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

 
Þingskjal 8 

 
Tillaga til lagabreytinga 

– Efsta 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: 
 
Eftirfarandi breyting er lögð til í grein 33:  

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 tvöföld umferð ásamt úrslitakeppni. Í úrslitakeppni skal leikin 
einföld umferð á milli sex efstu liða annars vegar og á milli sex neðstu liða hins vegar skv. nánara 
fyrirkomulagi í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót. Í öðrum öllum 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. 

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 

Í desember 2019 skipaði stjórn KSÍ starfshóp sem átti að leggja mat á þá kosti sem nefndir hafa 
verið um mögulegar útfærslur á breyttu keppnisfyrirkomulagi í Pepsi Max deild karla. Sá 
starfshópur hafði ekki mikinn tíma til umráða og skilaði af sér niðurstöðu í lok janúar 2020. Var 
það mat starfshópsins að umræðan innan hreyfingarinnar, hvort heldur væri á milli félaga eða 
innan einstakra félaga, væri of skammt á veg komin til þess að hægt hafi verið að ná fram 
niðurstöðu á þeim tímapunkti. Jafnframt kom fram í niðurstöðu þess hóps að horfa ætti til þess 
að breytt keppnisfyrirkomulag ætti að taka gildi 2022. Á ársþingi KSÍ í febrúar 2020 kom fram 
tillaga frá ÍA um fjölgun liða í Pepsi Max deild karla. Sú tillaga hafði ekki fengið mikla umfjöllun 
innan hreyfingarinnar í aðdraganda þingsins. Niðurstaðan var sú að þingið samþykkti að skipaður 
yrði starfshópur til að fara ítarlega yfir málið og þá kosti sem reifaðir höfðu verið. 
 
Starfshópurinn skilaði frá sér ítarlegri skýrslu til stjórnar KSÍ þann 17. desember sl. og má lesa 
skýrsluna í heild sinni hér: Skýrsla starfshóps 2020 - Um fjölgun leika í Pepsi karla.pdf (ksi.is)  
 
Í niðurstöðukafla skýrslu starfshópsins kemur fram: Tólf liða deild, þar sem leikið er heima og að 
heiman líkt og nú er, skipta síðan deildinni í tvo hluta og leika til úrslita, er að mati hópsins sú 
aðferð sem samræmist best þeim markmiðum sem hópurinn setti sér. Úrslitakeppni mótsins 
eykur spennu og gæði leikjanna, mikil keppni getur skapast um að ná 6. sæti deildarinnar í fyrri 
hluta mótsins. Þetta form með hæfilegri fjölgun leikja, er eitthvað nýtt sem gefur ýmis markaðsleg 
tækifæri m.a. í sölu markaðsréttinda. Líklegt er að aðsókn á leiki aukist, sérstaklega í 
úrslitakeppninni. Þessi aðferð er að mati hópsins best til þess fallin að auka tekjur félaganna. 
Breytingin hefði ekki áhrif á aðrar deildir og fjölda liða í Pepsi Max deild karla. Fjöldi landa notar 
svipað mótafyrirkomulag í sínum löndum.  
 
Að teknu tilliti til ofangreindra þátta þá leggur stjórn KSÍ til að frá og með keppnistímabilinu 2022 
verði keppnisfyrirkomulagi Pepsi Max deildar karla breytt og leikið með 12 liðum sem byrja á því 
að leika tvöfalda umferð (heima og að heiman). Að því loknu verði mótinu skipt upp í efri og neðri 
hluta. 6 félög í hvorum hluta sem leika einfalda umferð, þ.e. 5 leiki pr. lið. Í úrslitakeppni efri 
hlutans er leikið um Íslandsmeistaratitilinn og sæti í Evrópukeppnum félagsliða. Í úrslitakeppni 
neðri hlutans er leikið með sambærilegum hætti um að forðast fall. Félögin taka með sér stigin 
úr fyrri hluta mótsins. Röð liða í fyrri hluta mótsins ræður því hvaða félög fá fleiri heimaleiki í 
úrslitakeppni mótsins. Þannig myndu lið nr. 1,2,3 og 7,8,9 fá þrjá heimaleiki en hin liðin tvo 
heimaleiki. Nánari útlistun á fyrirkomulagi í úrslitakeppni yrði komið fyrir í reglugerð KSÍ um 
knattspyrnumót af stjórn KSÍ. 

 
Stjórn KSÍ 

https://www.ksi.is/library/Skrar/Motamal/Sk%c3%bdrsla%20starfsh%c3%b3ps%202020%20-%20Um%20fj%c3%b6lgun%20leika%20%c3%ad%20Pepsi%20karla.pdf

