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Reykjavík, 15. nóvember 2021 

Leyfisreglugerð KSÍ (útgáfa 4.3) 

 
Ágætu félagar. 
 
Á grundvelli samþykktar á fundi stjórnar KSÍ þann 3. nóvember sl., með síðari breytingum sem 
samþykktar voru rafrænt af stjórn KSÍ þann 12. nóvember sl., hafa orðið breytingar á leyfisreglugerð 
KSÍ (útgáfu 4.3). Um ræðir breytingar á 17. grein reglugerðarinnar sem fjallar um skilyrði um starfrækslu 
yngri liða. 
 
Breytingar sem samþykktar hafa verið eru merktar með rauðu hér fyrir neðan. 
Það sem samþykkt hefur verið að falli út úr reglugerðinni er yfirstrikað. 
 
Eftirfarandi er yfirlit og samantekt yfir breytingarnar: 
__________________________________________________________________________________ 

 

LEYFISREGLUGERÐ KSÍ 

útgáfa 4.3 
 

KNATTSPYRNULEGAR FORSENDUR 

 

Grein 17 – Yngri lið 

 

1. Gerð er krafa um tiltekinn fjölda yngri liða hjá leyfisumsækjanda sem eru skilgreindur 

hluti af félaginu, eða bundinn félaginu á lögformlegan löggildan hátt samkvæmt 

keppnisreglum KSÍ. Eftirfarandi gildir bæði fyrir karla og konur. Miða skal við 

eftirfarandi:  

a)  a.m.k. tvö (eitt fyrir 1. deild karla og eitt fyrir efstu deild kvenna) yngri lið á aldrinum 

15-19 ára (2. og 3. flokkur), 

b)  a.m.k. tvö yngri lið á aldrinum 11-14 ára (4. og 5. flokkur), og 

c)  a.m.k. eitt lið fyrir aldurinn 10 ára og yngri (6. flokkur). 

2. Í sérstökum tilvikum getur leyfisumsækjandi myndað Ttengsl við annað félag til 

starfrækslu yngri liða í samræmi við kröfur í grein 17.1., myndast ef 

leyfisumsækjandifélagið veitir fjárhagslegan og/eða tæknilegan stuðning við tengslalið 

sín og þau yngri lið þess eru staðsett í sama umdæmi og leyfisumsækjandi félagið. Þessi 

stuðningur þarf að vera í eðlilegu samræmi við stærð félags, hverfis og sveitarfélags. 

Krafa er gerð um að tengslalið sé á meðal uppgjörseininga leyfisumsækjanda og sé hluti 

af lögformlegri félagasamstæðu leyfisumsækjanda, sbr. grein 51. 

Hlutdeild/tengsl í sameiginlegum liðum („skástriksliðum“) getur ekki verið til 

málamynda og byggð á nafninu einu saman, nánar tiltekið þarf eðlilegt hlutfall 

leikmanna að koma frá sérhverju aðildarfélagi, ef litið er t.d. til stærðar hverfis eða 

sveitarfélags þar sem félagið er með aðsetur. 

3. a) Heimilt er að veita leyfisumsækjanda í 1. deild karla undanþágu frá kröfum í grein 

17.1. um fjölda yngri liða vegna aðstæðna sem lúta að fámenni í byggðarlagi 



 

leyfisumsækjanda þar sem sýnt þykir að ekki er unnt að starfrækja allan þann fjölda 

yngri liða sem krafist er. 

 b)Heimilt er að veita leyfisumsækjanda í 1. deild karla undanþágu frá kröfum í grein 

17.1. um fjölda yngri liða, geti leyfisumsækjandi sýnt fram á að hann starfræki í 

samstarfi við annað aðildarfélag innan leyfiskerfisins, sameiginleg yngri lið 

(„skástrikslið“).  Slík sameiginleg lið geta ekki verið til málamynda og byggð á nafninu 

einu saman, nánar tiltekið þarf eðlilegt hlutfall leikmanna að koma frá sérhverju 

aðildarfélagi, ef litið er t.d. til stærðar hverfis eða sveitarfélags þar sem 

leyfisumsækjandi er með aðsetur. 

c) Leyfisumsækjandi í 1. deild karla sem ekki starfrækir barna- eða unglingastarf getur 

fengið undanþágu frá kröfum í grein 17.1. um fjölda yngri liða, hafi hann myndað tengsl 

við aðildarfélag með samstarfssamningi um fjárhagslegan og/eða tæknilegan stuðning 

til uppbyggingar barna- og unglingaliða þess aðildarfélags. Tæknilegur stuðningur getur 

m.a. falist í skipulögðu námskeiðahaldi og fræðslu, aðstoð við þjálfun yngri liða þ.m.t. 

sérþjálfun eða dómgæslu í yngri flokkum. Í umsókn um undanþágu skal umsækjandi 

leggja fram samstarfssamning þar sem kemur fram með hvaða hætti leyfisumsækjandi 

hyggst, á yfirstandandi leyfistímabili, veita samstarfsfélagi fjárhagslegan og/eða 

tæknilegan stuðning. Þessi stuðningur þarf að vera í eðlilegu samræmi við stærð 

félaganna, hverfi þeirra og sveitarfélag, en ekki er gerð krafa um að þau aðildarfélög séu 

innan sama umdæmis. Umsókn skal afhendast knattspyrnusviði KSÍ fyrir 10. janúar ár 

hvert, þar sem hún er yfirfarin og veitt umsögn áður en henni er skilað til leyfisstjórnar. 

Knattspyrnusvið KSÍ skal setja sér vinnureglur vegna yfirferðar umsókna um 

undanþágu af þessu tagi og fylgjast með framvindu hverrar umsóknar, ef undanþága frá 

grein 17.1. er veitt af leyfisráði KSÍ. 

4. Liðin í 2., 3., 4. og 5. flokki verða öll að taka þátt í opinberum unglingakeppnum sem 

eru undir stjórn eða viðurkenndar af KSÍ.  Leikmennirnir skulu vera skráðir hjá KSÍ.  

Gert er ráð fyrir að lið í 6. flokki taki þátt í keppnum í miniknattspyrnu eftir því sem 

aðstæður leyfa og henta. 

5. Afreks leikmaður telst sá leikmaður í 2., 3., eða 4. aldursflokki, sem leikur með liði 

félags, sem er efst í keppnisröð innan síns aldursflokks (venjulega nefnt A-lið), og 

kemur til greina eða hefur verið valinn til þátttöku á afreks- og/eða landsliðæfingum 

KSÍ. Félag skal skrá að lágmarki 18 leikmenn sem afreks leikmenn í hverjum þessara 

aldursflokka, nema iðkendafjöldi viðkomandi aldursflokks nái ekki þeim 

lágmarksfjölda.  
__________________________________________________________________________________ 

 

Greinargerð/Samantekt: 
 

Breytingar þessar eru tilkomnar vegna óskýrleika í 17. grein leyfisreglugerðar KSÍ. Sá óskýrleiki hefur 
valdið nokkurri óvissu um hvaða undanþágur megi heimila og hvenær í þeim tilvikum þegar 
leyfisumsækjanda er ekki unnt að uppfylla meginreglu 17. gr. um starfrækslu barna- og unglingaliða.  
 
Með hliðsjón af framkvæmd undanfarinna ára voru annars vegar lagðar til úrbætur á 2. mgr. 17. greinar 
sem taka mið af leyfisreglugerð UEFA, sem gildir um félög í efstu deild karla og kvenna. Þá voru hins 
vegar lagðar til skýrari reglur fyrir leyfisumsækjanda í 1. deild karla sem sækir um undanþágu frá 
meginreglunni, í tilvikum þar sem umsækjanda er ekki unnt að starfrækja barna- og unglingalið vegna 
fámennis í byggðarlagi, reglur um svokölluð „skástrikslið“ og skýrari reglur fyrir leyfisumsækjanda í 1. 



 

deild karla sem ekki starfrækir barna- og unglingalið af öðrum ástæðum. Þessar breytingar á 
reglugerðinni, sem nú hafa verið samþykktar af stjórn KSÍ, hafa þegar tekið gildi. 
__________________________________________________________________________________ 

 

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

 
 
 
 

 
Haukur Hinriksson, 
yfirlögfræðingur hjá KSÍ 


