
Til 46. ársþings BLÍ 4. mars 2018    Þingskjal:   

Flutningur:  Nefnd um endurskoðun Íslandsmóts BLÍ 

Nefnd skipuð af stjórn BLÍ í vetur til að yfirfara reglugerðir sem eru um mótahald BLÍ.  

Reglugerðarbreytingar fyrir ársþing: 

 

Reglugerð um Bikarkeppni BLÍ 

3. gr.  

 Í fyrstu umferð skulu leika lið sem spila í 2. deild eða neðar, skipt eftir kjördæmum. 

Þó þannig að Reykjavíkurkjördæmin og Suðvesturkjördæmi (kraginn) teljist eitt kjördæmi.  

 Í annarri umferð koma inn lið úr 1. deild. Að þeirri umferð lokinni koma inn lið úr 

Úrvalsdeild nema ef heildarfjöldi liða að meðtöldum úrvalsdeildarliðum sé fleiri en 16. Ef 

svo er skulu neðri deildarliðin leika eins margar umferðir og þarf þangað til heildarfjöldi liða 

að meðtöldum úrvalsdeildarliðum er orðinn 16 eða færri.  

 Þátttökugjald skal ákvarðast af mótanefnd í samráði við gjaldkera BLÍ ár hvert.  

 Mæti lið ekki til leiks skal það sektað samkvæmt reglugerð um Íslandsmót og 

deildakeppni.  

Breytingartillaga: Úrvalsdeildarlið skulu koma inn í 16 liða úrslitum.  

 Leitast skal við að hitta á 16 liða úrslit sé það möguleiki annars 8 liða úrslit séu liðin 

færri en 16. Skulu þá utandeildarlið spila fyrst innbyrgðis uns ýmist 16 lið eða 8 lið 

eru eftir í keppninni, hvort heldur sem passar betur. Þurfi fleiri umspilsleiki til eða 

ekki eru nægilega mörg utandeildarlið skráð til leiks þá skulu liðin raðast inní mótið 

samkvæmt 4.gr.. 

 

4. gr. Þegar úrvalsdeildarliðin koma inn í keppnina skal dregið í 16-liða úrslit (8-liða úrslit 

séu liðin átta eða færri). Komi til þess að lið þurfi að sitja yfir við slíkan drátt til að koma 

fjölda liða í heilt veldi af tveimur töluna 16 eða 8, hvort heldur sem passar betur, skulu liðin 

sitja yfir í eftirfarandi röð miðað við úrslit síðasta keppnistímabils:  

1. Bikarmeistarar  

2. Íslandsmeistarar  

3. Deildarmeistari úrvalsdeildar  

4. Það lið sem varð í 2. sæti í bikarkeppninni  

5. Það lið sem varð í 2. sæti í deildarkeppni úrvalsdeildar  

6. Það lið sem varð í 3. sæti í deildarkeppni úrvalsdeildar  

Og svo koll af kolli samkvæmt úrslitum í deildarkeppni úrvalsdeildar. Lið sem féll úr 

úrvalsdeild skal þó raðast neðar en það lið sem vann sig upp í úrvalsdeild. Nýtt lið í 

úrvalsdeild (ef ekkert lið fellur) skal raðast neðst. Ef fleiri en eitt nýtt lið bætist í 

úrvalsdeildina skal varpa hlutkesti um röð þeirra við yfirsetu.  Síðan þau lið sem eftir verða í 

pottinum þegar búið er að draga í viðkomandi umferð.  
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Flutningur:  Nefnd um endurskoðun Íslandsmóts BLÍ 

 

Reglugerð um Íslandsmót og úrslitakeppni Blaksambands Íslands 

 

Sjö hrinuhæstu 

1.7 Sjö hrinuhæstu leikmönnum hvers liðs í Úrvalsdeildinni er óheimil þátttaka í 

Deildakeppninni. Þeir leikmenn Úrvalsdeildar sem ekki eru á meðal sjö hrinuhæstu í hverju 

liði fyrir sig mega leika með einu undirliði sama aðildarfélags. Þeir leikmenn sem svo færast 

niður mega einungis spila í þeirri deild Deildakeppninnar, sem félagið á lið í, sem næst 

stendur Úrvalsdeildinni. Þeir sjö leikmenn sem eru hrinuhæstir í hverju liði í hverri deild í 

Deildakeppninni mega ekki leika niður fyrir sig en aðrir mega færast niður á sama hátt og 

Úrvalsdeildarleikmenn. Þetta gildir þó ekki um leikmenn í tveim yngstu aldursflokkum 2. 

flokks eða yngri sem mega spila með öllum deildum óháð hrinufjölda. Hver leikmaður getur 

einungis spilað í tveimur deildum á sama keppnistímabili. 

 

Breytingatillaga skrifstofu BLÍ: 

1.7 

Sjö hrinuhæstu leikmenn liða í Úrvalsdeild er óheimil þátttaka í deildakeppninni. Öðrum leikmönnum 

úrvalsdeildar er heimiluð þátttaka með undirliði sama félags í þeirri deild sem næst stendur 

úrvalsdeild. 

Þetta gildir þó ekki um leikmenn í tveimur yngstu árgöngum 2. flokks eða yngri sem mega spila með 

liðum í öllum deildum óháð hrinufjölda. Hverjum leikmanni er einungis heimilt að spila í tveimur 

liðum á tímabilinu.  

Þessa reglu er ekki hægt að nota á milli liða í Deildakeppni BLÍ. 

 

Fyrirkomulag neðri deilda 

3.4.  

Í 2. deild og þar fyrir neðan er leikið í 3 helgarmótum. Vinna þarf 2 hrinur í leik sbr. reglu 

1.5. Á fyrsta móti skal spilað tveimur 6 liða riðlum, A og B (styrkleikajafnað eftir árangri 

síðasta tímabils) og skal spiluð einföld umferð eða 5 leikir á lið. Á öðru móti skal spilað í 

riðlum A og B þar sem 3 neðstu liðin úr hvorum riðli af 1. móti skipta um riðil og skal spila 

einfalda umferð eða 5 leiki á lið. Á 1. og 2. helgarmóti skal spiluð einföld umferð, allir við alla, 

og skiptist þeir leikir á þessar 2 helgar. 

Á 3. móti skal spila í A úrslitum og B úrslitum þar sem 6 stigahæstu liðin samalagt að 

loknum mótum 1 og 2 skulu spila í A úrslitum um Deildarmeistaratitilinn en 6 stigalægstu 

liðin skulu spila í B úrslitum um Bdeildarmeistaratitil. Spila skal hreina úrslitakeppni þar sem 

öll lið byrja með 0 stig í upphafi úrslitakeppninnar. þrjú efstu liðin í A úrslitum vinna sér sæti 

í næstu deild fyrir ofan á næsta tímabili (að undanskildum liðunum í 2. deild þar sem tvö lið 

fara upp sbr. grein 3.3) og 3 neðstu liðin í B úrslitum falla í næstu deild fyrir neðan. 

 

Tillaga: 

Þessi nefnd leggur til að mat á fyrirkomulagi neðri deilda verði vísað til frekari úrvinnslu á ársþingi 
og tekið til skoðunnar eftir að 3ja og síðasta móti er lokið helgina 17. – 18. mars.  

 



Til 46. ársþings BLÍ 4. mars 2018    Þingskjal:   

Flutningur:  Nefnd um endurskoðun Íslandsmóts BLÍ 

 

Viðbót við reglugerð um félagaskipti 

5. grein (ný) 

Leikmenn í Deildarkeppni mega skipta milli liða innan sama félags í Deildarkeppninni án 

þess að hafa fullgild félagaskipti og óháð félagaskiptagluggum. Lið í 2. deild og neðar þurfa 

að setja inn leikmannalista fyrir helgarmót 1 sem ekki má breyta á meðan helgarmótið fer 

fram.  Lið þurfa svo með sama móti að setja inn nýjan lista fyrir helgarmót 2 en 

leikmannalistinn sem notaður er á helgarmóti 2 gildir einnig fyrir helgarmót 3, úrslitahelgina, 

og má þá ekki færa leikmenn úr efri deild í neðri deild eftir að helgarmót 2 er hafið. Bæta má 

þannig við leikmönnum á listann úr neðri deildarliði félagsins en ekki öfugt. Einnig má bæta 

við leikmönnum á listann úr öðrum liðum ef fullgild félagaskipti eiga sér stað. 

Leikmaður má þó ekki spila með fleiri en 2 liðum í Íslandsmóti á hverri leiktíð.  

 

Fella þá út reglu 1.10 í Reglugerð fyrir deildakeppni og úrslitakeppni BLÍ 

1.10 Ef tvö eða fleiri lið frá sama aðildarfélagi BLÍ leika í sömu deild Deildakeppni BLÍ má 

færa leikmenn á milli liða eftir að mótið er hafið að því tilskyldu að slík skipti milli liða séu 

tilkynnt til BLÍ. Almennar reglur félagaskipta um biðtíma leikmanna eftir leikheimild gilda 

um slíkar tilfærslur. 

 

 

Rökstuðningur: Þessi tillaga er sett fram vegna breytinga á grein 1.7 í reglugerð um Íslandsmót 
og Úrslitakeppni BLÍ.  
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Reglugerð um Íslandsmót yngri flokka 

1. gr. Leikið skal í fjölliðamótsformi. í 3. flokki og neðar en heima/heiman fyrirkomulagi í 2. 

flokk  

2. gr. Fjöldi í fjölliðamóti skal vera:  

2. flokkur: 3 mót  

3. flokkur: 3 4 mót  

4. flokkur: 3 4 mót  

5. flokkur: 2 3 mót  

3. gr. Lið verða að taka þátt í öllum fjölliðamótunum til þess að vera gjaldgeng til 

Íslandsmeistaratitils. Fjögur efstu lið í hverju fjölliðamóti fá stig til Íslandsmeistaratitils 

þannig: 

 1. sæti: 5 stig 

 2. sæti: 3 stig 

 3. sæti: 2 stig 

 4. sæti: 1 stig 

4. gr. Ef sérstakar aðstæður koma upp er mótsstjórn heimilt að hliðra til með lágmarksfjölda 

leikmanna hvers liðs.  

5. gr. Heimilt er að nota stúlkur í piltaliðum í 3. og 4. flokki en í 5. flokk og neðar má blanda 

kynjum eftir þörfum. Einnig er heimilt að nota 2 leikmenn af neðsta ári 2. flokks í 3. flokks 

mótum eða 1 af neðsta ári og 1 af næst neðsta ári. 

6. gr. Unglinganefnd Yngriflokkanefnd BLÍ ákveður staðsetningu fjölliðamóta.  

7. gr. Dómaranefnd í samráði við unglinganefnd sjái til þess að héraðsdómarar dæmi á 

fjölliðamótum. Leikmenn skulu sjálfir dæma á fjölliðamótum sem partur af umsjón. 

Mótshaldari tryggir að þeim sé veittur stuðningur við dómgæslu ef þarf. 

8.gr. Dómaranefnd BLÍ skipi yfirdómara fyrir hvert fjölliðamót sem mætir og dæmir nokkra 

leiki og sé keppendum fyrirmynd í dómgæslu. 

9. gr. Mótshaldari ásamt fulltrúum unglinganefndar yngriflokkanefndar skal velja stjörnulið 6 

leikmanna hvers flokks 

Umgjörð: Í 2. flokk skal notast við rafræna skýrslu og Datavolley sem viðbót við það 

fyrirkomulag sem notað er tímabilið 2017-2018 

Viðbót við þessa reglugerð 

Bikarkeppni yngri flokka 
Nefndin leggur til að bikarkeppni í 2. og 3. flokk verði með sama formi og hjá meistaraflokkunum, 
þ.e. stakir leikir á heima-/útivelli með útsláttarfyrirkomulagi. Úrslitaleikir 3. flokks skulu vera í 
tengslum við bikarúrslitahelgi BLÍ en úrslitaleikir 2. flokks skulu vera í tengslum við bikarkeppni 4. 
flokks og neðar.  

 

Rökstuðningur: Mót yngriflokka eru of fá eins og staðan er í dag og þessi reglugerð í raun barn 
síns tíma. Þurfti því að endurskrifa þessa reglugerð og bæta við bikarkeppninni sem nú er orðin 
föst inni í mótahaldi BLÍ 

 


