
  
 
 
 
 
 

KNATTSPYRNUSAMBAND ÍSLANDS 
 
Aðildarfélög KSÍ 
b.t. formanna/framkvæmdastjóra 

Reykjavík, 23. janúar 2020 

Breytingar á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót og reglugerð KSÍ um þátttöku leikmanna í 
landsliðsverkefnum 

Ágætu félagar, 
 
Á fundi stjórnar KSÍ 9. janúar sl., samþykkti stjórn KSÍ breytingar á reglugerð KSÍ um 
knattspyrnumót annars vegar og reglugerð KSÍ um þátttöku leikmanna í landsliðverkefnum 
hins vegar. 
 
Breytingartillögur á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót, sem samþykktar voru af stjórn KSÍ, voru 
unnar af mótanefnd KSÍ. Um er að ræða breytingar á grein 26, 28, 29, 34 og 36. 
Breytingartillögur á reglugerð KSÍ um þátttöku leikmanna í landsliðverkefnum, sem 
samþykktar voru af stjórn KSÍ, voru unnar af knattspyrnusviði KSÍ og laga- leikreglnanefnd KSÍ. 
Um er að ræða breytingar á greinum 2.1. og 2.2. 
 
Eftirfarandi er yfirlit yfir breytingarnar og samantekt: 
 

 
Breytingar sem samþykktar hafa verið eru grænmerktar. 
Það sem samþykkt hefur verið að falli út er rauðmerkt og yfirstrikað 
 

REGLUGERÐ KSÍ 

um knattspyrnumót 

26.gr.   

4. flokkur karla 

 
78 MANNA LIÐ 

Aldur: 14 ára á almanaksárinu og yngri. 

Leiktími: 60 mín. (2 x 30 mín.) 

Leikhlé: 5 mín. 

Framlenging: 15 mín. (2 x 7,5 mín.) 

Leikmannaskipti: Skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna liðum. 

Stærð knattar: 4. 

Keppni fer fram skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna liðum.  

 

26.2. Íslandsmót - 78 manna lið 

26.2.1. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um knattspyrnumót nema 

annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna liðum. 

26.2.2. Hverju félagi er heimilt að senda tvö lið til keppni. 

26.2.3. Leikmaður er aðeins hlutgengur með einu liði gegn sama félagi. Hlutgengir til leiks í 

hvert sinn eru allir leikmenn hvers félags nema þeir sem hófu næsta leik á undan með 

11 manna liði félagsins í Íslandsmóti eða bikarkeppni. 



26.2.4. Mótinu er skipt í tvo hluta, svæðakeppni og úrslitakeppni. Keppnin er stigakeppni. 

26.2.5. Mótanefnd er heimilt að láta keppni á einstökum svæðum fara fram í hraðmótum, ef 

viðkomandi aðilar æskja þess og er þá heimilt að stytta leiktímann. 

26.2.6. Sigurvegari í úrslitakeppni telst Íslandsmeistari. 

28.gr. 

6. flokkur karla 

 

5 MANNA LIÐ 

Aldur: 10 ára á almanaksárinu og yngri. 

Leiktími: 30 mín. (2 x 15 mín.) 

Leikhlé: 5 mín. 

Framlenging: 10 mín. (2 x 5 mín.) 

Leikmannaskipti: Skv. reglugerð um KSÍ um knattspyrnu í 5 manna liðum. 

Stærð knattar: 3. 

Keppni fer fram skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 5 manna liðum.  

 

28.1. Pollamót KSÍ 

28.1.1. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 

nema annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 5 manna liðum. 

28.1.2. Leikið er í A, B, C, og D-liðum. Hverju félagi er heimilt að senda ótakmarkaðan fjölda 

liða til leiks. 

28.1.3. Mótanefnd er heimilt að veita undanþágu til þess að félög sem skrá aðeins eitt lið til 

keppni geti skráð það sem B-lið ef fyrir liggur rökstuðningur sem m.a. taki mið af 

þátttöku og árangri í undangengnum mótum, fjölda iðkenda o.s.frv. og skal sá 

rökstuðningur fylgja þátttökutilkynningu. 

28.1.4. Skrái félag aðeins B-lið til keppni skv. undanþáguákvæði í grein 28.1.3.  getur það lið 

ekki tekið þátt í úrslitakeppni viðkomandi flokks 

28.1.5. Leikmaður er einungis hlutgengur með einu liði (A, B, C eða D) riðlakeppni og 

úrslitakeppni telur saman. 

28.1.6. Keppt skal í riðlum eftir fjölda þeirra félaga sem þátttöku tilkynna. Félög, sem vilja 

taka til sín og hafa umsjón með riðli skulu tilkynna mótanefnd það fyrir 15. mars. 

28.1.7. Umsóknirnar eru ekki bindandi fyrir mótanefnd, en þær skulu hafa forgang ef kostur 

er. Mótanefnd KSÍ skal annast niðurröðun í riðla með tilliti til umsóknanna og skal 

hún taka mið af eftirfarandi: 

             a.         Að eigi séu færri en fjögur lið í riðli. 

             b.         Að hafa þau lið saman í riðli sem eru á sama landssvæði eftir því sem 

frekast er unnt. 

28.1.8. Mótinu er skipt í tvo hluta, undankeppni og svæðisbundna úrslitakeppni. Keppnin er 

stigakeppni. 

28.1.9. Undankeppnin skal leikin fyrir 15. júlí en úrslitakeppnin skal leikin í ágúst þar sem rétt 

til þátttöku eiga þau félög sem höfnuðu í fyrsta sæti í sínum riðli ásamt því félagi sem 

hefur umsjón með úrslitakeppninni.  Þá getur mótanefnd boðið liði úr 2. sæti í sínum 

riðli sæti í úrslitakeppninni þegar við á. 

28.1.10. Í úrslitum skal leikið til úrslita í A, B, C og D liðum. Keppni fer fram á þremur 

svæðum. Svæði 1 er Norður og Austurland. Svæði 2 er Vesturland og Vestfirðir. 

Svæði 3 er Suðurland og Reykjanes. Félög á höfuðborgarsvæðinu skiptast á milli 

svæða 2 og 3 samkvæmt ákvörðun mótanefndar. Miða skal við að á svæðum og 2 og 3 

taki 8 lið þátt í úrslitakeppni viðkomandi svæðis í tveimur riðlum. Leikið skal um öll 

sæti. Ekki er leikið til þrautar í úrslitaleikjum. Á Norður- og Austurlandi skal fara fram 

úrslitakeppni samkvæmt ákvörðun mótanefndar sem tekur mið af þátttöku.  

Mótanefnd setur frekari ákvæði um úrslitakeppni ef þörf krefur. 

28.1.11.Það félag/félög sem sigrar í úrslitakeppni telst Pollameistari KSÍ á viðkomandi svæði. 

 

 

  



29.gr. 

Eldri flokkur karla 30 ára og eldri 

 

Aldur: 30 ára á almanaksárinu og eldri. 

Leiktími: 60 mín. (2 x 30 mín.) 

Leikhlé: 10 mín. 

Framlenging: 15 mín. (2 x 7,5 mín.) 

Leikmannaskipti: Skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna liðum. 

Stærð knattar: 5. 

Keppni fer fram skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna liðum 

 

29.1. Íslandsmót - 7 manna lið 

29.1.1. Hlutgengir til þátttöku eru leikmenn sem verða 30 ára á almanaksárinu og eldri. 

29.1.2 Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 

nema annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna liðum 

29.1.3. Hverju félagi er heimilt að senda tvö lið til keppni. Sami leikmaður félags er þá aðeins 

hlutgengur með öðru liðinu. 

29.1.4. Mótanefnd skal ákveða fyrirkomulag mótsins þegar þátttaka liggur fyrir. 

29.1.5.  Frávik – 11 manna lið 

a) Þrátt fyrir að mótið fari fram skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna 

liðum er heimilt, ef bæði keppnislið eru sammála um slíkt,  að einstakir leikir fari fram 

skv. knattspyrnulögunum (11 leikmenn og 5 varamenn).  Leikmannaskipti skulu þó 

vera skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna liðum.   

b) Meðferð agamála skal vera skv. ákvæði reglugerðar aga- og úrskurðanefndar KSÍ 

um keppni í 7 manna liðum. 

 

34.gr. 

4. flokkur kvenna 

 

78 MANNA LIÐ 

Aldur: 14 ára á almanaksárinu og yngri. 

Leiktími: 60 mín. (2 x 30 mín.) 

Leikhlé: 5 mín. 

Framlenging: 15 mín. (2 x 7,5 mín.) 

Skiptingar: Skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna liðum  

Stærð knattar: 4. 

Keppni fer fram skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna liðum.  

 

34.2. Íslandsmót - 78 manna lið 

34.2.1. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um knattspyrnumót nema 

annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7- og 8 manna liðum. 

34.2.2. Hverju félagi er heimilt að senda tvö lið til keppni. 

34.2.3. Leikmaður er aðeins hlutgengur með einu liði gegn sama félagi. Hlutgengir til leiks í 

hvert sinn eru allir leikmenn hvers félags nema þeir sem hófu næsta leik á undan með 

11 manna liði félagsins í Íslandsmóti eða bikarkeppni. 

34.2.4. Mótinu er skipt í tvo hluta, svæðakeppni og úrslitakeppni. Keppnin er stigakeppni. 

34.2.5. Mótanefnd er heimilt að láta keppni á einstökum svæðum fara fram í hraðmótum, ef 

viðkomandi aðilar æskja þess og er þá heimilt að stytta leiktímann. 

34.2.6. Sigurvegari í úrslitakeppni telst Íslandsmeistari. 

  
36.gr. 

6. flokkur kvenna 

 

5 MANNA LIÐ 

Aldur: 10 ára á almanaksárinu og yngri. 

Leiktími: 30 mín. (2 x 15 mín.) 



Leikhlé: 5 mín. 

Framlenging: 10 mín. (2 x 5 mín.) 

Leikmannaskiptingar: Skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 5 manna liðum. 

Stærð knattar: 3. 

Keppni fer fram skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 5 manna liðum.  

 

36.1. Hnátumót 

36.1.1. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um knattspyrnumót nema 

annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 5 manna liðum. 

36.1.2. Leikið er í A, B, C og D-liðum. Hverju félagi er heimilt að senda ótakmarkaðan fjölda 

liða til leiks. 

36.1.3.  Mótanefnd er heimilt að veita undanþágu til þess að félög sem skrá aðeins eitt 

lið til keppni geti skráð það sem B-lið ef fyrir liggur rökstuðningur sem m.a. taki mið af 

þátttöku og árangri í undangengnum mótum, fjölda iðkenda o.s.frv. og skal sá 

rökstuðningur fylgja þátttökutilkynningu. 

36.1.4.  Skrái félag aðeins B-lið til keppni skv. undanþáguákvæði í grein 36.1.3. getur 

það lið ekki tekið þátt í úrslitakeppni viðkomandi flokks. 

36.1.5. Leikmaður er einungis hlutgengur með einu liði (A, B, C eða D), riðlakeppni og 

úrslitakeppni telur saman. 

36.1.6. Keppt skal í riðlum eftir fjölda þeirra félaga sem þátttöku tilkynna. Félög, sem vilja taka 

til sín og hafa umsjón með riðli skulu tilkynna mótanefnd það fyrir 15. mars. 

36.1.7. Umsóknirnar eru ekki bindandi fyrir mótanefnd, en þær skulu hafa forgang ef kostur er.  

Mótanefnd KSÍ skal annast niðurröðun í riðla með tilliti til umsóknanna og skal hún 

taka mið af eftirfarandi: 

            a.         Að eigi séu færri en fjögur lið í riðli. 

            b.         Að hafa þau lið saman í riðli sem eru á sama landssvæði eftir því sem frekast er 

unnt. 

36.1.8. Mótinu er skipt í tvo hluta, undankeppni og svæðisbundna úrslitakeppni. Keppnin er 

stigakeppni. 

36.1.9. Undankeppnin skal leikin fyrir 15. júlí en úrslitakeppnin skal leikin um miðjan ágúst þar 

sem rétt til þátttöku eiga þau félög sem höfnuðu í fyrsta sæti í sínum riðli ásamt því 

félagi sem hefur umsjón með úrslitakeppninni.  Þá getur mótanefnd boðið liði úr 2. sæti 

í sínum riðli sæti í úrslitakeppninni þegar við á.   

36.1.10. Í úrslitum skal leikið til úrslita í A, B, C og D liðum.  Miða skal við að á Suður- 

og Vesturlandi taki 8 lið þátt í úrslitum í tveimur riðlum. Leikið skal um öll sæti. Ekki 

er leikið til þrautar í úrslitaleikjum.   Á Norður- og Austurlandi fara fram úrslitakeppni 

samkvæmt ákvörðun mótanefndar sem tekur mið af þátttöku. Mótanefnd setur frekari 

ákvæði um úrslitakeppni ef þörf krefur. 

36.1.11.Það félag/félög sem sigrar í úrslitakeppni telst Hnátumeistari KSÍ á viðkomandi svæði. 

 

 
Samantekt 

Um er að ræða breytingar sem unnar voru af mótanefnd KSÍ. Þátttaka í 6. flokki hefur verið 

mjög lítil undanfarin ár, ásamt því að nægt framboð á leikjum í þessum aldursflokki er til staðar 

í mótum á vegum aðildarfélaga. Sömuleiðis hefur verulega lítil þátttaka verið í mótum í eldri 

flokki 30 ára undanfarin ár. Því hefur stjórn KSÍ samþykkt að KSÍ hætti að standa fyrir mótum í 

þessum aldursflokkum. 

 

Talið er að það henti vel að bjóða upp á keppni 8 manna liða í 4. aldursflokki. Í 5. flokki er nú 

þegar leikið í 8 manna liðum. Með þessari breytingu er félögunum gefið tækifæri til að bjóða 

iðkendum að halda áfram að leika í 8 manna bolta.  

 

 



 
Breytingar sem samþykktar hafa verið eru grænmerktar. 
Það sem samþykkt hefur verið að falli út er rauðmerkt og yfirstrikað 
 

REGLUGERÐ KSÍ 

um þátttöku leikmanna í landsliðsverkefnum 

2.gr.   

Þátttaka í æfingum 

2.1. Félög skulu heimila leikmönnum sínum þátttöku í æfingum og æfingaleikjum karla- 

og kvennalandsliða undir stjórn landsliðsþjálfara að lágmarki sem hér segir: 

 
 A U21 U19 U18 U17 U16 U15 

Janúar Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ 

Febrúar Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ 

Mars Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ 

Apríl  Æ Æ Æ Æ Æ Æ 

Maí        

Júní     Æ Æ Æ 

Júlí       Æ 

Ágúst       Æ 

September  Æ Æ Æ Æ Æ Æ 

Október Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 

Nóvember Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 

Desember Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 Æx2 

 

Æ táknar þrír samfelldir æfingadagar  

Æx2 táknar 2x þrír samfelldir æfingadagar 

2.2. Þá skulu félög heimila leikmönnum sínum þátttöku í æfingum landsliðs síðustu 4 

dagana fyrir landsleik og hafi landslið komist áfram eftir riðlakeppni EM eða HM 

skulu félög heimila leikmönnum sínum þátttöku í sérstökum undirbúningsæfingum. 

KSÍ skal leitast við að landsliðsæfingar karlaliða séu um sömu helgi í hverjum mánuði 

og á sama hátt séu kvennalið með æfingar um sömu helgi í hverjum mánuði. 

KSÍ skal tilkynna félögum val leikmanna á landsliðsæfingar og félögin skulu tilkynna 

leikmönnum sínum um valið.  

Samantekt 

Um er að ræða breytingar sem unnar voru af knattspyrnusviði KSÍ annars vegar og laga- og 

leikreglnanefnd KSÍ hins vegar. Tillagan felur í sér að skýrar sé kveðið á um það í reglugerðinni 

hvenær heimila skuli leikmönnum þátttöku í æfingum og æfingaleikjum undir stjórn 

landsliðsþjálfara. Þá hafa reglur um æfingar yngri landsliða kvenna verið samræmdar við yngri 

landslið karla. 

___________________________________________________________________________ 

Ef frekari upplýsinga er óskað þá vinsamlegast hafið samband við undirritaðan. 

 
Haukur Hinriksson, 
lögfræðingur hjá KSÍ. 


