Reglugerð um félagaskipti
1.gr.
Leiktíð er frá 15. september til 15. maí
2.gr.
Þegar leikmaður skiptir um félag skal hann leggja fram fullgild félagaskipti, þ.e. ritaða
yfirlýsingu um félagaskipti sín, skriflegt samþykki gamla félagsins sem jafnframt vottar
að leikmaður sé skuldlaus við það, og greiða staðfestingargjald til BLÍ (sjá þó 6.gr.).
Stjórna BLÍ ákveður staðfestingargjaldið fyrir 1. júní ár hvert og tilkynnir félögunum.
3.gr.
Fullgild félagaskipti, móttekin á skrifstofu BLÍ á skrifstofutíma (virka daga frá kl. 8 til
16), frá 15. maí til 15. október ár hvert, taka gildi um leið og framkvæmdastjóri eða
formaður BLÍ hefur samþykkt þau sbr. starfsreglur vegna félagaskipta.
4.gr.
Félagaskipti sem lögð eru fram á skrifstofutíma eftir 15. október ár hvert taka gildi
tveimur vikum eftir móttöku þeirra, að því tilskyldu að framkvæmdastjóri eða formaður
BLÍ hafi samþykkt þau sbr. starfsreglur vegna félagaskipta (sjá þó 6.gr.).
5.gr
Félagaskipti sem lögð eru fram á skrifstofutíma eftir 15. febrúar ár hvert taka ekki gildi
fyrr en 15. maí að því tilskyldu að framkvæmdastjóri eða formaður BLÍ hafi samþykkt
þau sbr. starfsreglur vegna félagaskipta (sjá þó 6.gr.).
6.gr.
Hafi leikmaður ekki leikið með félagi sínu í eitt ár, telst hann hlutgengur með nýju félagi
um leið og fullgild félagaskipti hafa verið móttekin og samþykkt af framkvæmdastjóra
eða formanni BLÍ sbr. starfsreglur vegna félagaskipta. Hafi félag leikmanns verið lagt
niður, þarf ekki skriflegt samþykki gamla félagsins um félagaskipti en önnur ákvæði
2.gr. skulu vera uppfyllt.
7.gr.
Leikmanni er aðeins heimilt að skipta um félag tvisvar á hverri leiktíð og jafnframt er
leikmaður einungis gjaldgengur með einu liði í Bikarkeppni BLÍ á hverri leiktíð.
8. gr.
Félögum er heimilt að semja um tímabundin félagaskipti leikmanns samkvæmt
reglum BLÍ innan félagsskiptatímabils skv. 3. gr.
Samkomulag um slík félagaskipti skal gert á sérstöku eyðublaði BLÍ (Tilkynning
um tímabundin félagaskipti) og skal undirritað af samningsfélagi leikmannsins,
félagi sem fær leikmanninn til sín og leikmanninum og jafngildir

félagaskiptatilkynningu við upphaf og enda lánstíma. Á tilkynningunni skal koma
fram lokadagsetning félagaskipta, þ.e. hvaða dag leikmaðurinn skal sjálfkrafa
snúa til samningsfélags síns.
Til að félagaskiptatilkynning öðlist gildi skal hún undirrituð af þeim aðila sem
heimild hefur til að skuldbinda félagið.
Ef leikmaður hefur ekki náð 18 ára aldri við undirritun tilkynningar, skal hún
einnig undirrituð af forráðamanni leikmannsins.
Með tilkynningunni lýsa allir aðilar því yfir að samið hafið verið að öllu leyti um
uppgjör á milli aðila vegna skiptanna og að bæði félögin sé ábyrg gagnvart
leikmanni á réttindum.
Leikmaður fær leikheimild með hinu nýja félagi við útgáfu keppnisleyfis af BLÍ.
Leikmaður fær keppnisleyfi með samningsfélagi sínu að nýju degi eftir
lokadagsetningu félagaskipta.
Aðeins er greitt félagaskiptagjald vegna félagaskipta úr samningsfélagi í félagið
sem fær leikmanninn til sín en ekki þegar leikmaðurinn snýr til baka.
Lágmarkstími tímabundinna félagaskipta er 1 mánuður og hámarkstími
tímabundinna félagaskipta skal vera eitt keppnistímabil.
Samningsfélagi er heimilt fyrir 1.mars ár hvert að stytta tímabundin félagaskipti
leikmanna sinna einhliða, svo framarlega sem lágmarkstíma sé náð. Nýti
samningsfélag sér þessa heimild skal það gert með tilkynningu um félagaskipti.
Leikmaður fær keppnisleyfi með samningsfélagi sínu að nýju 4 dögum eftir að
tilkynningin er sannarlega móttekin af BLÍ.
9. gr.
Félög, sem gera með sér sérstakt samkomulag um samnýtingu leikmanna í
meistaraflokki, venslasamning, hafa heimild til að hafa félagaskipti sín á milli á
tímabilinu 1. september til 1. mars ár hvert. Slíkt samkomulag er eingöngu heimilt
milli félaga sem leika í sitthvorri deildinni og getur hvert félag aðeins átt eitt
annað venslafélag.
Lágmarkstími tímabundinna félagaskipta venslafélaga er 15 dagar og fær
leikmaður keppnisleyfi með samningsfélagi sínu að nýju 2 dögum eftir tilkynning
er sannanlega móttekin af BLÍ, nýti félag heimild til að stytta tímabundin
félagaskipti leikmanns síns.
Venslafélag sem leikur í efri deild skal fyrir fyrsta leik í Íslandsmóti skila inn lista
til BLÍ með nöfnum 10 leikmanna sem falla ekki undir þá leikmenn sem
viðkomandi venslafélög geta samnýtt.
Ef leikmaður, sem er á lista félags, er hættur að leika fyrir félagið eða hefur ekki
leikið leiki eða fleiri í röð skal félag skipta honum út af listanum fyrir nýjan

leikmann . Ef félag tilkynnir ekki nýjan leikmann á listann getur BLÍ valið virkan
leikmann úr leikmannahóp félagsins og tilkynnt hann á listann.
Sendi félag ekki inn lista með leikmönnum eða vanrækir að bæta við listann
skv. 4.
mgr. þessarar greinar þrátt fyrir áskorun mótanefndar BLÍ falla niður heimildir
félaganna til samnýtingu leikmanna skv. 1. mgr.

Starfsreglur stjórnar vegna félagaskipta
1.gr.
Sá tími sem þarf að líða frá yfirlýsingu um félagaskipti þar til leikmaður telst löglegur
með nýju félagi er talinn frá móttöku fullgildra félagaskipta skv. 2. og 4.gr. reglugerðar
um félagaskipti.
2.gr.
Móttaka skjala vegna félagaskipta telst gild þegar framkvæmdastjóri eða formaður BLÍ
vottar hana skriflega.
3.gr.
Félagaskipti taka ekki gildi fyrr en yfirlýsing um skiptin, staðfestingargjald og samþykki
gamla félagsins hafa verið móttekin (sjá þó 6.gr. reglugerðar).
4.gr.
Framkvæmdastjóra eða formanni BLÍ er heimilt að samþykkja félagaskipti þegar
yfirlýsing leikmanns, staðfestingargjald og samþykki gamla félagsins er móttekið
samkvæmt reglum um móttöku skjala skv. 2. gr. reglugerðar um félagaskipti.
Framkvæmdarstjóra eða formanni BLÍ er ekki heimilt að taka á móti félagaskiptum liðs
sem þeir spila með, þjálfa, starfa hjá með öðrum hætti eða sitja í stjórn hjá. Í slíkum
tilfellum skulu þeir leita til annarra stjórnarmeðlima með að staðfesta félagaskiptin.
5.gr.
Rísi upp ágreiningur um félagaskipti skal skjóta málinu til stjórnar BLÍ til úrlausnar. Sé
slíkur ágreiningur, er sá tími sem þarf að líða frá frá yfirlýsingu um félagaskipti þar til
leikmaður telst löglegur með nýju félagi talinn frá því að málinu er skotið til stjórnar.
Leikmaður verður þó aldrei löglegur fyrr en að stjórn hefur úrskurðað í málinu og
félagaskiptin hafa verið samþykkt. Sé skeyti sent BLÍ, gilda sömu reglur um móttöku
þess og um móttöku annarra skjala.
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