Mál nr. 9
Stjarnan, knattspyrnudeild
gegn
Ungmennaf. Hrunamanna (UMFH)
Kæra Stjörnunnar
Dómkröfur
Þær kröfur eru gerðar að leikurinn dæmist tapaður 0-3 (UMFH

Stjarnan í 3. fl. karla).

Málavextir
Þann 20.07.2004 spiluðu í 3.fl. karla C1 deild í Íslandsmóti 2004 UMFH og Stjarnan. Leiknum lauk
með sigri UMFH 5-4. Í ljósi fyrri úrslita UMFH og leik Stjörnunnar við þá 04.06.2004, sem fór 13-2
fyrir Stjörnunni var einn besti leikmaður Stjörnunnar ekki með. Leikmaður nr. 4 hjá UMFH sem
spilaði sem senter með landsliðsmanninum Kjartani Sigurðssyni, var yfirburðamaður á vellinum.
Foreldri kallaði þennan leikmann Allan .
Lagarök
Við teljum að (leikmaður nr. 4) hafi gerst brotlegur gegn reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna og
skráningu iðkenda (G-liður). Einnig reglugerð KSÍ um knattspyrnumót.
Röksemdir
Við teljum að leikmaður nr. 4 hjá UMFH sé ólöglegur með liðinu í þessum leik. Þessi leikmaður var
ekki með í fyrri leik liðanna og nafn hans sést ekki á leikskýrslum í sumar. Óskað var eftir afriti af
leikskýrslu hjá UMFH en þjálfari þeirra sagðist alltaf henda henni eftir leik og búið væri að fjarlægja
ruslið. Hann sagði að skýrslan hefði farið í pósti frá sér fimmtudaginn 22.07 Þann 27.07 (e.h.) hefur
skýrslan ekki enn skilað sér til KSÍ. Leikmaður nr. 4 á öðrum leikskýrslum er fæddur 1989. Þessi
leikmaður hefur útlit og þroska eldri aðila. Sögusagnir um leikmannasölur fóru strax af stað eftir
leikinn.
Sönnunargögn
Áskiljum við okkur réttinn til að fá að senda inn frekari gögn seinna, m.a. leikskýrslu þegar eina eintak
hennar kemur í leitirnar.
Virðingarfyllst,
Ragnar Gíslason

Úrskurður Dómstóls KSÍ
Ár 2004, fimmtudaginn 19. ágúst, kl. 12.00 er haldið dómþing í Dómstól KSÍ, Laugardalsvelli,
Laugardal, Reykjavík háð af Halldóri Frímannssyni dómara. Tekið er fyrir mál nr. 9/2004. Stjarnan,
knattspyrnudeild gegn Ungmennaf. Hrunamanna (UMFH) og kveðinn upp svofelldur dómur:
Mál þetta er höfðað með kæru sem móttekin var á skrifstofu KSÍ 27. júlí 2004. Málið kom til
meðferðar hjá Dómstól KSÍ 12. ágúst 2004. Kært er fyrir að vera með ólöglega skipað lið í leik
liðanna sem fram fór 20. júlí 2004 í 3. flokki karla C1 í Íslandsmóti 2004 á Flúðavelli kl. 20.00 og
endaði með markatölunni 5-4. Nánar tiltekið er kært vegna leikmanns nr. 4 á leikskýrslu kærða.
Dómskjöl
1. Kæra Stjörnunnar, knattspyrnudeildar, móttekin á skrifstofu KSÍ 27. júlí 2004.
2. Leikmannalisti yfir lið kærða, sent skrifstofu KSÍ frá kærða 10/08/04.
Dómkröfur

Kærandi krefst þess að leikurinn dæmist tapaður 0-3. Dómstóll KSÍ ákvað að láta málið sæta
flýtimeðferð samkvæmt ákvæðum 8. gr. laga um dómstóla KSÍ. Kærða var sent málið til umsagnar
með vísan til 8. gr. laga um dómstóla KSÍ og veittur sólarhringsfrestur til þess að upplýsa hvort hann
hygðist hafa uppi varnir í málinu og hverjar þær varnir væru.
Innan tilskilins frests hringdi formaður knattspyrnudeildar UMFH, Jón Viðar Finnsson, til dómara
Dómstóls KSÍ á mánudagsmorgun 16. ágúst sl. og tjáði honum að hann myndi ekki senda inn skriflegt
svar við kærunni og ætlaði ekki að hafa upp varnir í málinu. Sagði að félagaskipti hefðu ekki farið
fram fyrir umræddan leikmann. Sagðist því miður ekki vita hvað hann væri gamall. Sagði hann hafa
sagst vera fæddur 1988. Hafi ekki verið spurður um nafnskírteini.
Kært er fyrir að vera með ólöglega skipað lið í leik liðanna sem fram fór 20. júlí 2004 í 3. flokki karla
C1 í Íslandsmóti 2004 á Flúðavelli kl. 20.00 og endaði með markatölunni 5-4. Leikskýrsla hefur ekki
ennþá borist KSÍ vegna leiksins. Virðist hafa glatast í pósti. Kallað var eftir nýrri skýrslu og barst
KSÍ í framhaldi leikmannalisti frá kærða 10/8 04. Þar er leikmaður nr. 4 skráður með eftirfarandi
hætti: 4. Allan P. veit því miður ekki meira um hann dskj. 2.
Niðurstaða
Leikmaður nr. 4. skv. leikmannalista heitir Allan P. Engar frekari upplýsingar er að finna þar um
leikmanninn. Skv. félagaskrá KSÍ, sem aðgengileg er öllum á netfangi KSÍ: http://www.ksi.is, er
enginn með þessu nafni skráður í knattspyrnufélag á Íslandi.
Kærandi krefst þess að leikurinn dæmist tapaður 0-3. Kærði hefur gengist við brotinu og hyggst ekki
hafa upp varnir í málinu.
Skv. 4. kafla 4.3. l. lið í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót er mælt fyrir um viðurlög fyrir að mæta
með ólöglega skipað lið til leiks. Hið brotlega lið telst hafa tapað leiknum með markatölunni 0-3
nema tap hafi verið stærra, þá skal sú markatala ráða.
Jafnframt er mælt fyrir um sektir í 4. kafla 4.4. 3. lið reglugerðar KSÍ um knattspyrnumót fyrir að
mæta með ólöglega skipað lið til leiks. Þar er kveðið á um að lið sem mætir ólöglega skipað til leiks,
skuli sæta sekt að upphæð allt að kr. 24.000.
Af ofanskráðu er ljóst að krafa kæranda er réttmæt og kærði hefur gengist við brotinu. Umræddur
leikmaður er ekki skráður í neitt knattspyrnufélag á Íslandi skv. félagaskrá KSÍ og dæmist því leikur
liðanna tapaður kærða með markatölunni 0-3. Kærði greiði kr. 5.000, í sekt til KSÍ.
Dómsorð
UMF Hrunamanna telst hafa tapað í leik gegn Stjörnunni sem fram fór 20. júlí 2004 í 3. flokki karla
C1 í Íslandsmóti 2004 á Flúðavelli kl. 20.00, með markatölunni 0-3. UMF Hrunamanna skal greiða
kr. 5.000 í sekt til KSÍ.
Fleira ekki gert.
Dómþingi slitið kl. 12.15
Halldór Frímannsson dómari.
Um áfrýjun
Heimilt er að skjóta til áfrýjunardómstóls KSÍ dómum dómstóls KSÍ, Áfrýjunarfrestur skal vera 5
dagar frá því dómur Dómstóls KSÍ var kveðinn upp og skulu almennir frídagar ekki telja þar með.

