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Reykjavík, 1. nóvember 2014 

 

  

Breytingar á leyfisreglugerð 

  

Ágætu félagar 

Á fundi stjórnar KSÍ 28. október 2014 var samþykkt ný útgáfa af Leyfisreglugerð KSÍ.  Ný 

útgáfa Leyfisreglugerðar hefur verið birt á heimasíðu KSÍ en helstu breytingar eru 

eftirfarandi: (rauður texti nýr): 

 

 
Grein 14 – Þátttökuleyfi / Leyfi 

 

14.1 Félög, sem ávinna sér rétt til að leika í efstu deild Íslandsmóts meistaraflokks karla, eða í 

Evrópukeppnum félagsliða með íþróttalegum árangri, eða gegnum háttvísireglur UEFA, verða 

að fá hærra stig þátttökuleyfis, til þátttöku í efstu deild Íslandsmóts meistaraflokks karla, sem 

gefið er út af KSÍ samkvæmt þessari reglugerð, nema grein 15 eigi við.  Félög, sem ávinna sér 

rétt til að leika í 1. deild Íslandsmóts karla, verða að fá lægra stig þátttökuleyfis, til þátttöku í 1. 

deild Íslandsmóts meistaraflokks karla, sem gefið er út af KSÍ samkvæmt þessari reglugerð. 

14.2 Félag, sem kemur í fyrsta skipti upp í 1. deild eftir að leyfiskerfi var komið á í deildinni, getur 

sótt skriflega um eins árs aðlögunartíma að tveimur þáttum leyfiskerfisins.  Nánar tiltekið þá 

nær þessi mögulega aðlögun yfir eftirtaldar forsendur: 

 a. Fjölda aðskilinna sæta (300) fyrir áhorfendur, sbr. grein 21.3 í Reglugerð KSÍ um 

knattspyrnuleikvanga, þar sem mögulegt er að dreifa nauðsynlegum framkvæmdum á 2 ár. Í 

umsókn þarf að koma fram hvernig leyfisumsækjandi hyggst uppfylla forsenduna og skal haft 

samráð við framkvæmdastjóra KSÍ um það. 

b.  Að ársreikningurinn, sem lagður er fram fyrir starfsárið þegar félagið vann sér þátttökurétt í 

1.deild, sé með staðfestri könnunaráritun endurskoðanda (ISRE 2400), sbr. grein 49.1. Þetta 

þýðir þó ekki að veitt sé aðlögun að öðrum fjárhagsforsendum, t.a.m. um vanskil, jákvæða 

eiginfjárstöðu og hámarksskuldastöðu. 

Ef 5 ár eða meira eru liðin frá því að félagið var síðast uppi í 1. deild, getur það einnig sótt 

skriflega um sambærilegan aðlögunartíma.  

14.3 Þátttökuleyfi renna út án tilkynningar við lok keppnistímabilsins sem þau voru gefin út fyrir. 

14.4 Þátttökuleyfi eru ekki framseljanleg. 

14.5 Leyfisráð eða leyfisdómur geta svipt félag viðeigandi stigi þátttökuleyfis ef:  

 a) einhver af skilyrðunum fyrir veitingu viðeigandi þátttökuleyfis eru ekki lengur uppfyllt, eða 

  b) leyfishafinn brýtur gegn einhverri af skyldum sínum sem Leyfisreglugerð KSÍ kveður á um. 

14.6 Strax og ljóst er að svipting þátttökuleyfis er framundan, hvað varðar félag sem hefur 

þátttökuleyfi til keppni í efstu deild og þar með í Evrópukeppnum félagsliða, þá er KSÍ skylt að 

tilkynna stjórn UEFA um það.  
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Grein 18 – Yngri lið 

 

18.1 Gerð er krafa um tiltekinn fjölda unglingaliða hjá leyfisumsækjanda sem eru skilgreindur hluti 

af félaginu, eða bundinn félaginu á löggildan hátt samkvæmt keppnisreglum KSÍ.  Miða skal við 

eftirfarandi:  

a)  A.m.k. tvö (eitt í 1. deild) unglingalið á aldrinum 15-19 ára (2. og 3. flokkur); 

b)  A.m.k. tvö unglingalið á aldrinum 11-14 ára (4. og 5. flokkur); 

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

Tengsl myndast ef félagið veitir fjárhagslegan og/eða tæknilegan stuðning við tengslalið sín og 

þau eru staðsett í sama umdæmi og félagið. Þessi stuðningur þarf að vera í eðlilegu samræmi við 

stærð félags, hverfis og sveitafélags.  

Hlutdeild í sameiginlegum liðum („skástriksliðum“) getur ekki verið 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. 

18.2 Liðin í 2., 3., 4. og 5. flokki verða öll að taka þátt í 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. 

 

 

Grein 38 – Markmannsþjálfari meistaraflokks 

 

38.1 Leyfisumsækjandi í efstu deild karla verður að hafa skipað markmannsþjálfara, sem er 

aðalþjálfara til aðstoðar við þjálfun markmanna keppnisliðs félagsins. 

38.2  Hann verður a.m.k. að uppfylla eftirfarandi lágmarkskröfur um menntun: 

 a) KSÍ B (UEFA B) þjálfaragráðu, og hafa jafnframt lokið markmannsþjálfaragráðu KSÍ. 

38.3 Ef leyfisumsækjandi í 1. deild karla ræður þjálfara, sem er aðalþjálfara til aðstoðar við þjálfun 

markmanna keppnisliðs félagsins, skal hann uppfylla sömu lágmarkskröfur um menntun, sbr. 

grein 38.2. 

38.4  Markmannsþjálfari getur jafnframt gegnt starfi aðstoðarþjálfara. 

 

 

Með breytingum í greinum 14 og 18 eru ákvæðin gerð skýrari, þ.e. annars vegar er skýrt að hvaða  

þáttum leyfiskerfis aðlögun til eins árs getur náð og hins vegar er skilgreining á sameiginlegum liðum  

gerð skýrari.  

Grein 38 er ný og er nú gert skylt í efstu deild karla að markmannsþjálfari hafi lokið KSÍ B (UEFA B)  

þjálfaragráðu og jafnframt markmannsþjálfaragráðu KSÍ.     

 

 

Breytingarnar taka gildi nú þegar. 

 

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

 
Þórir Hákonarson 

framkvæmdastjóri KSÍ 


