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Reglugerð um iðkendagjald  
Blaksambands Íslands Iðkendagjald.  

Stjórn BLÍ er heimilt að skal innheimta iðkendagjald sem er ákveðin upphæð fyrir hvern félaga 

blakdeilda sem eiga aðild að íþróttabandalagi eða héraðssambandi innan vébanda ÍSÍ eða taka þátt í 

mótum á vegum BLÍ.  

Upphæð iðkendagjaldsins skal ákveða á ársþingi BLÍ á oddatöluári fyrir tvö ár í senn.  

Undanþegnir gjaldinu eru þeir iðkendur sem spila í yngri flokkum og eru 18 ára eða yngri á 

keppnistímabilinu.  

Iðkendagjaldið skal innheimta í tvennu lagi, 1. nóvember og 1. mars. 

Félögin skulu standa skil á gjöldum iðkenda sinna um leið og þau senda inn leikmannalista sína. Til að 

leikmaður teljist hafa leikheimild skal félag hafa greitt iðkendagjaldið áður en leikmaður er skráður á 

skýrslu í Íslands- og bikarmótum BLÍ annars telst leikmaðurinn ólöglegur.   

Stjórn BLÍ er heimilt að meina þeim félögum sem skulda iðkendagjaldið þátttöku í mótum á vegum 

BLí. Slíka ákvörðun skal tilkynna viðkomandi félagi með a.m.k. viku fyrirvara.  

Samþykkt á 47. ársþingi BLÍ 29. mars 2019 
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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 félagaskiptagjald til BLÍ (sjá þó 5. gr.). Stjórn BLÍ 

ákveður staðfestingargjaldið félagaskiptagjaldið fyrir 1. júní ár hvert og tilkynnir félögunum. 

Jafnframt skal standa skil á iðkendagjaldi hafi það ekki þegar verið gert fyrir viðkomandi leikmann. 

3. gr. Þegar leikmaður skiptir um lið innan félags skal félagið leggja fram tilkynningu þess efnis til BLÍ 

og greiða liðaskiptagjald sem nemur hálfu félagaskiptagjaldi. 

3.gr. 4. gr. Fullgild félagaskipti og liðaskipti í úrvalsdeild og 1.d., móttekin á skrifstofu BLÍ á 

skrifstofutíma (virka daga frá kl. 08.00 til 16.00), frá 15. maí til og með 31. október og 1. janúar til og 

með 31. janúar ár hvert í taka gildi um leið og framkvæmdastjóri eða formaður BLÍ hefur samþykkt 

þau sbr. starfsreglur vegna félagaskipta og liðaskipta. Fullgild félagaskipti og liðaskipti í 2.d. og neðar, 

móttekin á skrifstofu BLÍ á skrifstofutíma (virka daga frá kl. 08.00 til 16.00), frá 15. maí til og með 15. 

nóvember og 1. janúar til og með 15 febrúar ár hvert í taka gildi um leið og framkvæmdastjóri eða 

formaður BLÍ hefur samþykkt þau sbr. starfsreglur vegna félagaskipta og liðaskipta. Heimilt er að 

senda félagaskiptagögn/liðaskiptagögn rafrænt. Berist gögnin utan skrifstofutíma, gildir tímasetning 

rafrænu samskiptanna. Félagaskiptablað eða tilkynning um liðaskipti og greiðsla vegna þessa verða 

að berast með sannarlegum hætti fyrir miðnætti. Taka félagaskiptin/liðaskiptin gildi daginn eftir að 

uppfylltum öðrum greinum félagaskipta reglugerðar þessarar og verða þau tekin til skoðunar næsta 

virka dag. Móttökudagur tilkynningar yfirlýsingar um félagaskipti eða tilkynningar um liðaskipti er sá 

dagur þegar öllum skilyrðum reglugerðarinnar hefur verið fullnægt. Félag ber fulla ábyrð á að nota 

leikmenn ef staðfesting á félagskiptum/liðaskiptum hefur ekki borist forsvarsmanni félagsins frá BLÍ.  

4.gr. 5.gr. Hafi félag leikmanns verið lagt niður, eða leikmaður spilað með háskólaliði eða ekki 

skráður í mótakerfi BLÍ þarf ekki skriflegt samþykki gamla félagsins um félagaskipti en önnur ákvæði 

2., 3. og 4. gr. skulu vera uppfyllt.  

5. gr. 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 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.  

6. gr. Leikmanni er einungis heimilt að leika með og vera skráður í eitt lið í  einu. Leikmanni er aðeins 

heimilt að leika með tveimur liðum á hverri leiktíð. Leikmanni er aðeins heimilt að Leikmaður má 

skipta um félag/lið tvisvar á hverri leiktíð sinnum í hverjum félagaskiptaglugga. Leikmaður í 

úrvalsdeild er undanþeginn tilkynningu og greiðslu um liðaskipti spili hann með b-liði félagsins í 

1.deild. Ekki er greitt fyrir liðaskipti leikmanna 18 ára og yngri miðað við fæðingardag. og jafnframt er 

Leikmaður er einungis gjaldgengur með einu liði í Bikarkeppni BLÍ á hverri leiktíð.  

7. gr. Félögum er heimilt að semja um tímabundin félagaskipti leikmanns samkvæmt reglum BLÍ 

innar félagaskiptatímabils. skv. 3. gr. Samkomulag um slík félagaskipti skal gert á sérstöku eyðublaði 
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BLÍ (tilkynning um tímabundin félagaskipti) og skal undirritað af samningsfélagi leikmannsins, félagi 

sem fær leikmanninn til sín og leikmanninum sjálfum og jafngildir félagaskiptatilkynningu við upphaf 

og enda lánstíma. Á tilkynninguni skal koma fram lokadagsetning félagaskipta, þ.e. hvaða dag 

leikmaðurinn skal sjálfkrafa snúa aftur til síns samningsfélags. Til að félagaskipta tilkynning öðlist gildi 

skal hún undirrituð af þeim aðila sem hefur heimild til þess að skuldbinda viðkomandi félag. Ef 

leikmaður hefur ekki náð 18 ára aldri við undirritun tilkynningar skal hún einnig undirrituð af 

forráðamanni viðkomandi leikmanns. Með tilkynningunni lýsa allir aðilar því yfir að samið hafi verið 

að öllu leyti um uppgjör á milli aðila vegna skiptanna og að bæði félögin séu ábyrg gagnvart 

réttindum leikmanns leikmanni á réttindum. Leikmaður fær leikheimild með hinu nýja félagi með 

staðfestingu BLÍ á tímabundnum félagaskiptum uppfylli leikmaðurinn aðrar reglur varðandi 

leikheimild við útgáfu keppnisleyfis af hálfu BLÍ. Leikmaður fær leikheimild keppnisleyfi með 

samningsfélagi sínu að nýju degi eftir loka dagsetningu félagaskiptanna. Aðeins leikmönnum með 

gildan leikmannasamning er heimilt að gera tímabundin félagaskipti. Aðeins er greitt 

félagaskiptagjald vegna félagaskipta úr samningsfélagi í félagið sem fær leikmanninn til sín en ekki 

þegar leikmaðurinn snýr til baka. Tímabundin félagaskipti teljast bara sem ein skipti. 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 sannanlega móttekin af BLÍ.  

Starfsreglur stjórnar vegna félagaskipta  
1. gr. Sá tími sem þarf að líða frá yfirlýsingu um félagaskipti og tilkynningu um liðaskipti þar til 

leikmaður telst löglegur með nýju félagi er talinn frá móttöku fullgildra félagaskipta skv. 2., 3. og 4 gr. 

reglugerðar um félagaskipti.  

2. gr. Móttaka skjala vegna félagaskipta og liðaskipta telst gild þegar framkvæmdastjóri eða 

formaður BLÍ vottar hana skriflega og sendir staðfestingu til umsækjanda og forráðamanns félags um 

félagaskipti.  

3. gr. Félagaskiptin/liðaskiptin taka gildi degi eftir að öllum skilyrðum um þau eru uppfyllt. Sjá greinar 

3 og 5 í reglugerð um félagskipti.  

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 Framkvæmdastjóra eða formanni BLÍ er ekki 

heimilt að taka á móti félagaskiptum/liðaskiptum liðs sem þeir spila með, þjálfa, starfa hjá með 

öðrum hætti eða sitja í stjórn hjá. Í slíkum tilfellum skulu þeir leita til mótastjóra eða 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 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.  

Reglugerð breytt og samþykkt á 47. ársþingi BLÍ þann 29.mars 2019 
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Reglugerð um Íslandsmót og úrslitakeppni Blaksambands Íslands  

1. Úrvalsdeild, 1. deild og Deildakeppni (2. deild og neðar) BLÍ  
1.1 Íslandsmót Blaksambands Íslands skal leikið annars vegar í Úrvalsdeild, 1. deild og hins vegar í 

Deildakeppni. Markmiðið með Úrvalsdeild er að bjóða upp á keppni í blaki í hæsta gæðaflokki. 

Markmiðið með 1. deild er að Úrvalsdeildarlið getið þróað leikmenn sem og að gefa öðrum félögum 

tækifæri að undirbúa sig undir keppni í Úrvalsdeild. Markmiðið með Deildakeppninni er að fólk geti 

stundað blak sér til heilsubótar og skemtunnar á keppnisgrundvelli. 

1.2 Úrvalsdeild Blaksambands Íslands skal skipuð að hámarki 12 liðum.  

1.3 1. deild Blaksambands Íslands skal skipuð b-liðum Úrvasldeildaliða og öðrum liðum sem kjósa að 

keppa í 1.d. Verði lið í 1.d. fleiri 12 skal deildin verða riðlaskipt og mótanefnd falið að útfæra þá 

skiptingu nánar. 

1.4 Deildakeppni Blaksambands Íslands skal leikin í jafn mörgum deildum og þurfa þykir hverju sinni. 

Efsta deild í Deildakeppni BLÍ er 2. deild. Þau lið sem ekki taka þátt í Úrvalsdeildinni eða 1.d. (sjá grein 

1.2.), þ.m.t. undirlið (s.s. b-lið) félaga í Úrvalsdeildinni, geta tekið þátt í Deildakeppni BLÍ. Skrái félag 

með lið í Úrvalsdeild lið til keppni í Deildarkeppni BLÍ en ekki lið í 1. deild, má það ekki heita b-lið.  

1.5 Lið Úrvalsdeildarinnar falla ekki úr henni nema ef um 12 liða deild sé að ræða. Þá fellur neðsta lið 

Úrvalsdeildarinnar í 1. deild óski efsta gjaldgenga lið 1. deildar eftir sæti í Úrvalsdeild. 

Úrvalsdeildarlið geta samt óskað eftir tilfærslu í 1.d. eða Deildakeppnina.  

1.6 Sama stigakerfi, leikreglur og reglur um notkun leikmanna gilda í Úrvaldsdeildinni 1. deild og 

Deildakeppninni nema að annað sé tilgreint. Til að vinna leik þarf þrjár unnar hrinur, hver hrina er 

upp í 25 en oddahrina er 15 stig. Tvö stig þarf að skilja á milli til að hrina vinnist. Ef spilað er með 

hraðmótafyrirkomulagi vinnst sigur í leik þegar tvær hrinur hafa unnist, annars sama fyrirkomulag.  

1.7 Fyrir hvern unninn leik fær sigurliðið 3 stig, nema ef leikur endar 3 – 2 þá deilast stigin á milli liða 

þannig að sigurlið fær 2 stig og taplið 1 stig. Ef spilað er með hraðmótafyrirkomulagi fær sigurlið 3 

stig nema ef leikur endar 2 – 1 þá deilast stigin á milli liða þannig að sigurlið fær 2 stig og taplið 1 stig.  

1.8 Leikmanni er einungis heimilt að leika með og vera skráður í eitt lið í  einu. Leikmanni er aðeins 

heimilt að leika með tveimur liðum á hverri leiktíð.  Sjö hrinuhæstu leikmenn liða í Úrvalsdeild er 

óheimil þátttaka í Deildarkeppninni. 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 Deildarkeppni BLÍ.  

1.8 Hrinufjöldi er talinn þannig að komi leikmaður inn á í hrinu telst hann hafa spilað hrinuna. 

Frelsingi/frelsingjar á skýrslu teljast einnig hafa spilað leikinn (allar hrinur) nema í úrvalsdeild þar sem 

unnt er að telja nákvæmlega hrinufjölda frelsingja. Séu fleiri en einn leikmaður jafnir í sjöunda sæti 

yfir hrinuhæstu leikmenn liðs má enginn þeirra spila með liði neðri deilda.  

1.9 Skipti leikmaður um lið á tímabilinu teljast þeir leikir sem hann hefur þegar leikið á tímabilinu 

með því liði sem hann gengur í. Hann getur því strax orðið einn af sjö hrinuhæstu mönnum þess liðs 

sem hann gengur í. Leikir hans teljast því ekki lengur með því liði sem hann gengur úr og getur hann 

ekki verið meðal sjö hrinuhæstu leikmanna þess.  
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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.  

1.9 BLÍ er heimilt að selja nafn Úrvalsdeildarinnar, 1. deildar og deilda innan Deildakeppninnar. Slíkur 

samningur skal vera BLÍ og liðunum í viðkomandi keppni til hagsbóta.  

1.10 Lið skulu tilkynna til BLÍ um fyrirhugaða þátttöku í síðasta lagi þann 1. júní ár hvert. Lið skulu 

skila inn leikmannalistum til BLÍ fyrir 1. september ár hvert. Félög skulu standa skil á iðkendagjöldum 

leikmanna liða félagsins áður en leikmaður er skráður á leiksskýrslu hafi þau ekki þegar verið greidd 

fyrir leikmanninn á tímabilinu.  og skal sækja um leikmannaleyfi fyrir leikmenn liðanna í síðasta lagi 

15. september ár hvert. BLÍ gefur út leyfi fyrir hvern leikmann fyrir upphaf Íslandsmóts og 

Deildakeppni BLÍ. Hver leikmaður getur verið á leikmannaleyfum tveggja liða sama aðildarfélags BLÍ.  

1.12 Öll lið í Deildakeppni Íslandsmóti BLÍ greiða þátttökugjöld til BLÍ og skal liðum tilkynnt um 

upphæð gjalds fyrir næsta tímabil eigi síðar en 10. júní ár hvert. Liðin skulu greiða óendurkræft 

staðfestingargjald sem nemur 30% af þátttökugjaldinu fyrir 15. júní ár hvert. Afgang 

þátttökugjaldsins skal greiða fyrir 15. ágúst ár hvert.  

1.13 Mótanefnd raðar upp mótinu miðað við staðfestar skráningar liða 15. júní og skulu drög að 

mótahaldi vetrarins vera tilbúin a.m.k. í stórum dráttum 30. júní ár hvert. Lið sem vilja halda 

túrneringar helgarmót Deildarkeppninnar neðri deilda skulu sækja um það slíkt túrneringahald fyrir 

1. ágúst 15. ágúst ár hvert.  

2. Fyrirkomulag Íslandsmóts BLÍ í Úrvalsdeild  
2.1 Í Úrvalsdeild skal leikið í bæði karla- og kvennaflokki. Öllum blakfélögum á Íslandi innan ÍSÍ er 

heimilt að óska eftir þátttöku í Úrvalsdeildinni og skulu að hámarki 12 lið skipa deildina hverju sinni. 

Mótanefnd/mótastjóri BLÍ ákveður hverju sinni fjölda umferða eftir fjölda liða í Úrvaldsdeild og 

tilkynnir liðunum. Standi fjölda umferða á oddatölu, skal oddatöluumferðin leikin á sama hátt og 1. 

umferð (hvað varðar heima- og útileiki).  

2.2 Að lokinni deildarkeppni Úrvalsdeildar hefst úrslitakeppni milli efstu liða um 

Íslandsmeistaratitilinn. Leikin skal úrslitakeppni átta efstu liða. Mótanefnd/mótastjóri BLÍ ákveður 

hverju sinni fyrirkomulag úrslitakeppninnar eftir fjölda liða í Úrvaldsdeild og tilkynnir liðunum. Spilað 

er til skiptis á heimavöllum liðanna þannig að liðið sem var ofar í deildarkeppninni fær ávallt fyrsta 

leik og oddaleik á heimavelli.  

2.3 Þegar lið/félög hafa samþykkt leikjaplan fyrir úrslitakeppnina eru þau ábyrg fyrir að útvega 

keppnisstað sem uppfyllir kröfur BLÍ. Geti félag/lið ekki útvegað hús á tilsettum degi skal BLÍ í 

samráði við það félag sem á heimaleikjarétt finna aðra lausn.  

3. Fyrirkomulag Íslandsmóts BLÍ 1. deild og í Deildakeppni  
3.1 Öllum blakfélögum innan ÍSÍ er heimil þátttaka og hefur hvert blakfélag rétt á að senda til keppni 

eins mörg lið og það óskar. Keppt er í bæði karla- og kvennadeildum frá 1. deild og niður. Lið skulu 

óska eftir sæti í 1.d. eða Deildakeppninni. Verði lið í 1.d. fleiri 12 skal deildin verða riðlaskipt og 

mótanefnd falið að útfæra þá skiptingu nánar.  Skal 1. deild skipuð 8 liðum en Mótanefnd raðar 

liðum Deildakeppninnar í deildir hverju sinni og hefur úrslit síðasta Íslandsmóts til hliðsjónar. Hver 

deild í Deildakeppninni þar fyrir neðan skal að jafnaði skipuð 12 liðum.  

3.2 Það lið sem sigrar deildarkeppni viðkomandi deildar er deildarmeistari þeirrar deildar. Það lið 

sem vinnur B-úrslit er B-deildarmeistari þeirrar deildar.  
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3.2 Í 1. deild skal miðað við að lið leiki a.m.k. 14 leiki á tímabili. Leikið skal heima og að heiman. 

Standi fjölda umferða á oddatölu, skal oddatöluumferðin leikin á sama hátt og 1. umferð (hvað 

varðar heima- og útileiki). Tvö neðstu lið 1. deildar falla niður í 2. deild og tvö efstu lið 2. deildar 

koma í þeirra stað.  

3.3 Að lokinni deildarkeppni 1. deildar hefst úrslitakeppni milli efstu liða sem ekki eru b-lið 

úrvalsdeildarliða um Íslandsmeistaratitilinn í 1.deild. Leikin skal úrslitakeppni að hámarki fjögurra 

efstu liða. Mótanefnd/mótastjóri BLÍ ákveður hverju sinni fyrirkomulag úrslitakeppninnar eftir fjölda 

liða og tilkynnir liðunum. Spilað er til skiptis á heimavöllum liðanna þannig að liðið sem var ofar í 

deildarkeppninni fær ávallt fyrsta leik og oddaleik á heimavelli. 

3.4. Í Deildakeppninni (2. deild og þar fyrir neðan) er leikið í 3 helgarmótum. Vinna þarf 2 hrinur í leik 

sbr. reglu 1.6. Á 1. og 2. helgarmóti skal spiluð einföld umferð, allir við alla, og skiptast 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 Íslandsmeistaratitilinn í viðkomandi deild en 6 

stigalægstu liðin skulu spila í B úrslitum um B deildarmeistaratitil. 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 (sjá þó gr 3.1).  

4. Ákvæði frá dómaranefnd.  
4.1 Til að öðlast þátttökurétt í Úrvalsdeild karla og kvenna þarf hvert karlalið og hvert kvennalið að 

tilnefna tvo virka dómara til að dæma fyrir þess hönd á keppnistímabilinu og skal annar vera 

landsdómari. Lið í 1. deild Deildakeppninnar skulu tilnefna a.m.k. einn virkan dómara. Hver dómari 

skal skuldbundinn til að dæma a.m.k. 10 leiki á keppnistímabilinu. Skal tilkynna til dómaranefndar 

fyrir 1. september ár hvert um þessa dómara, að öðrum kosti þarf að halda dómaranámskeið fyrir 

liðið. Dómaranefnd er heimilt að veita undanþágu ef til vandræða horfir en dómaranefnd skal a.m.k. 

halda eitt dómaranámskeið á ári.  

4.2 Útvegi lið ekki þá dómara á keppnistímabilinu samkvæmt grein 4.1 skal sekta liðið um kr. 20.000- 

fyrir hvern dómara sem uppá vantar.  

4.3 Hvert lið sem sækir um að halda helgarmót í Deildakeppninni túrneringu/ar í 2. deild og neðar 

þarf að fá leikreglunámskeið fyrir fyrsta helgarmót túrneringuna sem það heldur á tímabilinu. Hvert 

lið sem sækir um að halda helgarmót í Deildakeppninni túrneringu/ar í 2. deild og neðar þarf að 

leggja til a.m.k. tvo dómara fyrir hvern völl sem notaður er í helgarmótinu túrneringunni sem skulu 

skuldbundnir til að dæma a.m.k. 80% leikja þess helgarmóts þeirrar túrneringar. Útvegi lið ekki tvo 

dómara fyrir hvern völl sem notaður er í helgarmótinu túrneringunni er heimilt að sekta liðið um kr. 

10.000- fyrir hvern dómara sem uppá vantar.  

4.4 Ef dómari getur ekki dæmt þann leik sem hann er settur á ber að snúa sér til annars dómara. 

Dómarar geta skipt við aðra dómara. Héraðsdómari má ekki vera aðaldómari í Úrvalsdeild.  

4.4 Dómarar skulu mæta ekki síðar en 30 – 40 mínútum fyrir leik. Ef dómari lætur ekki meðdómara 

eða heimalið vita að honum muni seinka vegna óviðráðanlegra atvika eða hreinlega mætir ekki til 

leiks án þess að tilkynna forföll og er ekki kominn í hús þegar hlutkest fer fram geta fyrirliðar liðanna 

gert athugasemd um það á leikskýrslu. Ef sami dómari hefur fengið a.m.k. þrjár slíkar athugasemdir á 

leikskýrslu þá getur dómaranefnd meinað þeim dómara að dæma frekar á keppnistímabilinu.  

5. Leiðbeiningar um umsjón heimaleikja  
5.1 Net skal vera uppsett og frágengið 30 mín. fyrir leik.  
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5.2 Netspírur, net, stigatöflur og tvö sett af skiptispjöldum númeruð 1-20 skulu vera í lagi og skv. 

reglum þar aðlútandi. Leikklukku skal nota í Úrvalsdeild með virku bjölluhljóði og niðurtalningu fyrir 

leikhlé.  

5.3 Ritari, töflumaður, stigaritari og boltafólk skal vera tilbúið til starfa 40 mínútum fyrir leik. 

Stigaritun og ritun leikskýrslu má ekki vera innt af hendi af sama aðila. Ritari og töflumaður skulu 

starfa á svæði ritaraborðs og aðaldómari skal samþykkja aðstöðu stigaritara. Mælst er til þess að 

boltafólk noti innanhússkó og það verður að ráða við verkið.  

5.4 Stigaritari skal undirrita stigaskorblað undantekningarlaust. Mælst er til þess að sami aðili sjái um 

stigatalninguna allan leikinn, slíkt er líklegra til að tryggja samræmi.  

5.5 Fjórir keppnisboltar með réttum loftþrýstingi skulu vera til staðar 30 mín. fyrir leik.  

5.6 Tónlist skal vera til staðar um leið og vallarsvæði er laust fyrir leik.  

5.7 Fyrir hvern leik skal farið eftir neðangreindum tímaramma 30 - 40 mín fyrir leik: Dómarar mæta 

til leiks og sjá til þess að ritari hefji störf við ritun leikskýrslu, mælir bolta, athugar skiptispjöld og 

annan búnað sem þarf að vera til staðar og á að vera í lagi. 16 mín fyrir leik: Dómari flautar leikmenn 

af velli, mælir nethæðina og kallar til framkvæmdaraðila leiks ef laga þarf nethæð 15 mín fyrir leik: 

Hlutkesti varpað í viðurvist fyrirliða sem staðfesta síðan leikmannalista liða sinna. Þjálfarar staðfesta 

leikmannalista liða sinna í kjölfarið. 14 mín fyrir leik: Formleg upphitun hefst. 13 mín fyrir leik: 

Þjálfarar skila inn sendiröðum til dómara 4 mín fyrir leik: Formlegri upphitun lokið 3 mín fyrir leik: 

Kynning leiksins 2 mín fyrir leik: Dómari flautar og gefur merki um að 2 mínútur séu í leik. 30 sek fyrir 

leik: Dómari flautar leikmenn á völlinn og aðstoðardómari fer yfir sendiröð liðanna. Settur leiktími: 

Leikur hefst með merki dómara um fyrstu uppgjöf.  

5.8 Misfarist eitthvað af þessum atriðum verulega skal dómari gera athugasemd á leikskýrslu og er 

BLÍ heimilt að sekta viðkomandi félag um kr. 10.000-.  

5.9 Eftir leik í Úrvalsdeild skal senda úrslit til BLÍ og fjölmiðla.  

5.10 Heimalið ber ábyrgð á því að leikskýrslu sé hlaðið upp í mótakerfi BLÍ um leið og leiknum er lokið  

berist til skrifstofu BLÍ og skal sjá til þess að hún berist í síðasta lagi innan þriggja daga.  

6. Heimild til mótanefndar  
6.1 Mótanefnd BLÍ er heimilt að breyta út frá reglugerð um fyrirkomulag Íslandsmóta ef ekki fæst 

næg þátttaka til að fullnægja skilyrðum reglugerðarinnar.  

Samþykkt á 47. ársþingi BLÍ 29. mars 2019 

 

Viðurlög við notkun ólöglegra leikmanna  
 

1. gr. Verði lið uppvíst að því að nota ólöglegan leikamann í leik skal liðið tapa leiknum 3-0 (25-0, 25-

0, 25-0). Í neðri deildum sem spilaðar eru í helgarmótum skal liðið tapa 2-0 (25-0, 25-0). 

2. gr. Við annað brot á leiktímabilinu skal liðið jafnframt dæmt í fjársekt sem ákvörðuð er af stjórn 

BLÍ og gefin út fyrir hvert tímabil. Við hvert brot þar á eftir tvöfaldast fjársektin. Í neðri deildum sem 

spilaðar eru í helgarmótum teljast leikir hverrar helgar eitt brot (þó gilda ákvæði greinar 1 um úrslit 

hvers leiks sem spilaður í helgarmóti). 
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3. gr. Kærufrestur miðast við grein 24.1 í lögum um dómstóla ÍSÍ. Rétt til kæru hefur hver sá, 

einstaklingar, félag og félagasamtök, sem misgert er við og hagsmuni hafa af niðurstöðu máls 

samkvæmt grein 30.1 í lögum um dómstóla ÍSÍ. Í kjölfar löglegrar kæru hefur mótanefnd hefur þó 

vald til að úrskurða um úrslit leikja aftur í tímann innan leiktímabils sannist það að lið hafi notað 

ólöglegan leikmann. 

Samþykkt á 47. ársþingi BLÍ 29. mars 2019 

 

Reglugerð um frestanir leikja  
1. gr. Leikir samkvæmt mótaskrá mótanefndar BLÍ skulu leiknir á þeim stað og tíma sem þar frá 

greinir.  

2. gr. Leikir skulu almennt tilkynntir með mánaðar fyrirvara, en 14 dagar teljast réttir ef svo ber 

undir.  

3. gr. Mótanefnd er heimilt að breyta ásettum leikjum og þurfa þá a.m.k. 14 dagar að vera í leik. Ef 

skemmra er í leik þarf samþykki beggja liða til breytingarinnar, en ef skemmra en 7 sólarhringar eru 

til leiks er engin heimild til leikbreytingar nema samkvæmt 4. og 5. grein.  

4. gr. Leikur fellur af mótaskrá ef um lokaðar leiðir er að ræða, þannig að lið kemst ekki til leiks vegna 

veðurs, ófærðar eða annarra ófyrirsjáanlegra ástæðna, nema ákvæði 6. gr. sé beitt. Þegar um flug er 

að ræða skal miðað við flugleið samdægurs. Sama gildir um bílveg eða sjóveg, þegar slíkri ferð má 

ljúka m.t.t. árstíma á augljósum tíma. Flugleið telst fær ef flogið er áætlunarflug á þeim tíma sem lið 

hyggst fara á og ekki er um frídag að ræða, annars telst leið fær ef flogið er áætlunarflug á leikdag. 

Lið skulu panta far með að minnsta kosti 14 daga fyrirvara, sé þess kostur.  

5. gr. Ef um veikindi er að ræða, hvort heldur er leikmanna eða starfsmanna er leik ekki frestað nema 

til afbrigða megi telja. Í slíkum tilfellum skulu formaður og varaformaður BLÍ eða staðgenglar þeirra 

hverju sinni skera úr um frestun samdægurs.  

6. gr. Mótanefnd hefur heimild til að breyta leiktíma innan sömu leikhelgar þegar um tímabundna 

lokun leiða er að ræða sbr. 4. gr. Og að öðrum óviðráðanlegum orsökum.  

7. gr. Mótaskrá er hvers konar tilkynning um leikdaga, stað og tíma sem forráðamenn liða hafa undir 

eðlilegum kringumstæðum full tækifæri til að kynna sér.  

8. gr. Mótanefnd skal innan 7 sólarhringa frá frestuðum leik koma honum að nýju fyrir á mótaskrá 

sbr. 2. gr. nema bæði lið samþykki aðra tilhögun.  

9. gr. Mæti lið ekki til leiks í Úrvalsdeild, 1. deild eða í bikarkeppni BLÍ skal viðkomandi lið tapa 

leiknum 3-0, (25-0, 25-0, 25-0). Jafnframt skal sama lið vera sektað. Verði sektin ekki greidd innan 

þeirra tímamarka sem stjórn BLÍ ákveður getur hún útilokað umrætt lið frá allri keppni á vegum BLÍ 

þar til skuldin hefur verið greidd eða um hana samið. Ákvæði þetta gildir á milli keppnistímabila. 

Mæti lið í neðri deildum ekki til leiks tapast leikur þess 2-0, (25-0, 25-0), auk þess sem liðið er sektað 

fyrir hvern leik. Sektarupphæðir skulu ákveðnar og gefnar út samhliða þátttökugjöldum. Breytt og 

samþykkt á 46. ársþingi BLÍ 4. mars 2018 
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Reglugerð um bikarkeppni BLÍ  
1. gr. Keppnin er útsláttarkeppni. Öllum félögum innan BLÍ er heimil þátttaka og mega þau senda inn 

fleiri en eitt lið frá hverju félagi, a, b o.s.fv., leikmanni er þó einungis heimilt að leika með einu liði 

félagi í keppninni.  

2. gr. Keppt skal samkvæmt útsláttarfyrirkomulagi, þannig að sigurvegari leiks heldur áfram keppni 

en taplið er úr leik. Mótanefnd BLÍ setur félögum tímamörk fyrir einstaka umferðir og setur á leiki. 

Lið í lægri deild eða utan deildar skal ávallt fá heimaleik gegn liði sem er úr efri deild. Þegar komið er 

í átta liða úrslit skal það lið fá heimaleik sem fyrr er dregið úr pottinum. Lið skulu deila með sér 

ferðakostnaði ( þó ekki gisti- né fæðiskostnaði ) ef farið er um lengri leið en 100 km í aðra átt, séu 

innan við 500 km í aðra átt landleiðina skal miða við aksturskostnað annars kostnaður við flug. 

(Höfuðborgarsvæðið reiknast allt út frá Reykjavík). Lið skulu eingöngu skipta útlögðum kostnaði á 

milli sín, BLÍ er heimilt að biðja um nótur því til sönnunnar.  

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.  

4. gr. Komi til þess að lið þurfi að sitja yfir við drátt til að koma fjölda liða í 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  

Síðan þau lið sem eftir verða í pottinum þegar búið er að draga í viðkomandi umferð.  

5. gr. Undanúrslit og úrslit fara fram á einni helgi. BLÍ ræður leikstað og tíma. Draga skal fyrst 

heimalið í fyrri undanúrslitaleikinn og svo útilið, svo skal draga heimalið í seinni undanúrslitaleikinn 

og þá útilið. Þau 4 lið sem komast í úrslitahelgina deila með sér ferðakostnaði sbr. 2. grein þessarar 

reglugerðar.  

6. gr. Leikið skal eftir þeim leikreglum sem gilda frá FIVB.  

7. gr. Heimalið skal eiga rétt á að velja búning í undanúrslitum og úrslitum. Lið skulu ekki vera í 

samskonar lituðum búningum.  

8. gr. Heimilt er að selja nafn bikarkeppninnar.  

Reglugerð samþykkt á 47. ársþingi BLÍ, 29. mars 2019 


