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Aðildarfélög KSÍ
b.t. formanna/framkvæmdastjóra

Reykjavík, 12. apríl 2016.

Breytingar á reglugerð KSÍ um samninga, félagaskipti og stöðu leikmanna og félaga
Ágætu félagar,
Á fundi stjórnar KSÍ 7. apríl sl. samþykkti stjórn KSÍ eftirfarandi breytingar á reglugerð KSÍ um samninga,
félagaskipti og stöðu leikmanna og félaga. Breytingar þessar byggja í grundvallaratriðum á niðurstöðum
vinnuhóps um félagaskipti og samninga en skipan vinnuhópsins byggir á ályktunartillögu sem lögð var
fyrir og samþykkt á 68. ársþingi KSÍ þann 15. febrúar 2014. Tekið hefur verið tillit til þeirrar gagnrýni
sem kom fram á kynningarfundum um fyrirhugaðar breytingar og ákvað stjórn KSÍ að breyta þeim
hlutföllum sem það félag sem leikmaður er samningsbundinn við fær, áður en félagaskiptagjaldi er
skipt á milli uppeldisfélaga. Aðrar breytingar á reglugerðinni byggja á ályktunartillögu sem lögð var fyrir
og samþykkt á 70. ársþingi KSÍ 2016 og varðar breytingar á reglum um skráningargjald vegna
félagaskipta.
Reglugerð KSÍ um samninga, félagaskipti og stöðu leikmanna og félaga; breytingar á greinum 18 og
20.
18. gr. Félagaskiptagjald
18.1 Leikmaður, sem er samningsbundinn við félag, getur ekki haft félagaskipti, nema félagið og hann
séu sammála um að leysa hvorn annan frá samningnum. Eftir að samningur rennur út skulu
félagaskiptin hlíta ákvæðum þessarar greinar. Sömu ákvæði gilda í þessari grein um
leikmannssamninga og sambandssamninga.
18.2 Geri leikmaður samning við félag í fyrsta sinn, á því almanaksári sem leikmaðurinn verður 23 ára
eða fyrr þá skal það félag greiða gjald til þeirra félaga er leikmaðurinn hefur leikið með frá og
með því almanaksári er leikmaðurinn var 12 ára til og með því almanaksári er leikmaðurinn
verður 23 ára. Gjaldið skal nema 200.000 kr. þegar um leikmannssamning er að ræða og 100.000
kr. þegar um sambandssamning er að ræða og skiptist á milli félaganna í hlutfalli við þau
keppnistímabil er leikmaðurinn hefur leikið með viðkomandi félögum, skv. töflu þeirri er fram
kemur í ákvæði 20.2.2.
18.3 Ef leikmaður, sem hefur verið samningsbundinn, en þeim samningi er lokið, gerir samning við
nýtt félag á því almanaksári sem að leikmaðurinn verður 23 ára eða fyrr, skal það greiða fyrra
félaginu, sem hann var samningsbundinn við, félagaskiptagjald fyrir, í samræmi við ákvæði 18.2.
18.4 Félag skal standa skil á félagaskiptagjöldum áður en félagaskipti taka gildi. Ef slík krafa myndast
ekki fyrr en síðar, skal viðkomandi félag standa skil á félagaskiptagjöldum innan eins mánaðar
frá því að krafan myndast. Skal miðað við dagsetningu undirritunar samnings. Félagi, sem verður
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uppvíst að því að brjóta þessar reglur til að komast hjá greiðslum, skal skylt að greiða áfallnar
greiðslur með hæstu dráttarvöxtum frá þeim tíma sem greiðslan gjaldféll og KSÍ sömu upphæð í
sekt.
18.5 Þegar leikmaður skiptir um félag milli félaga innanlands, skal skráningargjald fylgja tilkynningu
um félagaskipti til skrifstofu KSÍ. Sama gjald greiðist við félagaskipti til landsins.
18.6 Til að félag haldi rétti sínum til félagaskiptabóta, skv. gr. 18.2, skal það hafið boðið leikmanninum
leikmannssamning með sannanlegum hætti eigi síðar en á því almanaksári sem að leikmaðurinn
verður 19 ára eða sambandssamning í þeim deildum þar sem ekki er heimilt að gera
leikmannssamning.
Sérákvæði fyrir leikmenn sem eru samningsleikmenn
20.1 Ef leikmaður, sem er samningsbundinn við félag, hyggst ganga til samninga um að leika með
erlendu félagi skulu þeir samningar fara fram í samráði við samningsfélagið. Samningaviðræður
vegna félagaskipta til erlendra félaga skulu taka mið af eftirfarandi vinnureglum:
20.1.1 Leikmaður semur sjálfur um eigin launagreiðslur.
20.1.2 Stjórn félagsins semur um félagaskiptabætur (uppeldisbætur) við erlenda félagið.
20.1.3 Leikmaður getur samið sérstaklega við stjórn félagsins um hlutdeild í félagaskiptagjaldinu. Sú
hlutdeild getur þó ekki orðið hærri en 10% af félagaskiptagjaldinu.
20.1.4 Samstöðubætur sem koma til við félagaskipti leikmanns til erlends félags skulu greiðast til
uppeldisfélaga samkvæmt reglum FIFA en félagaskiptabætur skiptast eftir ákvæðum
reglugerðar þessarar sem og uppeldisbætur samkvæmt reglum FIFA þegar að íslenskt félag á
rétt á uppeldisbótum skv. reglum FIFA þegar að atvik eru með þeim hætti að leikmaður hefur
hafnað tilboði félags um leikmannssamning, sbr. ákvæði 20.2. Skal í þeim efnum litið svo á að
í greiðslum, skv. ákvæðum 18.2. til 18.3., felist skilyrtar uppeldisbætur með þeim hætti að
félagið sem innt hefur af hendi greiðslu hefur aðeins að hluta greitt fyrir uppeldi leikmannsins,
en að félagið sem tekur við greiðslu eigi enn hlutdeild í greiðslu félagaskiptagjalds eða
uppeldisbóta eftir atvikum (þegar leikmaður hefur hafnað tilboði um leikmannssamning) nema
að um annað hafi verið samið. Félagið sem leikmaðurinn er samningsbundinn við eða var síðast
samningsbundinn við (þegar leikmaður hefur hafnað tilboði um leikmannssamning) fer með
samningagerð fyrir hönd allra félaga sem rétt geta átt á greiðslum fyrir leikmanninn skv.
reglugerð þessari og ber ábyrgð á að upplýsa önnur félag er rétt kunna að eiga til hlutdeildar í
félagaskiptagjaldi eða uppeldisbótum (þegar leikmaður hefur hafnað tilboði um
leikmannssamning) um efni samnings og skipta greiðslum á milli félaga.
20.2 Eigi félagaskiptin sér stað á því almanaksári sem að leikmaðurinn verður 23 ára gamall eða fyrr
og hafi leikmaður leikið fyrir annað félag/önnur félög á Íslandi frá og með því almanaksári sem
að leikmaðurinn var 12 ára gamall skal það/þau eiga hlutdeild í félagaskiptagjaldinu (á við allar
greiðslur sem koma til á grundvelli samnings um félagaskipti hvenær og hvernig sem þær koma
til greiðslu) og uppeldisbætur í þeim tilvikum sem leikmaður hefur hafnað tilboði um
leikmannssamning sem hér segir:
20.2.1 Félagið, sem leikmaðurinn er samningsbundinn við eða var samningsbundinn við, skal fá
endurgreiddan útlagðan kostnað vegna félagaskipta innanlands, og 75% fjárhæðarinnar sem
þá stendur eftir, þegar tekið hefur verið tilliti til hlutdeildar leikmanns ef einhver er, sbr. ákvæði
20.1.3.
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20.2.2 Afgangurinn skal skiptast milli þeirra félaga sem leikmaður lék með frá og með því almanaksári
sem leikmaðurinn var 12 ára í réttu hlutfalli við dvöl hans hjá hverju þeirra innan tímamarka
keppnistímabils, sbr. ofan, samkvæmt því sem greinir hér að neðan.
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 12 ára: 5%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 13 ára: 5%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 14 ára: 5%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 15 ára: 5%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 16 ára: 10%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 17 ára: 10%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 18 ára: 10%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 19 ára: 10%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 20 ára: 10%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 21 ára: 10%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 22 ára: 10%
– Tímabil þess almanaksár er leikmaðurinn verður 23 ára: 10%
20.2.3 Hafi félagið sem leikmaðurinn er samningsbundinn við, greitt öðru félagi sem leikmaðurinn lék
með áður en að hann gekk til liðs við félagið sem að hann er samningsbundinn við, vegna
félagaskipta og sú greiðsla hefur verið umfram það sem greiða ber samkvæmt 18. gr.
reglugerðar þessarar, skal þess getið í samningi aðila hvort að verið sé að greiða fyrir réttindi
þess félags sem leikmaðurinn gengur úr skv. gr. 20.2.2. skv. reglugerð þessari eða ekki.
20.2.4 Félag sem haft hefur leikmann á láni öðlast ekki rétt til hlutdeildar í félagaskiptagjaldi nema
sérstaklega hafi verið samið um það á milli félagsins sem leikmaðurinn var samningsbundinn
og þess félags sem fékk leikmanninn á láni.
20.2.5 Félagaskiptin skulu miðast við dagsetningu alþjóðlegs flutningsskírteinis.
20.2.6 Innlent félag sem gerir samning við erlent félag um félagaskipti leikmanns til erlenda félagsins
skal afhenda KSÍ afrit af samningi um félagaskipti. Þau félög sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta við félagaskiptin geta krafist nauðsynlegra gagna frá samningsfélaginu.
20.3 Ef ágreiningur verður um skiptinguna, skv. grein 20.2, skal heimilt að skjóta þeim ágreiningi til
samninga- og félagaskiptanefndar KSÍ. Er öllum félögum skylt að leggja önnur nauðsynleg gögn
fyrir samninga- og félagaskiptanefnd sem úrskurðar í málinu.
20.4 Geri leikmaður, sem var samningsbundinn félagi á Íslandi og gekk til liðs við erlent félag án þess
að félagaskiptagjald væri greitt, samning við annað félag á Íslandi innan árs eftir að samningi
hans við íslenska félagið lauk og á því almanaksári sem leikmaðurinn verður 23 ára eða fyrr, skal
nýja félagið greiða félagaskiptagjald samkvæmt grein 18.2.1. til þess félags sem hann var
samningsbundinn við áður, nema það hafi greitt sambærilegt félagaskiptagjald til erlenda
félagsins.
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Aðrar breytingar á reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga sem
ofangreindar breytingar kalla á.
Hugtök:
Liður 12 verði með eftirfarandi hætti. Félagaskiptagjald: Bætur skv. 18. gr. reglugerðar þessarar
Liður 13 verði með eftirfarandi hætti. Félagaskiptabætur: Bætur sem greiddar eru til íslenskra félaga
vegna félagaskipta samningsbundins leikmanns milli landa. (Bætur fyrir að leysa leikmann undan
samning sem eitt eða fleiri félög kunna að eiga hlutdeild í)
Liður 14 verði með eftirfarandi hætti. Uppeldisbætur: Bætur skv. reglum FIFA sem greiddar skulu
þeim félögum sem þjálfa leikmann frá 12 til 21 árs aldurs. Bæturnar skulu greiddar vegna félagaskipta
milli landa þegar leikmaður gerir fyrsta leikmannssamning.
Liður 16 verði með eftirfarandi hætti. Stuðlakerfi: Kerfi til að meta verðmæti leikmanna fyrir
Leyfiskerfi KSÍ. Stuðlakerfi kemur fram í viðauka við reglugerð þessa. Stuðull skal margfaldaður með
kr. 100.000,- og þannig fundið út bókfært verðmæti leikmanns.
Ákvæði 14.9 verður svohljóðandi:
Óheimilt er að setja inn í samninga ákvæði sem takmarka rétt félags við félagaskipti eða semja um það
með öðrum hætti. Félögum er þó heimilt að semja sín á milli við félagaskipti leikmanna um skiptingu
félagaskiptabóta, skv. gr. 20.2, og þá er félagi heimilt að semja við leikmann um hlutdeild í
félagaskiptagjaldi, sbr. gr. 20.1.3.
Ákvæði til gildistöku
Breytingar þessar taka gildi þann 16. maí 2016.
Ákvæði til bráðabirgða
Ákvæði breytinga þessara taka eingöngu til þeirra félagaskipta sem eiga sér stað eftir gildistöku þeirra
og ef félagaskipti til erlends félags eiga sér stað eftir gildistöku breytinga þessara skal skipting
félagaskiptabóta fara eftir reglugerð þessari eins og hún er eftir þessar breytingar nema að um annað
hafi verið samið með sannanlegum hætti.
Viðauki við reglugerðina
Stuðullinn er 10 fyrir leikmann sem er:
29 ára eða yngri og hefur leikið a.m.k. helming af A-landsleikjum Íslands undangengin 4 ár; eða
a.m.k. 20 A-landsleiki.
25 ára eða yngri og hefur leikið
a.m.k. helming af A-landsleikjum Íslands undangengin 3 ár;
eða
a.m.k. 15 A-landsleiki.
22 ára eða yngri og hefur leikið
a.m.k. helming af A-landsleikjum Íslands undangengin 2 ár;
eða
a.m.k. 10 A-landsleiki alls.
Stuðullinn er 7 fyrir leikmann sem nær ekki 10 en er
30 ára og hefur leikið a.m.k. helming af A-landsleikjum Íslands undangengin 4 ár;
eða
a.m.k. 20 A-landsleiki.
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29 ára eða yngri og hefur leikið
a.m.k. fjórðung af A-landsleikjum Íslands undangengin 4 ár;
eða
a.m.k. 12 A-landsleiki.
25 ára eða yngri og hefur leikið
a.m.k. fjórðung af A-landsleikjum Íslands undangengin 3 ár;
eða
a.m.k. 8 A-landsleiki.
22 ára eða yngri og hefur leikið
a.m.k. fjórðung af A-landsleikjum Íslands undangengin 2 ár;
eða
a.m.k. 4 A-landsleiki;
eða hefur leikið a.m.k. helming af U21-landsleikjum Íslands undangengin 2 ár.
Stuðullinn er 5 fyrir leikmann sem nær ekki 7 en er
31 árs og hefur leikið
a.m.k. helming af A-landsleikjum Íslands undangengin 4 ár;
eða
a.m.k. 20 A-landsleiki.
30 ára og hefur leikið a.m.k. fjórðung af A-landsleikjum Íslands undangengin 4 ár;
eða
a.m.k. 12 A-landsleiki.
29 ára eða yngri og hefur leikið a.m.k. 2 af A-landsleikjum Íslands undangengin 4 ár og a.m.k. 75 leiki í
0. deild;
eða
a.m.k. 4 landsleiki alls og a.m.k. 75 leiki í 0. deild.
25 ára eða yngri og hefur leikið a.m.k. 2 af A-landsleikjum Íslands undangengin 4 ár;
eða
a.m.k. 3 af A-landsleikjum Íslands;
eða
a.m.k. 5 af U21-landsleikjum Íslands og a.m.k. 40 leiki í 0. deild.
22 ára eða yngri og hefur leikið a.m.k. fjórðung af U21-landsleikjum Íslands undangengin 2 ár;
eða
2 af U21-landsleikjum Íslands undangengin 2 ár og a.m.k. 25 leiki í 0. deild.
Stuðullinn er 3 fyrir leikmann sem nær ekki 5 en er
32 ára og hefur leikið a.m.k. helming af A-landsleikjum Íslands undangengin 4 ár;
eða
a.m.k. 20 A-landsleiki. 31 árs og hefur leikið a.m.k. fjórðung af A-landsleikjum Íslands undangengin 4
ár;
eða
a.m.k. 12 A-landsleiki.
30 ára og hefur leikið a.m.k. 2 af A-landsleikjum Íslands undangengin 4 ár og 100 leiki í 0. deild;
eða
a.m.k. 4 A-landsleiki og a.m.k. 100 leiki í 0. deild. 29 ára eða yngri og hefur leikið a.m.k. 100 leiki í 0.
deild;
eða
a.m.k. 50 leiki í 0. deild, og 75 leiki í 0. deild eða 1.deild.
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25 ára eða yngri og hefur leikið a.m.k. 50 leiki í 0. deild;
eða a.m.k. 25 leiki í 0. deild og 50 leiki í 0. deild eða 1. deild.
22 ára eða yngri og hefur leikið a.m.k. 1 af A-landsleikjum eða U21-landsleikjum Íslands undangengin
3 ár;
eða
a.m.k. 25 leiki í 0. deild, og a.m.k. 3 leiki alls með einhverju af landsliðum Íslands;
eða
a.m.k. 50 leiki í 0. deild. eða 1. deild og a.m.k. 3 leiki alls með einhverju af landsliðum Íslands.
19 ára eða yngri og hefur leikið a.m.k. 15 leiki í 0. deild eða samtals 30 leiki í 0. deild. eða 1. deild eða
a.m.k. 10 leiki alls með einhverju af landsliðum Íslands.
Stuðullinn er 1 fyrir leikmann sem nær ekki 3.
Með leikjum í 0. deild teljast leikir í 1. deild fyrir 1995, leikir í aðalkeppni bikarkeppninnar og leikir í
Evrópukeppnum félagsliða. Með leikjum í 1. deild teljast allir leikir í 2. deild fyrir 1997. Stuðullinn
uppreiknast í lok nóvember ár hvert af skrifstofu KSÍ og leiki landslið í desember sama ár skal
afrekstuðullinn uppfærðum miðað við það. Aldur leikmanna miðast við næstkomandi áramót.
Stuðullinn telst síðan óbreyttur til loka næsta keppnistímabils.
Stuðullinn er 1 fyrir allar konur.
Framkvæmdastjóri KSÍ skal ákvarða afreksstuðul leikmanna, sem eru ekki íslenskir ríkisborgarar eða
voru ekki orðnir það fyrir 4 árum. Skal hann taka mið af styrkleika leikmannsins miðað við íslenska
leikmenn með hliðsjón af skilgreiningu afreksstuðulsins í grein hér að framan og skal það gert eigi
síðar en 1. mars árið eftir. Áfrýjun skal fylgja rökstudd greinargerð.
Félagi er heimilt að áfrýja flokkun leikmanns til samninga- og félagaskiptanefndar KSÍ og skal það gert
eigi síðar en 1. mars árið eftir. Skal þeirri áfrýjun fylgja rökstudd greinargerð.

Samantekt
Stjórn KSÍ ákvað á fundi sínum 7. apríl að samþykkja umfangsmiklar breytingar á reglugerð KSÍ um
félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga í samræmi við tillögur starfshópsins. Til viðbótar
við tillögur vinnuhópsins voru gerðar nokkrar smávægilegar breytingar í þeim tilgangi að gera
breytingarnar skýrari og til að fella breytingarnar að öðrum reglum sambandsins og regluverki FIFA.
Þetta er gert eftir kynningarfundi með aðildarfélögum þar sem almennt var vel tekið í þau sjónarmið
sem felast í tillögum starfshópsins. Einnig var leitað eftir viðbrögðum aðildarfélaga við skiptingu
uppeldisbóta skv. breyttum reglum en þær gera ráð fyrir skiptingu til félaga sem þjálfað hafa leikmann
frá 12 – 23 ára aldurs. Stjórn KSÍ barst sameiginleg tillaga frá 11 af 12 félögum í efstu deild karla þar
sem óskað var eftir því að fyrsta félag/félög leikmanns fengi ávallt fasta prósentu sem yrði 15% af
söluverði til erlends félags án tillits til þess um hve mörg uppeldisár væri að ræða frá 12 – 23 ára. Það
var hins vegar niðurstaða stjórnar KSÍ að haldi sig við það kerfi sem starfshópurinn lagði til enda er það
í takt við fyrirhugaðar reglugerðarbreytingar og byggir á sama kerfi og uppeldisbætur FIFA þar sem
hvert ár í uppeldi frá 12 – 23 ára er metið. Stjórn KSÍ ákvað að sölufélag skuli skv. reglugerðinni fá 75%
af söluverði að frádregnum 5% samstöðubótum og fyrra félagaskiptagjaldi en félög sem þjálfað hafa
leikmann frá 12 – 23 ára fái 25% af því sem eftir stendur. Vitanlega á félag sem selur leikmann í mörgum
tilfellum einnig hlutdeild í þeim 25%. Hins vegar er það mikil breyting að félög sem hingað til hafa
aðeins fengið lága félagaskiptaupphæð skv. stuðlakerfinu og nýja kerfinu innanlands munu fá hlutdeild
ef kemur til sölu leikmanns 23 ára eða yngri erlendis í samræmi við þau ár og kostnað sem félögin hafa
raunverulega lagt í þjálfun leikmanns. Rökin fyrir þessari breytingu frá tillögu starfshópsins eru þau að
miðað við þá hlutdeild sem starfshópurinn lagði til (25% til þess félags sem leikmaðurinn var
samningsbundinn við) væri ekki nægur hvati hjá því félagi til þess að komast að samkomulagi um
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félagaskipti leikmanna til erlendra félaga og gæti reglugerðarbreytingin því leitt til þess að í mörgum
tilfellum yrði ekkert af félagaskiptum til erlendra félaga og með því fengju uppeldisfélög ekkert í sinn
hlut.
Um breytingarnar:
1.
a.

b.

Breytingar á grein 18.2. og 18.3.:
Samkvæmt gr. 18.2 eru ekki lengur greiddar félagaskiptabætur fyrir samningslausan leikmann
ef félagaskipti hans fara fram á því almanaksári sem að leikmaðurinn verður 24 ára eða síðar.
Samkvæmt sömu grein skal hins vegar greiða félagaskiptagjald við félagaskipti leikmanns sem
gerir sinn fyrsta samning við hið nýja félag og félagaskiptin fara fram á því almanaksári sem
að leikmaðurinn verður 23 ára eða fyrr.
Að sama skapi skal greiða félagaskiptagjald þegar leikmaður sem hefur verið
samningsbundinn gengur til liðs við nýtt félag og gerir við það samning á því almanaksári sem
að leikmaðurinn verður 23 ára eða fyrr, samkvæmt gr. 18.3.
Samkvæmt greinum 18.2 og 18.3 skal félagaskiptagjald skiptast skv. ákvæði 20.2.2 en sú
skipting byggir á skiptingu FIFA á samstöðubótum. Með þessum breytingum er núverandi
stuðlakerfi lagt niður sem grunnur að félagaskiptagjaldi. Þó er lagt til að til bráðabirgða verði
núverandi stuðlakerfi notað við verðmat á leikmönnum í efnahagsreikning aðildarfélaga
vegna leyfiskerfis.

2.
Breyting á grein 18.6:
Með gr. 18.6 kemur inn nýtt ákvæði sem rætur á að rekja til gr. 6.3 í Viðauka IV í
félagaskiptareglugerð FIFA, sbr. og dóm CAS í málinu 2006 A 1152Ado Den Haag gegn Newcastle
(http://jurisprudence.tas-cas.org/sites/CaseLaw/Shared%20Documents/1152.pdf ). Í umræddri grein
er stemmt stigu við því að félög geti dregið að bjóða leikmönnum samning ætli þau að halda rétti til
uppeldisbóta. Út frá framangreindum dómi CAS má draga þá ályktun að ekki megi draga slíkt
samningsboð lengur en þangað til formlegu barna- og unglingastarfi leikmanns lýkur. Í dag miðast
það við lok 2.fl. eða það almanaksár sem að leikmenn verða 19 ára. Á þeim grunni er félögum gert að
ákveða sig eigi síðar en á því almanaksári sem að leikmaðurinn verður 19 ára hvort bjóða eigi honum
samning til þess að verja fjárfestinguna (halda rétti til framtíðar félagaskiptabóta) eða afskrifa
fjárfestingu og kostnað í þjálfun leikmannsins.
3.
Breytingar á 20 gr.:
20. gr. reglugerðar KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga fjallar um félagaskipti
samningsbundinna leikmanna á milli landa.
Sú megin breyting er á skiptingu félagaskiptagjalds að fallið er frá svokallaðri þriggja ára reglu frá og
með gildistöku nýrra reglna. Ný regla byggir á að félagaskiptagjaldi er skipt þannig að það félag sem
leikmaðurinn er samningsbundinn fær:
a) Útlagðan kostnað vegna fyrri félagaskipta leikmannsins greiddan.
b) Fyrstu 75% af því sem eftir stendur.
Það sem eftir stendur skiptist á milli félaga sem leikmaðurinn hefur verið hjá eftir þeim leiktímabilum
sem leikmaðurinn hefur leikið með þeim. Miðað er við þau almanaksár sem leikmaðurinn var 12 til 23
ára, sbr. töflu sem fram kemur í gr. 20.2.2. Hlutdeild leikmanns í félagaskiptabótum, sem getur að
hámarki verið 10%, dregst frá áður en skipting á milli félaga er reiknuð. Í viðauka með greinargerð
þessari eru settir fram nokkrir útreikningar á skiptingu félagaskiptagjalds í dæmaskyni.
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4.
Reglur FIFA um uppeldisbætur:
Reglur FIFA um uppeldisbætur gera ráð fyrir að uppeldisbætur komi til vegna félagaskipta á milli
landa á ósamningsbundnum leikmönnum sem eru 23 ára og yngri.
Þá gera reglur FIFA einnig ráð fyrir að uppeldisbætur séu greiddar vegna félagaskipta á milli landa
þegar að svo til háttar:
•
Þegar leikmaður verður samningslaus vegna þess að samningur hans rennur út, og
•
a.m.k. 60 dögum áður en að samningur leikmanns rann út gerði samningsfélag
leikmanninum tilboð um nýjan samning sem var a.m.k. á jafn góðum kjörum og sá
samningur sem rann út, en
•
leikmaðurinn hafnaði þeim samning.
Þær breytingar sem hér eru lagðar fram gera ráð fyrir að þegar skylda til uppeldisbóta myndast með
þeim hætti sem hér er lýst þá sé farið með skiptingu slíkra bóta eins og um félagaskiptabætur
samningsbundinna leikmanna. Að sama skapi er rétt að vekja athygli félaga á því að þau geta tapað
rétti til uppeldisbóta geri þau leikmanni ekki tilboð um nýjan samning með sannanlegum hætti a.m.k.
60 dögum áður en að gildandi samningur rennur út.
5.
Grein 20:
Í gr. 20.2.3 er vakinn athygli á því að þegar greitt hefur verið hærra félagaskiptagjald en fram kemur í
gr. 18.2 skuli það koma fram í samningi á milli félaga hvort verið sé að greiða fyrir réttindi skv. gr.
20.2.2 að öllu eða einhverju leyti. Vakinn er athygli á því að almennt samningsfrelsi gildir um
félagaskipti samningsbundinna leikmanna og er félögum frjálst að semja um réttindi þau sem þau
eiga í viðkomandi leikmönnum.
Í gr. 20.2.4 er kveðið svo á um að lánssamningar veiti ekki félagi sem haft hefur leikmann á láni rétt til
hlutdeildar í félagaskiptagjaldi nema sérstaklega sé um það samið.
Með gr. 20.2.6 er það gert skilt að afhenda KSÍ afrit af samningi um félagaskipti til erlends félags.
Önnur ákvæði 20. gr. þarfnast ekki skýringa.
6.
Grein 14.9 og gildistaka:
Til viðbótar framangreindum breytingum hefur stjórn KSÍ ákveðið að gera breytingar á gr. 14.9 sem
fela í raun ekki í sér efnislegar breytingar frá því sem verið hefur en áréttar það samningsfrelsi sem
félög og leikmann hafa varðandi félagaskiptabætur. Vakinn er athygli á því að samningar sem fela í
sér frávik frá þessum reglum séu gerðir með sannanlegum hætti.
Breytingar þessar taka gildi þann 16. maí 2016 eða þegar fyrri félagaskiptagluggi 2016 er liðinn.
Munu reglur þessar gilda um öll félagaskipti bæði innanlands og á milli landa nema um annað hafi
verið samið eða ef reglur FIFA eiga beint við.
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Reglugerð KSÍ um samninga, félagaskipti og stöðu leikmanna og félaga – Skráningargjald
Á fundi sínum 7. apríl samþykkti stjórn KSÍ breytingar á eftirfarandi ákvæðum á reglugerð KSÍ um
samninga, félagaskipti og stöðu leikmanna og félaga.
Reglugerð KSÍ um samninga, félagaskipti og stöðu leikmanna og félaga; breytingar á grein 15.3.
15.3.
Þegar tilkynning um félagaskipti er fullfrágengin, undirrituð af leikmanni, félagi sem gengið er úr og
félagi sem gengið er í, auk þess sem skráningargjald er greitt, skal gefa út keppnisleyfi sem tekur gildi
með nýju félagi næsta dag eftir að öllum ofangreindum formsatriðum hefur verið fullnægt.
15.3.1
Skráningargjald félagaskipta leikmanna 16 ára og eldri skal vera kr. 2.000,-. Skráningargjald
félagaskipta leikmanna yngri en 16 ára skal vera kr. 1.000,-.
15.3.2
Skráningargjald, skv. gr. 15.3.1., skal falla niður sé um að ræða félagaskipti leikmanns á milli félaga
sem tefla fram sameiginlegu keppnisliði í 2. flokki karla og/eða kvenna.
Til samræmis var orðalagi ákvæða 18.9. (18.8. í nýrri reglugerð) og 19.7. einnig breytt en þar var
orðinu „skrásetningargjald“ breytt í skráningargjald.

Samantekt
Á 70. ársþingi KSÍ var samþykkt að fella niður skráningargjald fyrir félagaskipti leikmanna á milli félaga
sem tefla fram sameiginlegu keppnisliði í 2. flokki karla og/eða kvenna. Er framangreind
reglugerðarbreyting til samræmis við þá samþykkt. Um leið var orðalag reglugerðarinnar samræmt, en
í ákvæðum 15.3., 18.9. og 19.7. var orðinu „skrásetningargjald“ breytt í „skráningargjald“. Breytingar
þessar taka þegar gildi. Athygli er vakin á því að félög skulu upplýsa skrifstofu KSÍ þegar um slík tengsl
á milli félaga er að ræða um leið og félagaskiptaeyðublað er sent til afgreiðslu. Munu breytingar vera
gerðar á eyðublaði KSÍ vegna félagaskipta til að auðvelda félögum að upplýsa skrifstofu KSÍ um slíkt.

Ef frekari upplýsinga er óskað þá vinsamlegast hafið samband við undirritaða.

Klara Bjartmarz,
framkvæmdastjóri KSÍ.
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