KNATTSPYRNUSAMBAND ÍSLANDS

Aðildarfélög KSÍ
b.t. formanna/framkvæmdastjóra
Reykjavík, 17. apríl 2019
Breytingar á reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga
Ágætu félagar,
Á fundi stjórnar KSÍ þann 11. apríl sl., samþykkti stjórn KSÍ breytingar á reglugerð KSÍ um félagaskipti,
samninga og stöðu leikmanna og félaga.
Breytingartillögur á reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga, sem
samþykktar voru af stjórn KSÍ, voru unnar af laga- og leikreglnanefnd KSÍ og samninga- og
félagaskiptanefnd KSÍ að hluta. Um er að ræða breytingar á greinum 10 og 16 annars vegar og grein 18
hins vegar.
ATH: Vakin er sérstök athygli á því að breytingar á greinum 10 og 16, þ.e. breytingar sem varða reglur
um tímabundin félagaskipti, taka ekki gildi fyrr en 16. október 2019.
Einnig eru í þessu dreifibréfi kynntar breytingar á gr. 1.d í staðalsamningi KSÍ. Voru þær breytingar
unnar af laga- og leikreglnanefnd KSÍ og voru samþykktar á fundi stjórnar KSÍ þann 13. desember 2018.
Eftirfarandi er yfirlit yfir breytingarnar og samantekt:

REGLUGERÐ KSÍ
um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga

10. gr.
Félagaskipti
10.1. Félagaskipti leikmanna eru heimil sem hér greinir:
10.1.1.

Leikmaður getur mest verið skráður í þrjú félög á keppnistímabilinu. Á því tímabili er
honum aðeins heimilt að taka þátt í opinberum knattspyrnuleikjum með tveimur
félögum, sbr. þó ákvæði um 4. aldursflokk eða yngri í grein. 10.1.4. Undanþága skal
veitt frá þessu þegar leikmaður skiptir um félag á milli landa, og keppnistímabil þeirra
skarast þannig að í öðru landinu er tímabilið vor/haust en í hinu haust/vor. Þegar slíkt á
við er leikmanni heimilt að leika í opinberum knattspyrnuleikjum með þremur
félagsliðum á keppnistímabilinu svo fremi sem öðrum skuldbindingum sé fullnægt.

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 er að ræða félagaskipti leikmanns í 4. aldursflokki eða
yngri sbr. grein 10.1.4

10.1.3.

Á öðrum tímabilum eru félagaskipti ekki heimil nema fyrir ósamningsbundna leikmenn
í yngri aldursflokkum (innanlands og á milli landa).

16. gr.
Tímabundin félagaskipti
16.3. Lágmarkstími tímabundinna félagaskipta er á milli tveggja félagaskiptatímabila. Leikmaður sem
hefur fengið tímabundin félagaskipti með lokadagsetningu frá og með 1. ágúst fær keppnisleyfi
með samningsfélagi sínu að nýju 16. október sama ár. Hámarkstími tímabundinna félagaskipta
skal vera 12 mánuðir en lokadagsetning skal eigi vera síðar en 15. október. Í slíku tilfelli skal það
gert með tilkynningu um félagaskipti. Tilkynning um tímabundin félagaskipti jafngildir
tilkynningu um félagaskipti bæði við upphaf láns og í lok lánstíma.

Samantekt
Um er að ræða breytingu sem unnin var af laga- og leikreglnanefnd KSÍ í kjölfar yfirferðar nefndarinnar
á gildandi reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga. Tillagan er unnin
eftir bréf sem KSÍ barst frá ÍTF (Íslenskum Toppfótbolta) og snýr að tímabundnum félagaskiptum
leikmanna á milli félaga hérlendis. Tillagan snýr nánar að því að samræma reglur KSÍ, sem snúa að
tímabundnum félagaskiptum, við reglur FIFA þar um, sem eru bindandi fyrir aðildarsambönd FIFA
(FIFA regulations on the status and transfer of players).
Í samræmi við framangreint, og að teknu tilliti til framkominna athugasemda frá aðildarfélögum KSÍ,
hefur verið samþykkt að lágmarkstími tímabundinna félagaskipta, skv. reglugerð KSÍ um félagaskipti,
samninga og stöðu leikmanna og félag, verði á milli tveggja félagaskiptatímabila, líkt og kveðið er á um
í reglum FIFA. Þá hefur verið samþykkt um leið að skýrar sé kveðið á um það í grein 10.1.1. að
leikmaður getur mest verið skráður í þrjú félög á hverju keppnistímabili og að á því tímabili er honum
aðeins heimilt að taka þátt í opinberum knattspyrnuleikjum með tveimur félögum, hvort sem um er að
ræða leikmann sem hefur skipt á milli félaga með varanlegum félagaskiptum eða tímabundnum
félagaskiptum. Því hefur orðalag í ákvæði 10.1.1. verið styrkt svo ekki sé vafi þar á, þ.e. að reglan eigi
jafnt við um þá leikmenn sem gera tímabundin félagaskipti og þá sem gera varanleg félagaskipti.
Samhljóma reglu er að finna í 3. mgr. 5. gr. í fyrrnefndri reglugerð FIFA, sem einnig er bindandi fyrir
aðildarsambönd FIFA.
Eins og áður segir, er um að ræða ákvæði (grein 10 og grein 5) í reglugerð FIFA um stöðu og félagaskipti
leikmanna (FIFA regulations on the status and transfer of players) sem eru bindandi fyrir
aðildarsambönd FIFA, sbr. 3. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar.
ATH: Vakin er sérstök athygli á því að breytingar á greinum 10 og 16, þ.e. breytingar sem varða reglur
um tímabundin félagaskipti, taka ekki gildi fyrr en 16. október 2019.

18. gr.
Félagaskiptagjald
18.1.

Leikmaður, sem er samningsbundinn við félag, getur ekki haft félagaskipti, nema félagið og
hann séu sammála um að leysa hvorn annan frá samningnum. Eftir að samningur rennur út skulu
félagaskiptin hlíta ákvæðum þessarar greinar. Sömu ákvæði gilda í þessari grein um
leikmannssamninga og sambandssamninga.
18.2. Geri leikmaður samning við félag í fyrsta sinn, á því almanaksári sem leikmaðurinn verður 23
ára eða fyrr þá skal það félag greiða gjald til þeirra félaga er leikmaðurinn hefur leikið með frá
og með því almanaksári er leikmaðurinn var 12 ára til og með því almanaksári er leikmaðurinn
verður 23 ára. Gjaldið skal nema kr. 200.000,- þegar um leikmannssamning er að ræða og kr.
100.000,- þegar um sambandssamning er að ræða og skiptist á milli félaganna í hlutfalli við þau
keppnistímabil er leikmaðurinn hefur leikið með viðkomandi félögum, skv. töflu þeirri er fram
kemur í gr. 20.2.2.
18.3. Ef leikmaður, sem hefur verið samningsbundinn, en þeim samningi er lokið, gerir samning við
nýtt félag á því almanaksári sem að leikmaðurinn verður 23 ára eða fyrr, skal það greiða fyrra
félaginu, sem hann var samningsbundinn við, félagaskiptagjald fyrir, í samræmi við gr. 18.2.,
enda hafi það félag er leikmaðurinn var síðast samningsbundinn við, boðið leikmanninum nýjan
samning með sannanlegum hætti a.m.k. 30 dögum áður en að síðasti samningur rann út. Slíkt
samningstilboð þarf að vera a.m.k. jafnmikils virði fyrir leikmanninn og sá samningur sem var
að renna út. Hafi ekkert slíkt tilboð legið fyrir, kemur ekki til greiðslu félagaskiptagjalds skv.
gr. 18.2.
18.4. Félag skal standa skil á félagaskiptagjöldum áður en félagaskipti taka gildi. Ef slík krafa
myndast ekki fyrr en síðar, skal viðkomandi félag standa skil á félagaskiptagjöldum innan eins
mánaðar frá því að krafan myndast. Skal miðað við dagsetningu undirritunar samnings. Félagi,
sem verður uppvíst að því að brjóta þessar reglur til að komast hjá greiðslum, skal skylt að
greiða áfallnar greiðslur með hæstu dráttarvöxtum frá þeim tíma sem greiðslan gjaldféll og KSÍ
sömu upphæð í sekt.
18.5. Þegar leikmaður skiptir um félag milli félaga innanlands, skal skráningargjald fylgja tilkynningu
um félagaskipti til skrifstofu KSÍ. Sama gjald greiðist við félagaskipti til landsins.
18.6. Til að félag haldi rétti sínum til félagaskiptabóta, skv. gr. 18.2, skal það hafið boðið
leikmanninum leikmannssamning með sannanlegum hætti eigi síðar en á því almanaksári sem
að leikmaðurinn verður 19 ára eða sambandssamning í þeim deildum þar sem ekki er heimilt að
gera leikmannssamning.

Samantekt
Um er að ræða tillögu að breytingu sem unnin var af samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ eftir yfirferð
nefndarinnar á núgildandi reglugerð. Það var mat nefndarinnar að grein 18 endurspeglaði ekki skýrlega
markmið þeirra breytinga sem urðu á reglugerðinni í maí árið 2016. Markmið þeirra breytinga var m.a.
að til þess að viðhalda rétti til greiðslu á félagakiptabótum þá þurfi að bjóða leikmanni nýjan samning
með sannanlegum hætti a.m.k. 60 dögum áður en að síðasti samningur rann út. Slíkt samningstilboð þarf
að vera a.m.k. jafnmikils virði fyrir leikmanninn og sá samningur sem var að renna út. Hafi ekkert slíkt
tilboð legið fyrir, kemur ekki til greiðslu félagaskiptagjalds skv. ákvæði 18.2.
Laga- og leikreglnanefnd KSÍ velti því þó upp hvort að 60 daga tímaramminn kunni að þykja of langur.
Þ.e. hvort eðlilegt sé að gera kröfu um að öll félög geri upp hug sinn hvað varðar áframhaldandi
samninga ungra leikmanna sinna 60 dögum áður en samningar þeirra renna út. Nefndin nefndi í því ljósi
hvort 30 dagar séu nægilegir og meira til þess fallnir að þjóna íslenskri knattspyrnu. Var breytingartillaga
þessi send til umsagnar hjá ÍTF og aðildarfélögum KSÍ og að teknu tilliti til framkominna athugasemda
og umfjöllunar laga- og leikreglnanefndar KSÍ var samþykkt að tímaramminn yrði 30 dagar í stað 60.

Grein 1.d í staðalsamningi KSÍ
d.

Leikmanni er óheimilt að taka þátt í eða stunda veðmál, beint eða óbeint, sem tengjast
knattspyrnuleik samningsfélags og/eða knattspyrnuleik aðildarfélags KSÍ. Verði leikmaður
uppvís af broti á framangreindu og/eða á ákvæðum 4.3. og 4.4. í reglugerð KSÍ um
knattspyrnumót, getur það varðað fyrirvaralausri uppsögn á samningi þessum. Verði leikmaður
uppvís að hagræðingu úrslita, eða þátttöku í hagræðingu úrslita knattspyrnuleiks samningsfélags
og/eða knattspyrnuleiks aðildarfélags KSÍ getur það varðar fyrirvaralausri uppsögn á samningi
þessum.

Samantekt
Um er að ræða breytingu sem unnin var af laga- og leikreglnanefnd KSÍ í kjölfar vinnu skipaðs
starfshóps um vinnu gegn veðmálum og hagræðingu úrslita. Laga- og leikreglnanefnd KSÍ fundaði 5.
desember sl. vegna fyrirhugaðrar vinnu að gerð KSÍ reglugerðar sem ætlað er að sporna gegn veðmálum
og hagræðingu úrslita í knattspyrnuhreyfingunni. Nefndarmenn voru sammála um ÍSÍ þyrfti að vera
miðlægur aðili í vinnu gegn veðmálasvindli og hagræðingu úrslita. Þegar ÍSÍ hefur sett á laggirnar
reglugerð sem tekur til allra sérsambanda þá kæmu sérsamböndin til með að vinna að eigin innra
regluverki um verklag, viðurlög og fræðslu. Regluverk KSÍ kæmi til með að taka mið af reglugerð ÍSÍ í
málaflokknum. Vitað er að ÍSÍ er sem stendur að vinna að innleiðingu reglugerðar sem hefur fyrirmynd
af reglugerð alþjóða ólympíusamtakanna. Á meðan taldi laga- og leikreglnanefnd ekkert því í fyrirstöðu
að styrkja ákvæði um veðmál og hagræðingu úrslita sem nú þegar eru til staðar í regluverki KSÍ. Er
framangreind breyting á grein 1.d. í staðalsamningi KSÍ, sem samþykkt hefur verið, afrakstur af þeirri
vinnu.
__________________________________________________________________________________
Ef frekari upplýsinga er óskað þá vinsamlegast hafið samband við undirritaðan.

Haukur Hinriksson,
lögfræðingur hjá KSÍ.

