Mál nr. 2
Knattspyrnufélagið Víkingur
gegn
Knattspyrnufélaginu Val
Kæra Víkings
Dómkröfur
Víkingi dæmdur sigur 3-0.
Málavextir
Knattspyrnufélagið Víkingur sendir hér með beiðni til skrifstofu KSÍ um að tekið verði fyrir mál vegna
ólöglegs leikmans. Umræddur leikmaður lék með liði Vals í leik við Víking á Reykjavíkurmóti í 3. fl.
kvenna, á Víkingsvelli sunnudaginn 17.04.2005. Andrea Ýr kom inn á sem varamaður í seinni hálfleik
og skoraði síðan sigurmarkið á 71. mínútu. Leikurinn endaði með sigri Vals 2-3.
Röksemdir
Umræddur leikmaður, Andrea Ýr Gústavsdóttir 290591-2529, er samkvæmt okkar upplýsingum úr
leikmannaskrá KSÍ skráð í Knattspyrnufélagið Hauka og þar með ólögleg með Val í umræddum leik.
Sönnunargögn
Eintak af leikskýrslu, útprentun af heimasíðu KSÍ.
Vitni
Jakob Þ. Haraldsson dómari leiksins (141162-5199).
F.h. knattspyrnudeildar Víkings og fyrirsvarsmanns,
Ásmundur Haraldsson, Íþróttastjóri
Greinargerð Vals
Skv. 2. grein í reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna, er tekið fram að leikmenn 4.fl.ka. og yngri og
3.fl.kv. og yngri skuli hlutgengir með því liði sem þeir leika með í fyrsta skipti í Íslandsmóti á
almanaksárinu. Leikmaðurinn sem um ræðir hefur æft með Val í allan vetur og spilaði meðal annars
með Val á Íslandsmóti innanhúss sem fram fór í byrjun þessa árs, 2005. Það er skýrt að Íslandsmót
innanhúss er Íslandsmót og fór Íslandsmót innanhúss 4.fl.kv. fram á þessu almanaksári. Hvergi er
tekið fram í reglugerðinni að Íslandsmót innanhúss sé ekki Íslandsmót. Leikmaðurinn er í 4.fl.kv. hjá
Val og var að spila upp fyrir sig í viðkomandi leik. Ekki eru rök til að leikmanninum og félaginu sé
refsað vegna hæfileika leikmanns sem spilar upp fyrir sig.
Förum við því fram á úrslit leiksins standi óbreytt.
Fh. Knattspyrnufélagsins Vals
Þórður Jensson
Íþróttafulltrúi Vals

Úrskurður dómstóls KSÍ
Ár 2005, miðvikudaginn 14.maí er dómþing dómstóls KSÍ háð af Gunnari Guðmundssyni. Fyrir er tekið
málið nr 2/2005, Knattspyrnufélagið Víkingur, knattspyrnudeild gegn Knattspyrnufélaginu Val,
knattspyrnudeild.
Dómur
Mál þetta er höfðað með kæru dagsettri 23.4. 2004 sem barst skrifstofu KSÍ sama dag. Kærandi er
Knattspyrnufélagið Víkingur, knattspyrnudeild, kt. 420787-1469, Traðarlandi 1. 108 Reykjavík, en hið
kærða félag er knattspyrnudeild Knattspyrnufélagsins Vals, kt. 670269-2569, Laufásvegi, Hlíðarenda,
Reykjavík.
I. Dómkröfur
Dómkröfur kæranda í kæru eru þær að úrslitum í leik Víkings og Vals sem fram fór á Reykjavíkurmóti í
3. fl. kvenna, á Víkingsvelli sunnudaginn 17.04.2005 verði breytt og Víkingi dæmdur sigur.

Málsatvik, málsástæður og lagarök
Málsatvikum, málsástæðum og lagarökum er þannig lýst í kæru:
Leikmaðurinn Andrea Ýr Gústavsdóttir 290591-2529 lék með liði Vals í leik við Víking á
Reykjavíkurmóti í 3. fl. kvenna, á Víkingsvelli sunnudaginn 17.04.2005. Andrea Ýr kom inn á sem
varamaður í seinni hálfleik og skoraði síðan sigurmarkið á 71. mínútu. Leikurinn endaði með sigri Vals
2-3. Umræddur leikmaður, Andrea Ýr Gústavsdóttir 290591-2529 er samkvæmt okkar upplýsingum
úr leikmannaskrá KSÍ skráð í Knattspyrnufélagið Hauka og þar með ólögleg með Val í umræddum
leik.
II.
Hið kærða félag hefur andmælt kröfum kæranda orðrétt með eftirfarandi hætti:
"Skv. 2. grein í reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna, er tekið fram að leikmenn 4.fl.ka. og yngri og
3.fl.kv. og yngri skuli hlutgengir í því liði sem þeir leika með í fyrsta skipti á Íslandsmóti á
almanaksárinu. Leikmaðurinn sem um ræðir hefur æft með Val í allan vetur og spilaði meðal annars
með Val á Íslandsmóti innanhúss sem fram fór í byrjun þessa árs, 2005. Það er skýrt að Íslandsmót
innanhúss er Íslandsmót og fór Íslandsmót innanhúss 4.fl.kv. fram á þessu almanaksári. Hvergi er
tekið fram í reglugerðinni að Íslandsmót innanhúss sé ekki Íslandsmót. Leikmaðurinn er í 4.fl.kv. hjá
Val og var að spila upp fyrir sig í viðkomandi leik. Ekki eru rök til að leikmanninum og félaginu sé
refsað vegna hæfileika leikmanns sem spilar upp fyrir sig."
II. Málsmeðferð
Við skoðun á kærugögnum hefur dómsforseti komist að þeirri niðurstöðu að beita megi ákvæðum 8.
greinar laga um dómstóla KSÍ varðandi flýtimeðferð. Var kærða gefinn kostur á að tjá sig um
kæruefni sem hann og gerði eins of fram kemur hér að framan.

III. Niðurstaða
Upplýst er í málinu með gögnum sem lögð voru fram frá skrifstofu KSÍ að leikmaðurinn Andrea Ýr
Gústavsdóttir kt. 290591-2529 lék með Val í Íslandsmóti 4. flokks kvenna þann 12. janúar sl. Telst
framangreindur leikmaður samkvæmt orðalagi 2.tl. A-liðar í reglugerð KSÍ um félagaskipti lögleg með
því félagi sem hún leikur með í fyrsta skipti í Íslandsmóti á almanaksárinu. Eins og að framan greinir
er það Valur. Ekki er í ákvæðinu tiltekið að Íslandsmót innanhúss falli ekki hér undir. Þessi túlkun nær
einnig til síðari þátttöku hennar með sama félagi í 3. flokki.
Kröfum kæranda er því hafnað.
Dómsorð
Úrslit í leik Víkings og Vals í 3. flokki kvenna sem leikinn var á Reykjavíkurmóti og fram fór á
Víkingsvelli sunnudaginn 17.04.2005 skulu standa óbreytt.
F.h. dómstóls KSÍ
Gunnar Guðmundsson

