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Tillaga um breytingu
á lögum KSÍ
– Fjölgun deilda–
Lagt er til við ársþing KSÍ eftirfarandi breyting á lagaákvæði 33.1 og viðeigandi breytingar á
reglugerð KSÍ um knattspyrnumót:
Lagagreinin hljóðar svo:
33. grein - Knattspyrnumót
33.1. Í Íslandsmóti meistaraflokks karla skal þátttakandi liðum skipt í 4 deildir, 0. deild skal
skipuð 12 liðum, 1. deild 12 liðum, 2. deild 12 liðum og 3. deild skal skipuð þeim aðilum, sem
ekki eiga lið i þremur efstu deildunum.

Greinin hljóði svo, breytingar feitletraðar:
33. grein - Knattspyrnumót
33.1. Í Íslandsmóti meistaraflokks karla skal þátttakandi liðum skipt í 5 deildir, 0. deild skal
skipuð 12 liðum, 1. deild 12 liðum, 2. deild 12 liðum, 3 deild 10 liðum og 4. deild skal skipuð þeim
aðilum, sem ekki eiga lið i fjórum efstu deildunum.
Ákvæði til bráðabirgða 2012.:
Í 4. deild karla skal fyrst leikið 2013 og því skal 3. deild karla 2012 leikin skv. sama fyrirkomulagi
og 3. deild karla 2011.
Tvö efstu lið 3.deildar 2012 færast í 2.deild en 2 neðstu lið 2.deildar 2012 færast niður og leika í
hinni nýju 3.deild 2013. Öll lið sem vinna sér þátttökurétt í úrslitakeppni 3.deildar karla árið 2012 að
undanskildum þeim liðum sem leika til úrslita (og hafa því unnið sér sæti í 2.deild 2013) , vinna sér
sæti í 3.deild karla árið 2013.
Liðin sem lenda í þriðja sæti í riðlakeppni 3.deildar 2012 leika úrslitaleik um sæti í 3.deild 2013.
Fyrirkomulagið verður með þeim hætti að leiknir verða hreinir úrslitaleikir, á hlutlausum velli milli
liðssins í 3. sæti A riðls og liðsins í 3.sæti C riðli annars vegar og liðsins í 3.sæti B riðils og 3.sæti
D riðils hinsvegar. sigurvegarar leikjann vinna sér sæti í hinni nýju 3.deild árið 2013.
Ákveði mótanefnd að hafa fleiri eða færri riðla í 3.deild en fjóra árið 2012, ákveður stjórn KSÍ
keppnisfyrirkomulag um laust sæti í 3.deild árið 2013.
Öll þau félög sem ekki vinna sér með þessum hætti sæti í 3.deild karla árið 2013 skulu leika í
4.deild árið 2013.
Greinargerð:
Ýmsar ástæður eru fyrir tillöguni þar helst að getumunur á milli liða í núverandi 3.deild er mikill og
tvö til fjögur neðstu lið riðilsins standa hinum yfirleitt langt að baki. Einnig er talsvert meiri
utandeildar stimpill á mörgum liðum þarna og því möguleiki að byggja upp deild fyrir minni félög
utan af landi sem styrkir þá starfið þeirra. Fall úr 2.deild karla verður ekki jafn mikið áfall og því
líklegra að bæjarfélög utan af landi nái að taka þátt í alvöru deildarkeppni sem stendur ekki og
fellur með einum leik yfir sumarið í úrslitakeppninni. Breiddinn í íslenskum fótbolta ætti að aukast
og hin nýja 4.deild yrði sennilega mun jafnari riðlakeppni en nú er.
Leiknir R og KB

