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Þingskjal 11 

 
Tillaga til lagabreytinga 

– 12 lið og þrjár umferðir í efstu 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 12 liðum, 1. deild 12 liðum, 2. deild 12 liðum, 3 deild 12 liðum og 4. deild skal skipuð 
þeim aðilum, sem ekki eiga lið i fjórum efstu deildunum. 

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 skal leikin þreföld umferð og leikur hvert lið þrjá leiki gegn hverju hinna 
liðanna, heima og heiman, þannig að hvert lið leikur einn eða tvo leiki heima gegn hverju liði, skv. 
nánara fyrirkomulagi í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót. Í öllum öðrum landsdeildum karla og 
kvenna er leikin tvöföld umferð og leikur hvert lið tvo leiki gegn hverju hinna liðanna, heima og 
heiman. Keppnin er stigakeppni. 
Ákvæði til bráðbirgða árið 2021: 
Í efstu deild karla árið 2021 skal leikin tvöföld umferð og leikur hvert lið tvo leiki gegn hverju 
hinna liðanna, heima og heiman. Keppnin er stigakeppni. 

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. 

Greinargerð 

Starfshópur um fyrirkomulag keppni í efstu deild karla skilaði skýrslu til stjórnar KSÍ 17. desember 
sl. og lagði til að frá og með árinu 2022 verði keppni í efstu deild karla breytt þannig að til komi 
þriðja umferðin sem verði leikin þannig að sex efstu liðin eftir hefðbundnar tvær umferði leiki 
einfalda umferð (5 leiki á lið til viðbótar) um sæti 1 til 6, en sex neðstu liðin eftir hefðbundnar tvær 
umferðir leiki einfalda umferð (5 leiki á lið til viðbótar) um sæti 7 til 12. Stigin úr fyrstu tveimur 
umferðunum fylgja liði inn í þriðju umferðina og leggjast við þau stig sem liðið vinnur sér inn í 
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henni. Í raun snýr tillaga starfshópsins að því að innleiða þriðju umferðina í Íslandsmótinu í 
knattspyrnu í efstu deild karla en þó aðeins að hluta þar sem þriðja umferðin verður í efri og neðri 
hluta sem þýðir að hún verður í reynd „pólaríseruð“ eða klofin í tvær fylkingar. Það er mikilvægt 
að skoða hvort slík breyting hafi jákvæð áhrif á íslenska knattspyrnu og félögin í efsta lagi 
píramídans. 

Það liggur fyrir að staða íslenskra félagsliða á styrkleikalista UEFA hefur versnað og það til muna. 
Það eitt og sér þarf að skoða og þá er vitanlega nærtækast að halda að fyrirkomulag keppni hafi 
þar eitthvað að segja. Það verður hins vegar að líta til þess að það forskot sem íslensk félagslið 
höfðu vegna byrjunar Evrópumóta félagsliða í september, síðan í ágúst og nú í byrjun júlí hefur 
með tímanum horfið. Það er ýmislegt sem skýrir það, s.s. aðlögun deildarkeppna erlendra liða 
vegna síaukins fjármagns og lengra keppnistímabils sem fylgir þátttöku í Evrópumótum. Það 
mætti því álykta sem svo að margar þjóðir hafi tekið framförum með breyttum áherslum og 
aðferðarfræði á meðan framfarir hafi verið litlar hér á landi. 

Það er mikilvægt fyrir keppni í efstu deild karla að íslensk félagslið nái betri árangri í 
Evrópuleikjum. En hvað þarf til þess? Það má leiða að því líkum að það geti gerst ef félagsliðin eru 
komin í betra leikform í byrjun júlí og til þess þarf keppni í Íslandsmótinu að hefjast fyrr á árinu. 
Þetta kallar á fleiri leiki fyrr á árinu en segir ekkert til um fyrirkomulag keppni nema að vitanlega 
þarf hún að vera sem mest krefjandi fyrir liðin sem í hlut eiga. Æskilegt skref í þessa átt væri að 
hefja keppni í efstu deild karla í byrjun apríl. Þessu fylgja ýmsir vankantar t.d. erfitt veðurfar og 
ástand grasvalla. Nauðsynlegt gæti verið að heimila notkun varavalla og innivalla með minni 
lofthæð í fyrstu umferðum mótsins. Á það ber að líta að deildarbikarkeppni KSÍ var sett á laggirnar 
til að þróa mótahald í íslenskri knattspyrnu og þannig hefur sú keppni skilað tilætluðum árangri 
með sífellt betri aðstöðu (mannvirkjum) til keppni að vori. Breyta þyrfti fyrirkomulagi 
deildarbikarins og gæti keppni hafist um miðjan janúar og lokið í mars, með breyttu fyrirkomulagi 
ef þurfa þætti. 

Með lengra keppnistímabili Íslandsmóts í efstu deild karla (apríl - október) verður hægt að fjölga 
leikjum. Þá ber að hafa í huga að deildarkeppni byggist í grunninn á því að öll félög hafa sömu 
tækifæri og því æskilegt að ný þriðja umferð í efstu deild karla verði leikin þannig að allir leiki við 
alla. Það þýðir 11 leikir til viðbótar á lið, en sú aukning er nauðsynleg til þróunar og til að koma í 
veg fyrir að gjáin milli liðanna sem oftast taka þátt í Evrópumótum og hinna verði enn stærri en 
þegar er raunin. Það má leiða líkum að því að tillaga starfshóps KSÍ  um skipta þriðju umferð í efri 
og neðri hóp geti einmitt leitt til þess að stækka þessa gjá. Það er einnig gallað fyrirkomulag að 
lið í deildarkeppni leiki ekki jafn marga leiki á heimavelli en tillaga starfshópsins gerir ráð fyrir því 
en við það má mögulega una ef a.m.k. allir leika við alla jafn marga leiki. 

Knattspyrnufélag ÍA styður ekki tillögu starfshóps KSÍ en leggur til að ganga lengra með það í huga 
að tækifæri félaganna í efstu deild karla verði sem jöfnust, leikjum í Íslandsmóti fjölgi um 11 á lið 
með nýrri þriðju umferð og með því að hefja keppni fyrri komi íslensk félagsliða væntanlega betur 
undirbúin til leiks í júní/júlí þegar Evrópumót hefjast. 
 

Knattspyrnufélag ÍA 
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Hjálagt drög að leikjaplani 2022. 

 
 
 

 

 


