Dreifibréf nr. 2

Aðildarfélög KSÍ
Reykjavík, 11. febrúar 2008.

Varðar:

Breytingar á reglugerðum KSÍ samþykktar á fundi stjórnar 8. feb. 2008

Stjórn KSÍ samþykkti eftirfarandi breytingar á reglugerðum KSÍ á fundi sínum
8. febrúar 2008. Í samræmi við 18. gr. laga KSÍ eru þessar breytingar nú
kynntar aðildarfélögum með bréfi þessu.

Breyting á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót
– Stigakeppni –
Grein 21.3. breytist þannig:
Núgildandi grein 21.3.
21.3. Sigurvegari í stigakeppni er það lið sem hlýtur flest stig og í 2. sæti er það lið
sem hlýtur næst flest stig o.s.frv. Röð liða í stigakeppni ákvarðast nánar
samkvæmt eftirfarandi:
a.
Fjöldi stiga.
b.
Markamismunur (skoruð mörk að frádregnum fengnum mörkum).
c.
Fjöldi skoraðra marka.
d.
Fjöldi stiga í innbyrðis leikjum.
e.
Markamismunur í innbyrðis leikjum.
f.
Fjöldi skoraðra marka í innbyrðis leikjum.
g.
Fjöldi skoraðra marka á útivelli í innbyrðis leikjum.
Ef úrslit fást ekki skv. framangreindu í meistaraflokki, skulu liðin leika
úrslitaleik (úrslitaleiki ef fleiri en tvö lið) ef nauðsyn krefur, en í öðrum
flokkum skal ákvarða röð með hlutkesti.

1

Dreifibréf nr. 2

Ný grein 21.3.
21.3. Sigurvegari í stigakeppni er það lið sem hlýtur flest stig og í 2. sæti er það lið
sem hlýtur næst flest stig o.s.frv. Röð liða í stigakeppni ákvarðast nánar
samkvæmt eftirfarandi (sbr. þó grein 21.4):
a.
Fjöldi stiga.
b.
Markamismunur (skoruð mörk að frádregnum fengnum mörkum).
c.
Fjöldi skoraðra marka.
d.
Fjöldi stiga í innbyrðis leikjum.
e.
Markamismunur í innbyrðis leikjum.
f.
Fjöldi skoraðra marka í innbyrðis leikjum.
g.
Fjöldi skoraðra marka á útivelli í innbyrðis leikjum.
Ef úrslit fást ekki skv. framangreindu í meistaraflokki, skulu liðin leika
úrslitaleik (úrslitaleiki ef fleiri en tvö lið) ef nauðsyn krefur, en í öðrum
flokkum skal ákvarða röð með hlutkesti.
Við bætist grein 21.4. um stigakeppni 7 manna liða í 5. aldursflokki eða
yngri
21.4

Í keppni 7 manna liða í 5. aldursflokki eða yngri skal röð ákvarðast
samkvæmt eftirfarandi:
a.
Fjöldi stiga.
b.
Fjöldi stiga í innbyrðis leikjum.
c.
Hlutkesti.

Breytingin tekur gildi frá og með 8. febrúar 2008.
Í breytingunni felst að markamismunur ákvarðar ekki röð liða í keppni 7 manna liða í
5. aldursflokki eða yngri heldur einungis fjöldi stiga.
Breyting á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót
– Íslandsmót 2. flokks karla –
Grein 25.1. breytist þannig:
Núgildandi grein 25.1.1.
25.1.1. Liðum skal skipt í deildir eftir getu. A deild skal skipuð 8 liðum, B deild 8 liðum
og C deild skal skipuð þeim félögum sem ekki eiga lið í A eða B deild. Heimilt
er að skipta C deild í riðla. Sigurvegari í A deild telst Íslandsmeistari.
Ný grein 25.1.1.
25.1.1. Liðum skal skipt í deildir eftir getu. A deild skal skipuð 10 liðum, B deild 10
liðum og C deild skal skipuð þeim félögum sem ekki eiga lið í A eða B deild.
Heimilt er að skipta C deild í riðla. Sigurvegari í A deild telst Íslandsmeistari.
Ákvæði til bráðabirgða 2008:
Mótanefnd KSÍ ákvarðar hvaða ný lið taka sæti í A og B deild vegna fjölgunar liða í A
deild úr 8 í 10 og í B deild úr 9 í 10 árið 2008, með hliðsjón af 25.1.4.
Breytingin tekur gildi frá og með 8. febrúar 2008.
Í breytingunni felst að liðum í A og B deildum Íslandsmóts 2. flokks karla er fjölgað í
10 í hvorri deild og skal mótanefnd ákvarða hvaða lið taka sæti í A og B deild 2008.
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Breyting á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót
– Íslandsmót 5. flokks karla og kvenna –

Grein 28 breytist þannig:
Núgildandi grein 28
28.gr.
5. flokkur karla
Aldur: 12 ára á almanaksárinu og yngri.
Leiktími: 40 mín. (2 x 20 mín.)
Leikhlé: 5 mín.
Framlenging: 15 mín. (2 x 7.5 mín.)
Leikmannaskipti: Skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7 manna liðum.
Stærð knattar: 4.
28.1. Íslandsmót
28.1.1. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um
knattspyrnumót nema annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7
manna liðum.
28.1.2. Keppnin skal vera svæðakeppni og skal landinu skipt í 4 svæði: Suður- og
Vesturland (A, B og C riðill), Vestfirðir (D riðill), Norðurland (E riðill) og
Austurland (F riðill). Keppnin er stigakeppni (sigur í B liði gefur 2 stig).
28.1.3. Hverju félagi, sem tilkynnir þátttöku, er skylt að senda tvö lið til keppni, A og
B lið. Auk þess er þeim félögum er þess óska heimilt að senda C og D lið í
mótið. Mótanefnd KSÍ getur veitt undanþágu og gefið heimild til að senda eitt
lið til keppni, A lið.
28.1.4. Sameiginlegur stigafjöldi A og B liðanna ræður röð félaganna. Stigafjöldi C
og D liða skal reiknaður óháð keppni A og B liða. Leitast skal við að C og D lið
leiki í sama riðli og A og B lið. Taki aðeins A lið þátt í mótinu getur það ekki
unnið sér rétt til þátttöku í úrslitakeppni. Úrslitakeppni C og D fer fram eftir
ákvörðun mótanefndar.
28.1.5. Þau tvö félög sem verða neðst í A riðli falla næsta keppnisár niður í B riðil en
tvö efstu félögin í B riðli taka sæti þeirra í A riðli. Þau tvö félög sem verða
neðst í B riðli falla næsta keppnisár niður í C riðil en tvö efstu félögin í C riðli
taka sæti þeirra í B riðli.
28.1.6. Mótanefnd skal leitast við að hafa ekki færri leiki en átta á hvert lið.
28.1.7. Mótanefnd er heimilt að láta keppni á einstökum svæðum fara fram í
hraðmótum, ef viðkomandi aðilar æskja þess og er þá heimilt að stytta
leiktímann
28.1.8. Eftir svæðakeppni skal fara fram úrslitakeppni um Íslandsmeistaratitilinn og
skal skipa félögum í fjóra riðla sem hér segir:
Riðill 1: A1, A3 og C1.
Riðill 2: A4, B2 og B3.
Riðill 3: A2, E1 og D1.
Riðill 4: B1, E2 og F1.
Ef keppni fer ekki fram í D riðli skal lið F2 koma í stað D1.
28.1.9. Riðlar 1 og 2 skulu fara fram á Suður- eða Vesturlandi, en riðlar 3 og 4 á
Vestfjörðum,
Norður- eða Austurlandi. Leika skal sem hér segir:
Leikdagar 1.1: A1 - A3, A4 - B2, E1 - A2 og B1 - E2.
Leikdagur 1.2: A1 - C1, A4 - B3, E1 - D1 og B1 - F1.
Leikdagur 2.1: A3 - C1, B2 - B3, A2 - D1 og E2 - F1.
Leikdagur 2.2: 1R1 - 2R2, 2R1 - 1R2, 1R3 - 2R4 og 2R3 - 1R4.
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Leikdagur 3: Sigurvegari 1R1 - 2R2 - sigurvegari 2R1 - 1R2 og sigurvegari
1R3 - 2R4 - sigurvegari 2R3 - 1R4.
(Hér táknar A1: Lið nr. 1 í A riðli í undankeppni o.s.frv. og 1R1: Lið nr. 1 í
riðli 1 í úrslitakeppni o.s.frv.)
28.1.10. Leikirnir, sem taldir eru upp á leikdögum 2.2 og 3 og leikurinn um
Íslandsmeistaratitilinn skulu fara þannig fram, að B lið skal leika á undan A
liði. Þá er leikið eftir útsláttarfyrirkomulagi þannig, að það félag sem hlýtur
fleiri stig samanlagt úr leikjum B og A liðanna telst sigurvegari. Ef stigin eru
jöfn eftir leik A liðanna skal framlengt og sé enn jafnt skal fara fram
vítaspyrnukeppni. Sigurvegarar á leikdegi 3 skulu síðan leika um
Íslandsmeistaratitilinn viku síðar samkvæmt ákvörðun mótanefndar. KSÍ skal
greiða allan ferðakostnað við leikinn og skal hann miðast við 25 manns.
28.1.11. Leikmaður getur aðeins verið hlutgengur með einu liði (A, B, C eða D) sama
leikdaginn.
Leikmaður getur aðeins leikið fyrir eitt lið félags (A, B, C, D lið) í úrslitakeppni.
Þegar félag er með tvö A og B lið í móti gildir: Leikmaður sem leikið hefur
með liði 1 (A eða B lið) er ekki heimilt að leika með liði 2 fyrr en eftir næsta
leik hjá liði 2 þar á eftir.
28.1.12. Svæðakeppnin skal hefjast í maílok og ljúka í vikulok um miðjan ágúst en
úrslitakeppnin um Íslandsmeistaratitilinn skal hefjast á næsta miðvikudegi.

Ný grein 28
28.gr.
5. flokkur karla
Aldur: 12 ára á almanaksárinu og yngri.
Leiktími: 40 mín. (2 x 20 mín.)
Leikhlé: 5 mín.
Framlenging: 15 mín. (2 x 7.5 mín.)
Leikmannaskipti: Skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7 manna liðum.
Stærð knattar: 4.
28.1. Íslandsmót
28.1.1. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um
knattspyrnumót nema annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7
manna liðum.
28.1.2. Keppnin skal vera svæðakeppni og skal landinu skipt í 4 svæði: Suður- og
Vesturland (A, B og C riðill), Vestfirðir (D riðill), Norðurland (E riðill) og
Austurland (F riðill). Keppnin er stigakeppni.
28.1.3. Keppni fer fram í A, B, C og D liðum.
28.1.4. Leitast skal við að B, C og D lið leiki í sama riðli og A lið.
28.1.5. Þau tvö félög sem verða neðst í A riðli falla næsta keppnisár niður í B riðil en
tvö efstu félögin í B riðli taka sæti þeirra í A riðli. Þau tvö félög sem verða
neðst í B riðli falla næsta keppnisár niður í C riðil en tvö efstu félögin í C riðli
taka sæti þeirra í B riðli.
28.1.6. Mótanefnd skal leitast við að hafa ekki færri leiki en átta á hvert lið.
28.1.7. Mótanefnd er heimilt að láta keppni á einstökum svæðum fara fram í
hraðmótum, ef viðkomandi aðilar æskja þess og er þá heimilt að stytta
leiktímann
28.1.8. Eftir svæðakeppni skal fara fram úrslitakeppni A-liða um
Íslandsmeistaratitilinn. Úrslitakeppni B liða skal fara fram á sama hátt, en
úrslitakeppni C og D liða fer fram samkvæmt ákvörðun mótanefndar.
Í keppni A og B liða skal skipa félögum í þrjá riðla með fjórum liðum sem hér
segir:
Riðill 1: A1, A4, B3 og D1.
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Riðill 2: A2, B2, E1 og F1.
Riðill 3: A3, B1, E2 og C1.
Ef keppni fer ekki fram í D riðli skal lið F2 koma í stað D1
Leika skal sem hér segir:
Umferð 1: A1-D1, B3-A4, A2-F1, B2-E1, A3-C1, E2-B1
Umferð 2: D1-A4, A1-B3, F1-E1, A2-B2, C1-B1, A3-E2
Umferð 3. B3-D1, A4-A1, B2-F1, E1-A2, E2-C1, B1-A3
28.1.9. Sigurvegarar í úrslitariðlunum ásamt því liði sem er með bestan árangur í 2.
sæti leika til úrslita viku síðar, þannig að þau mætast fyrst í undanúrslitum
og sigurvegararnir síðan í úrslitaleik. Í undanúrslitum skal dregið um hvaða
lið mætast, þó þannig að lið úr sama úrslitariðli mætist ekki. KSÍ skal greiða
allan ferðakostnað við þessa leiki í keppni A og B liða. Skal hann miðast við
13 manns í hverju liði.
28.1.10. Leikmaður getur aðeins verið hlutgengur með einu liði (A, B, C eða D) sama
leikdaginn. Þegar félag er með tvö A og B lið í móti gildir: Leikmanni, sem
leikið hefur með liði 1 (A eða B lið), er ekki heimilt að leika með liði 2 fyrr en
eftir næsta leik hjá liði 2 þar á eftir.
Leikmaður getur aðeins leikið fyrir eitt lið félags (A, B, C eða D lið) í
úrslitakeppni og skal almennt miða við að leikjahæstu leikmenn hvers liðs fyrir
sig í riðlakeppni leiki einnig fyrir viðkomandi lið félagsins í úrslitakeppni.
Eftirfarandi takmörkunum skal fylgt: Sjö leikjahæstu leikmenn A liðs (að því
jöfnu þeir sem eru oftast í byrjunarliði) eru ekki hlutgengir með B liði í
úrslitakeppni. Átta leikjahæstu leikmenn A liðs og 7 leikjahæstu leikmenn B
liðs eru ekki hlutgengir með C liði í úrslitakeppni. Átta leikjahæstu leikmenn A
og B liðs og 7 leikjahæstu leikmenn C liðs eru ekki hlutgengir með D liði í
úrslitakeppni.
28.1.11. Ef félag skilar ekki inn útfylltri leikskýrslu fyrir svæðakeppnina fyrir öll lið
viðkomandi félags (A, B, C og D lið) áður en úrslitakeppni hefst getur það
ekki fengið þátttökurétt í úrslitakeppni 5. flokks, og tekur næsta lið í
svæðakeppni sæti þess.
28.1.12. Svæðakeppnin skal hefjast í maílok og ljúka í vikulok í síðari hluta ágúst en
úrslitakeppnin um Íslandsmeistaratitilinn skal hefjast viku síðar.
Grein 36 breytist þannig:
Núgildandi grein 36
36.gr.
5. flokkur kvenna
Aldur: 12 ára á almanaksárinu og yngri.
Leiktími: 40 mín. (2 x 20 mín.)
Leikhlé: 5 mín.
Framlenging: 15 mín. (2 x 7.5 mín.)
Skiptingar: Skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7 manna liðum.
Stærð knattar: 4.
36.1. Íslandsmót
36.1.1. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um
knattspyrnumót nema annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7
manna liðum
36.1.2. Keppnin skal vera svæðakeppni og skal landinu skipt í 4 svæði: Suður- og
Vesturland (A, og B riðill), Vestfirðir (D riðill), Norðurland (E riðill) og
Austurland (F riðill). Keppnin er stigakeppni (sigur í B liði gefur 2 stig).
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36.1.3. Hverju félagi, sem tilkynnir þátttöku, er skylt að senda tvö lið til keppni, A og
B lið. Auk þess er þeim félögum er þess óska heimilt að senda C og D lið í
mótið. Mótanefnd KSÍ getur veitt undanþágu og gefið heimild til að senda eitt
lið til keppni, A lið.
36.1.4. Sameiginlegur stigafjöldi A og B liðanna ræður röð félaganna. Stigafjöldi C og
D liða skal reiknaður óháð keppni A og B liða. C og D lið leika í sama riðli og A
og B lið. Taki aðeins A lið þátt í mótinu getur það ekki unnið sér rétt til
þátttöku í úrslitakeppni.
36.1.5. Þau tvö félög sem verða neðst í A riðli falla næsta keppnisár niður í B riðil en
tvö efstu félögin í B riðli taka sæti þeirra í A riðli.
36.1.6. Mótanefnd skal leitast við að hafa ekki færri leiki en átta á hvert lið.
36.1.7. Mótanefnd er heimilt að láta keppni á einstökum svæðum fara fram í
hraðmótum, ef viðkomandi aðilar æskja þess og er þá heimilt að stytta
leiktímann
36.1.8. Eftir svæðakeppni skal fara fram úrslitakeppni um Íslandsmeistaratitilinn skv.
ákvörðun mótanefndar. Úrslitakeppni fer fram í keppni C og D liða skv.
ákvörðun mótanefndar.
36.1.9. Leikmaður getur aðeins verið hlutgengur með einu liði (A, B, C eða D) sama
leikdaginn. Leikmaður getur aðeins leikið fyrir eitt lið félags (A, B, C, D) í
úrslitakeppni. Þegar félag er með tvö A og B lið í móti gildir: Leikmaður sem
leikið hefur með liði 1 (A eða B lið) er ekki heimilt að leika með liði 2 fyrr en
eftir næsta leik hjá liði 2 þar á eftir.
36.1.10. Keppnin skal hefjast í maílok og ljúka í ágústlok.
Ný grein 36
36.gr.
5. flokkur kvenna
Aldur: 12 ára á almanaksárinu og yngri.
Leiktími: 40 mín. (2 x 20 mín.)
Leikhlé: 5 mín.
Framlenging: 15 mín. (2 x 7.5 mín.)
Skiptingar: Skv. reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7 manna liðum.
Stærð knattar: 4.
36.1. Íslandsmót
36.1.1. Leikreglur skulu fylgja knattspyrnulögunum og reglugerð KSÍ um
knattspyrnumót nema annað sé tekið fram í reglugerð KSÍ um knattspyrnu í 7
manna liðum
36.1.2. Keppnin skal vera svæðakeppni og skal landinu skipt í 4 svæði: Suður- og
Vesturland (A, og B riðill), Vestfirðir (D riðill), Norðurland (E riðill) og
Austurland (F riðill). Keppnin er stigakeppni.
36.2.3. Keppni fer fram í A, B, C og D liðum.
36.2.4. Leitast skal við að B, C og D lið leiki í sama riðli og A lið. Úrslitakeppni B liða
skal fara fram á sama hátt og úrslitakeppni A liða, en C og D fer fram eftir
ákvörðun mótanefndar. 36.2.5. Þau tvö félög sem verða neðst í A riðli falla
næsta keppnisár niður í B riðil en tvö efstu félögin í B riðli taka sæti þeirra í A
riðli.
36.2.7. Mótanefnd skal leitast við að hafa ekki færri leiki en átta á hvert lið.
36.2.8. Mótanefnd er heimilt að láta keppni á einstökum svæðum fara fram í
hraðmótum, ef viðkomandi aðilar æskja þess og er þá heimilt að stytta
leiktímann
36.2.9. Eftir svæðakeppni skal fara fram úrslitakeppni A-liða um
Íslandsmeistaratitilinn og skal hún leikin í tveimur 4 liða riðlum. Um nánari
tilhögun fer fram samkvæmt ákvörðun mótanefndar. Úrslitakeppni B liða skal
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fara fram á sama hátt, en úrslitakeppni C og D liða fer fram samkvæmt
ákvörðun mótanefndar.
36.2.10. Leikmaður getur aðeins verið hlutgengur með einu liði (A, B, C eða D)
sama leikdaginn. Þegar félag er með tvö A og B lið í móti gildir: Leikmanni,
sem leikið hefur með liði 1 (A eða B lið), er ekki heimilt að leika með liði 2 fyrr
en eftir næsta leik hjá liði 2 þar á eftir.
Leikmaður getur aðeins leikið fyrir eitt lið félags (A, B, C eða D lið) í
úrslitakeppni og skal almennt miða við að leikjahæstu leikmenn hvers liðs fyrir
sig í riðlakeppni leiki einnig fyrir viðkomandi lið félagsins í úrslitakeppni.
Eftirfarandi takmörkunum skal fylgt: Sjö leikjahæstu leikmenn A liðs (að því
jöfnu þeir sem eru oftast í byrjunarliði) eru ekki hlutgengir með B liði í
úrslitakeppni. Átta leikjahæstu leikmenn A liðs og 7 leikjahæstu leikmenn B
liðs eru ekki hlutgengir með C liði í úrslitakeppni. Átta leikjahæstu leikmenn A
og B liðs og 7 leikjahæstu leikmenn C liðs eru ekki hlutgengir með D liði í
úrslitakeppni.
36.2.11. Ef félag skilar ekki inn útfylltri leikskýrslu fyrir svæðakeppnina fyrir öll lið
viðkomandi félags (A, B, C og D lið) áður en úrslitakeppni hefst getur það
ekki fengið þátttökurétt í úrslitakeppni 5. flokks, og tekur næsta lið í
svæðakeppni sæti þess.
36.2.12. Keppnin skal hefjast í maílok og ljúka í ágústlok.
Breytingin tekur gildi frá og með 8. febrúar 2008.
Í breytingunni felst að skilið er á milli A og B liða í 5. flokki karla og kvenna þannig að
sameiginlegur árangur A og B liða telur ekki lengur til Íslandsmeistaratitils. Til
samræmis er sett ákvæði um hlutgengi leikmanna í úrslitakeppni
Breyting á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót
– Samningar leikmanna í Landsbankadeild karla –
Við bætist grein 23.4. um samningsskyldu leikmanna
23.4 Samningsskylda
23.4.1 Allir leikmenn sem taka þátt í opinberum knattspyrnuleikjum í meistaraflokki
með félagi sem á sæti í Landsbankadeild karla skulu vera á samningi
samkvæmt reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og
félaga. Leikmenn 2. aldursflokks eða yngri eru undanskildir ákvæði þessu.
23.4.2 Noti félag leikmann sem hefur keppnisleyfi en uppfyllir ekki skilyrði greinar
23.4.1 skal félaginu gefinn vikufrestur til að gera nauðsynlegar úrbætur. Að
öðrum kosti skal málinu vísað til aga- og úrskurðarnefndar KSÍ sem skal beita
sektum eða eftir atvikum útilokun leikmannsins frá keppni þar til úrbætur hafa
verið gerðar.
23.4.3.Bráðabirgðaákvæði. Félögum í Landsbankadeild karla er veittur frestur til 1.
janúar 2009 til að uppfylla ákvæði greinar 23.4.1.
Í breytingunni felst að félögum sem eiga sæti í Landsbankadeild karla er skylt að
gera samninga við leikmenn sem taka þátt í opinberum knattspyrnuleikjum með
félaginu. Leikmenn 2. aldursflokks eða yngri eru undanskildir ákvæði þessu, þ.e.
ekki er skylda að samningsbinda þá þó þeir leiki opinbera knattspyrnuleiki með
félögum sem eiga sæti í Landsbankadeild karla.
Breyting á reglugerð KSÍ um knattspyrnumót
– Leiksskýrsla –
Grein 9 breytist þannig:
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Núgildandi grein 9
9.1.
9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Leikskýrsla skal gerð á þeim eyðublöðum sem KSÍ gefur út eða skv.
leiðbeiningum frá KSÍ.
Áður en leikur hefst skal forráðamaður heimaliðs afhenda dómara útfyllta
leikskýrslu með númerum og nöfnum þeirra leikmanna sem hefja eiga leik,
auk tilnefndra varamanna og nöfnum liðsstjórnar. Númer hvers og eins
leikmanns skal tilgreint á leikskýrslunni í samræmi við númer á
keppnisbúningi.
Leikmenn sem hefja leik í keppni 11 manna liða, skulu bera númer 1 til 11 og
varamenn, sem mega ekki vera fleiri en 5, númer 12 til 16. Markverðir skulu
bera númer 1, 12 eða 16. Leikmenn skulu skráðir í númeraröð á leikskýrslu. Í
Landsbankadeild, bikarkeppni KSÍ í meistaraflokki (aðalkeppni) og
meistarakeppni KSÍ, mega varamenn þó vera allt að 7 og allt að 7 menn í
liðsstjórn. Á leikskýrslu skal tilgreina kennitölu leikmanna og liðstjórnar, sbr.
þó grein 9.4.
Leikmaður sem leikur í Landsbankadeild karla skal hafa sama númer í öllum
leikjum í deildinni og einnig þegar hann tekur þátt í bikarkeppni KSÍ í
meistaraflokki. Leikmenn hvers félags í meistaraflokki sem tekur þátt í
Landsbankadeild karla skulu númeraðir frá 1 - 30 þannig að hvert númer er
aðeins úthlutað einum leikmanni. Þurfi félag að nota fleiri leikmenn skal nýr
leikmaður bera númer 31, sá næsti 32 o.s.frv. Félög í Landsbankadeild karla
skulu tilkynna KSÍ um númer leikmanna fyrir 1. maí ár hvert. Leikmenn skulu
skráðir þannig á leikskýrslu að fyrst skal skrá markvörð og síðan aðra
leikmenn sem hefja leik. Varamarkvörður skal skráður fyrstur í hópi
varamanna. Á leikskýrslu skal skrá númer leikmanns í stað kennitölu.
Að leik loknum gengur dómari frá leikskýrslu og skal hann rita á skýrsluna
hverjir hafi gerst brotlegir skv. agareglum KSÍ. Í meistaraflokki og öðrum
þeim leikjum þar sem dómari er tilnefndur af KSÍ skal dómarinn sjá um
skýrsluskil en heimalið í öðrum leikjum. Leikskýrsluna skal setja í póst eigi
síðar en næsta virka dag eftir leik eða henni komið þann dag á skrifstofu KSÍ.
Félögum ber skylda til að skrá upplýsingar á leikskýrslum í heimaleikjum
sínum í gagnagrunn KSÍ sem hér greinir:
a) Úrslit leiks skulu skráð strax að leik loknum.
b) Allar upplýsingar á leikskýrslu í meistaraflokki skulu skráðar innan tveggja
klukkustunda frá því að leik lýkur.
c) Í keppni 11 manna liða (öðrum en meistaraflokki) skal skrá upplýsingar á
leikskýrslu innan sólarhrings frá því að leik lýkur. Nauðsynlegt er að skrá
áminningar, brottvísanir og nöfn dómara.
d) Í keppni 7 manna liða skal skrá upplýsingar á leikskýrslu innan sólarhrings
frá því að leik lýkur. Nauðsynlegt er að skrá nöfn dómara.

Ný grein 9
9.1.
9.2.

9.3

Leikskýrsla skal gerð á þeim eyðublöðum sem KSÍ gefur út eða skv.
leiðbeiningum frá KSÍ.
Í keppni 11 manna liða mega varamenn ekki vera fleiri en 5 og skulu þeir
skráðir á leikskýrslu. Í Landsbankadeild, bikarkeppni KSÍ í meistaraflokki
(aðalkeppni) og meistarakeppni KSÍ, mega varamenn þó vera allt að 7 og allt
að 7 menn í liðsstjórn. Leikmenn skulu skráðir í númeraröð á leikskýrslu og
skal tilgreina kennitölu þeirra og liðstjórnar, sbr. þó grein 9.4.
Áður en leikur hefst skal forráðamaður heimaliðs afhenda dómara útfyllta
leikskýrslu með númerum og nöfnum þeirra leikmanna sem hefja eiga leik,
auk tilnefndra varamanna og nöfnum liðsstjórnar. Númer hvers og eins
leikmanns skal tilgreint á leikskýrslunni í samræmi við númer á
keppnisbúningi. Í keppni 11 manna liða skal leikmaður bera númer 1 til 30.
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9.4.

9.5.

9.6.

Félagi er þó heimilt að nota opið númerakerfi í yngri aldursflokkum, og skulu
þá númerin vera frá 1 til 99, en í slíku kerfi er æskilegt að hvert númer sé
tengt tilteknum leikmanni.
Leikmenn sem leika í Landsbankadeild eða 1. deild karla eða Landsbankadeild
kvenna skulu hafa sama númer í öllum leikjum í deildinni og einnig þegar þeir
taka þátt í bikarkeppni KSÍ í meistaraflokki. Hvert númer (1-30) skal aðeins
úthlutað einum leikmanni á sama keppnistímabili. Þurfi félag að nota fleiri
leikmenn en 30 skal nýr leikmaður bera númer 31, sá næsti 32 o.s.frv. Félög í
viðkomandi deildum skulu tilkynna KSÍ um númer leikmanna fyrir 1. maí ár
hvert. Leikmenn skulu skráðir þannig á leikskýrslu að fyrst skal skrá markvörð
og síðan í númeraröð aðra leikmenn sem hefja leik. Varamarkvörður skal
skráður fyrstur í hópi varamanna og síðan aðrir í númeraröð. Á leikskýrslu
skal skrá númer leikmanns í stað kennitölu.
Að leik loknum gengur dómari frá leikskýrslu og skal hann rita á skýrsluna
hverjir hafi gerst brotlegir skv. agareglum KSÍ. Í meistaraflokki og öðrum
þeim leikjum þar sem dómari er tilnefndur af KSÍ skal dómarinn sjá um
skýrsluskil en heimalið í öðrum leikjum. Leikskýrsluna skal setja í póst eigi
síðar en næsta virka dag eftir leik eða henni komið þann dag á skrifstofu KSÍ.
Félögum ber skylda til að skrá upplýsingar á leikskýrslum í heimaleikjum
sínum í gagnagrunn KSÍ sem hér greinir:
a) Úrslit leiks skulu skráð strax að leik loknum.
b) Allar upplýsingar á leikskýrslu í meistaraflokki skulu skráðar innan tveggja
klukkustunda frá því að leik lýkur.
c) Í keppni 11 manna liða (öðrum en meistaraflokki) skal skrá upplýsingar á
leikskýrslu innan sólarhrings frá því að leik lýkur. Nauðsynlegt er að skrá
áminningar, brottvísanir og nöfn dómara.
d) Í keppni 7 manna liða skal skrá upplýsingar á leikskýrslu innan sólarhrings
frá því að leik lýkur. Nauðsynlegt er að skrá nöfn dómara.

Breytingin tekur gildi 8. febrúar 2008.
Í breytingunni felst:
1) Í keppni 11 manna liða gildir nú almennt að leikmaður skal bera númer 1-30.
2) Í Landsbankadeild kvenna og 1. deild karla er tekið upp fastnúmerkerfi líkt og
er í Landsbankadeild karla.
3) Félögum er nú heimilt í yngri flokkum að nota númerakerfi 1-99 en með því
er verið að koma til móts við óskir félaga um slíkt númerakerfi í yngstu
flokkum þar sem hver leikmaður á sína treyju.
4) Ítrekuð er sú skylda við skráningu á leiksskýrslu að fyrst skal skrá markvörð
og síðan aðra leikmenn í númeraröð, fyrst byrjunarlið og síðan varamenn.

Virðingarfyllst,
f. h. Knattspyrnusambands Íslands,

Þórir Hákonarson,
framkvæmdarstjóri.
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