
  
 
 
 
 
 

KNATTSPYRNUSAMBAND ÍSLANDS 
 
Aðildarfélög KSÍ 
b.t. formanna/framkvæmdastjóra 

 
Reykjavík, 27. apríl 2017 

 

Breytingar á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 

 
Ágætu félagar, 
  
Á fundi stjórnar KSÍ 26. apríl sl. samþykkti stjórn KSÍ nýtt bráðabirgðaákvæði 9.2.3. í reglugerð KSÍ um 
knattspyrnumót. Bráðabirgðaákvæðið er viðurlagaákvæði sem gildir út árið 2017 og varðar A og B 
leikmannalista í Pepsi-deild karla og Inkasso-deild karla. 
 
Eftirfarandi er yfirlit yfir breytingarnar og samantekt: 
 

 
Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót (nýtt bráðabirgðaákvæði) 

 
9.gr. 

Leikskýrsla 

 

9.1.  Leikskýrsla skal gerð á vef KSÍ en til vara á eyðublöðum útgefnum af KSÍ og skal farið að 

 leiðbeiningum KSÍ við útfyllingu hennar. 

9.2. Í Pepsi-deild karla og 1. deild karla skulu þau félög sem taka þátt senda KSÍ A- og B 

leikmannalista sbr. hér að neðan yfir þá leikmenn sem hafa keppnisleyfi með viðkomandi 

félagi skv. leiðbeiningum KSÍ viku fyrir fyrsta leik í viðkomandi deild. Aðeins leikmenn 

skráðir á leikmannalista A eða leikmannalista B geta verið skráðir á leikskýrslu í leikjum í 

Pepsi-deild karla og 1. deild karla. 

9.2.1. Á leikmannalista A skal skrá að hámarki 25 leikmenn og skulu 8 af þeim hafa verið 

skráðir hjá aðildarfélögum KSÍ á aldurstímabilinu 15 ára (eða frá upphafi þess 

keppnistímabils sem leikmaður verður 15 ára) – 21 árs (eða til loka þess 

keppnistímabils þegar leikmaður verður 21 árs), samfellt eða samtals í 36 mánuði og 

þar af a.m.k. 4 af þessum 8 leikmönnum hjá því félagi sem í hlut á. Breyta má 

skráningu á leikmannalista A í félagaskiptatímabilum eða þegar leikmanni er veitt 

keppnisleyfi. 

9.2.2. Á leikmannalista B má skrá ótakmarkaðan fjölda leikmanna sem verða 21 árs á 

almanaksárinu eða eru yngri og hafa verið skráðir hjá því félagi sem í hlut á samfellt í 

a.m.k. 24 mánuði frá því þeir urðu 15 ára (eða frá upphafi þess keppnistímabils sem 

leikmaður verður 15 ára). Skrá má leikmenn á listann sem hafa keppnisleyfi með 

viðkomandi félagi í 3. aldursflokki. Bæta má leikmanni á B leikmannalista hvenær 

sem er á keppnistímabilinu svo fremi sem hann hafi keppnisleyfi með viðkomandi 

félagi. 

Ákvæði til bráðabirgða 2017 

9.2.3. Noti félag leikmann sem hefur keppnisleyfi en uppfyllir ekki skilyrði greinar 9.2., skal 

félaginu gefinn frestur til að gera nauðsynlegar úrbætur. Að öðrum kosti skal málinu 

vísað til aga- og úrskurðarnefndar KSÍ sem skal beita sektum eða eftir atvikum 

útilokun leikmannsins frá keppni þar til úrbætur hafa verið gerðar. 

9.3.  Í keppni 7, 8 og 11 manna liða mega varamenn ekki vera fleiri en 5 og skulu þeir skráðir á 

leikskýrslu sem og nöfn allt að 5 manna í liðsstjórn. Í meistaraflokki mega varamenn þó vera 

allt að 7 og allt að 7 menn í liðsstjórn. Á leikskýrsluna skal tilgreina kennitölu leikmanna og 

forráðamanna (fæðingardag í tilfelli útlendinga). 



9.4.  Áður en leikur hefst skal forráðamaður heimaliðs afhenda dómara útfyllta leikskýrslu með 

númerum og nöfnum þeirra leikmanna sem hefja eiga leik, auk tilnefndra varamanna og 

nöfnum liðsstjórnar. Númer hvers og eins leikmanns skal tilgreint á leikskýrslunni í samræmi 

við númer á keppnisbúningi þannig þó að engir leikmenn sama liðs beri sama númer. 

Leikmaður skal bera númer 1 til 99 og skal númerið 1 aðeins úthlutað markverði. 

9.5.  Leikmenn sem leika í Pepsi-deild eða 1. deild karla eða Pepsi-deild kvenna skulu hafa sama  

númer í öllum leikjum í deildinni og einnig þegar þeir taka þátt í bikarkeppni KSÍ í 

meistaraflokki. Hvert númer skal aðeins úthlutað einum leikmanni. Félög í viðkomandi 

deildum skulu tilkynna KSÍ um númer leikmanna fyrir 1. maí ár hvert eða fyrir fyrsta leik ef 

hann er fyrr. 

9.6. Að leik loknum gengur dómari frá leikskýrslu og skráir hana í gagnagrunn KSÍ.  Hann skal  

skrá allar nauðsynlegar upplýsingar á skýrsluna skv. fyrirmælum KSÍ sem og hverjir hafi gerst  

brotlegir skv. agareglum KSÍ. Í meistaraflokki og öðrum þeim leikjum þar sem dómari er  

tilnefndur af KSÍ skal dómarinn sjá um skýrsluskil en heimalið í öðrum leikjum.  

Leikskýrsluna skal setja í póst eigi síðar en næsta virka dag eftir leik eða henni skilað skv.  

fyrirmælum KSÍ. 

9.7. Félögum ber skylda til að skrá upplýsingar á leikskýrslum í heimaleikjum sínum í gagnagrunn 

KSÍ sem hér greinir: 

a) Úrslit leiks skulu skráð strax að leik loknum.  

b) Allar upplýsingar á  leikskýrslu í meistaraflokki skulu skráðar innan tveggja klukkustunda 

frá því að leik lýkur.  

c) Í keppni 7 og 11 manna liða (öðrum en meistaraflokki) skal skrá upplýsingar á leikskýrslu 

innan sólarhrings frá því að leik lýkur. Nauðsynlegt er að skrá áminningar, brottvísanir og 

nöfn dómara.  

d) Til þess að félag geti tekið þátt í úrslitakeppni þarf félagið að hafa lokið skráningu á 

leikskýrslum allra keppnisliða í viðkomandi aldursflokki. 

 
 

 
Samantekt 

 

Framangreindar breytingar á 9. gr. fela í sér að nú liggur fyrir, með bráðabirgðaákvæði, hvaða 

viðurlögum skuli beita við brotum á grein 9.2. Við brot skal félagi fyrst um sinn vera gefinn frestur til 

að gera nauðsynlegar úrbætur. Að öðrum kosti skal málinu vísað til aga- og úrskurðarnefndar KSÍ sem 

skal beita sektum eða eftir atvikum útilokun leikmannsins frá keppni þar til úrbætur hafa verið gerðar. 

Um er að ræða sambærilegt viðurlagaákvæði og finna má í grein 23.4.2. í sömu reglugerð og varðar 

samningsskyldu leikmanna. Bráðabirgðaákvæði 9.2.3. gildir út árið 2017. 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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

 

 
Haukur Hinriksson, 
lögfræðingur hjá KSÍ. 

 


