANDS

Aðildarfélög KSÍ
b.t. formanna/framkvæmdastjóra

Reykjavík, 3. október 2018
Breytingar á reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga
Ágætu félagar,
Á fundi stjórnar KSÍ 25. september sl. samþykkti stjórn KSÍ breytingar á reglugerð KSÍ um félagaskipti,
samninga og stöðu leikmanna og félaga. Breytingar þessar eru til samræmis við tillögu sem barst stjórn
KSÍ frá Íslenskum Toppfótbolta (ÍTF) þann 30. júlí 2018. Tillaga ÍTF var þess efnis að nýttir verði allir þeir
dagar, sem heimild er fyrir, hvað síðari félagaskiptagluggann varðar. Það er, að síðari
félagaskiptaglugginn verði opinn fjórar vikur í stað tveggja og verði opinn frá byrjun til enda júlí ár hvert.
Þá lagði ÍTF til að fyrri félagaskiptaglugginn standi óbreyttur (21. febrúar til 15. maí) en öll heimild hefur
verið fullnýtt hvað þann glugga varðar (12 vikur).
Tillaga ÍTF var send áfram með tölvupósti til aðildarfélaga KSÍ þann 30. ágúst sl. þar sem óskað var eftir
viðhorfum við tillögu ÍTF. Að teknu tilliti til þeirra athugasemda samþykkti stjórn KSÍ breytingartillögu
ÍTF um lengingu félagaskiptagluggans. Um er að ræða breytingar þess efnis að félagaskiptatímabil skv.
reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga lengist. Félagaskiptatímabil frá
og með árinu 2019 munu því breytast með eftirfarandi hætti:
Félagaskiptatímabilið
Var áður:
Gluggi 1:
Gluggi 2:

21. febrúar til 15. maí
15. júlí til 31. júlí

Verður:
Gluggi 1:
Gluggi 2:

21. febrúar til 15. maí
1. júlí til 31. júlí

Jafnframt samþykkti Stjórn KSÍ að fela laga- og leikreglnanefnd KSÍ að skoða forsendur fyrir því að hafa
mismunandi félagaskiptaglugga fyrir karla og konur og gera tillögu til stjórnar KSÍ vegna þess ef við á.
Eftirfarandi er yfirlit yfir breytingar sem gerðar hafa verið á reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og
stöðu leikmanna og samninga í kjölfarið. Um er að ræða breytingar á orðalagi 10. töluliðar í upphafi
reglugerðarinnar, grein 10.1.2. og grein 19.6.:
__________________________________________________________________________________

REGLUGERÐ KSÍ
um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga
Eftirfarandi hugtök er notuð í reglugerðinni og ber að leggja neðangreindan skilning í þau:

1.

Iðkendaskrá KSÍ: Skrá yfir félaga í aðildarfélögum KSÍ sem iðka knattspyrnu. Skráin er
vistuð í gagnagrunni KSÍ og félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ (Felix).
Keppnisleyfi: Heimild leikmanns til þátttöku í opinberum knattspyrnuleik, sem fæst sjálfkrafa
við fyrstu skráningu í iðkendaskrá KSÍ eða með tilkynningu sem gefin er út af skrifstofu KSÍ í
kjölfar félagaskipta.
Áhugamaður/Sambandsleikmaður (amateur): Leikmaður sem hefur keppnisleyfi með félagi
en er þó ekki samningsleikmaður.
Sambandssamningur (amateur contract): Samningur sem gerður er við áhugamann þar sem
greiðslur til hans geta aðeins náð yfir beinan útlagðan kostnað vegna leikja og kostnað við
útbúnað o.fl. en þó aldrei falið í sér heildargreiðslur umfram kr. 300.000 á ári.
Sambandsleikmaður: Leikmaður er gerir sambandssamning við félag.
Leikmannssamningur (professional contract): Samningur sem leikmaður gerir við félag,
sem heimilar honum að taka við greiðslum fyrir knattspyrnuiðkun.
Samningsleikmaður (professional): Leikmaður er gerir leikmannssamning við félag.
Skipulögð knattspyrnukeppni: Knattspyrnukeppni skipulögð í nafni knattspyrnusambands (sambanda), álfusambands (-sambanda) eða FIFA eða með leyfi þessara aðila.
Opinber knattspyrnuleikur: Knattspyrnuleikur, sem leikinn er sem hluti af skipulagðri
knattspyrnukeppni, svo sem deildarleikur, bikarleikur eða leikur í alþjóðlegri félagakeppni.
Vináttuleikir eða æfingaleikir heyra ekki undir þessa skilgreiningu.
Félagaskiptatímabil: Tímabilin 21. febrúar - 15. maí annars vegar og 1. júlí - 31. júlí hins
vegar.
Keppnistímabil: Keppnistímabilið á Íslandi, sem telst standa frá 1. febrúar til 15. október.
Félagaskiptagjald: Bætur skv. 18. gr. reglugerðar þessarar.
Félagaskiptabætur: Bætur sem greiddar eru til íslenskra félaga vegna félagaskipta
samningsbundins leikmanns milli landa. (Bætur fyrir að leysa leikmann undan samning sem
eitt eða fleiri félög kunna að eiga hlutdeild í).
Uppeldisbætur: Bætur skv. reglum FIFA sem greiddar skulu þeim félögum sem þjálfa
leikmann frá 12 til 21 árs aldurs. Bæturnar skulu greiddar vegna félagaskipta milli landa
þegar leikmaður gerir fyrsta leikmannssamning.
Samstöðubætur: Bætur skv. reglum FIFA sem skulu greiddar til þeirra félaga sem þjálfuðu
leikmann frá 12 til 23 ára aldur, vegna félagaskipta milli landa, þegar samningsbundinn
leikmaður er leystur undan samningi við sitt fyrra félag, hann gerir leikmannssamning við
nýtt félag og félögin sem í hlut eiga semja um félagaskiptabætur.
Stuðlakerfi: Kerfi til að meta verðmæti leikmanna fyrir Leyfiskerfi KSÍ. Stuðlakerfi kemur
fram í viðauka við reglugerð þessa. Stuðull skal margfaldaður með kr. 100.000,- og þannig
fundið út bókfært verðmæti leikmanns.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

III. kafli. SKRÁNING LEIKMANNA
10. gr.
Félagaskipti
10.1.

Félagaskipti leikmanna eru heimil sem hér greinir:
10.1.2. Leikmaður getur aðeins gengið til liðs við íslenskt félagslið á tímabilinu 21. febrúar –
15. maí ár hvert, eða á tímabilinu 1. – 31. júlí. Leikmaður getur þó aðeins einu sinni
skipt um félag innanlands eftir að hafa leikið í Íslandsmóti eða bikarkeppni KSÍ á
almanaksárinu nema þegar um tímabundin félagaskipti er að ræða sbr. 16. grein eða
félagaskipti leikmanns í 4. aldursflokki eða yngri sbr. grein 10.1.4.
VI. kafli. FÉLAGASKIPTI LEIKMANNA MILLI LANDA
19. gr.
Almenn ákvæði

19.6.

Félagaskipti samningsbundinna leikmanna til landsins eru aðeins heimil á tímabilin
21. febrúar - 15. maí ár hvert og á tímabilinu 1. - 31. júlí.
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Ef frekari upplýsinga er óskað þá vinsamlegast hafið samband við undirritaðan.

Haukur Hinriksson,
lögfræðingur hjá KSÍ.

