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Tillaga til ályktunar 

– Leikmannaskiptingar í 2. deild karla – 
 
Tillaga að breytingu á grein 23 

 
Tillagan hljóðar svona: 
Lagt er til að ársþing KSÍ 2019 samþykki breytingar á grein 23 í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót með 
eftirfarandi hætti:  
 
Núgildandi ákvæði 14.11, sem er svohljóðandi:  
 

23.gr.  
 Meistaraflokkur karla 

 
Leikmannaskipti: Heimilt að setja 3 varamenn inn á í leik. Í 3. og 4. deild er heimilt að setja fimm 
varamenn inn á í leik. 1 viðbótarskipting er heimiluð í framlengingu.  

 
Verði svohljóðandi, breytingar feitletraðar: 
 

23.gr.  
 Meistaraflokkur karla 

 
Leikmannaskipti: Heimilt að setja 3 varamenn inn á í leik. Í 2., 3. og 4. deild er heimilt að setja 
fimm varamenn inn á í leik. 1 viðbótarskipting er heimiluð í framlengingu.  

 
Greinargerð 
Tillagan er sú að leyfðar verði fimm skiptingar í leikjum í 2., 3. og 4. deild karla. Við teljum að þetta hjálpi 
liðum að gefa ungum og efnilegum leikmönnum mínútur og tækifæri. Fyrir nokkrum árum var samþykkt 
að fjölga skiptingum í 3. deild karla og teljum við það skref hafa verið vel heppnað. Við teljum að 2. deild 
karla sé klárlega hluti að neðri deildum KSÍ og því rökrétt skref að fjöldi skiptimanna sé eins í 4., 3. og 2. 
deild karla. Á næsta ári verða jafn mörg lið í 2. deild og 3.deild karla. Ferðalög í neðri deildum eru mikil 
og getur það því verið leiðinlegt og fráhrindandi að sjá fjóra leikmenn af 18 manna hópi snúa til baka án 
þess að fá tækifæri. 

 
Meistaraflokksleikir eru mikill stökkpallur og viðurkenning fyrir unga leikmenn og það segir sig sjálft að 
tækifærunum fjölgar og auðveldara er fyrir félög að gefa sínum leikmönnum spilaðar mínútur. Við teljum 
að þetta auki möguleika ungra leikmanna að fá meiri spiltíma töluvert. Einnig mun þetta hjálpa þeim 
liðum sem erfiðlega hefur gengið að halda úti 2.flokki. 
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