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Breytingar á reglugerðum KSÍ 

  

Ágætu félagar 

 

Stjórn KSÍ samþykkti á fundi sínum þann 8. mars breytingar á reglugerðum KSÍ.   

 

 

Breyting á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 

Í samræmi við samþykkt ársþings KSÍ um breytingu á lögum KSÍ og fjölgun deilda í 

karlaflokki árið 2013 er eftirfarandi breyting gerð á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót.  

Breytingin gengur út á það að deildum verður fjölgað tímabilið 2013 en leikið verður eftir 

bráðabirgðaákvæði keppnistímabilið 2012.  Mikilvægt er fyrir aðildarfélög að kynna sér með 

hvaða hætti lið verða skipuð í nýja deild árið 2013 og kemur það fram hér neðst í dreifibréfi 

þessu.  

 

Ný grein 23 í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 

Meistaraflokkur karla 

Leiktími: 90 mín. (2 x 45 mín.) 

Leikhlé: 10 mín. 

Framlenging: 30 mín. (2 x 15 mín.) 

Leikmannaskipti: Heimilt að setja 3 varamenn inn á í leik. Í 4. deild er heimilt að setja alla (5) 

varamenn inn á í leik. 

Stærð knattar: 5 

Heimalið eða framkvæmdaraðili leiks skal leggja til 7 eins knetti í leikjum í Pepsi-deild karla, 

aðalkeppni bikarkeppni KSÍ og meistarakeppni KSÍ, en 3 í öðrum leikjum. Allir knettirnir eru 

jafngildir. Skiptiknöttur skal vera aftan við hvort mark og tveir við hvora hliðarlínu, þar sem 

við á, í umsjón boltakrakka, sem heimalið eða framkvæmdaraðili leiks skipa. Boltakrakkar 

skulu auðkenndir og fjöldi þeirra ekki vera færri en átta þar sem 7 knettir eru notaðir. 

 

23.1. Íslandsmót 

23.1.1. Í Íslandsmóti meistaraflokks karla skal þátttökuliðum skipt í 5 deildir. Pepsi-deild skal 

skipuð 12 liðum, 1. deild 12 liðum, 2. deild 12 liðum, 3. deild 10 liðum og 4. deild öðrum 

liðum. Stjórn KSÍ ákveður á hverju ári hvert skuli vera nafn viðkomandi deildar. 

23.1.2. Tvö neðstu liðin í Pepsi-deild færast næsta leikár niður í 1. deild og tvö efstu liðin í 1. 

deild færast næsta leikár upp í Pepsi-deild. 
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23.1.3. Tvö neðstu liðin í 1. deild færast næsta leikár niður í 2. deild og tvö efstu liðin í 2. 

deild færast næsta leikár upp í 1. deild. 

23.1.4. Tvö neðstu liðin í 2. deild færast næsta leikár niður í 3. deild og tvö efstu liðin í 3. 

deild færast næsta leikár upp í 2. deild. 

23.1.5. Tvö neðstu liðin í 3. deild færast næsta leikár niður í 4. deild og tvö efstu liðin í 4. 

deild færast næsta leikár upp í 3. deild. 

23.1.6. Stjórn KSÍ skal ákveða keppnisfyrirkomulag í 4. deild þegar þátttaka liggur fyrir. Fyrst 

skal fara fram riðlakeppni og síðan úrslitakeppni um sæti í 3. deild. Við skiptingu í riðla er 

mótanefnd heimilt að taka tillit til styrkleika liða, svæða og ferðakostnaðar. 

23.1.7. Í öllum deildum er leikin tvöföld umferð og leikur hvert lið tvo leiki gegn hverju hinna 

liðanna, heima og heiman. Keppnin er stigakeppni. Heimilt er í 4. deild að víkja frá þessu 

ákvæði. 

23.1.8. Við niðurröðun leikja skal miða við að hvert lið leiki einn leik í viku en mótanefnd 

getur þó raðað þéttar niður. 

23.1.9. Mótanefnd skal að öllu jöfnu raða leikjum í síðustu tveimur umferðum í Pepsi-deild 

karla á sama tíma. Sama gildir um síðustu tvær umferðir í 1. deild karla. Leikir í þessum 

umferðum, sem geta haft úrslitaáhrif á stöðu liða í efstu sætum (rétt til þátttöku í 

Evrópukeppni), skulu ávallt fara fram á sama tíma. Sama á við um leiki, sem geta haft 

úrslitaáhrif á fall úr deild. Liði, sem ferðast til leiks í þessum umferðum, er óheimilt að treysta 

á flug á leikdegi og skal nota annan ferðamáta til að komast á leikstað á réttum tíma. 

23.1.10. Lögð skal áhersla á að leikir fari fram á völlum með grasi eða knattspyrnugrasi. Sé 

leikið á malarvelli (2., 3. eða 4. deild) skal framkvæmdaraðili leiks (heimalið) tilkynna 

aðkomuliði um það með sólarhrings fyrirvara. 

23.1.11. Ef lið dregur sig úr eða er vísað úr keppni, má það hefja þátttöku í 4. deild á næsta 

leikári. Ef um er að ræða lið í Pepsi-deild, 1., 2. eða 3. deild, skal almenna reglan vera að liðið 

í 3. sæti næstu deildar fyrir neðan flytjast upp um deild. Ef slíkt er afleiðing þess að 

þátttökuleyfi hefur ekki verið veitt eða dregið tilbaka samkvæmt leyfiskerfi KSÍ, skal þó farið 

eftir næstu grein, 23.1.12. 

23.1.12. Ef félag fær ekki viðeigandi stig af þátttökuleyfi í hefðbundnu umsóknarferli skv. 

leyfiskerfi KSÍ skal fara með flutning liða milli deilda og þátttöku þeirra í Íslandsmótinu 

samkvæmt eftirfarandi: 

a) Leyfisumsækjandi í efstu deild, sem ekki hlýtur þátttökuleyfi, skal leika í 1. deild á 

leyfistímabilinu/keppnistímabilinu ef hann uppfyllir skilyrði til þátttökuleyfis í 1. deild, en 

ella taka sæti í 2. deild. Leyfisumsækjandi í 1. deild, sem ekki hlýtur þátttökuleyfi, skal leika í 

2. deild á keppnistímabilinu. 

b) Ef sæti losnar í efstu deild vegna þess að umsókn um þátttökuleyfi var hafnað skal liðið, 

sem féll úr deildinni árið áður og var í næstneðsta sæti, taka lausa sætið ef það uppfyllir 

skilyrði til þátttökuleyfis í efstu deild á leyfistímabilinu, ella liðið sem varð í neðsta sæti, og 

síðan liðið sem varð í 3. sæti í 1. deild, o.s.frv. 

c) Ef sæti losnar í 1. deild vegna þess að umsókn um þátttökuleyfi var hafnað skal liðið sem 

féll úr deildinni árið áður og var í næstneðsta sæti, taka lausa sætið ef það uppfyllir skilyrði til 

þátttökuleyfis í 1. deild, ella liðið sem varð í neðsta sæti, og síðan liðið sem varð í 3. sæti í 2. 

deild, o.s.frv. 

23.1.13.Heimalið greiðir kostnað vegna framkvæmdar leiks. Það félag, sem ferðast til leiks 

greiðir sjálft ferða- og uppihaldskostnað leikmanna sinna. Hafi félag ferðast til leiks, sem 

síðan er aflýst, án þess að unnt hafi verið að tilkynna félaginu það áður en ferðin hófst, á 

félagið rétt á greiðslu helmings ferðakostnaðar fyrir 18 manns (þar sem það á við), enda hafi 

ferðin hafist á eðlilegum tíma. Þetta gildir einnig þegar dómari verður að slíta leik og hann 

þarf að fara fram að nýju. Hafi leiknum verið aflýst með meira en 24 stunda fyrirvara á 

aðkomulið ekki rétt á greiðslu helmings ferðakostnaðar. Mótanefnd KSÍ sker úr ágreiningi um 

ferðakostnaðinn. 

23.1.14.Tekjur af seldum aðgöngumiðum skulu renna til heimaliðs, en tekjur af útvarpi og 

sjónvarpi skiptist milli leikaðila. Við aðgöngumiðasölu skal skylt að nota númeraða miða. 

Stjórn KSÍ getur ákveðið lágmarksverð aðgöngumiða. 
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Ákvæði til bráðabirgða keppnistímabilið 2012 

 

23.gr. 

Meistaraflokkur karla 

Leiktími: 90 mín. (2 x 45 mín.) 

Leikhlé: 10 mín. 

Framlenging: 30 mín. (2 x 15 mín.) 

Leikmannaskipti: Heimilt að setja 3 varamenn inn á í leik. Í 3. deild er heimilt að setja alla 

(5) varamenn inn á í leik. 

Stærð knattar: 5 

Heimalið eða framkvæmdaraðili leiks skal leggja til 7 eins knetti í leikjum í Pepsi-deild karla, 

aðalkeppni bikarkeppni KSÍ og meistarakeppni KSÍ, en 3 í öðrum leikjum. Allir knettirnir eru 

jafngildir. Skiptiknöttur skal vera aftan við hvort mark og tveir við hvora hliðarlínu, þar sem 

við á, í umsjón boltakrakka, sem heimalið eða framkvæmdaraðili leiks skipa. Boltakrakkar 

skulu auðkenndir og fjöldi þeirra ekki vera færri en átta þar sem 7 knettir eru notaðir. 

23.1. Íslandsmót 

23.1.1. Í Íslandsmóti meistaraflokks karla skal þátttökuliðum skipt í 4 deildir. Pepsi-deild skal 

skipuð 12 liðum, 1. deild 12 liðum, 2. deild 12 liðum og 3. deild öðrum liðum. Stjórn KSÍ 

ákveður á hverju ári hvert skuli vera nafn viðkomandi deildar. 

23.1.2. Tvö neðstu liðin í Pepsi-deild færast næsta leikár niður í 1. deild og tvö efstu liðin í 1. 

deild færast næsta leikár upp í Pepsi-deild. 

23.1.3. Tvö neðstu liðin í 1.deild færast næsta leikár niður í 2. deild og tvö efstu liðin í 2. 

deild færast næsta leikár upp í 1.deild. 

23.1.4. Tvö neðstu liðin í 2. deild færast næsta leikár niður í 3. deild og tvö efstu liðin í 3. 

deild færast næsta leikár upp í 2. deild. 

23.1.5. Stjórn KSÍ skal ákveða keppnisfyrirkomulag í 3. deild þegar þátttaka liggur fyrir. 

Fyrst skal fara fram riðlakeppni og síðan úrslitakeppni um sæti í 2. deild. Við skiptingu í riðla 

er mótanefnd heimilt að taka tillit til styrkleika liða, svæða og ferðakostnaðar. 

23.1.6. Í öllum deildum er leikin tvöföld umferð og leikur hvert lið tvo leiki gegn hverju hinna 

liðanna, heima og heiman. Keppnin er stigakeppni. Heimilt er í 3.deild að víkja frá þessu 

ákvæði. 

23.1.7. Við niðurröðun leikja skal miða við að hvert lið leiki einn leik í viku en mótanefnd 

getur þó raðað þéttar niður. 

23.1.8. Mótanefnd skal að öllu jöfnu raða leikjum í síðustu tveimur umferðum í Pepsi-deild 

karla á sama tíma. Sama gildir um síðustu tvær umferðir í 1. deild karla. Leikir í þessum 

umferðum, sem geta haft úrslitaáhrif á stöðu liða í efstu sætum (rétt til þátttöku í 

Evrópukeppni), skulu ávallt fara fram á sama tíma. Sama á við um leiki, sem geta haft 

úrslitaáhrif á fall úr deild. Liði, sem ferðast til leiks í þessum umferðum, er óheimilt að treysta 

á flug á leikdegi og skal nota annan ferðamáta til að komast á leikstað á réttum tíma. 

23.1.9. Lögð skal áhersla á að leikir fari fram á völlum með grasi eða knattspyrnugrasi. Sé 

leikið á malarvelli (2. eða 3. deild) skal framkvæmdaraðili leiks (heimalið) tilkynna 

aðkomuliði um það með sólarhrings fyrirvara. 

23.1.10. Ef lið dregur sig úr eða er vísað úr keppni, má það hefja þátttöku í 3. deild á næsta 

leikári. Ef um er að ræða lið í Pepsi-deild, 1. eða 2. deild, skal almenna reglan vera að liðið í 

3. sæti næstu deildar fyrir neðan flytjast upp um deild. Ef slíkt er afleiðing þess að 

þátttökuleyfi hefur ekki verið veitt eða dregið tilbaka samkvæmt leyfiskerfi KSÍ, skal þó farið 

eftir næstu grein, 23.1.11 

23.1.11. Ef félag fær ekki viðeigandi stig af þátttökuleyfi í hefðbundnu umsóknarferli skv. 

leyfiskerfi KSÍ skal fara með flutning liða milli deilda og þátttöku þeirra í Íslandsmótinu 

samkvæmt eftirfarandi: 
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a) Leyfisumsækjandi í efstu deild, sem ekki hlýtur þátttökuleyfi, skal leika í 1. deild á 

leyfistímabilinu/keppnistímabilinu ef hann uppfyllir skilyrði til þátttökuleyfis í 1. deild, en ella 

taka sæti í 2. deild. Leyfisumsækjandi í 1. deild, sem ekki hlýtur þátttökuleyfi, skal leika í 2. 

deild á keppnistímabilinu. 

b) Ef sæti losnar í efstu deild vegna þess að umsókn um þátttökuleyfi var hafnað skal liðið, 

sem féll úr deildinni árið áður og var í næstneðsta sæti, taka lausa sætið ef það uppfyllir 

skilyrði til þátttökuleyfis í efstu deild á leyfistímabilinu, ella liðið sem varð í neðsta sæti, og 

síðan liðið sem varð í 3. sæti í 1. deild, o.s.frv. 

c) Ef sæti losnar í 1. deild vegna þess að umsókn um þátttökuleyfi var hafnað skal liðið sem 

féll úr deildinni árið áður og var í næstneðsta sæti, taka lausa sætið ef það uppfyllir skilyrði 

til þátttökuleyfis í 1. deild, ella liðið sem varð í neðsta sæti, og síðan liðið sem varð í 3. sæti í 

2. deild, o.s.frv. 

23.1.12.Heimalið greiðir kostnað vegna framkvæmdar leiks. Það félag, sem ferðast til leiks 

greiðir sjálft ferða- og uppihaldskostnað leikmanna sinna. Hafi félag ferðast til leiks, sem 

síðan er aflýst, án þess að unnt hafi verið að tilkynna félaginu það áður en ferðin hófst, á 

félagið rétt á greiðslu helmings ferðakostnaðar fyrir 18 manns (þar sem það á við), enda hafi 

ferðin hafist á eðlilegum tíma. Þetta gildir einnig þegar dómari verður að slíta leik og hann 

þarf að fara fram að nýju. Hafi leiknum verið aflýst með meira en 24 stunda fyrirvara á 

aðkomulið ekki rétt á greiðslu helmings ferðakostnaðar. Mótanefnd KSÍ sker úr ágreiningi um 

ferðakostnaðinn. 

23.1.13.Tekjur af seldum aðgöngumiðum skulu renna til heimaliðs, en tekjur af útvarpi og 

sjónvarpi skiptist milli leikaðila. Við aðgöngumiðasölu skal skylt að nota númeraða miða. 

Stjórn KSÍ getur ákveðið lágmarksverð aðgöngumiða. 

 

Allar tílvísanir í reglugerðum KSÍ til 23.greinar í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót skulu 

eiga við 23. grein eins og hún er í bráðabirgðaákvæði þessu. 

 

Úr lögum KSÍ vegna stofnunar 4. deildar árið 2013 

Í 4. deild karla skal fyrst leikið 2013 og því skal 3. deild karla 2012 leikin skv. sama 

fyrirkomulagi og 3. deild karla 2011. 

Tvö efstu lið 3.deildar 2012 færast í 2.deild en 2 neðstu lið 2.deildar 2012 færast niður og 

leika í hinni nýju 3.deild 2013. Öll lið sem vinna sér þátttökurétt í úrslitakeppni 3.deildar 

karla árið 2012 að undanskildum þeim liðum sem leika til úrslita (og hafa því unnið sér sæti í 

2.deild 2013) , vinna sér sæti í 3.deild karla árið 2013.  

Liðin sem lenda í þriðja sæti í riðlakeppni 3.deildar 2012 leika úrslitaleik um sæti í 3.deild 

2013. Fyrirkomulagið verður með þeim hætti að leiknir verða hreinir úrslitaleikir, á 

hlutlausum velli milli liðsins í 3. sæti  A riðils og liðsins í 3.sæti C riðils annars vegar og 

liðsins í 3.sæti B riðils og 3.sæti D riðils hinsvegar. sigurvegarar leikjanna vinna sér sæti í 

hinni nýju 3.deild árið 2013.  

Ákveði mótanefnd að hafa fleiri eða færri riðla í 3.deild en fjóra árið 2012, ákveður stjórn 

KSÍ keppnisfyrirkomulag um laust sæti í 3.deild árið 2013.  

Öll þau félög sem ekki vinna sér með þessum hætti sæti í 3.deild karla árið 2013 skulu leika í 

4.deild árið 2013. 

 

Rétt er að skýrt komi fram að bráðabirgðaákvæðið gildir keppnistímabilið 2012 og vakin er 

athygli á þeirri breytingu sem gerð hefur verið á lögum KSÍ 

 

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

Bestu kveðjur 

 
Þórir Hákonarson 

framkvæmdastjóri KSÍ 


