
75. ÁRSÞING 
2 7 . F E B R Ú A R  2 0 2 1    

 
Þingskjal 10 

 
Tillaga til lagabreytinga 

–10 lið í efstu deild karla og 14 lið ásamt umspili í 1. deild karla – 
 
Grein 33 í lögum KSÍ 
 
Tillagan hljóðar svona: 
Lagt er til að ársþing KSÍ 2021 samþykki tillögu að breytingum á grein 33 í lögum KSÍ með eftirfarandi 
hætti:  
 
Það sem lagt er til að falli út er rauðmerkt og yfirstrikað en það sem lagt er til að bætist við lögin er 
grænmerkt. Tillagðar breytingar eru eftirfarandi: 

IX. KNATTSPYRNUMÓT 

33. grein - Knattspyrnumót 

33.1. Í Íslandsmóti meistaraflokks karla skal þátttakandi liðum skipt í 5 deildir, efsta deild skal 
skipuð 1012 liðum, 1. deild 1412 liðum, 2. deild 12 liðum, 3 deild 12 liðum og 4. deild skal skipuð 
þeim aðilum, sem ekki eiga lið i fjórum efstu deildunum. 
Ákvæði til bráðabirgða 2021 
33.1.1. Í efstu deild karla skulu leika 12 lið árið 2021. Í efstu deild karla árið 2022 leika 10 lið - 
þau 8 lið sem hafna í 1.-8. sæti í efstu deild karla árið 2021 og það lið sem hafnar í 1. sæti 1. 
deildar karla árið 2021. Lið sem hafnar í 9. sæti efstu deildar árið 2021 skal leika til úrslita, heima 
og heiman, gegn liði sem hafnar í 2. sæti 1. deildar karla árið 2021 um sæti í efstu deild karla árið 
2022. 
33.1.2. Í 1. deild karla skulu leika 12 lið árið 2021. Í 1. deild karla árið 2022 leika 14 lið – þau lið 
sem hafna í 10.-12. sæti í efstu deild karla árið 2021, þau lið sem hafna í 3.-10. sæti í 1. deild karla 
árið 2021, þau lið sem hafna 1.-2. sæti í 2. deild karla árið 2021 og það lið sem bíður ósigur eftir 
leiki til úrslita á milli liðs í 9. sæti efstu deildar karla árið 2021 gegn liði sem hafnar í 2. sæti 1. 
deildar karla árið 2021 um sæti í efstu deild karla árið 2022. 

33.2. Í Íslandsmóti meistaraflokks kvenna skal þátttakandi liðum skipt í 3 deildir, efsta deild skal 
skipuð 10 liðum, 1. deild 10 liðum og 2. deild skal skipuð þeim aðilum, sem ekki eiga lið í tveimur 
efstu deildunum. 

33.3. Stjórn KSÍ getur ákveðið að gefa deildum karla og kvenna nafn. 

33.4. Í efstu deild karla er leikin þreföld umferð. Í 1. deild karla skal leikin tvöföld umferð ásamt 
umspili á milli félaga í 2.-5. sæti um laust sæti í efstu deild skv. nánara fyrirkomulagi í reglugerð 
KSÍ um knattspyrnumót. Í öðrumöllum landsdeildum karla og kvenna er leikin tvöföld umferð og 
leikur hvert lið tvo leiki gegn hverju hinna liðanna, heima og heiman. Keppnin er stigakeppni. 
Ávæði til bráðabirgða 2021 
33.4.1. Árið 2021 skal leikin tvöföld umferð í öllum landsdeildum karla og kvenna og leikur hvert 
lið tvo leiki gegn hverju hinna liðanna, heima og heiman. 

33.5. Öll knattspyrnumót og knattspyrnuleikir skulu fara fram samkvæmt lögum þessum og 
reglugerð KSÍ um knattspyrnumót og leitast skal við að þau séu í samræmi við móta- og 
keppendareglum ÍSÍ, svo og starfsreglur knattspyrnuráða, sem samþykktar hafa verið af 
viðkomandi héraðssambandi og staðfestar af KSÍ. 
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Greinargerð 

Vísað er til umfjöllunar úr skýrslu starfshóps um fjölgun leikja í efstu deild karla. Tekið er undir 
markmið starfshópsins með breyttu mótafyrirkomulagi í Pepsi Max deild karla. Helstu markmiðin 
sem stefna eigi að með breyttu mótafyrirkomulagi séu eftirfarandi: 

1. Auka gæði og samkeppnishæfni íslenskrar knattspyrnu og leikmanna sem leika á Íslandi  
2. Nýta betur fjárfestingu aðildarfélaganna í leikmönnum og starfsmönnum  
3. Auka möguleika á tekjuöflun  
4. Auka verðmæti sjónvarps- og markaðsréttinda deildarinnar  
5. Mæta vaxandi eftirspurn og auka sýnileika íslenskrar knattspyrnu  

 
Leiðir að markmiðunum : 

→ Lengja keppnistímabil, stytta þannig hið langa undirbúningstímabil  
→ Fjölga keppnisleikjum og fækka þar með æfingaleikjum 

 
Úr umfjöllun úr skýrslu um 10 lið í efstu deild: 
„Kostir þessarar aðferðar er að mati hópsins til þess fallin að auka gæði deildarinnar frá því sem 
nú er með því að fækka óspennandi leikjum og fjölga jafnframt meira spennandi leikjum. Þannig 
yrði undirbúningur félaganna betri fyrir Evrópukeppni félagsliða. Hvert félag fengi 5 leikjum 
meira, lítil aukning er á heildarfjölgun leikja og því yrði hækkun á dómarakostnaði óveruleg. 
Líklegt er að meðal aðsókn pr. leik aukist. Fjárhagslegur grunnur félaganna í deildinni yrði betri.“ 
 
Úr niðurstöðukafla í skýrslu starsfhóps: 
„Að fækka liðum í 10 og leika þrefalda umferð samræmist flestum þeim markmiðum sem 
hópurinn setti sér. Sérstaklega hvað varðar gæði leikjanna. Ef skoðaðar eru aðsóknartölur Pepsi 
Max deildar karla 2019 þá eykst meðalaðsókn á leiki ef ekki eru teknir með í reikninginn leikir hjá 
liðunum tveimur sem féllu. Með þessari aðferð er lítil heildarfjölgun leikja, þannig að hækkun á 
dómarakostnaði er óveruleg.“ 
 
Frekari greinargerð Knattspyrnudeildar Fylkis: 
Þrjár tillögur komu helst til greina hjá starfshópi um fjölgun leikja í efstu deild. Knattspyrnudeild 
Fylkis telur að markmið þau sem starfshópurinn setti sér náist fyrr og betur með 10 liða 
deildarfyrirkomulagi í efstu deild með þrefaldri umferð og sú leið sé bæði sanngjarnari og 
greiðfærari. Sömuleiðis sé fjölgun í 1. deild karla tímabær, fleiri leikir, lengra tímabil og fleiri 
leiktækifæri fyrir yngri leikmenn. Mörg metnaðarfull félög bíða færis á að spreyta sig í efstu deild. 
Að auki, og til að koma til móts við aukinn ferðakostnað í 1. deild karla leggjum við til að stjórn 
KSÍ komi á ferðasjóði fyrir 1. deild með sérstöku framlagi úr efstu deild og frá KSÍ. 
  
Aðferð við fjölgun félaga í 1. deild karla og fækkun félaga í efstu deild árið 2022: 
Lagt er til að á árinu 2021 falli þrjú neðstu félögin úr efstu deild karla beint niður í 1. deild karla. 
Félagið sem endar í fyrsta sæti í 1. deild karla árið 2021 flyst beint upp í efstu deild karla. Fjórða 
neðsta sætið í efstu deild karla leikur úrslitaleiki við félag í 2. sæti 1. deildar karla heiman og að 
heiman um laust sæti í efstu deild karla árið 2022. Tvö neðstu lið 1. deildar árið 2021 falla í 2. 
deild karla og tvö efstu lið 2. deildar árið 2021 flytjast upp í 1. deild. 
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Frekari skýringar á tillögu: 
 
Efsta deild karla: 
Miðað er við 10 liða efstu deild. Leikumferðum myndi fjölga úr 22 í 27 en leikin yrði þreföld 
umferð. Keppnistímabilið yrði þannig orðið u.þ.b. 30 dögum lengra en undirbúningstímabil ef 
miðað er við að leikir í efstu deild karla myndu hefjast um eða upp úr mánaðaramótum mars/apríl 
og myndi ljúka um miðjan október. Þar með væri rétt úr þeim óheppilega halla að hér á Íslandi 
nái undirbúningstímabil í knattspyrnu yfir lengra tímabil en keppnistímabilið sjálft. 
 
Frekari markmið með breyttu fyrirkomulagi eru: 

→ Sterkari rekstrargrundvöllur félaga í deildinni. Hærri viðmið geta verið sett. 
→ Knattspyrna á hærri styrkleika, knattspyrna sem er aðlaðandi fyrir áhorfandann 

(sjónvarpsvænni) og þar af leiðandi meira aðlaðandi fyrir leikmenn deildarinnar. 
→ Meiri kröfur væri hægt að gera til félaga og leikmanna til umgjörðar í deildinni sjálfri. Færri 

félög sem þurfa að standa undir meiri kröfum sem kallað er eftir. 
→ Deildarfyrirkomulag sem gæti styrkt öll félög deildarinnar. Félög í neðri hluta, miðju og 

efri hluta. 
→ Deildarfyrirkomulag sem myndi betur styðja félög í Evrópukeppni. Gera þeim betur kleift 

að reka sig og ná sínum markmiðum. Félögin hefja leik ennþá fyrr og eru því í betri 
leikæfingu í júlímánuði þegar Evrópukeppni hefst. 

→ Tekjur deildarinnar, sem stefnt er að því að auka, t.d. með nýjum sjónvarpssamningum 
dreifast á færri félög sem hjálpar þeim betur að viðhalda ákveðnum gæðastaðli á þeirra 
starfi. Félög í deildinni þurfa nauðsynlega sterkari rekstrargrundvöll og tryggari 
tekjustofna til að viðhalda og jafnvel bæta gæði deildarinnar og þar með gera deildina 
verðmætari sem afþreyingu fyrir áhorfendur, á vellinum og í sjónvarpi. 

→ Sé deildin að hefjast um mánaðarmót mars/apríl, eða u.þ.b. þegar fyrsta landsleikjahlé 
ársins er að klárast, þá kann deildin að vera meira aðlaðandi fyrir landsliðsmenn þjóða, 
Íslands eða annarra þjóða, sem væru þá búnir að hefja sitt tímabil á Íslandi þegar fyrstu 
landsleikir ársins eru spilaðir í stað þess að vera enn á undirbúningstímabili. 

→ Sé deildin að klárast um miðjan október, þá nær keppnistímabilið á milli fyrsta og síðasta 
landsleikjaglugga hvers árs. Leikmenn landsliða eru því í leikæfingu fyrir öll 
landsliðsverkefni. 

 
Lagt yrði til við stjórn að félagaskiptaglugganum sé skipt upp en heimilt er að hafa sérstakan 
glugga fyrir efri deildir og annan fyrir neðri deildir. Glugganum gæti t.d. verið stillt upp þannig að 
hann opni mun fyrr fyrir félög í efri deildum en opni síðar fyrir félög í þeim neðri. Þannig sé hægt 
að aðlaga félagaskiptaglugga eftir mismunandi leiktímabilum deilda.  
Ekki eru öll félög með velli klára í byrjun apríl. Þó eru félögin orðin mörg sem eru komin með 
keppnivelli sem þola keppnistímabili sem hefst í byrjun apríl. Til stendur að nokkrir slíkir vellir 
bætist við á komandi árum. Gera þyrfti nauðsynlegar ráðstafanir m.t.t. keppnisvalla ef þörf krefur 
í 1.-3. umferð. 
 
1. deild karla: 
 
Fjölgun í 14 lið og tvöföld umferð, 26 leikir á félag. Eitt lið beint upp og 2., 3., 4 og 5. sæti í umspil 
um laust sæti. Keppnistímabilið yrði, eins og í efstu deild, orðið u.þ.b. 30 dögum lengra en 
undirbúningstímabil ef miðað er við að leikir hefjast um eða upp úr mánaðaramótum mars/apríl 
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og myndi ljúka um miðjan október, mögulega um mánaðarmót október/nóvember með 
umspilskeppni.  Félagaskiptaglugginn yrði eins og í efstu deild. 
Umspilskeppni myndi gera það verkum að fleiri lið eiga möguleika að tryggja sér sæti í efstu deild 
eftir 26 umferðir. Félögin sem komast upp í 1. deild úr 2. deild, eiga meiri möguleika á að halda 
sé uppi þar sem fleiri lið eru í deildinni. Meiri spenna er í mótinu út 26 umferðir en að meiru er 
að keppa fyrir félög í miðri deild þar sem 2. – 5. sæti tryggir sæti í umspili. Leikið yrði heima og að 
heiman í umspili; 2. sæti gegn 5. sæti og 3. sæti gegn 4. sæti. Sigurvegarar þessara leikja mætast 
heima og að heiman um laust sæti í efstu deild. 
 
Markmið með breyttu fyrirkomulagi í 1. deild: 
→ Aukinn fjöldi leikja. 
→ Annað fyrirkomulag en í efstu deild sem gerir deildina áhugaverða fyrir áhorfendur á velli og 

fyrir framan sjónvarp en þeir fá aðra „vöru“ til að horfa á en í efstu deild. Afþreying er önnur 
vegna fleiri félaga í deildinni og keppni á milli liða um sæti í umspilskeppni ásamt leikjum í 
umspilskeppninni sjálfri. 

→ Ef rekstrargrundvöllur er orðinn sterkari í efstu deild er meira fyrir félögin í 1. deild að vinna 
við að komast upp í efstu deild. Því er keppnin orðin meiri að komast upp í efstu deild, meira 
til þess að vinna.  

 
Fylkir 


