Mál nr. 10
Íþróttafélagið Leiknir
gegn
Knattsyrnudeild Þórs
Kæra Leiknis
Íþróttafélagið Leiknir kt: 690476-0299 kærir hér með Þór Akureyri kt. 71029-2469 fyrir að vera með
ólöglega skipað lið í leik liðanna í 2. flokki karla B deild sem fram fór á Leiknisvelli laugardaginn 7.
ágúst 2004. Leiknum lauk með sigri Þór Ak. 2-1 en við krefjumst þess að úrslitunum verði breytt í
sigur fyrir Leikni 3-0.
Rökstuðningur við kæruna
Leiknir krefst þess að Þór Ak. Verði dæmt fyrir brot á Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót grein 1.1.3.
Þar stendur: Hlutgengir til þátttöku í knattspyrnumótum eru leikmenn sem eru félagar í því félagi, sem
þeir keppa með og uppfylla ákvæði reglugerða KSÍ um félagaskipi leikmanna og stöðu félaga og
leikmanna. Leiknir krefst þess að Þór Ak. verði dæmt samkvæmt grein 4.3.1 í Reglugerð KSÍ um
knattspyrnumót. Þar stendur, lið sem mætir ólöglega skipað til leiks, telst hafa tapað leiknum með
markatölunni 0-3.
Leikurinn er kærður þar sem Þór Ak. tefldi fram ólöglegum leikmanni. Í umræddum leik lék Atli Þór
Ólafsson kt: 100685-2729 með liði Þórs. Umræddur leikmaður er skráður leikmaður Keflavíkur og
lék með þeim keppnistímabilið 2002. Samkvæmt gagnagrunni KSÍ þá fékk Atli Þór m.a. rautt spjald í
leik á Íslandsmótinu 2002. Sá leikur var á milli Keflavíkur og Fram og var leikinn þann 11. júní 2002.
Viktor Ari hefur ekki tilkynnt félagaskipti yfir til Þórs og telst því enn leikmaður Keflavíkur og er því
ekki gjaldgengur með liði Þórs.
Helstu rök okkar fyrir því að dæma okkur í hag eru:
1. Atli Þór Ólason er sannanlega skráður í gagnagrunn KSÍ sem leikmaður Keflavíkur.
2. Atli Þór Ólason lék sannanlega með liði Keflavíkur áður en hann hóf að leika með Þór.
3. Atli Þór Ólason hefur sannanlega ekki tilkynnt félagaskipti yfir í lið Þórs og telst því enn
leikmaður Keflavíkur.
4. Atli Þór Ólason lék sannanlega umræddan leik með Þór gegn Leikni
Við teljum að þetta mál svipi mjög til kæru knattspyrnudeildar Keflavíkur gegn knattspyrnudeild
Hauka. Mál nr. 6/2004.
Reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna grein A.2. er svohljóðandi: Leikmaður er hlutgengur til
keppni með því félagi sem hann æfir fyrst knattspyrnu með, svo fremi að félagið hafi látið skrá
leikmanninn hjá KSÍ. [Ákvæði til bráðabirgða samþykkt af stjórn KSÍ: Leikmenn 4. aldursflokks
karla og ungri og 3. aldursflokks kvenna og yngri, teljast hlutgengir með því félagi sem þeir leika með
í fyrsta skipti í Íslandsmóti á almanaksárinu. Kjósi leikmaður að skipta um félag eftir það, fara
félagaskipti eftir sömu reglum og gilda í 1. grein hér að ofan. Þó skal heimilt að hafa félagaskipti strax
að loknu Íslandsmóti í þessum flokkum].
F.h. Leiknis,
Gunnar Jarl Jónsson

Úrskurður Dómstóls KSÍ
Ár 2004, föstudaginn 20. ágúst er dómþing í Knattspyrnudómstól KSÍ háð af Ásbirni Jónssyni, að
Hafnargötu 29, Reykjanesbæ. Fyrir er tekið mál nr. 11/2004, Íþróttafélagið Leiknir kt. 6904476-0299,
gegn Þór, Akureyri kt. 710269-2469. Í málinu er kveðinn upp svofelldur dómur.

I. Úrskurður

Mál þetta er móttekið af skrifstofu KSÍ 17. ágúst 2004. Kærandi er Íþróttafélagið Leiknir. Kærði er
Þór, Akureyri. Málinu var úthlutað undirrituðum dómara í Dómstól KSÍ þann 18 ágúst sl.
Dómskjöl
1.
Kæra Leiknis ódagsett ásamt fylgiskjölum.
Dómkröfur
Með kæru Leiknis móttekinni á skrifstofu KSÍ 17. ágúst sl. kærir Leiknir Þór Akureyri fyrir að vera
ólöglega skipað lið í leik liðanna í Íslandsmóti 2. flokks karla B deild sem fram fór á Leiknisvelli
laugardaginn 7. ágúst 2004 kl. 16:30. Dómkröfur kæranda eru að leikur liðanna verði dæmdur
kæranda unninn 3-0. Vísað er til reglugerðar KSÍ um knattspyrnumót 4.3.1. um ólöglega skipað lið.
Álit dómsins:
Skv. 1. tl. 5. gr. laga um dómstóla KSÍ er kærufrestur til Dómstólsins 5 dagar frá því að leikurinn fór
fram og skulu almennir frídagar ekki taldir þar með. Umræddur leikur liðanna fór fram þann 7. ágúst
sl. Kærufrestur til Dómstólsins rann út á miðnætti 13. ágúst .l. Kæra barst skrifstofu KSÍ 17. ágúst sl.
og er árituð móttekin þann dag. Kæran telst því skv. tilvitnuðu og fortakslausu ákvæði laganna of
seint fram komin. Árangurslausar faxsendingar kæranda á skrifstofu KSÍ þann 14. ágúst sl. breyta hér
engu um. Með vísan til þessa er kæru Leiknis á hendur Þór Akureyri vísað frá dómi ex officio.
Ásbjörn Jónsson, dómari í Knattspyrnudómstól KSÍ, kveður upp úrskurð þennan.
Úrskurðarorð
Kæru Íþróttafélagsins Leiknis, ódagsettri, á hendur Þór Akureyri vegna leiks liðanna í Íslandsmóti 2.
flokks karla B deild sem fram fór 7. ágúst sl. á Leiknisvelli, er vísað frá dómi ex officio.
Ásbjörn Jónsson

