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Reykjavík, 4. mars 2011 

 

  

 

Breyting á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 

  

Ágætu félagar 

 

Stjórn KSÍ samþykkti á fundi sínum þann 3. mars eftirfarandi breytingu á reglugerð KSÍ um 

knattspyrnumót. 

Breytingar eru ská- og feitletraðar. 

 

Núgildandi grein 31. 

 

31.gr.  

Eldri flokkur karla 40 ára og eldri  

Aldur: 40 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 manna liðum.  

Stærð knattar: 5.  

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

 

31.1. Íslandsmót  
31.1.1. Hlutgengir til þátttöku eru leikmenn sem verða 40 ára á almanaksárinu og eldri.  

31.1.2. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 

nema annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7 manna liðum.  

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

 

 

Ný grein 31: 

 

31.gr.  

Eldri flokkur karla 40 ára og eldri og 50 ára og eldri. 

Aldur: 40 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 manna liðum.  

Stærð knattar: 5.  
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Keppni fer fram skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7 manna liðum.  

 

31.1. Íslandsmót 40 ára og eldri 

31.1.1. Hlutgengir til þátttöku eru leikmenn sem verða 40 ára á almanaksárinu og eldri.  

31.1.2. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 

nema annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7 manna liðum.  

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

 

31.2. Íslandsmót 50 ára og eldri 

31.2.1. Hlutgengir til þátttöku eru leikmenn sem verða 50 ára á almanaksárinu og eldri.  

31.2.2. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 

nema annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7 manna liðum.  

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

 

 

 

Greinargerð: 

Breytingin er gerð í samræmi við samþykkt 65. ársþings KSÍ og felur í sér að nú er verður 

Íslandsmót í eldri flokki fyrir 50 ára og eldri. 

 

 

Breytingin tekur þegar gildi. 

 

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

Bestu kveðjur 

 
Þórir Hákonarson 

framkvæmdastjóri KSÍ 


