
REGLUGERÐ KSÍ 
Um sóttvarnir vegna æfinga, leikja og aðstöðu á leikvöllum og æfingasvæðum. 

 

1. gr. 

Gildissvið og tilgangur 

1.1. Ákvæði reglugerðar þessarar gilda um Íslandsmót og bikarkeppni í meistaraflokki, 2. 

flokki og 3. flokki karla og kvenna keppnistímabilið 2020.  Markmið þessara reglna er 

að tryggja að umgjörð og framkvæmd knattspyrnuleikja og æfinga, sem eiga undir 

reglugerð þessa, standist  kröfur um sóttvarnir sem aftur tryggi að skilyrði 

sóttvarnaryfirvalda fyrir framkvæmd æfinga og leikja verði uppfyllt.  

1.2. Reglur þessar ná til keppnissvæða, æfingaaðstöðu, búningsaðstöðu, ferðalaga og leggja  

ekki síst áherslu á mikilvægi almennrar aðgæslu allra þátttakenda í knattspyrnu á Íslandi. 

 
2.gr. 

Sóttvarnarfulltrúi 

2.1. Öll félög sem taka þátt í Íslandsmóti og bikarkeppni samkvæmt grein 1.1. skulu skipa 

sérstakan sóttvarnarfulltrúa sem hefur eftirlit með því að farið sé eftir þeim reglum sem 

tilgreindar eru í fylgiskjali A með reglugerð þessari. Það er jafnframt hlutverk 

sóttvarnarfulltrúa að sjá til þess að aðilar á vegum viðkomandi félags, sem koma að 

undirbúningi og framkvæmd leikja og æfinga og aðrir aðilar sem reglur KSÍ um 

sóttvarnir vegna COVID-19 taka til, séu meðvitaðir um þessar reglur.  

2.2. Sóttvarnarfulltrúi skal hafa eftirlit með því að leikmenn, þjálfarar og allt annað starfsfólk 

liða þekki og fylgi þeim reglum, sem tilgreindar eru í fylgiskjali A með reglugerð 

þessari, sem og öðrum helstu sóttvarnaraðgerðum og sóttvarnarreglum. 

2.3. Sóttvarnarfulltrúi hefur eftirlit með því að allir fyrrnefndir aðilar þekki til helstu 

einkenna COVID-19.  

2.4. Leikmanni eða starfsmanni liðs, sem sýnir vísbendingar um að hann/hún sé með 

COVID-19 (finnur fyrir einkennum COVID-19) og/eða greinist með COVID-19 er 

óheimilt að umgangast liðsfélaga sína og annað starfsfólk liðsins. Sóttvarnarfulltrúa ber 

að tryggja að skilyrði þessu sé fylgt án nokkurra undantekninga.  

2.5. Sóttvarnarfulltrúi skal halda gátlista þar sem tilgreint er að undirbúningur og 

framkvæmd leikja og æfinga hafi farið fram í samræmi við reglur KSÍ um sóttvarnir. 

Heimilt er að skipa sóttvarnarteymi innan félags sem verði sóttvarnarfulltrúa til 

aðstoðar. 

2.6. Sóttvarnarfulltrúi og eftir atvikum sóttvarnarteymi skal ekki hafa önnur hlutverk í 

tengslum við framkvæmd knattspyrnuleikja. 

 

3.gr. 

Sóttvarnarreglur 

3.1. Í fylgiskjali A með reglugerð þessari eru tilgreindar reglur og verkferlar sem öllum sem 

koma að undirbúningi og framkvæmd leikja og æfinga er skylt að fylgja í hvívetna. 

Reglurnar eru hluti af reglugerð þessari. 

3.2. Reglur þessar (fylgiskjal A) fela m.a. í sér aðskilnað hópa eftir því sem nauðsyn krefur, 

t.d. leikmanna og þjálfara frá almennu starfsfólki félaga og ítarlegri aðskilnað fjölmiðla 

frá öðrum þátttakendum leiksins heldur en áður. Auk þess fela reglurnar (fylgiskjal A) 

í sér ítarlegri leiðbeiningar og skyldu um almenna sótthreinsun búningsklefa og búnaðar 

sem notaður er í keppni og á æfingum en áður hefur verið hér á landi. 

 

  



4.gr. 

Viðurlög 

4.1. Verði félag eða aðili tengdur framkvæmd leikja uppvís að því að brjóta gegn ákvæðum 

reglugerðar þessarar og/eða reglum í fylgiskjali A, 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. 

4.2. Framkvæmdastjóri KSÍ og eftirlitsmenn leikja geta vísað málum til aga- og 

úrskurðarnefndar vegna meintra brota á reglugerð þessari og/eða reglum í fylgiskjali A. 

Framkvæmdastjóri KSÍ og eftirlitsmenn skulu skila greinargerð til nefndarinnar ásamt 

gögnum máli sínu til stuðnings. 

 

 

5.gr. 

Gildistími 

5.1. Reglugerð þessi og reglur í fylgiskjali A gilda á meðan takmarkanir heilbrigðisyfirvalda 

eru í gildi. 

 
Samþykkt af stjórn KSÍ 13. ágúst 2020 

 
   


