KNATTSPYRNUSAMBAND ÍSLANDS

Aðildarfélög KSÍ
b.t. formanna/framkvæmdastjóra
Reykjavík, 12. apríl 2017
Breytingar á reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga
Ágætu félagar,
Á fundi stjórnar KSÍ 30. mars sl. samþykkti stjórn KSÍ breytingar á reglugerð KSÍ um félagaskipti,
samninga og stöðu leikmanna og félaga. Breytingar þessar eru til samræmis við samþykktir ársþings
KSÍ 2017. Um er að ræða breytingar þess efnis að félögum og leikmönnum í 2. deild karla er nú heimilt
að gera leikmannssamninga.
Eftirfarandi er yfirlit yfir breytingarnar og samantekt:
__________________________________________________________________________________

Reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga (breytt ákvæði) –
Leikmannssamningar í 2. deild karla
IV. kafli. SAMNINGAR LEIKMANNA
3. gr.
Samningsgerð
14.1

Bann við eignarhaldi þriðja aðila:
14.1.1. Félagi er óheimilt að gera samning við félag/félög, og öfugt, eða nokkurn þriðja aðila,
sem gerir þeim kleift að hafa áhrif á sjálfstæði félagsins í ráðningar- og
félagsskiptatengdum málum, stefnumál félagsins eða frammistöðu keppnisliða þess.
Þriðji aðili er aðili annar en þau tvö félög sem semja um félagaskipti eða félag sem
leikmaðurinn hefur áður verið skráður hjá.
14.1.2. Félagi eða leikmanni er óheimilt að gera samning við þriðja aðila sem gerir honum kleift
að eiga hlutdeild í, að hluta eða öllu leyti, félagaskiptabótum sem kunna að verða til við
félagaskipti leikmanns í framtíðinni eða afsala til þriðja aðila réttindi í framtíðinni tengd
félagaskiptum eða félagaskiptabótum.
14.1.3. Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ og/eða FIFA er heimilt að beita þau félög viðurlögum sem
brjóta gegn ákvæðum 14.1.

14.2

Samninga- og félagaskiptanefnd getur beitt félög viðurlögum við brotum á reglu þessari skv.
24.grein reglugerðar KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga.

14.3

Samningur við leikmann skal vera skriflegur og skal hann innihalda staðalákvæði KSÍ, sem
kveða á um skyldur félags og leikmanns, hvort sem um sambandssamning eða
leikmannssamning er að ræða. Samningur skal að auki a.m.k. hafa ákvæði, sem kveða á um
greiðslur til leikmanns og viðurlög við brotum á samningi samkvæmt samkomulagi félags og
leikmanns.

14.4

Öll félög og allir leikmenn geta gert sambandssamning, að frátöldum félögum og leikmönnum
í efstu deild karla. Félag sem gerir sambandssamning við einn eða fleiri leikmenn en ekki
leikmannssamning kallast sambandsfélag (amateur club). Sambandssamning er ekki heimilt að
gera til lengri tíma en tveggja keppnistímabila.

14.5

Aðeins félögum í Pepsi-deild karla, 1. deild karla, 2. deild karla og í Pepsi-deild kvenna er
heimilt að gera leikmannssamning. Félag sem gerir leikmannssamning kallast samningsfélag
(professional club). Leikmannssamning er heimilt að gera til allt að fimm keppnistímabila í
Pepsi-deild karla, en þriggja keppnistímabila í 1. deild karla, 2. deild karla og Pepsi-deild
kvenna, sbr. þó næstu grein.

14.6

Heimilt er að gera samning við leikmann frá og með því almanaksári sem hann verður 15 ára.
Ef leikmaður er ekki orðinn 18 ára skal forráðamaður hans einnig undirrita samninginn til að
hann taki gildi. Ekki er heimilt að gera lengri samning en til þriggja keppnistímabila við
leikmann sem er yngri en 18 ára.

14.7

Einungis milliliðir sem skráðir hafa verið hjá KSÍ eða öðru knattspyrnusambandi innan FIFA í
samræmi við reglugerð KSÍ um milliliði mega starfa sem milliliðir leikmanna eða félaga við
samningsgerð og félagaskipti. Skulu slíkir milliliðir starfa skv. reglugerð KSÍ um milliliði og
skv. reglugerð þessari.

14.8

Félagi, sem gerir samning við leikmann, er skylt að kynna leikmanninum og forráðamanni ef
við á, innihald hans áður en skrifað er undir hann.

14.9

Óheimilt er að setja inn í samninga ákvæði sem takmarka rétt félags við félagaskipti eða semja
um það með öðrum hætti. Félögum er þó heimilt að semja sín á milli við félagaskipti leikmanna
um skiptingu félagaskiptabóta, skv. gr. 20.2, og þá er félagi heimilt að semja við leikmann um
hlutdeild í félagaskiptagjaldi, sbr. gr. 20.1.3.

14.10 Á því ári sem samningur rennur út skal það gerast á tímabilinu 16. október - 31. desember.
14.11 Félag, sem gerir samning við leikmann, hvort sem það er sambandssamningur eða
leikmannasamningur, skal senda skrifstofu KSÍ afrit af honum fullfrágengnum til skráningar, en
leikmaður og félag skulu fá sitt frumritið hvort eftir undirskrift. Skráning skal gerð innan
mánaðar frá undirritun. Áður skal félag standa skil á þeim kröfum sem myndast við undirritun
samnings. Félag, sem lætur ekki skrá samning innan tilsettra tímamarka, missir allan kröfurétt
sem samningurinn veitir, en leikmaðurinn heldur sínum kröfurétti.
14.12 Ef félag skráir ekki samning innan fyrrgreindra tímamarka getur framkvæmdastjóri KSÍ beitt
það viðurlögum skv. reglugerð þessari. Þeirri ákvörðun er hægt að skjóta til samninga- og
félagaskiptanefndar KSÍ sem kveður upp endanlegan úrskurð í málinu.
14.13 Félag og leikmaður, sem gera leikmannssamning eða sambandssamning, skuldbinda sig til að
hlíta lögum og reglugerðum KSÍ, UEFA og FIFA. Jafnframt skuldbindur félagið sig til þess að
hafa ekki samband við samningsbundinn leikmann, millilið sem starfar á hans vegum eða aðra
aðila honum tengdum nema að fengnu leyfi frá viðkomandi félagi. Jafnframt skuldbindur
leikmaður sig til þess að hafa ekki samband við félag, sjálfur eða einhver fyrir hans hönd, á
meðan samningur hans er í gildi nema með leyfi félags síns. Þó er félagi heimilt að ræða við
samningsbundinn leikmann og samningsbundinn leikmaður við félag eftir 15. október án leyfis
viðkomandi félags, ef samningur hans rennur út eigi síðar en um næstu áramót.
14.14 Ef félag fellur niður í 3. deild karla eða 1. deild kvenna skulu allir leikmannssamningar þess
renna út í lok keppnistímabils án nokkurrar ábyrgðar fyrir hvorn aðila og félagið missir heimild
til að gera leikmannssamninga. Þetta hefur þó ekki áhrif á reglur um félagaskipti.
14.15 Sé samningur ekki gerður skv. reglugerð þessari telst leikmaður ekki samningsbundinn.
14.16 Vanefndir:

14.16.1 .

Félögum ber að uppfylla þær fjárhagslegu skuldbindingar sem það
tekur á sig gagnvart leikmönnum og öðrum félögum skv. efni þeirra
leikmanna-, sambands- eða félagaskiptasamninga sem það er aðili að.
14.16.2 .
Málum sem varða meint brot á grein þessari skal vísa til Aga- og
úrskurðarnefndar KSÍ.
14.16.3.
Félag sem hefur vanefnt greiðsluskyldu sína í meira en 30
daga án þess að hafa samið um greiðslufrest má beita viðurlögum í
samræmi við lið 14.16.5 hér fyrir neðan.
14.16.4.
Til þess að félag teljist vera í vanskilum skv. ákvæði þessu verður
leikmaður eða félag sem á kröfu á hendur félaginu að senda því
tilkynningu um vanskil þar sem félaginu eru gefnir a.m.k. 10 dagar til
að efna skyldur sínar skv. samningnum.
14.16.5.
Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ getur gripið til neðangreindra viðurlaga
gagnvart félagi sem ekki hefur uppfyllt skyldur sínar skv.
framangreindu:
a.
Viðvörun
b.
Áminning
c.
Sekt
d.
Félagaskiptabann, sem felur í sér bann við skráningu nýrra leikmanna,
innlendra og erlendra, í eitt eða tvö félagaskiptatímabil.
14.16.6.
Heimilt er að beita fleiri en einum viðurlögum samtímis.
14.16.7.
Ítrekuð vanskil leiða til þyngingar viðurlaga.
14.16.8.
Aga- og úrskurðarnefnd getur frestað, að félagaskiptabann skv. grein
14.16.5. d-lið, komi til framkvæmda. Frestun á framkvæmd
félagaskiptabanns getur varað frá 6 mánuðum í allt að 2 ár.
14.16.9.
Ef félag sem nýtur frestunar á framkvæmd félagaskiptabanns skv.
grein 14.16.8. brýtur að nýju af sér á því tímabili, fellur frestunin
þegar í stað niður og félagaskiptabannið tekur þegar gildi og viðurlög
vegna hins nýja brots bætast við viðurlög vegna hins eldra brots eða
eldri brota.
14.16.10.
Ákvæði þessarar greinar 14.16 eru sjálfstæð gagnvart öðrum
ákvæðum og viðurlögum sem félag kann að baka sér vegna einhliða
og ólögmætrar riftunar á samningi.
__________________________________________________________________________________
Samantekt
Framangreindar breytingar fela í sér að nú kveður svo á um í 14. grein reglugerðarinnar að aðeins
félögum í Pepsi-deild karla, 1. deild karla, 2. deild karla og í Pepsi-deild kvenna er heimilt að gera
leikmannssamninga. Hefur félögum í 2. deild karla þar með verið bætt í hóp þeirra félaga sem heimilt
er að gera leikmannssamninga. Leikmannssamninga er heimilt að gera til allt að þriggja keppnistímabila
í 2. deild karla líkt og í Pepsi-deild kvenna og 1. deild karla. Um leið voru gerðar breytingar á grein 14.4.
til samræmis við ákvæði 20.1 í leyfisreglugerð KSÍ þar sem segir að leikmenn leyfisumsækjanda (félaga)
í efstu deild karla skulu vera með skriflegan leikmannssamning við leyfisumsækjanda. Í grein 14.14 voru
þær breytingar samþykktar að ef félag fellur niður í 3. deild karla eða 1. deild kvenna skulu allir
leikmannssamningar þess renna út í lok keppnistímabils án nokkurrar ábyrgðar fyrir hvorn aðila og
félagið missir heimild til að gera leikmannssamninga. Áður sagði í ákvæðinu að ef félag fellur niður í 2.
deild karla eða 1. deild kvenna skulu leikmannsamningar þess renna út í lok keppnistímabils. Loks voru
gerðar breytingar á staðalsamningi KSÍ sem eru samhljóma framangreindum samþykktum breytingum.
__________________________________________________________________________________
Ef frekari upplýsinga er óskað þá vinsamlegast hafið samband við undirritaðan.

Haukur Hinriksson,
lögfræðingur hjá KSÍ.

