Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 1

Breytingar á reglugerð fyrir dómaranefnd.

1. Grein
Yfirstjórn allra dómaramála skal vera í höndum þriggja manna nefndar. Nefndin
nefnist dómaranefnd. Stjórn KKÍ skipar tvo menn í nefndina, þar á meðal formann, en
starfandi dómarar Körfuknattleiksdómarafélag Íslands (KKDÍ) einn.

Greinargerð:
Tllagan gengur útá að færa reglugerðina til núverandi fyrirkomulags og taka af allan
vafa um hverjir séu starfandi dómarar.

Stjórn KKÍ

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 2

Breytingar á reglugerð fyrir dómaranefnd.

Inn komi ný grein, 7. grein:
7. grein
Dómaranefnd KKÍ er heimilt að sekta dómara mæti hann ekki í leik sem hann
hefur verið settur á í niðurröðun dómaranefndar. Dómaranefnd skal í uphafi
leiktíðar ákveða upphæð sektar. Sektarupphæðin rennur í sérstakan fræðslusjóð
dómaranefndar.

Greinar 7, 8 og 9 sem fyrir eru verði 8, 9 og 10.

Stjórn KKÍ

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Allsherjarnefndar

Laganefndar

Samþykkt óbreytt
Samþykkt með breytingum
Felld
Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 3
Reglugerð um körfuknattleiksmót.
9. grein
Hvert félag skal tilnefna dómara til KKÍ eigi síðar en 25. september fyrir hvern
eftirtaldra flokka sem tilkynntir eru í Íslandsmót eða bikarkeppni.
a) Úrvalsdeild pr. lið fjóra dómara.
b) Meistaraflokkur karla pr. lið þrjá dómara.
c) Meistaflokk kvenna pr. lið tvo dómara.
d) Yngri flokka, tvo dómara alls
Félag sem tekur þátt Íslandsmóti eða bikarkeppni skal þó aldrei eiga færri en tvo
dómara (eða fjóra ef lið tilkynnir einungis þátttöku í Úrvalsdeild) nema ef það
tilkynnir einungis þátttöku í yngri flokkum þá þarf það engan.
Dómarar þessir skulu vera orðnir 18 ára og hafa lokið dómaraprófi á vegum KKÍ og
vera samþykktir af dómaranefnd KKÍ. Dómarar þessir verða jafnframt að vera
reiðubúnir til þess að dæma fyrir KKÍ. Dómarar vegna yngri flokka skulu vera
orðnir 15 ára.
Fyrir hvern dómara sem félagi vantar til að ná ofangreindu lágmarki eða dómara sem
ekki vilja dæma fyrir KKÍ skulu félög greiða kr. 30.000,00 (pr. dómara). Upphæðin
skal renna til KKÍ. Sektum skal ekki beitt vegna dómara yngri flokka. Félag sem
ekki tilnefnir dómara fyrir yngri flokka skal mæta afgangi við úthlutun
mótahalds yngri flokka.
Sektarupphæðum skal breytt á körfuknattleiksþingi en haldist ella óbreyttar.
Greinargerð: Markmiðið er að fjölga dómurum og stefna á að allir leikir séu dæmdir
af dómurum með tilskilin réttindi.
Stjórn KKÍ

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 4
Breyting á reglugerð fyrir félagaskipti.
2. grein
b) Í öllum flokkum öðrum en mfl. karla og kvenna skulu félagaskipti á
keppnistímabili fram til 28. febrúar, vera frjáls. Ef leikmaður uppfyllir
hlutgengisreglur, og beiðni uppfyllir formreglur reglugerðar þessarar, verður
leikmaður er óskar félagaskipta á keppnistímabili löglegur með hinu nýja félagi einum
mánuði eftir móttöku beiðni um félagaskipti á skrifstofu KKÍ, en utan keppnistímabils
taka félagaskipti gildi um leið og KKÍ hefur móttekið lögmæta beiðni um félagaskipti.
Félagaskipti fyrir leikmann 18ára og yngri skulu taka gildi um leið og KKÍ hefur
móttekið lögmæta beiðni um félagaskipti. Þegar beiðni um félagaskipti er send í
pósti skal dagsetning póststimpils gilda sem móttökudagur

Greinargerð:
Þarna er verið að koma á móts við leikmenn í yngri flokkum sem m.a. hafa þurft að
flytja með foreldrum sínum á milli bæjarfélaga á miðju tímabili. Það er ósanngjarnt
að börn þurfi að bíða í heilan mánuð til þess að mega spila leik með nýju félögunum.

Stjórn KKÍ

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005
Þingskjal nr. 5
Breytingar á reglugerð um körfuknattleiksmót.
8. grein.
Áður en leikur hefst skulu þjálfarar liða afhenda ritara útfyllta leikskýrslu með
nöfnum og númerum leikmanna. Að leikslokum undirrita dómarar skýrsluna ásamt
starfsmönnum.
Framkvæmdaaðili leiks (heimalið) skal koma skýrslunni til umsjónaraðila móts, en til
mótanefndar KKÍ ef um landsmót eða bikarkeppni er að ræða, eigi síðar en 4 dögum
eftir leikdag miðað skal við póststimpil (laugardagar og sunnudagar undanskildir).
Í efstu deild karla, 1. deild kvenna, 1. deild karla, 16-, 8 og undanúrslitum bikarkeppni
KKÍ og í fyrirtækjabikar KKÍ skal heimalið senda allar tölfræðiupplýsingar á
tölvutæku formi um mótald til KKÍ. Skulu upplýsingar þessar hafa borist KKÍ eigi
síðar en 3 klst. eftir að leik lýkur.
Vanræksla á skýrsluskilum varðar dagsektum kr. 190,00 á hverja skýrslu hvern dag.
Sé tölfræðiskýrsla ekki send innan tilskilinna tímamarka varðar það sekt að upphæð
2.000 kr. 5.000 kr. fyrir hvern leik í efstu deild karla og kvenna og 2.000 kr. í
1.deild karla. Skýrslur skulu berast mótanefnd KKÍ með sannanlegum hætti.
Skrifstofa KKÍ skal ítreka við félag að skila skýrslu hafi hún ekki borist 10 dögum
eftir að leikur fór fram.
Leikskýrsla skal gerð á eyðublöð sem KKÍ getur út eða er gefin út í umboði þess.
Komi í ljós að leikmaður er ólöglegur, ber félag hans ábyrgð á því.
Sektarupphæðum skal breytt á körfuknattleiksþingi en haldið ella óbreyttar.
Greinargerð:
Skýrsluskilum er ábótavant og hefur þetta ástand versnað til muna. Margir treysta á
þessa tölfræði, meðal annars fjölmiðlar sem eru að fjölga bæði á hefðbundin hátt og
einnig á netmiðlum. Þetta er ráð sem undirrituðum finnst að sé ekki til að hegna
félögum beint heldur reyna að fá lið til þess að sýna þessum mikilvega lið meiri
ábyrgð. Átæða þess að ég legg ekki sömu sektargreiðslur á 1 deildina er bara vegna
þess að aðeins eitt ár er liðið síðan tölfræðin var skilyrt þar og er eðlilegt að gefa
þeirri deild aðeins meiri tíma til að koma þessu á hreint. Sektin er samt fyrir hendi.
F.h. HSV/KFÍ
Guðjón M. Þorsteinsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Laganefndar

Samþykkt með breytingum

Fell

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 6

Breytingar á reglugerð varðandi auglýsingar á búningum og búnaði
körfuknattleiksliða.
1.Auglýsingin má aðeins varða vörutegundir eða þjónustu, sem ekki vinna gegn
hugsjónum íþróttanna. Hvatningarorð verða ekki samþykkt.
2. Auglýsingar má aðeins setja á keppnis- og/eða æfingapeysur, skó, og töskur Setja
má auglýsingu á keppnisbuxur og sokka og auglýsingar þessar hlíta sömu reglum
og í 1. grein. að fengnu leyfi frá stjórn KKÍ.

Greinargerð:
Smá tiltekt á gamalli reglugerð. Við vitum að KKÍ setur okkur skilyrði að setja
auglýsingar á buxur í efstu deild þar sem um hagsmunamál hreyfingarinnar að ræða
og er það gott mál. En jafnframt á að leyfa auglýsingar á buxur og sokka án þess að
fá sérstakt leyfi frá KKÍ. Enda eru skýrar reglur um þetta í 1. grein. Félög hafa verið
að gera þetta á sómasamlegan hátt í mörg ár án sérstaks leyfis KKÍ.

F.h. HSV/KFÍ
Guðjón M. Þorsteinsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 7

Breytingar um reglur um körfuknattleiksmót.

10. grein
Félag sem ekki mætir til leiks skal greiða allan kostnað af leiknum vegna dómara,
vallar, auglýsinga og ferðalaga mótaðilans og sæta þar að auki sekt, sem nemur öllum
ferðakostnaði til viðkomandi leikstaðar en þó aldrei lægri upphæð en kr.22.680,00
50.000.00 sem rennur til félags þess sem verður fyrir útlögðum ferðakostnaði og
öðrum eðlilegum tekjumissi. KKÍ ákveður og annast innheimtu sektarfjár og sér um
að greiða til viðkomandi aðila.
Félag sem ekki mætir til leiks í tvo leiki í sama móti án gildra ástæðna að mati
mótanefndar skal sektað skv. ofangreindu og vísað úr mótinu.
Ef félag hættir þátttöku eftir upphaf þess eða er vísað úr mótinu skal félagið tapa
öllum áunnum stigum og sæta leikbanni til loka keppnistímabils (sjá einnig 27. grein).
Jafnframt skal viðkomandi félag hefja þátttöku í neðstu deild eða riðli ef það hyggst
taka þátt í mótinu á næsta keppnistímabili.
Allar sektargreiðslur skulu renna til félags þess sem skaðan hlýtur af, KKÍ nema
annað sé tekið fram. Félag sem vanrækir sektargreiðslur missir rétt til þátttöku á næsta
keppnistímabili.
Sektarupphæðum skal breytt á körfuknattleiksþingi en haldist ella óbreyttar.
Greinargerð:
Það er orðið mjög slæmt ástand hjá sumum félögum (félag-Z) sem halda úti flokkum í
móti, ferðast langa leið og etja kappi við lið X. En svo lenda þessi sömu lið (lið-Z) í
því að fá ekki leik heima og eru viðurlög kannski til þess að stemma stigu við slíku.
Þarna er greinilega hallað á annað liðið varðandi undirbúning og ferðakostnað, svo
ekki sé minnst á að lið hafa komist upp með að ferðast ekki í leiki vegna lágra sekta.
Einnig er klárt mál að félagið sem lendir í að ferðast langt og sækir mót eins og lög
gera ráð fyrir, eiga að fá bætur ef að þau hljóta sannanlega skaða af.

F.h. HSV/KFÍ
Guðjón M. Þorsteinsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 8

Breytingar á reglugerð um körfuknattleiksmót.

14.grein
Mótanefnd KKÍ er heimilt að taka ákvörðun um frestun leiks vegna óveðurs,
sjúkdómsfaraldurs eða af öðrum gildum ástæðum. Mótanefnd er heimilt að afla þeirra
gagna sem hún telur þurfa til að taka ákvarðanir um frestun leikja.
Sé kappleik frestað eftir ákvörðun dómara, vegna veðurs eða annarra orsaka, skal
hann fara fram næsta dag, sem fært þykir.
Félag, sem óskar að fá keppni frestað, skal sækja um það með minnst viku fyrirvara.
Sækja skal um skriflega á sannarlegan hátt ( tölvupóstur, símbréf, skeyti,
bréfsefni)
Þurfi að endurtaka leik, eða hafi leik verið frestað, hafa þeir einir rétt til þátttöku, sem
til þess höfðu rétt fyrir upphaflega leikinn.

Greinargerð:
Oft hefur komið upp ágreiningur um að félög hafi sótt um frest á leik í gegn um
skrifstofu KKÍ og þá símleiðis. Það er gott að binda þetta form niður og einfalda
öllum reglurnar um frestun leikja. Þetta leysir líka óþarfan misskilnig og tortryggni

F.h. HSV/KFÍ
Guðjón M. Þorsteinsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Allsherjarnefndar

Laganefndar

Samþykkt óbreytt
Samþykkt með breytingum
Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Felld

Þingskjal nr. 9

Breytingar á reglugerð um erlenda leikmenn.

Reglur þær sem hér fara á eftir gilda um leikmenn, sem ekki eru ríkisborgarar
Evrópulands.
1.Þeir leikmenn sem hafa ríkisfang Evrópulands og hafa heimild til að spila hér á
landi samkvæmt reglum FIBA, skulu undirgangast sömu reglur og gilda um íslenska
leikmenn. Félagaskipti leikmanns með evrópskt ríkisfang milli íslenskra félaga lúta
reglugerð KKÍ um félagaskipti. Ef um er að ræða félagaskipti leikmenns með evrópskt
ríkisfang úr félagi utan Íslands, en þó innan FIBA, gilda reglur FIBA, sbr. reglugerð
KKÍ um félagaskipti.
2. Heimila skal einum erlendum leikmanni að leika með hverju félagsliði í hverjum
leik, að undangengnu samþykki KKÍ, sé farið að reglum FIBA. Félagi er þó heimilt að
vera samningsbundið fleiri en einum leikmanni á sama tíma. Sjá þó reglugerð um
þátttöku félaga í úrvalsdeild karla og þátttöku meistaraflokka í bikarkeppnum KKÍ.
Á tímabilinu 6. janúar - 30. apríl er erlendum leikmanni óheimilt að leika fyrir
félagsliðs nema ef sami eða annar erlendur leikmaður hafi þegar leikið fyrir liðið fyrra
á sömu leiktíð.
3. Félög sem óska eftir heimild fyrir erlenda leikmenn skulu senda umsókn þar að
lútandi til stjórnar KKÍ. Áður en stjórn KKÍ gefur út keppnisleyfi skal leggja fram
leikheimild (letter of clearance) frá heimalandi leikmanns eða frá því landi sem hann
lék í síðast, greiðslu til FIBA og KKÍ, svo og önnur þau gögn sem kann að vera
krafist. Stjórn KKÍ er heimilt að gefa út keppnisleyfi fyrir erlendan leikmann þó ekki
hafi borist staðfesting frá FIBA. Keppnisleyfi þetta skal vera til bráðabirgða fyrir
viðkomandi leikmann. Veiti FIBA af einhverjum ástæðum ekki keppnisleyfi fellur
það úr gildi strax og KKÍ tilkynnir viðkomandi félagi um það. Eftir að staðfesting
berst frá FIBA skal keppnisleyfið gilda út viðkomandi keppnistímabil. Fyrir
keppnisleyfi skal félag greiða stjórn KKÍ ákveðna þóknun sem stjórn KKÍ ákveður
fyrir hvert keppnistímabil. Þóknun þessi er óendurkræf.
Stjórn KKÍ er ekki heimilt að veita leikmanni með ríkisfang utan Evrópu keppnisleyfi
nema félag það sem sækir um leyfið fyrir hönd leikmannsins sé skuldlaust við KKÍ.
Miðað skal við mánuðinn áður en ósk um leikheimild kemur fram..
4. Stjórn KKÍ sér um að leita leyfis hjá framkvæmdastjórn ÍSÍ fyrir erlenda leikmenn.
5. Hafi erlendur leikmaður leikið með íslensku félagsliði á tímabilinu 1. október til 15.
apríl í mótum sem viðurkennd eru af KKÍ, er honum óheimilt að skipta um félag sem
á þessu tímabili leikur í sömu deild eða í deild fyrir ofan það félag sem hann spilaði
síðast með. Erlendum leikmanni er heimilt, með samþykki þess félags sem hann

spilaði síðast hjá að skipta um félag hérlendis, en þó þarf leikmaðurinn að vera með
öllu skuldlaust við sitt fyrrum félag og þarf stjórn þess að samþykkja
felagaskiptin. sem á þessu tímabili leikur í deild fyrir neðan það félag sem hann
spilaði síðast hjá. Erlendur leikmaður sem óskar félagsskipta verður löglegur með
hinu nýja félagi um leið og leikheimild berst frá félagaskiptanefnd og skrifstofu
KKÍ. einum mánuði eftir móttöku KKÍ á beiðni um félagaskipti. Öll félagaskipti
erlendra leikmanna eftir 15. desember til loka keppnistímabils eru háð samþykki
félagaskiptanefndar.
6. Erlendum leikmönnum er einungis heimilt að ganga í annað íslenskt félagslið ef
fram hefur komið skriflegt samþykki þess félags sem hann hyggst ganga úr. Þó getur
félag ekki neitað að samþykkja félagaskipti lengur en 8 mánuði frá og með 15. apríl.
Hafi félag sagt samningi við erlendan leikmann lausum þarf ekki samþykki þess við
félagaskipti.
7. Stjórn KKÍ getur afturkallað keppnisleyfi einstakra leikmanna ef:
a) Sannast að gögn sem lögð voru fram með umsókn voru röng.
b) Leikmenn gerast sekir um gróft eða endurtekið ofbeldi í leik eða sýna ítrekað
óprúðmannalega framkomu við dómara eða starfsmenn leiks.
8. Sömu reglur gilda fyrir erlenda leikmenn og íslenska leikmenn, nema annað sé
tekið fram.
9. Stjórn KKÍ er heimilt að veita undanþágur frá reglugerð þessari þegar félagslið
tekur þátt í Evrópukeppni.

Greinargerð:
Undirritaður vill liðka aðeins um reglur um félagaskipta erlendra leikmanna á milli
félaga. Það hafa komið upp dæmi þar sem að leikmenn í efstu deild þykir ekki henta
leikstíl eins liðs, en þó hefur hann getað spilað fyrir annað lið í sömu deild og
samþykki hefur ekki verið vandamál á milli þessara liða.
Þarna er undirritaður aðeins að hugsa um tvennt. Sparnað og samvinnu.
Sparnaðurinn liggur í að liðin tvö sem eiga munu samskipti um félagaskiptin munu
væntanlega deila með sér kostnaði við ferðir og leikheimildir og liggur mikill
sparnaður þar. Ennfremur erum við þarna að setja gott fordæmi, félög geta á
heilbrigðan hátt spornað við taumlausum kostnaði sem liggur í að borga ferðir, leyfi
og umboðslaun.

F.h. HSV/KFÍ
Guðjón M. Þorsteinsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 10

Tillaga til þingsályktunar.
Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl til 1. maí samþykkir að félög sem halda
fjölliðamót sjái einnig um að félög fái gistingu sem næst keppnisstað.

Greinagerð:
Það hefur komið alltof oft fyrir að keppendur Snæfells og væntanlega annarra félaga
líka að þurfa að gista hjá ættingum á höfuðborgarsvæðinu. Slíkt skapar alltof mikið
vesen því að yfirleitt er farið með rútu, einnig er slæmt að sundra hópnum

F.h. HSH/Snæfells
Hjörleifur K. Hjörleifsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 11

Breytingar á reglugerð vegna þátttöku félaga í úrvalsdeild karla og þátttöku
meistaraflokka karla í bikarkeppni KKÍ.

3. grein Leikmannasamningar / launaþak
Lagt er til að öll greinin í núverandi mynd verði felld niður.
Í staðinn kæmi eftirfarandi:
Félagi er ekki heimilt að greiða hærri laun til leikmanna utan Evrópu enn sem
nemur 300.000, kr. pr.mán sem miðast við gengi í upphafi keppnistímabilsins,
það er 1. okt

Greinagerð:
Öll aðildarfélög innan KKÍ vinna að uppbyggingarstarfi í þessari íþróttagrein eins og
gert er í öðrum íþróttaggreinum.
Til þessara starfa er helst leitast við að fá menn sem leika körfuknattleik og hafa
þannig þekkingu og reynslu af íþróttinni um leið og þeir leika svo með viðkomandi
félagi. Þetta fyrirkomulag þekkjum við öll. Launaþakið eins og það hefur verið aftrar
því að þetta sé hægt með góðu móti og útilokar að viðkomandi deild geti greitt
leikmanni aukaþóknun fyrir að leika með félaginu. Með öðrum orðum þetta
fyrirkomulag hamlar útbreyðslu íþróttarinnar á landsbygðinni.
Þá er það einnig óásættanlegt að einhver nefnd manna geti áætlað einhver hlunnindi
á félag,einhverja upphæð sem það ekki era ð greiða og sé þannig sett yfir launaþak
og sektað fyrir. Þarna er eingöngu verið að sekta félög fyrir að ná góðum samningum
og hagræðingu í rekstri.
Þá er nú að heyra að nánast allir séu að fara á bakvið þessa greinagerð með ýmsu
móti og fá fyrir vikið hrós fyrir en þeir sem lenda í því að gefa allt rétt upp eru
úthrópaðir sem brotamenn

F.h. HSH/Snæfells
Hjörleifur K. Hjörleifsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 12

Reglugerð um þáttöku félaga í úrvalsdeild karla og þáttöku meistaraflokka í
bikarkeppnum KKÍ.

Undirritaður leggur til að reglugerðin í heild verði felld úr gildi.
Jafnframt verði eftirfarandi breytinga gerð á:
Reglugerð um erlenda leikmenn.
Eftirfarandi setning verði felld út:
Sjá þó reglugerð um þáttöku félaga í úrvalsdeild karla og þáttöku meistaraflokka í
bikarkeppnum KKÍ.

Greinargerð:
Á undanförnum 2 árum hefur farið fram mikil umræða um þáttöku bandaríkjamanna í
úrvalsdeild karla og um framkvæmd reglna um umgjörð og fjárhagslegar forsendur
tyrir þáttöku í keppni í úrvalsdeild. Tillaga þessi gerir ráð fyrir að horfið verði aftur
til þess umhverfis sem var fyrir setningu reglugerðarinnar og að aðeins verði
heimilaður 1 bandarískur leikmaður í hverju liði, þá verði hverju félagi frjálst að
haga rekstri sínum í samræmi við þær fjárhagslegu forsendur sem félagið býr við og
sannanleg ábyrgð á þeim rekstri þannig færð þangað sem hún á heima en sé ekki
undir aðhaldi og eða eftirliti hjá KKÍ.

F.h. ÍRB/UMFN
Valþór S. Jónsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 13

Reglugerð um þátttöku félaga í úrvalsdeild ka. og þáttt. mfl. í bikark. KKÍ.

ER:
1. kafli.
Hlutgengi leikmanna
1.1. Hverju félagi skal heimilt að tefla fram að hámarki tveimur leikmönnum með
ríkisborgararétt utan Evrópu.
1.2. Félögum er ekki heimilt að bæta við erlendum leikmönnum eftir 5. janúar ár
hvert. Félögum er heimilt að skipta um erlenda leikmenn hvenær sem er á
tímabilinu.
1.3. Til þess að öðlast keppnisleyfi fyrir erlendan leikmann skal félög skila inn öllum
þeim gögnum sem KKÍ krefst, þ.m.t.
1.3.1. Leikmannasamningi við leikmanninn skv. grein 3.1.
1.3.2. Leikheimild (Letter of Clearance) frá því ríki sem leikmaður lék í síðast.
1.3.3. Staðfestingu á að leikmaður sé tryggður hér á landi.
Verður:
1. kafli.
Hlutgengi leikmanna
1.1.Hverju félagi skal heimilt að tefla fram að hámarki tveimur leikmönnum með
ríkisborgararétt utan EES-landa.
1.2.Hverju félagi skal heimilt að tefla fram að hámarki einum A-Bosmann
leikmanni.
1.3.Félögum er ekki heimilt að bæta við erlendum leikmönnum eftir 5. janúar ár
hvert. Þó skal vera skiptigluggi í Úrvaldseild karla milli 14. og 16. umferðar.
1.4.Til þess að öðlast keppnisleyfi fyrir erlendan leikmann skulu félög skila inn
öllum þeim gögnum sem KKÍ krefst, þ.m.t.
1.3.1. Leikmannasamningi við leikmanninn skv. grein 3.1.
1.3.2. Leikheimild (Letter of Clearance) frá því ríki sem leikmaður lék í síðast.
1.3.3. Staðfestingu á að leikmaður sé tryggður hér á landi.
1.3.4. Leikheimild skal falla úr gildi hafi staðfestingu á atvinnu- og dvalarleyfi
ekki verið skilað inn til skrifstofu KKÍ 2 mánuðum eftir að gefið var út
keppnisleyfi fyrir erlendan leikmann.

Greinargerð:
Breytingar á erlendum leikmönnum í deildinni er komin út í algera vitleysu. Þetta er
sá þáttur sem valdið hefur mjög slæmu umtali um íþróttina. Þetta er algerlega
ónauðsynlegt að búa við.
Rétt er að skipta Evrópskum leikmönnum upp í A-Bosmann leikmenn og aðra
leikmenn frá Evrópu. Lengi hefur verið talað um það að ekki sé hægt að setja takmörk
á fjölda A-Bosmann leikmanna þ.e. leikmanna sem koma frá löndum innan Evrópska
efnahagssvæðisins. Í því sambandi er rétt að benda á að við eigum að geta gert það
sama og Frakkar gera en þeir eru með reglu þess efnis að einungis sé leyfður einn ABosmann leikmaður. Þessi regla gildir að vísu ekki í efstu Pro-A og Pro-B heldur í
NM deildunum. Ekki er gefið mikið fyrir þau rök að með þessu sé verið að brjóta lög
þar sem hreyfingin hefur kynroðalaust horft fram hjá reglum um atvinnu- og
dvalarleyfi útlendinga og er hreyfingunni til mikils vansa.
Með því að loka félagaskiptum 5. janúar fyrir alla leikmenn er verið að lágmarka þá
vitleysu sem verið hefur í gangi. Þó er sú undantekning að opnaður er
leikmannaskiptigluggi milli 14. og 16. umferðar. Það væri í valdi KKÍ að gefa út
dagsetningar á hverju ári samhliða kynningu á leikjaplani við hvaða dagsetningar er
miðað varðandi upphaf og lok umferðanna sem um er að ræða.
Kominn er tími til að taka á atvinnu- og dvalarleyfismálum erlendra leikmanna. Lagt
er til að þetta sé gert á þann hátt að félag þarf að fara í gegnum það umsóknarferli
sem fara þarf í gegnum áður en erlendur leikmaður kemur til landsins. Þegar hann er
kominn þá fær hann keppnisleyfi frá KKÍ. Þeirri vinnu félaganna sem eftir er þ.e.
læknisskoðun og útgáfa leyfis er gefnir 2 mánuðir. Skili félag ekki inn staðfestingu
(ljósriti atvinnu- og dvalarleyfisskýrteinis) innan tveggja mánaða þá fellur
leikheimildin úr gildi.
F.h. HSK/Þórs Þ.
Kristinn G. Kristinsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005
Þingskjal nr. 14
Reglugerð fyrir erlenda leikmenn
Er:
1. Reglur þær sem hér fara á eftir gilda um leikmenn, sem ekki eru ríkisborgarar
Evrópulands.
Þeir leikmenn sem hafa ríkisfang Evrópulands og hafa heimild til að spila hér á landi
samkvæmt reglum FIBA, skulu undirgangast sömu reglur og gilda um íslenska
leikmenn. Félagaskipti leikmanns með evrópskt ríkisfang milli íslenskra félaga lúta
reglugerð KKÍ um félagaskipti. Ef um er að ræða félagaskipti leikmenns með
evrópskt ríkisfang úr félagi utan Íslands, en þó innan FIBA, gilda reglur FIBA, sbr.
reglugerð KKÍ um félagaskipti.
Verður:
1. Reglur þær sem hér fara á eftir gilda um leikmenn, sem ekki eru ríkisborgarar
EES-lands.
Þeir leikmenn sem hafa ríkisfang EES-lands og hafa heimild til að spila hér á
landi samkvæmt reglum FIBA, skulu undirgangast sömu reglur og gilda um
íslenska leikmenn. Félagaskipti leikmanns með ríkisfang EES-lands milli
íslenskra félaga lúta reglugerð KKÍ um félagaskipti. Ef um er að ræða
félagaskipti leikmanns með ríkisfang EES-lands úr félagi utan Íslands, en þó
innan FIBA, gilda reglur FIBA, sbr. reglugerð KKÍ um félagaskipti.
Greinargerð:
Það er engin ástæða til þess að vera með víðari skilgreiningu á A-Bosmann leikmanni
en nauðsyn ber til.
Er:
2. Heimila skal einum erlendum leikmanni að leika með hverju félagsliði í hverjum
leik, að undangengnu samþykki KKÍ, sé farið að reglum FIBA. Félagi er þó heimilt að
vera samningsbundið fleiri en einum leikmanni á sama tíma. Sjá þó reglugerð um
þátttöku félaga í úrvalsdeild karla og þátttöku meistaraflokka í bikarkeppnum KKÍ.
Á tímabilinu 6. janúar - 30. apríl er erlendum leikmanni óheimilt að leika fyrir
félagsliðs nema ef sami eða annar erlendur leikmaður hafi þegar leikið fyrir liðið
fyrra á sömu leiktíð.
Verður:
2. Heimila skal einum erlendum leikmanni að leika með hverju félagsliði í
hverjum leik, að undangengnu samþykki KKÍ, sé farið að reglum FIBA. Félagi
er þó heimilt að vera samningsbundið fleiri en einum leikmanni á sama tíma. Sjá
þó reglugerð um þátttöku félaga í úrvalsdeild karla og þátttöku meistaraflokka í
bikarkeppnum KKÍ.
Frá og með 6. janúar – 30. apríl er nýjum erlendum leikmanni óheimilt að leika
fyrir félagslið. Þó skal vera skiptigluggi í Úrvaldseild karla milli 14. og 16.
umferðar. Í 1.deild kvenna milli 13. og 15. umferðar og í 1. deild karla milli 11.
og 13. umferðar. Til að taka inn nýjan leikmann í þessum skiptiglugga verður
sami eða annar erlendur leikmaður að hafa leikið fyrir liðið fyrr á sömu leiktíð.

Greinargerð:
Það fyrirkomulag sem við höfum búið við í körfunni, að lið séu að skipta um kana
meira og minna allt tímabilið hefur komið illu orði á íþróttina. Það er engin ástæða
fyrir því að karfan ein íþrótta skuli vera með svona skiptimöguleika. Ef íslenskur
leikmaður/leikmenn meiðast þá verða lið að lifa við það. Það sama verður bara að
gilda um aðra leikmenn.
Er:
3. Félög sem óska eftir heimild fyrir erlenda leikmenn skulu senda umsókn þar að
lútandi til stjórnar KKÍ. Áður en stjórn KKÍ gefur út keppnisleyfi skal leggja fram
leikheimild (letter of clearance) frá heimalandi leikmanns eða frá því landi sem hann
lék í síðast, greiðslu til FIBA og KKÍ, svo og önnur þau gögn sem kann að vera
krafist. Stjórn KKÍ er heimilt að gefa út keppnisleyfi fyrir erlendan leikmann þó ekki
hafi borist staðfesting frá FIBA. Keppnisleyfi þetta skal vera til bráðabirgða fyrir
viðkomandi leikmann. Veiti FIBA af einhverjum ástæðum ekki keppnisleyfi fellur
það úr gildi strax og KKÍ tilkynnir viðkomandi félagi um það. Eftir að staðfesting
berst frá FIBA skal keppnisleyfið gilda út viðkomandi keppnistímabil. Fyrir
keppnisleyfi skal félag greiða stjórn KKÍ ákveðna þóknun sem stjórn KKÍ ákveður
fyrir hvert keppnistímabil. Þóknun þessi er óendurkræf.
Stjórn KKÍ er ekki heimilt að veita leikmanni með ríkisfang utan Evrópu
keppnisleyfi nema félag það sem sækir um leyfið fyrir hönd leikmannsins sé
skuldlaust við KKÍ.
Miðað skal við mánuðinn áður en ósk um leikheimild kemur fram.
Verður:
3. Félög sem óska eftir heimild fyrir erlenda leikmenn skulu senda umsókn þar
að lútandi til stjórnar KKÍ. Áður en stjórn KKÍ gefur út keppnisleyfi skal leggja
fram leikheimild (letter of clearance) frá heimalandi leikmanns eða frá því landi
sem hann lék í síðast, greiðslu til FIBA og KKÍ, svo og önnur þau gögn sem kann
að vera krafist. Stjórn KKÍ er heimilt að gefa út keppnisleyfi fyrir erlendan
leikmann þó ekki hafi borist staðfesting frá FIBA. Keppnisleyfi þetta skal vera til
bráðabirgða fyrir viðkomandi leikmann. Veiti FIBA af einhverjum ástæðum
ekki keppnisleyfi fellur það úr gildi strax og KKÍ tilkynnir viðkomandi félagi um
það. Eftir að staðfesting berst frá FIBA skal keppnisleyfið gilda út viðkomandi
keppnistímabil. Fyrir keppnisleyfi skal félag greiða stjórn KKÍ ákveðna þóknun
sem stjórn KKÍ ákveður fyrir hvert keppnistímabil. Þóknun þessi er
óendurkræf.
Stjórn KKÍ er ekki heimilt að veita leikmanni keppnisleyfi nema félag það sem
sækir um leyfið fyrir hönd leikmannsins sé skuldlaust við KKÍ.
Miðað skal við mánuðinn áður en ósk um leikheimild kemur fram.
Greinargerð:
Févana sambandi eins og KKÍ veitir ekkert af því að geta innheimt gjöld frá öllum
liðum sambandsins. Engin rök eru fyrir því að lið þurfi að vera skuldlaus við KKÍ
bara þegar leikmenn ganga til liðsins frá einhverjum ákveðnum löndum.

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

F.h. HSK/Þórs Þ. Kristinn G. Kristinsson
Allsherjarnefndar
Laganefndar

Samþykkt með breytingum

Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 15

Breyting á reglugerð um körfuknattleiksmót.
Viðbót við 31. og 32. grein.
Þegar 12 lið eða fleiri skrá sig til þátttöku og leikið er í tveimur riðlum skal
mótanefnd styrkleikaraða í riðlana.
Greinargerð:
Lið í þessum flokkum geta verið mjög ólík að getu. Það er lítt uppbyggilegt fyrir lið að
spila leik og tapa honum með 50-100 stigum. Líklegt er að fleiri “minni” lið tækju
þátt ef þau næðu að mynd hóp sem þau sæju fram á að spiluðu við lið af jafnari getu.
Það þyrfti jafnvel ekki að breyta neinu í reglugerðinni. Nóg væri að beina þeim
tilmælum til mótanefndar að fylgja þessari reglu ef fleiri en 12 lið skrá sig til keppni.

F.h. HSK/Þórs Þ.
Kristinn G. Kristinsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 16
Reglugerð um þátttöku félaga í úrvalsdeild ka. og þáttt. mfl. í bikark. KKÍ
Breytingartillögur á reglugerð um þátttöku félaga í úrvalsdeild ka. og þáttt.mfl. í
bikark. KKÍ
1. kafli.
Hlutgengi leikmanna
Grein 1.1. hljóði svo:
1.1. Hverju félagi skal heimilt að tefla fram að hámarki einum leikmanni með
ríkisborgararétt utan Evrópu.
Grein 1.2. hljóði svo:
1.2. Félögum er ekki heimilt að bæta við erlendum leikmönnum eftir 5. janúar
ár hvert. Félögum er eingöngu heimilt að skipta um erlendan leikmann eftir 5.
febrúar að sannað þykir að viðkomandi leikmaður hafi orðið fyrir meiðslum að
hann geti ekki leikið körfuknattleik um sinn. Læknir, tilnefndur af KKÍ, skal
staðfesta að um raunveruleg meiðsli sé að ræða.
Nýr liður 1.3.4 hljóði svo:
1.3.4. Staðfestingu á að leikmaður hafi dvalar- og atvinnuleyfi hér á landi.

3. kafli.
Leikmannasamningar / launaþak
Grein 3.2.1 hljóði svo:
3.2.1. Félagi er ekki heimilt að greiða hærri heildarfjárhæð en sem nemur samtals kr.
400.000 á mánuði í laun og hlunnindi fyrir leikmenn. Hlunnindi (íbúð, bíll og fæði)
fyrir erlenda leikmenn eru utan launaþaks.
Nýr liður 3.2.4 hljóði svo:
3.2.4. Samningur við erlendan leikmann getur aldrei talist lægri en 70.000 kr. í
útreikningum til launaþaks.

F.h. ÍBR/KR
Birgir Hákonarson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 17

Breytingartillögur á reglugerð um þátttöku félaga í úrvalsdeild ka. og þáttt. mfl.
í bikark. KKÍ.

1. kafli.
Hlutgengi leikmanna
Grein 1.2. hljóði svo:
1.2. Félögum er ekki heimilt að bæta við erlendum leikmönnum eftir 5. janúar
ár hvert. Félögum er eingöngu heimilt að skipta um erlenda leikmenn eftir 5.
febrúar að sannað þykir að viðkomandi leikmenn hafi orðið fyrir meiðslum að
þeir geti ekki leikið körfuknattleik um sinn. Læknir, tilnefndur af KKÍ, skal
staðfesta að um raunveruleg meiðsli sé að ræða.
Nýr liður 1.3.4 hljóði svo:
1.3.4. Staðfestingu á að leikmaður hafi dvalar- og atvinnuleyfi hér á landi.

3. kafli.
Leikmannasamningar / launaþak
Nýr liður 3.2.4 hljóði svo:
3.2.4. Samningur við erlendan leikmann getur aldrei talist lægri en 70.000 kr. í
útreikningum til launaþaks.

F.h. ÍBR/KR
Birgir Hákonarson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 18

Reglugerð um þátttöku félaga í úrvalsdeild ka. og þáttt. mfl. í bikark. KKÍ

Lagt er til að reglugerð um þátttöku félaga í úrvalsdeild ka. og þáttt.mfl. í bikark. KKÍ
verði felld úr gildi í heild sinni.

F.h. ÍBR/KR
Birgir Hákonarson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 19

Breytingar á reglugerð um þáttöku félaga í úrvalsdeild karla og þátttöku
meistaraflokka í bikarkeppnum KKÍ.

1. kafli.
Hlutgengi leikmanna
1.1.
Hverju félagi skal heimilt að tefla fram að hámarki tveimur leikmönnum einungis
heimilt að tefla fram einum leikmanni með ríkisborgararétt utan Evrópu.
3. kafli.
Leikmannasamningar / launaþak
3.2.1.
Félagi er ekki heimilt að greiða hærri heildarfjárhæð en sem nemur samtals kr.
500.000 á mánuði í laun og hlunnindi fyrir leikmenn. Að hámarki er félagi heimilt að
greiða leikmönnum leikmanni utan Evrópu 300.000 kr. 200.000 kr. í laun. Hlunnindi
(íbúð, bíll og fæði) fyrir erlenda leikmenn eru utan launaþaks.

F.h. ÍBA/Þórs Ak.
Þorgils Sævarsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 20

Breyting á reglugerð varðandi auglýsingar á búningum og búnaði
körfuknattleiksliða.
Nafn reglugerðarinnar breytist í:
Reglugerð um búninga, auglýsingar og búnað körfuknattleiksliða.
1. grein hljóði svo:
Búningar körfuknattleiksliða skulu vera samkvæmt reglum FIBA. Búningar
skulu númeraðir frá 4-15. Þó mega búningar yngri flokka liða vera númeraðir
frá 0-99.
Núverandi greinar breytist þannig að 1. grein verði 2. grein og 2. grein verði 3. grein.

Greinargerð:
Eftir að lið fóru að hafa þann sið að iðkendur ættu búningana sína hefur það sett svip
á leikfimistíma í skólum og þar af leiðandi breytt út körfuknattleik á Íslandi.
Einnig er þetta fín leið til að minnka álag á stjórnarmenn og umsjónarmenn flokka að
þurfa ekki að halda utan um búningasettin sem einnig getur fylgt kostnaður ef
búningur tapast úr settinu.

F.h. UMSK/Breiðabliks
Bjarni G. Þórmundsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 21

Breyting á 38. grein og 45. grein reglugerðar fyrir körfuknattleiksmót
Minnibolti karla og kvenna 11 ára.
Grein 3. er:
Í 4. lotu má hvort lið taka 1 leikhlé. Þá er klukka stöðvuð og báðum liðum er heimilt
að skipta leikmönnum inn á.
Grein 3 verði:
Í 4. lotu eru heimilaðar skiptingar samkvæmt körfuknattleikreglum, skal klukka
stöðvuð meðan skipting fer fram. Aðeins skal leyfa skiptingu að leikmaðurinn
sitji í varamannastól við ritararborðið til að tefja ekki framgang leiksins. Hvort
lið hefur 1 leikhlé í 4. lotu.
Við bætist 6. grein:
Skotklukka skal vera 40 sekúndur.

Greinargerð:
Iðkendur á þessum aldri hafa ekki getu til að setja upp og ná skoti á 24 sekúndum og
því ætti að lengja skotklukkuna í yngstu aldursflokkunum.

F.h. UMSK/Breiðabliks
Bjarni G. Þórmundsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 22

Breyting á reglugerð fyrir mótanefnd.
3. grein. Verkefni mótanefndar er:
d) að skoða og samþykkja leikvelli og gera tillögur um nauðsynlegar úrbætur.
Eftirfarandi bætist inn:
1. leikvöllur skal vera löglegur að breidd
2. leikvöllurinn skal vera með löglega merktan teig og ef leikið er í
7. fl. eða eldri skal leikvöllur vera með löglega 3ja stiga línu, ekki
merkta með límbandi.
3. leikklukka skal sýna stig og tíma.
4. skotklukka skal vera staðsett við hvorn enda vallarins annað hvort
laus á gólfinu eða fyrir ofan körfur. Allir nýjir vellir skulu vera
með skotklukkur fyrir ofan körfuspjöld.
5. Ef mót eru haldin og skilyrðum ekki náð skal heimalið sektað um 5.000
kr. fyrir hvern leik.
Greinargerð: Oft eru lið að leggja mikin metnað í mótin en lenda svo í því að fara á
staði þar sem aðstaðan er fyrir neðan allar hellur og að hegna liðum sem standa sig
illa í því að þau fá ekki að halda mót finnst sumum liðum bara fínt.
Einnig ef það er komið í reglur t.d. eins og með skotklukku fyrir ofan körfu þá geta
þau lið sem vantar þann búnað farið að herja á aðalstjórn eða sveitarfélag um
úrbætur.

F.h. UMSK/Breiðabliks
Bjarni G. Þórmundsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 23

Breyting á reglugerð um körfuknattleiksmót.

Greinin verði sem hér segir:
39. grein

Minnibolti 10 ára

Stjórn KKÍ er heimilt að ákveða að ekki verði keppt um Íslandsmeistaratitil í flokki
minnibolta 10 ára og yngri. Skal stjórn KKÍ skipa nefnd til að annast keppnishald fyrir
þann flokk, og skal stefnt að því að halda a.m.k. tvö mót á vegum KKÍ á
keppnistímabilinu. Ekki skal veita verðlaun fyrir sigur í mótunum, en í samráði við
minniboltanefnd skal veita viðurkenningarskjal fyrir þátttöku.
Við bætist: Í mótum þessum skulu vera fjórir leikmenn inná í einu í hverju liði í
stað fimm venjulega.

F.h. UMSK/Breiðabliks
Bjarni G. Þórmundsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 24

Breyting á reglugerð fyrir körfuknattleiksmót.
Breyting á 38. grein 43. grein og 44. grein:
Við bætist:
Skotklukka skal vera 30 sekúndur.

Greinargerð:
Iðkendur á þessum aldri hafa ekki getu til að setja upp og ná skoti á 24 sekúndum og
því ætti að lengja skotklukkuna í yngstu aldursflokkunum, þ.e.a.s. 8. fl. kv. og 7. fl. ka.
og kv.

F.h. UMSK/Breiðabliks
Bjarni G. Þórmundsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 25

Breyting á reglugerð um körfuknattleiksmót.
28. grein
Við bætist:
Það lið sem hefur hlotið flest stig af þeim liðum sem eru í fjórðu umferð
Íslandsmóts í yngri flokkum skal halda lokaumferðina (4. umferð). Ef lið verða
jöfn skal það lið raðast ofar sem hefur unnið meira í A-riðli heldur en lið sem
hefur verið að ná í sín stig úr neðri riðlum.

Greinargerð:
Oft skapast ýmsar umræðum um það hver á að fá að halda fjórðu umferð. Á hún að
vera á hlutlausum velli eða heimavelli einhvers liðs og það þá komið í lykilaðstöðu til
að vinna. Hér er bara verið að færa oddaleikja hugmyndina úr úrslitakeppnum
meistaraflokka niður í yngri flokka og verðlauna það lið sem hefur staðið sig best yfir
veturinn.

F.h. UMSK/Breiðabliks
Bjarni G. Þórmundsson

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 26

Breyting á reglugerð fyrir erlenda leikmenn.
2. grein:
Heimila skal einum erlendum leikmanni að leika….
Á tímabilinu 6. janúar – 30. apríl er erlendum leikmanni óheimilt að leika fyrir
félagslið nema ef sami eða annar erlendur leikmaður hafi þegar leikið fimm leiki fyrir
liðið fyrr á sömu leiktíð. Erlendum leikmanni sem fær leikheimild fyrir 6. janúar
er heimilt að leika til loka keppnistímabilsins.

F.h. ÍBH/Hauka
Guðbjörg Norðfjörð

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 27

Breyting á reglugerðum körfuknattleiksmót.

15. grein
1. KKÍ er heimilt að innheimta þátttökugjöld af flokkum sem taka þátt í mótum, sem
haldin eru á vegum þess. KKÍ er jafnframt heimilt að skuldfæra félög í
úrvalsdeild, 1. deild kvenna og 1. deild karla vegna aðgöngumiða á lokahóf KKÍ.
Stjórn KKÍ skal leggja fram til samþykktar á ársþingi KKÍ tillögu að gjaldskrá vegna
þátttökugjalda í þeim mótum, þar sem þeirra er krafist á komandi keppnistímabili.
Stjórnin skal einnig leggja fram til samþykktar áætlun miðakaup félaga á
lokahóf KKÍ.

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 28

Breyting á reglugerð fyrir erlenda leikmenn.
Ný grein, 7. grein bætist við:
7. Erlendur leikmaður sem fær íslenskan ríkisborgararétt meðan á
keppnistímabili stendur, skal teljast erlendur leikmaður út keppnistímabilið.
Þær greinar sem fyrir eru færast aftur þannig að 7. grein verður 8 . grein o.s.f.v.

Stjórn KKÍ

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 29

Breyting á lögum fyrir dómstóla KKÍ
7. grein – Málsmeðaferð.
Dómari skal leitast við að hraða störfum sínum eins og kostur er og skal dómur
kveðinn upp innan viku frá því málflutningi lauk.
"Í úrslitakeppni allra flokka skal dómstóll KKÍ hraða málum eins og kostur er
með hag úrslitakeppninnar fyrir brjósti. Formaður dómstóls KKÍ ákveður
tímamörk er gefin skulu aðilum við gagnaöflun og til skýrslugjafar í þeim
málum. Úrskurður dómstóls KKÍ í úrslitakeppni er endanlegur, þ.e. engin
áfrýjunarréttur er til staðar."
Birta skal aðilum dóm eða úrskurð með ábyrgðarbréfi, ...

Stjórn KKÍ

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

Þing KKÍ haldið á Ísafirði 30. apríl - 1. maí 2005

Þingskjal nr. 30

Breyting á reglugerð um félagaskipti.

4. grein

Framkvæmd félagaskipta:

a) Beiðni um félagaskipti skal gerð á félagaskiptaeyðublaði útgefnu af KKÍ. Í beiðni
skal koma fram nafn, kennitala, heimilisfang og keppnisflokkur/-flokkar viðkomandi
leikmanns, og félög þau er aðild eiga að félagaskiptunum. Eyðublaðið skal undirritað
af viðkomandi leikmanni og lögmætum fulltrúa þess félags , sem gengið er úr.
b) Fyrir félagaskipti skal leikmaður greiða KKÍ ákveðið gjald, sem ákveðið er á
ársþingi KKÍ ár hvert, að fenginni tillögu frá stjórn KKÍ. Stjórn KKÍ er ekki heimilt
að veita leikmanni sem er 20 ára eða eldri félagaskipti nema félagið sem
leikmaðurinn hyggst ganga í sé skuldlaust við KKÍ.
c) Beiðni um félagaskipti sendist til skrifstofu KKÍ, og skal árita þar móttökudag
beiðninnar. Ef beiðni um félagaskipti uppfyllir efnis- og formreglur reglugerðar
þessarar, og þarfnast ekki meðferðar félagaskiptanefndar, skal beiðni um félagaskipti
staðfest innan viku frá móttöku beiðninnar.
d) Ef beiðni um félagaskipti er synjað á grundvelli reglna þessara skal hún endursend
viðkomandi aðila innan viku frá móttöku ásamt stuttum rökstuðningi fyrir synjun. Ef
einungis er um formgalla á beiðni að ræða skal gefa viðkomandi vikufrest til að bæta
úr þeim göllum, og skal þá upphaflegur móttökudagur gilda. Ef úrskurðar
félagaskiptanefndar er þörf til að beiðni sé tekin til greina skal tilkynna aðilum um
það, en félagaskipti miðast þá við móttökudag nýrrar beiðni.

Greinargerð:
Til að félögin borgi skuldir sínar fyrr eða vonandi einhvern tímann!
Stjórn KKÍ

Vísað til:

Fjárhagsnefndar

Samþykkt óbreytt

Allsherjarnefndar

Samþykkt með breytingum

Laganefndar
Felld

