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Reykjavík, 12. apríl 2016.

Breytingar á reglugerð KSÍ um knattspyrnuleikvanga
Ágætu félagar,
Á fundi stjórnar KSÍ 7. apríl sl. samþykkti stjórn KSÍ eftirfarandi breytingar á reglugerð KSÍ um
knattspyrnuleikvanga. Breytingar þessar byggja á ályktunartillögu sem lögð var fyrir og samþykkt á
70. ársþingi KSÍ 2016 og varðar breytingar á reglum um kurl í grasi, útbúnað leikvalla og úrskurðarvald
KSÍ um tæknilausnir.

Reglugerð KSÍ um knattspyrnuleikvanga; breytingar á ákvæðum 8.4.1 og 8.6.

8.1

Grein 8 – Yfirborð leikvallar
Yfirborð leikvallar skal vera slétt og jafnt. Yfirborði leikvallar skal haldið vel við.

8.2

Yfirborð leikvallar getur verið með grasi, knattspyrnugrasi (gervigrasi) eða möl.

8.3

Uppbygging og gerð yfirborðs fyrir velli með gras- eða malaryfirborði skal vera í samræmi við
viðurkenndar hönnunarleiðbeiningar, íslenskar eða erlendar, eftir því sem við á.
Leikvöllur með knattspyrnugrasi skal byggður samkvæmt kröfum framleiðanda þess
knattspyrnugrass sem valið er, en skal jafnframt uppfylla gildandi FIFA staðla; eða sambærilegan
staðal sem var í gildi þegar leikvöllurinn var byggður (UEFA staðal). Þegar yfirborð leikvallar með
knattspyrnugrasi er endurnýjað skal a.m.k. sá staðall uppfylltur, sem gildir fyrir þann flokk sem
leikvangurinn fellur undir þegar endurnýjun fer fram.

Til skýringar:
Í viðhaldi knattspyrnugrass er eindregið mælt með að fylgt sé leiðbeiningum framleiðanda. Slíkt
tryggir best uppgefinn líftíma grass og tryggir að framleiðsluábyrgð framleiðanda haldist í gildi.
8.4

1

Flokkar A, B og C.
8.4.1 Yfirborð leikvallar skal vera með grasi eða knattspyrnugrasi. Það skal vera:
- í góðu ásigkomulagi og vel haldið við.
- leikhæft allt keppnistímabilið innanlands (tímabil Íslandsmóts og bikarkeppni),
- grænt á lit, ef um knattspyrnugras er að ræða.
- Kurl í grasi skal vera af viðurkenndri gerð og án efna sem teljast
skaðleg heilsu eða mengandi.

8.4.2 Leikvöllur með grasi skal uppbyggður samkvæmt USGA (United States Golf
Association) staðli, eða sem næst honum. Undantekningar frá staðlinum skulu bornar
undir KSÍ til samþykkis.
8.4.3 Knattspyrnugras skal uppfylla FIFA** staðal þegar völlurinn er byggður (UEFA staðal ef
um eldri völl er að ræða), og vera með FIFA skírteini til staðfestingar og vera haldið vel við.
Leggja skal fram vottorð óháðrar rannsóknarstofu eða aðila sem KSÍ viðurkennir, vegna
knattspyrnugrass á leikvöllum í A, B og C flokki, sem staðfestir að grasið uppfylli FIFA**
staðal. Vottorðið má ekki vera eldra en 36 mánaða miðað við 1. maí ár hvert.
8.4.4 Leikvöllur með knattspyrnugrasi, sem ætlunin er að nota fyrir leik í Evrópukeppni, verður
að vera með úttekt á grasinu frá stofnun viðurkenndri af FIFA, og fengið FIFA skírteini upp
á það sem staðfestir að knattspyrnugrasið uppfyllir FIFA** staðal. Úttektin má ekki vera
eldri en 12 mánaða þegar leikurinn fer fram.
8.5

Flokkar D og E:
Yfirborð leikvallar getur verið með grasi, knattspyrnugrasi eða möl. Knattspyrnugrasið skal a.m.k
uppfylla FIFA* staðal þegar knattspyrnugrasið er lagt á völlinn.

8.6

Leikvöllur skal uppbyggður og/eða útbúinn nauðsynlegum og fáanlegum útbúnaði þannig að
hann geti verið í leikhæfu ástandi þrátt fyrir miklar rigningar, frostakafla eða þurrkatímabil á
keppnistímabilinu. Slíkur búnaður getur meðal annars verið jarðvegshitun undir velli,
frárennsliskerfi og vökvunarkerfi eða aðrar tæknilegar lausnir sem tryggja nauðsynleg gæði
leikvallar.

8.7.

Mælt er eindregið með því að grasvellir séu búnir jarðvegshitun þar sem aðstæður gefa tilefni
til að slíkur búnaður sé til staðar. Mælt er með því að undirhitun sé til staðar á völlum með
knattspyrnugrasi.

Samantekt
Á 70. ársþingi KSÍ var samþykkt ályktunartillaga um breytingar á ákvæðum 8.4. og 8.6. í reglugerð KSÍ
um knattspyrnuleikvanga. Með breytingunum á ákvæði 8.4. er í reglugerðinni ekki lengur gert skylt að
kurl í grasi þurfi að vera ljóst að lit, heldur aðeins af viðurkenndri gerð og án efna sem teljast skaðleg
heilsu eða mengandi. Með breytingunum á ákvæði 8.6. er í reglugerðinni ekki lengur gert skylt að
leikvellir séu útbúnir jarðföstu og sjálfstýrðu vökvunarkerfi, hvorki í flokki A né B við nýframkvæmdir
né á leikvöllum með knattspyrnugrasi. Þá verður í ákvæði 8.6. ekki lengur kveðið á um að KSÍ úrskurði
um tæknilausnir og samþykki sérhvern leikvöll. Breytingar þessar taka gildi þá þegar.

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

Klara Bjartmarz,
framkvæmdastjóri KSÍ.
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