
 

 
Aðildarfélög KSÍ 
b.t. formanna/framkvæmdastjóra 

Reykjavík, 24. júní 2021 

Reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga.  
Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 

Nýtt rafrænt félagaskiptakerfi 
Fyrirkomulag á úrslitakeppni í 5. aldursflokki 

 
Ágætu félagar, 
 
Á fundi stjórnar KSÍ 18. febrúar sl., samþykkti stjórn breytingar á reglugerð KSÍ um félagaskipti, 
samninga og stöðu leikmanna og félaga. Á fundi stjórnar KSÍ þann  10. júní sl. samþykkti stjórn 
breytingar á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót. 
Um er að ræða eftirfarandi breytingar: 

1. Viðauki við reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga 
a. Rafrænt félagaskiptakerfi vegna félagaskipta innanlands 

2. Breyting á fyrirkomulagi á úrslitakeppni í 5. aldursflokki 
 
Eftirfarandi er yfirlit og samantekt yfir breytingarnar: 
__________________________________________________________________________________ 

 

REGLUGERÐ KSÍ 

um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga 

 
Nýr viðauki við reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga: 

 

VIÐAUKI I 
Rafrænt félagaskiptakerfi KSÍ 

 

1. gr. 

Gildissvið 

 

1.1. Rafrænt félagaskiptakerfi KSÍ var sett á laggirnar árið 2021. Rafræna félagaskiptakerfið skal 

nota við afgreiðslu á félagaskiptum leikmanna milli aðildarfélaga KSÍ. Félagaskipti leikmanna 

milli félaga sem tilheyra sitthvoru knattspyrnusambandinu skulu afgreidd í gegnum 

félagaskiptakerfi FIFA (FIFA Transfer Matching System – TMS). 

 

1.2. Um afgreiðslu félagaskipta í rafrænu félagaskiptakerfi KSÍ skulu gilda ákvæði reglugerðar KSÍ 

um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga sem og ákvæði viðauka þessa. 

 

1.3. Frá og með árinu 2022 verða félagaskipti milli aðildarfélaga KSÍ aðeins afgreidd í gegnum 

rafræna félagaskiptakerfið. Afgreiðsla félagaskipta á grundvelli þar til gerðra staðlaðra 

eyðublaða gefnum út af skrifstofu KSÍ verður hætt í lok árs 2021. Þar af leiðandi munu ákvæði 

í reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna sem snúa að afgreiðslu 

félagaskipta á þar til gerðu eyðublaði falla úr gildi þann 31.12.2021. 

 

2. gr. 

Rafræna félagaskiptakerfið 

 

2.1. Rafræna félagaskiptakerfi KSÍ er vefhýstur tölvuhugbúnaður til notkunar fyrir KSÍ og 

aðildarfélög innan KSÍ sem hannaður er til að sjá um stýringu og afgreiðslu á félagaskiptum 

innanlands innan skilgreindra félagaskiptatímabila. 



 

 

3. gr. 

Ferill félagaskipta innanlands 

 

3.1. Við vinnslu félagaskipta í rafrænu félagaskiptakerfi KSÍ skal eftirfarandi skrefum fylgt: 

3.1.1. Það félag (nýja félagið) sem óskar eftir félagaskiptum leikmanns úr öðru aðildarfélagi 

KSÍ (fyrra félagi) skal stofna félagaskiptabeiðni í hinu rafræna félagaskiptakerfi á 

aðgangi félagsins.  

3.1.2. Nýja félagið skal áður en beiðni er stofnuð hafa sannanlega aflað skriflegs umboðs eða 

samþykkis hjá leikmanni, og eftir atvikum forráðamanni, fyrir því að ganga í hið nýja 

félag. Sannanlegt umboð eða samþykki frá leikmanni þarf að vera óþvingað, þ.e. veitt 

af fúsum og frjálsum vilja og þarf um leið að vera rekjanlegt til viðkomandi leikmanns. 

Skriflegu umboði eða samþykki skal hlaðið upp í rafræna félagaskiptakerfið þegar 

beiðni um félagaskipti er stofnuð. 

3.1.3. Þegar gengið hefur verið frá félagaskiptabeiðni af hálfu hins nýja félags mun rafræna 

félagaskiptakerfið senda beiðni til fyrra félags viðkomandi leikmanns og óska eftir 

staðfestingu félagsins á félagaskiptunum. Fyrra félagið skal á aðgangi þess staðfesta 

afgreiðslu félagaskiptanna nema fyrir liggi ástæður sem hindra að félagaskipti verði 

staðfest / samþykkt. Sé beiðni um félagaskipti hafnað á grundvelli ákvæða í reglugerð 

KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga skal tilgreina ástæðu 

höfnunar á staðfestingu félagaskipta. 

3.1.4. Með staðfestingu frá fyrra félagi á afgreiðslu félagaskipta samþykkir félagið jafnframt 

að viðkomandi leikmaður hafi fullnægt öllum skuldbindingum sínum gagnvart félaginu 

og sé heimilt að skipta yfir í nýja félagið. 

3.1.5. Þegar fyrir liggur staðfesting fyrra félags á félagaskiptabeiðni hins nýja félags mun 

skrifstofa KSÍ staðfesta félagaskiptin og gefa út keppnisleyfi til hins nýja félags nema 

fyrir liggi ástæður sem hindra að félagaskipti skuli staðfest. Kom til höfnunar skal 

skrifstofa KSÍ tilgreina formlega ástæðu höfnunar á afgreiðslu félagaskipta. 

 

3.2. Sérreglur um feril rafrænna félagaskipta samningsbundinna leikmanna: 

3.2.1. Ef samningur (leikmannssamningur eða sambandssamningur) er í gildi á milli 

leikmanns og fyrra félags þegar félagaskiptabeiðni er stofnuð hefur félagaskiptabeiðni 

nýja félagsins í för með sér beiðni um lausn leikmanns undan samningi hjá fyrra félagi. 

3.2.2. Nýja félagið skal hafa sannanlega aflað skriflegs umboðs eða samþykkis hjá leikmanni, 

og eftir atvikum forráðamanni, fyrir því að ganga í hið nýja félag og fyrir ósk leikmanns 

að losna undan samningi hjá fyrra félagi. Sannanlegt umboð eða samþykki frá 

leikmanni þarf að vera óþvingað, þ.e. veitt af fúsum og frjálsum vilja og þarf um leið 

að vera rekjanlegt til viðkomandi leikmanns. Skriflegu umboði eða samþykki skal 

hlaðið upp í rafræna félagaskiptakerfið þegar beiðni er stofnuð. 

3.2.3. Með staðfestingu frá fyrra félagi á afgreiðslu félagaskipta samþykkir félagið jafnframt 

að leikmaður hafi fullnægt öllum skuldbindingum sínum gagnvart félaginu og sé heimilt 

að skipta yfir í nýja félagið. Ef samningur er í gildi milli leikmanns og fyrra félags lýsir 

félagið því yfir að leikmaðurinn hafi verið leystur frá samningnum. 

3.2.4. Hafi hið nýja félag og fyrra félag samið um greiðslu vegna félagaskipta leikmanns skal 

greina frá umsaminni fjárhæð og umsömdum gjalddaga/gjalddögum greiðslu ef við á 

áður en gengið er endanlega frá félagaskiptabeiðni. Hafi skriflegur samningur verið 

gerður um félagaskipti skal hið nýja félag jafnframt hlaða upp afriti af undirrituðum 

samningi í rafræna félagaskiptakerfið. Samþykki fyrra félags á félagaskiptum þar sem 

nýja félagið hefur greint frá greiðslu fyrir félagaskiptin, en ekki hlaðið upp samningi 

þar um, skal fela í sér bindandi samkomulag á milli félaganna um fjárhæð greiðslu fyrir 

félagaskiptin. Slíkt samkomulag skal vera óháð greiðslu hvers konar félagaskiptabóta 

skv. reglugerðum KSÍ, uppeldisbóta FIFA eða samstöðubóta FIFA sem til getur komið 

til viðbótar við greiðslu fyrir félagaskipti nema samið hafi verið um annað. 

 

3.3. Tímabundin félagaskipti: 

3.3.1. Ef nýtt félag stofnar beiðni um tímabundin félagaskipti leikmanns (lán) skal vera í gildi 

skráður leikmannssamningur á milli leikmanns og félags sem leikmaður er lánaður frá 

þegar félagaskiptabeiðni er stofnuð. Gildistími leikmannssamning skal ná yfir 

lokadagsetningu tímabundinna félagaskipta. 



 

3.3.2. Nýja félagið skal hafa sannanlega aflað samþykkis hjá leikmanni, og eftir atvikum 

forráðamanni, fyrir því að ganga tímabundið í hið nýja félag og samþykkis frá félagi 

sem leikmaður er lánaður frá. Félög, sem semja um tímabundin félagaskipti leikmanns, 

skulu gera um það skriflegan samning þar sem fram koma kvaðir félaganna, hlutur 

leikmanns og lokadagsetning félagaskipta, þ.e. hvaða dag leikmaðurinn skal snúa til 

samningsfélags síns. Skriflegur samningur um tímabundin félagaskipti skal undirritaður 

af báðum félögum, leikmanni og forráðamanni ef við á. Afriti samnings skal hlaðið upp 

í rafræna félagaskiptakerfið. 

 

4. gr. 

Notendur 

 

4.1. Allir notendur sem hafa aðgang að og notast við rafrænt félagaskiptakerfi KSÍ ber að rækja störf 

sín í kerfinu af kostgæfni, samviskusemi, trúmennsku og heiðarleika. Notendur skulu virða lög- 

og reglugerðir KSÍ og skulu gæta fyllsta trúnaðar og þagmælsku um allt það sem þeir fá 

vitneskju um í störfum sínum í félagaskiptakerfinu og ber að fara með sem trúnaðarmál. 

 

4.2. Notendur skulu, sérstaklega á meðan félagaskiptatímabilum stendur, gæta þess að skrá sig inn í 

rafræna félagaskiptakerfið reglulega svo fylgst sé með reglubundnum hætti með virkum 

félagaskiptabeiðnum. 

 

4.3. Skyldur félaga: 

4.3.1. Félög, f.h. notenda þeirra, eru ábyrg fyrir því að slá inn og staðfesta réttar upplýsingar 

um félagaskipti leikmanna, og eftir atvikum upplýsingar um samninga þeirra. Það felur 

jafnframt í sér að hlaðið sé upp réttum gögnum í tengslum við félagaskiptabeiðni ef við 

á, t.d. samningum og sannalegu umboði eða samþykki frá leikmanni fyrir 

félagaskiptum. 

4.3.2. Félög, f.h. notenda þeirra, skulu vera ábyrg fyrir því að notendur búi yfir nægilegri 

þekkingu til uppfylla skyldur sínar og félagsins við notkun á rafrænu félagaskiptakerfi 

KSÍ. 

4.3.3. Skráningargjald vegna félagaskipta er skuldfært á það félag sem stofnar 

félagaskiptabeiðni. Félag skal eigi síðar en í árslok hafa gert upp skuldir ársins vegna 

skráningargjalda félagaskipta. 

 

 

4.4. Skyldur KSÍ: 

4.4.1. Skrifstofa KSÍ ber ábyrgð á því að félagaskipti séu einungis afgreidd innan skilgreindra 

félagaskiptatímabila. Skrifstofa KSÍ skal gæta þess að notendur KSÍ í rafræna 

félagaskiptakerfinu búi yfir nægilegri þekkingu til notkunar á kerfinu. 

4.4.2. Skrifstofa KSÍ ber ábyrgð á endanlegri afgreiðslu félagaskipta og skal gæta þess að 

verulegar tafir verði ekki á afgreiðslu þeirra. 

 

5. gr. 

Viðurlög 

 

5.1. Verði félag eða notandi á vegum félags uppvís að því að brjóta gegn ákvæðum reglugerðar 

þessarar og/eða ákvæðum í viðauka þessum er aga- og úrskurðarnefnd KSÍ heimilt að beita 

viðkomandi félagi viðurlögum, skv. 40. grein laga KSÍ og/eða öðrum viðurlögum er lög og 

reglugerðir KSÍ tiltaka og heimila. Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ skal í slíkum tilfellum óska eftir 

athugasemdum viðkomandi félags áður en ákvörðun er tekin um beitingu viðurlaga. 

5.2.  Framkvæmdastjóri KSÍ getur vísað málum til aga- og úrskurðarnefndar vegna meintra brota á 

reglugerð þessari og/eða reglum í viðauka þessum. Framkvæmdastjóri KSÍ skal skila 

greinargerð til nefndarinnar ásamt gögnum máli sínu til stuðnings. 

__________________________________________________________________________________ 

Greinargerð/Samantekt: 

Tillögur þessar, sem samþykktar hafa verið af stjórn KSÍ, voru unnar af laga- og leikreglnanefnd KSÍ og 

eru tilkomnar vegna notkunar á nýju rafrænu félagaskiptakerfi sem nota skal við félagaskipti á milli 

félaga innanlands. 



 

__________________________________________________________________________________ 

 

Það sem lagt er til að bætt verði við í reglugerðina er grænmerkt 
Það sem lagt er til að falli út úr reglugerðinni er yfirstrikað 
 

REGLUGERÐ KSÍ 

um knattspyrnumót 

 

27.gr. 

5. flokkur karla 

 

27.1.10. Eftir svæðakeppni skal fara fram úrslitakeppni A-, B-, C- og D-liða A-liða um 

Íslandsmeistaratitilinn skv. ákvörðun mótanefndar KSÍ. og skal hún leikin í tveimur 4 liða 

riðlum. Um nánari tilhögun fer fram samkvæmt ákvörðun mótanefndar. Úrslitakeppni B liða 

skal fara fram á sama hátt, en úrslitakeppni C og D liða fer fram samkvæmt ákvörðun 

mótanefndar. 

27.1.11. Sigurvegarar í úrslitariðlunum leika til úrslita viku síðar. KSÍ skal greiða allan ferðakostnað 

við þessa leiki í keppni A og B liða. Skal hann miðast við 13 manns í hverju liði. Gæta skal 

hagkvæmni í ferðakostnaði. 

 

33.gr. 

5. flokkur kvenna 

 

33.1.10. Eftir svæðakeppni skal fara fram úrslitakeppni A-, B-, C- og D-liða A-liða um 

Íslandsmeistaratitilinn skv. ákvörðun mótanefndar. og skal hún leikin í tveimur 4 liða riðlum.  

Um nánari tilhögun fer fram samkvæmt ákvörðun mótanefndar.  Úrslitakeppni B liða skal 

fara fram á sama hátt, en úrslitakeppni C og D liða fer fram samkvæmt ákvörðun 

mótanefndar. 

33.1.11. Sigurvegarar í úrslitariðlunum leika til úrslita viku síðar. KSÍ skal greiða allan ferðakostnað 

við þessa leiki í keppni A og B liða. Skal hann miðast við 13 manns í hverju liði. Gæta skal 

hagkvæmni í ferðakostnaði. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
Greinargerð/Samantekt: 

 

Breytingartillögur, sem samþykktar hafa verið af stjórn voru unnar af Mótanefnd KSÍ. Vilji stóð til að 

breyta úrslitakeppni á þann hátt að ekki sé langur leikið í riðlum. Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel í 

4. aldursflokki. Með lengingu á leiktíma í 5. flokki þá er það mat mótanefndar að þetta sé rétt skref. 

Með þessu minnkar getumunurinn í úrslitakeppninni ásamt því að markatala í úrslitariðlum hefur þá 

ekki afgerandi áhrif líkt og oft áður. Þetta er í samræmi við þá þróun sem hefur verið síðustu ár að 

einfalda fyrirkomulag úrslitakeppna yngri flokka. 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

 
 
 
 
Haukur Hinriksson, 
yfirlögfræðingur hjá KSÍ. 


