KNATTSPYRNUSAMBAND ÍSLANDS
Aðildarfélög KSÍ
b.t. formanna/framkvæmdastjóra

Reykjavík, 20. mars 2015.

Breytingar á reglugerðum KSÍ
Ágætu félagar,
Á fundi stjórnar KSÍ 18. mars s.l. samþykkti stjórn KSÍ eftirfarandi breytingar á reglugerðum KSÍ tilí
samræmis við samþykktir 69. ársþings KSÍ 2015.

Reglugerð KSÍ um aga-og úrskurðarmál
Grein 13.1 í reglugerðinni orðast nú þannig:
13.1. Viðurlög við agabrotum ákvarðast sem hér segir:
13.1.1. Leikmaður sem fær eftirfarandi fjölda áminninga á sama keppnistímabili í skal
úrskurðaður í leikbann sem hér segir:
a) Í Íslandsmóti og Meistarakeppni KSÍ (telur saman)
 4 áminningar – bann í 1 leik í Íslandsmóti
 7 áminningar – bann í 1 leik í Íslandsmóti
 10 áminningar – bann í 1 leik í Íslandsmóti
 Þriðja hver áminning eftir það - bann í 1 leik í Íslandsmóti
b) Í bikarkeppni KSÍ
 2 áminningar – bann í 1 leik í bikarkeppni KSÍ
 4 áminningar – bann í 1 leik í bikarkeppni KSÍ
 Önnur hver áminning eftir það - bann í 1 leik í bikarkeppni KSÍ
Áminningar sem leikmenn í meistaraflokki fá í undankeppni telja ekki í aðalkeppni en
úrskurðir sem kveðnir hafa verið upp um leikbönn vegna þeirra gilda í keppninni. Áminningar
sem leikmenn í meistaraflokki fá í aðalkeppni telja ekki að loknum 8 liða úrslitum en úrskurðir
sem kveðnir hafa verið upp leikbönn vegna þeirra gilda í keppninni.
13.1.2. Leikmaður, sem vísað er af leikvelli einu sinni eða oftar á sama keppnistímabili, skal
fara sjálfkrafa í leikbann í næsta leik eða næstu leikjum sem hér segir:
a) Í Íslandsmóti og Meistarakeppni KSÍ (telur saman)
 brottvísun – sjálfkrafa bann í 1 leik í Íslandsmóti (eða Meistarakeppni KSÍ ef við á)
 2. brottvísun – sjálfkrafa bann í 2 leiki Í Íslandsmóti (og Meistarakeppni KSÍ ef við
á)
 3. brottvísun – sjálfkrafa bann í 3 leik í Íslandsmóti (og Meistarakeppni KSÍ ef við
á)
 4. brottvísun – sjálfkrafa bann í 4 leiki í Íslandsmóti (og Meistarakeppni KSÍ ef við
á)
1

 o.s.frv.
b) Í bikarkeppni KSÍ
 brottvísun –sjálfkrafa bann í 1 leik í bikarkeppni KSÍ
 2. brottvísun – sjálfkrafa bann í 2 leiki í bikarkeppni KSÍ
 3. brottvísun – sjálfkrafa bann í 3 leiki í bikarkeppni KSÍ
 o.s.frv.
13.1.3. Sé leikmanni vísað af leikvelli eftir að hann hefur hlotið áminningu, skal hann
eingöngu hljóta refsingu í samræmi við brottvísunina, þ.e. áminningin fellur niður.
13.1.4. Sé leikmanni vísað af leikvelli fyrir ofsalega framkomu, alvarlega grófan leik eða aðra
grófa óíþróttamannslega framkomu, skal refsa honum með leikbanni allt að 6 leikjum.
13.1.5. Aga- og úrskurðarnefnd er heimilt að setja leikmann í tímabundið
keppnisbann í öllum aldursflokkum, ef um alvarlegt eða ítrekað brot er að ræða.
13.2. Viðurlög aga- og úrskurðarnefndar í agamálum skal afplána í leikjum í Íslandsmóti og
meistarakeppni KSÍ annars vegar og hins vegar í bikarkeppni KSÍ nema annað sé tekið fram.
Viðurlög við brotum í innanhússknattspyrnu skal fara með skv. grein 13.10. og viðurlög
varðandi keppni í 7 manna liðum skal fara með skv. grein 13.11.
13.3. Agabrot framið á einu keppnistímabili hefur ekki ítrekunaráhrif á því næsta. Ef
leikmaður á eftir að taka út agaviðurlög þegar keppnistímabili lýkur, skal það gert í byrjun
næsta keppnistímabils viðkomandi leikmanns. Ofangreint nær aðeins til agaviðurlaga vegna
brottreksturs en ekki vegna áminninga. Flytjist leikmaður á milli aldursflokka um áramót, skal
hann taka út viðurlögin í nýjum aldursflokki.
Ákvæði til bráðabirgða fyrir keppnistímabilið 2015 varðandi óúttekin leikbönn: Óúttekið leikbann /
óúttekin leikbönn frá fyrra ári skulu tekin út í fyrstu leikjum keppnistímbilsins óháð ofangreindum
breytingum, þ.e. eins og verið hefur í fyrstu leikjum eins og þeir raðast af hálfu mótanefndar KSÍ,
gildir einu hvort um leiki í meistarakeppni, Íslandsmóti eða bikarkeppni er að ræða.
Skýringar
Með þessari reglugerðarbreytingu eru áminningar og brottvísanir meðhöndlaðar sérstaklega í
Íslandsmóti annars vegar og bikarkeppni KSÍ hins vegar. Áminningar og brottvísanir í meistarakeppni
KSÍ telja með Íslandsmóti.
Með breytingunni er ennfremur tryggt að að allir sitji við saman borð þegar aðalkeppni bikarkeppni
KSÍ hefst í meistaraflokki og áminningar í undankeppni telji ekki í aðalkeppni en þó fellur ekki leikbann
niður sem leikmaður hefur unnið til. Á sama hátt hætta áminningar að telja að loknum 8 liða úrslitum
(en ekki leikbann) sem þýðir að þó að leikmaður fái áminningu í undanúrslitum kemur það ekki í veg
fyrir þátttöku hans í úrslitaleik.
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Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót
Við bætast eftirfarandi bráðabirgðaákvæði í 33. grein, 2. flokkur kvenna :
11 MANNA LIÐ
Aldur: 19 ára á almanaksárinu og yngri.
Ákvæði til bráðabirgða 2015: Heimilt er að hafa þrjá eldri leikmenn í hverjum leik, sem eru 20 - 22 ára
á almanaksárinu (konur fæddar 1993, 1994 og 1995) og léku ekki með meistaraflokki félagsins í
næsta leik á undan.
Neðst í 7. grein um takmörkun á hlutgengi komi bráðabirgðaákvæði:
Ákvæði til bráðabirgða 2015: Heimilt er að hafa þrjá eldri leikmenn í hverjum leik í 2. aldursflokki
kvenna, sem eru 20 - 22 ára á almanaksárinu (konur fæddar 1993, 1994 og 1995) og léku ekki með
meistaraflokki félagsins í næsta leik á undan.
Skýring:
Samkvæmt þessari breytingu er heimilt að nota þrjá eldri leikmenn úr næstu þremur árgöngum fyrir
ofan 2. flokk. Umræddir leikmenn mega ekki hafa leikið í næsta leik á undan með meistaraflokki
félagsins. Þetta er tilraunaverkefni til eins árs og er stjórn KSÍ falið að meta hvernig til tekst og
ákveða framhaldið.

Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót
Grein 7.5. í reglugerðinni orðast nú þannig:
Félagi er heimilt að leyfa konum að taka þátt í keppni með liði karla í 3. aldursflokki og enn yngri
flokkum.
Skýring:
Með þessari breytingu er stúlkum heimilt að taka þátt í keppni með drengjum í 3. aldursflokki og
yngri (var áður 4. aldursflokki og yngri).

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

Klara Bjartmarz,
framkvæmdastjóri KSÍ.
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