Þinggerð 47. ársþings Blaksambands Íslands, haldið í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal
föstudaginn 29. mars árið 2019 kl. 16.00.

Þingsetning
Jason Ívarsson formaður BLÍ flytur setningarræðu sína þar sem hann býður alla velkomna á ársþing
Blaksambands Íslands.
Í ræðunni fer Jason yfir það helsta sem gerst hefur hjá BLÍ að undanförnu og einna helst má greina
hversu viðburðaríkt afreksstarfið er. Mikið hafi verið lagt undir þegar landsliðin okkar tóku þátt í
riðlakeppni EM sem haldin var með nýju fyrirkomulagi. Þátttakan eykur sýnileika íþróttarinnar og
munum við bara njóta góðs af því í náinni framtíð. Blaksambandið lagði mikið undir í þátttökunni í
Evrópukeppninni enda var það stærsta viðfangsefni þess hingað til. Það olli því nokkrum vonbrigðum
að nokkrir leikmenn gáfu ekki kost á sér í verkefnið og því voru landsliðin ekki eins sterk og kostur hefði
verið. Það er alls ekki óraunhæft að Ísland geti átt lið í lokakeppni Evrópumótsins innan nokkurra ára.
Til þess að svo megi vera þarf að vera hægt að tefla fram sterkasta landsliði sem völ er á hverju sinni.
Það hlýtur að vera metnaður hvers leikmanns að ná sem lengst í íþrótt sinni og nota til þess alla
möguleika sem eru í boði.
BLÍ er hluti af NEVZA og SCA. Vægi SCA, eða Smáþjóðasamstarfsins hefur minnkað þar sem þátttakan
í þeim mótum hefur ekki lengur vægi inn í aðalkeppnina. Landfræðilega er SCA svæðið stórt, frá Kýpur
til Grænlands. Minnihluti þeirra 15 þjóða sem eru aðilar tekur þátt í keppni á þessum vettvangi og má
því velta því fyrir sér hvort það sé ekki skynsamlegra að keppa við lönd sem eru nær okkur, s.s. Færeyjar
og Bretlandseyjar. Það má líka velta því fyrir sér að láta NEVZA samstarfið nægja.
Ungliðaliðin okkar hafa tekið þátt í NEVZA mótunum en til þess að skapa þeim fleiri verkefni þá hafa
þau einnig tekið þátt í Evrópukeppnum í mismunandi aldursflokkum. Þannig fá þau meiri reynslu sem
mun væntanlega skila sér í betri árangri þegar fram líða stundir.
Blaksambandið hefur reynt eftir fremsta megni að skapa sem besta umgjörð fyrir landsliðin með
fjölgun þjálfara og aðstoðarmanna þeirra. Það kallar á meira fjármagn sem oftar en ekki er af skornum
skammti.
Hækkun afreksstyrks ÍSÍ og iðkendagjöldin hafa að sjálfsögðu hjálpað mikið til að undanförnu en meira
þarf til. Okkur hefur tekist ótrúlega vel að halda úti öflugri starfsemi sambærilegri á við margar stærri
þjóðir, sem segir að okkur hefur tekist að nýta fjármagnið vel.
Útbreiðsla blaksins á landsvísu er að mínu mati á hægri uppleið. Það koma ný héruð inn með blak og
önnur dala á milli. Það er umhugsunarvert hversu blakfélögum í Reykjavík og nágrenni hefur fækkað á
undanförnum allmörgum árum. Ég sakna þess að sjá ekki lið frá ÍS, Fram, Víkingi, Breiðabliki og
Stjörnunni í keppni í efstu deild líkt og var á árum áður. Það er að vísu gleðilegt að ungmennafélag
Álftaness hefur náð upp öflugu starfi í Garðabænum eftir að Stjarnan hætti að huga að blaki.
Sumar nýjar blakdeildir hafa reyndar mætt misjöfnum skilningi í aðalstjórnum félaga sinna og aðrar
hafa þurft að berjast fyrir tilverurétti sínum sem hefur stundum endað með því að viðkomandi félag
hefur hætt blakiðkun, sem er miður. Samkeppnin við aðrar boltagreinar er því á stundum nokkuð hörð.
Í einu félagi samþykkti aðalstjórn þess að aldrei yrði stofnuð blakdeild í félaginu vegna þess að það
mætti ekki við því að missa iðkendur úr öðrum boltagreinum yfir í blakið. Svona viðhorf lýsir ekki mikilli
víðsýni.
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Mótahaldið er orðið viðamikið og komið í nokkuð fastar skorður. Helst er það veðrið sem gerir það að
verkum að leikir geta ekki farið fram á tilsettum tíma. Mótanefnd reynir eftir megni að leysa úr þeim
vandamálum sem upp koma.
Regluverkið sem mótanefnd vinnur eftir er í föstum skorðum enda á það að vera það. Það er ekki hægt
að sveigja reglur eftir vilja hvers og eins þegar það kann að henta viðkomandi. Það gengur allt jafnt yfir
alla.
Fyrir þinginu liggja allmargar tillögur sem miða að því að gera starf sambandsins einfaldara og
skilvirkara. Mótanefnd hefur að venju lagt mikla vinnu í að sníða agnúa af gildandi reglugerðum enda
er hún best fallin til þess þar sem reglugerðirnar hafa mikil áhrif á vinnu mótanefndarinnar.
Því einfaldari sem reglurnar eru því betra er að vinna eftir þeim. Allar tillögurnar verða að sjálfsögðu
til umræðu í starfsnefndum þingsins.
Líkt og önnur sérsambönd og íþróttafélög þá heyr Blaksambandið harða baráttu við að útvega
fjármagn í reksturinn.
Eins og ég minntist á áður þá var síðasta starfsár útgjaldafrekt og nokkuð tap var á rekstri sambandsins.
Samkeppni um fjármagn er mikið og blakið geldur fyrir það að vera ekki eins útbreitt og þekkt og sumar
aðrar íþróttir. Þar skiptir aðgangur að fjölmiðlum og þá sérstaklega sjónvarpi mjög miklu máli.
Á næst síðasta keppnistímabili tókst að útvega fjármagn til þess að sýna reglulega frá leikjum í
Úrvalsdeildinni á sjónvarpsrás SportTv. Sú nýbreytni mæltist vel fyrir og ég veit að mörg okkar hafa
fengið viðbrögð frá hinum ýmsu aðilum, sem vissu lítið sem ekkert um blak áður og hafa lýst ánægju
sinni með að geta horft á blak í sjónvarpi. Því miður tókst ekki að fjármagna útsendingar nú í vetur
þrátt fyrir að lögð hafi verið töluverð vinna í það. Fyrirtæki höfðu því miður ekki áhuga á að auglýsa sig
með blakinu á þessum vettvangi.
Við eigum góðan mann í okkar röðum, Guðmund Helga Þorsteinsson, sem er okkur innan handar í
alþjóðasamstarfinu. Hann er í stjórn Evrópusambandsins og SCA og hefur hjálpað okkur mikið
undanfarið að koma á laggirnar styrktarsjóði ungra og efnilegra blakara. Einnig hefur hann unnið í
verkefni með Sævari þar sem verið era ð rannsaka góða stjórnunarhætti í íþróttahreyfingunni en það
verkefni er samvinnuverkefni Erasmus með nokkrum stærri þjóðum, s.s. Króatíu, Ítalíu og Slóveníu og
fleirum.
Að lokum vil ég þakka öllum fyrir samstarfið og nefni sérstaklega tvo aðila, Sævar framkvæmdastjóra
og Stefán Jóhannesson en báðir hafa staðið mér við hlið allan þennan tíma í embættinu. Stjórn BLÍ
þakkar öllum sínum styrktaraðilum, Altís, Icelandair, Síminn, Þekking og Kjörís, stjórn og starfsfólki ÍSÍ
fyrir samstarfið á starfsárinu.
Við skulum muna það að við í blakinu erum saman eitt lið. Takk fyrir.
Þingið er sett kl. 16.15
Lagt er til að Valdimar Leó Friðriksson verði þingforseti. Samþykkt samhljóða
Lagt er til að Sævar Már Guðmundsson verði þingritari. Samþykkt samhljóða.
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Þingforseti tekur til starfa og segir frá því að hann hafi farið yfir lög sambandsins og þingboðun.
Þingið er löglega boðað.
Starfsnefndir þingsins
•

•
•
•
•

a) Kjörbréfanefnd: Steinn Guðni Einarsson, formaður. Þessi nefnd tekur til starfa strax og er
starfandi allan þingtímann. Nefndin fer yfir lögmæti kjörbréfa og hvort fulltrúar séu mættir.
Svandís Þorsteinsdóttir og Magnús Haukur Ásgeirsson munu starfa með Steini í nefndinni.
b) Fjárhagsnefnd: Árni Jón Eggertsson formaður
c) Laga- og allsherjarnefnd: Sigurbjörn Árni Arngrímsson formaður
Blöð liggja frammi fyrir þingfulltrúa að skrifa sig á en nefndastarfið byrjar í þinghléinu.
Samþykkt.

Skýrsla stjórnar BLÍ
Jason Ívarsson flytur skýrslu stjórnar fyrir síðasta starfsár. Skýrsluna má finna á heimasíðu BLÍ.
Reikningar síðasta starfsár
Árni Jón Eggertsson greinir frá afkomu Blaksambands Íslands árið 2018.
Ávarp fulltrúa ÍSÍ – Garðar Svansson og Hafsteinn Pálsson
Garðar Svanson þakkar gott þing og frábæra skýrslu og vill taka undir orð Jasonar um að við séum
eitt lið og vill ganga lengra og kalla blakhreyfinguna eina stóra fjölskyldu sem vinnur saman.
Hafsteinn Pálsson úr stjórn ÍSÍ kom í pontu og þakkar fyrir góða skýrslu og sendir þinginu kveðjur frá
framkvæmdastjórn ÍSÍ. Nefnir góða vinnu hjá Blaksambandinu og óskar Jasoni alls hins besta nú
þegar leiðir skilja.
Hafsteini var falið það embættisverk að sæma Jason Ívarsson gullmerki ÍSÍ.
Guðmundur Helgi Þorsteinsson var boðinn í pontu sem boðsgestur. Fjallaði Guðmundur um
mikilvægi þess að hittast á svona vettvangi og ræða málin. Hann þakkaði Jasoni fyrir sitt starf í þessi
ár sem hann hefur verið formaður og stjórnarmaður.
Um leið greindi Guðmundur Helgi frá því verkefni sem hann hefur verið að vinna að í vetur með
skrifstofu sambandsins. Verkefnið er hluti af stærra verkefni sem hlýtur Erasmus styrk frá
Evrópusambandinu og er unnið í samvinnu við blaksamband Króatíu. Verkefnið eru um breytta
stjórnunarhætti í hreyfingunni og er mikilvægast fyrir okkur að vera komin inn í Evrópusambandið og
getum þannig sótt um fleiri styrki í náinni framtíð.
Þingforseti bað kjörbréfanefnd að gera grein fyrir störfum sínum.
Steinn Einarsson kemur upp og les upp þau kjörbréf sem hafa borist. Alls eru 11 kjörbréf komin með
25 nöfnum af 35 mögulegum.
Álftanes: Ragnheiður Sigurðardóttir.
ÍK: Helga Steinunn Hauksdóttir.
Keflavík: Svandís Þorsteinsdóttir
KA: Stefán Jóhannesson, Thelma Dögg Grétarsdóttir
Völsungur: Bjarni Páll Vilhjálmsson
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Þróttur R: Sunna Þrastardóttir, Jón Ólafur Valdimarsson
HK: Lúðvík Már Matthíasson, Magnús Haukur Ásgeirsson, Jóhannes Egilsson, Arnar Birkir Björnsson
Efling: Andri Hnikarr Jónsson
Fylkir: Árni Jón Eggertsson, Mikael Traustason og Gunnþór Jens Matthíasson
Þróttur Nes : Sigríður Þórarinsdóttir og Unnur Ása Atladóttir
Afturelding: Guðrún Kristín Einarsdóttir, Steinn G Einarsson, Ása Dagný Gunnarsdóttir, Finnur
Ingimarsson.
Alls eru 22 fulltrúar mættir af 25 skráðum á Kjörbréfin. Alls 79 þingfulltrúa á útsendum kjörbréfum.
Þingforseti lýsir kjörbréfin samþykkt þeir sem eru mættir sem þingfulltrúar.
Ábending frá þingforseta að það vantar inn í lögin og dagskrá um að kjörbréfanefnd skilar áliti á
þessu tímapunkti.
Reikningar bornir upp og samþykktir sem og skýrsla stjórnar.
Fjárhagsáætlun næsta starfsárs
Árni Jón Eggertsson leggur fram rekstraráætlun fyrir árið 2019.
Þingforseti merkir sem rekstraráætlun sem þingskjal 1 og vísar fjárhagsnefnd.
Laga- og leikreglnabreytingar
Sigurbjörn Árni lagði fram tillögur mótanefndar er tillögunum vísað í laga- og allsherjarnefnd og
merkt: Þingskjal 2
Jóhannes Egilsson kemur upp og leggur til að tillagan um Íslandsmót og úrslitakeppni og breytingar
þar á fari í allsherjarnefnd og laganefnd. Þingskjal 3
Jóhannes Egilsson leggur til að breytingatillaga um félagaskiptareglugerð fari í allsherjarnefnd og
laganefnd. Þingskjal 4
Jason Ívarsson leggur fram tillöguna um nýja reglugerð um afreks- og styrktarsjóð ungra og efnilegra
blakmanna. Þingskjal 5
Guðrún Kristín Einarsdóttir kemur upp og fagnar þessu framtaki. Þarfir peningar. Þetta var hugsað
eins og stendur í þessari reglugerð, þannig að allir hafi sömu möguleika fjárhagslega að sækja
landsliðsæfingar og taka þátt í unglingastarfinu. Aðstöðumuninn er verið að reyna að koma í veg
fyrir. Vill að það verði rætt hér að þessar reglur séu eingöngu fyrir þann kostnað sem ungur og
efnilegur afreksmaður verði fyrir til þess að sækja æfingar. Það má ekki vera þannig að
ferðakostnaður vegna landsliðsferða sé þarna inni.
Jason Ívarsson kom upp og lagði fram þingsályktun um Afreks- og styrktarsjóð ungra og efnilegra
leikmanna. Þingskjal 7,
„Ársþing Blaksambands Íslands, haldið í Reykjavík 29. mars 2019, hvetur blaköldunga til að styðja við
bakið á ungum og efnilegum leikmönnum, sem skipa munu landslið Íslands í framtíðinni, með árlegu
framlagi í Afreks- og styrktarsjóð ungra og efnilegra leikmanna í formi endurgjalds fyrir dómgæslu í
Öldungamótinu.

4

Stjórn Blaksambands Íslands mun vinna að vexti sjóðsins og tilkynna framkvæmdaaðilum
Öldungamóta í hvert sinn um markmið og tilgang hans.
Blaköldungar, sem eiga miklar þakkir skildar fyrir öflugt starf innan blakhreyfingarinnar, geta á
þennan hátt lagt sitt að mörkum til að efla blakíþróttina á Íslandi með afgerandi hætti blakæskunni
til heilla“.
Jason Ívarsson lagði jafnframt fram þingsályktun um Þjóðarleikvanga. Þingskjal 6
„47. ársþing Blaksambands Íslands haldið í Reykjavík 29. mars 2019 skorar á ríkisstjórn landsins og
borgarstjórn Reykjavíkur að sjá til þess að þjóðarleikvangur verði byggður hið fyrsta. Leikvangurinn
þarf að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til íþróttamannvirkja í alþjóðlegri keppni.
Einnig þarf að tryggja það að þjóðarleikvangurinn nýtist til landsliðsæfinga og eftir atvikum
íþróttafélögum í viðkomandi íþróttagreinum eftir skipulagi þeirra“.
Jóhannes Egilsson spurði hvort um væri að ræða strandblakvelli.
Guðmundur Helgi: Hnykkja á þessu með strandblakið sem hefur ekki heimilisfesti hér á Íslandi.
Mikilvægt.
Því er svarað að hér sé um að ræða þjóðarleikvang almennt, fyrir margar íþróttagreinar.
Þingforseti leggur fyrir þingið tillögu um að þetta sé tekið fyrir. Samþykkt samhljóða.
Þingsályktun um þjóðarleikvang. Þingskjal 6
Þingsályktun um Afreks- og styrktarsjóð ungra og efnilegra leikmanna. Þingskjal 7
Jason Ívarsson kemur upp og sæmir Andra Hnikarr Jónsson, Sunnu Þrastardóttur og Gunnþór Jens
Matthíasson silfurmerki Blaksambands Íslands.
Þinghlé
Nefndarstörf
kl. 20:50.
Þingforseti biður þingheim um að fá sér sæti þar sem þinghald getur haldið áfram eftir nefndarstörf.
Kjörbréf hefur borist frá HSÞ og er Sigurbjörn Árni Arngrímsson er skráður á það kjörbréf og er því
lögmætt þar sem hann er mættur.
Árni Jón gerir grein fyrir störfum fjárhagsnefndar.
Talar um vöruna blak og mikilvægi þess að halda áfram okkar afrekssjóði.
Lagt er til að iðkendagjaldið verði kr. 4.000.- fyrir næstu tvö keppnistímabil.
Það sem var rætt um líka í fjárhagsnefnd var að leggja 10.000 kr. gjald á öldungaliðin í staðinn fyrir að
rukka iðkendagjald. Þetta er ekki og verður því ekki tekin til efnislegrar umræðu.
Fjárhagsáætlun: Nefndin skilar henni óbreyttri.
Lagt til 4000 iðkendagjald, samþykkt samhljóða.
Fjárhagsáætlun (þingskjal 1) samþykkt samhljóða.
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Allsherjar- laganefnd.
Sigurbjörn Árni Arngrímsson
Þingskjal 6 lagt fyrir að þingið samþykkti þessa ályktun um þjóðarleikvanga óbreytt.
Samþykkt samhljóða.
Þingskjal 7 lagt fyrir að þingið þannig að breytingin er. Strikað yfir ...sem skipa munu landslið Íslands í
framtíðinni... Lagt til að þetta verði þannig breytt.
Samþykkt samhljóða.
Þingskjal 5. Lagt til að þingið samþykki þannig breytta: Að áhersla sé lögð á INNANLANDS. og í grein
3. bætt við Innanlands. 4. grein að umsóknum sé skilað í síðasta lagi mánuði eftir að verkefni líkur.
Styrkjum skal úthlutað einu sinni á ári í síðasta lagi þann 1. desember ár hvert.
Jason tekur til máls í forsvari þessarar nefndar sem lagði tillöguna fram. Búið að binda með því að
setja á innanlands, þ.e.a.s að ekki væri hægt að styrkja ef þjálfari vildi hafa æfingabúðir erlendis.
Hugsunin er sú að breyta sem minnst því tilfinningin er sú að þetta sé hugsað til enda. Hann skilar
breytingatillögu að því að innanlands detti út í inngangi og í grein 3.
Guðrún Kristín tekur til máls. Hugmyndafræðin kemur skýrt fram í byrjun. Það á að ekki að styrkja þá
til að fara í landsliðsferðir heldur til þess að sækja æfingar sem dæmi.
Breytingatillaga Jasonar er felld.
Skjalið er lagt fram með breytingartillögu frá nefnd þannig breytt. í Grein 3. bætt við Innanlands. 4.
grein að umsóknir sé skilað í síðasta lagi mánuði eftir að verkefni líkur. Styrkjum skal úthlutað einu
sinni á ári í síðasta lagi þann 1. desember ár hvert.
Samþykkt samhljóða.
Þingskjal 2
Iðkendagjald. Viðbætur eru s.s. Íslandsmóti, bikarkeppni, haustmóti og öldungamót. (sjá þingskjal).
Borið upp og samþykkt samhljóða.
Reglugerð um félagaskipti.
Nokkuð er um breytingar (sjá reglugerð félagaskipti í þingskjali 4).
Borið upp og samþykkt samhljóða.
Reglugerð um Íslandsmót og úrslitakeppni BLÍ
Lagt fram með breytingum úr nefndinni. (sjá þingskjal 3).
Samþykkt samhljóða.
Viðurlög við notkun ólöglegra leikmanna. Breyting (sjá þingskjal).
Lagt fram þannig breytt.
Samþykkt samhljóða.
Reglugerð um frestanir leikja. Engin breyting.
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Reglugerð um bikarkeppni BLÍ. Eitt lið en ekki félag.
Lagt fram þannig.
Samþykkt samhljóða.
Þingskjal 2-3-4
Gengið var til atkvæða um breytingarnar í heild. Samþykkt samhljóða.
Ákveðið gjald ævifélaga.
Jason Ívarsson kemur upp og leggur til gjald ævifélaga. Lagt er til að gjaldið verði óbreytt, 100.000 kr.
Lagt fram og samþykkt samhljóða.

Önnur mál
Stefán Jóhannesson tekur til máls.
Landsliðsstarfið – afreksmál. Kom fram í skýrslu stjórnar að það hafa verið mikil umsvif í þessu starfi.
Megin ástæða fyrir því að tapið er útaf EM þátttökunni.
Afreksstyrkurinn hefur vaxið mjög mikið og útaf því að ríkið hefur fjórfaldast á undanförnum árum.
Framlög til BLÍ hafa aukist úr sjóðnum. Úr tveimur milljónum í tólf milljónir til BLÍ. Við erum í Bflokknum og erum þar í efri hlutanum. Til þess að komast í A flokkinn þurfum við að gera aðeins
meira. Við þurfum að hafa starfsmann Afreksstjóra og að ná árangri – t.d. í lokakeppni EM eða HM.
Við vitum að þetta er langhlaup og var hann þeirrar skoðunar að þetta er mögulegt.
Fjögur lið í riðli og tvö þeirra komast í lokakeppni. Smá innsýn í okkar veruleika.
Varðandi EM. Stjórnin tók stóra ákvörðun um skráninguna í þátttökuna. Fyrirkomulagið var breytt,
leikið heima og heiman. CEV hafði gjaldfellt Smáþjóðakeppnina, hún hefur ekkert vægi þegar kemur
að stigasöfnun eða vægi til afrekssjóðs. Þetta breyttist 2015 og í ljósi þessa ákváðum við að skrá liðin
til leiks í EM.
Varðandi þátttökuna heppnaðist upp og ofan. Fjárhagslega var þetta rosalegt og framkvæmd
heimaleikjanna var erfiðust fjárhagslega. Það munaði miklu að þetta var ekki eins og það leit úr í
byrjun. Til dæmis var ekki hægt að selja heimaleiki.
Það eru fleiri en við sem eru ósáttir við þetta fyrirkomulagið og er ljóst að þetta er of dýrt fyrir blakið.
Við viljum að sjálfsögðu sýna gott blak og það var æðislegt að fá þessi sterku lið hingað heim.
Framundan eru Smáþjóðaleikar. 40 manna hópur fer frá sambandinu.
Guðmundur Helgi Þorsteinsson er þar í stjórn samtaka Smáþjóðanna (SCA). Hann hefur unnið gott
starf varðandi allt skipulag og mótahald. Smáþjóðakeppni sem fer fram í maí, ákváðum að draga liðin
úr keppni þar. Karlakeppninni hefur verið frestað til október en kvennakeppnin verður í maí.
Í hvað fara peningarnir? Þjónusta hefur aukist við leikmenn. BLÍ er þá vonandi að taka meiri þátt í
kostnaði landsliðanna. Draumurinn er þannig að landsliðsmaður þurfi ekki að borga.
Jóhannes Egilsson spyr úr sæti út í landslið í strandblaki.
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Stefán svarar strax um ákvörðun stjórnar að senda ekki landslið í strandblaki á Smáþjóðaleika.
Ástæðan er í raun að engin er aðstaðan fyrir strandblak. Þarf aðstöðu til að stunda strandblak árið
um kring.
Guðrún Kristín Einarsdóttir tekur til máls.
Langaði að ræða um yngriflokkamál. Hef verið nokkur undanfarin ár með þessa nefnd. Það þarf að
setja af stað átak í þessum málaflokki. Minnist þess þegar krakkablakið fór af stað. Íþróttakennarar
samþykktu að læra þetta. Í dag komumst við illa að með kynningar þannig að þetta er orðið rosalega
erfitt.
Í nefndinni vantar okkur faglegt fólk, þjálfara inn til að gera stefnumótun. Hvar viljum við hafa 10 ára
krakka í dag og svo eftir 5 ár? Okkar annar flokkur nær upp í tvítugt. Við þurfum að passa að missa
ekki leikmenn út og þurfum að koma faglega hlutanum fyrr inn.
Hugsa yngriflokkanefndina út frá faglegri grunni.
Nýja fyrirkomulagið með yngstu leikmennina, þrír á vellinum í einu. Hvað getum við gert? Getum við
nýtt starfsmann eins og afreksstjóra til að ná inn til skólanna og hætta foreldraráðinu?
Ákveðnar dagsetningar fyrir æfingabúðir. Viljum helst samnýta landsliðsnefnd og yngriflokkanefnd í
afreksbúðunum. Frábært síðast þegar við buðum krökkunum á heimaleiki í Evrópukeppnninni.
UMSK mótið sem var síðasta maí. Það var snilld og viljum við þakka formanni og framkvæmdastjóra
UMSK fyrir þetta. Þetta mót verður að nýju í október og er um að gera að fleiri félög reyni að yfirfæra
hugmyndina á sín félög. Krakkarnir sjá ekki fyrirmyndirnar.
Viðtal um fyrirmyndir var í útvarpinu í morgun. Ef við ætlum að komast áfram þá þarf að koma blaki í
sjónvarpið. Erlent efni o.s.frv.
Hún vill beina því til stjórnar Blaksambandsins að búa til stefnu og umgjörð til að fjölga í íþróttinni
okkar. Fjölmiðlaumfjöllun hlýtur að vera númer 1, 2 og 3.
Nýbúið að gefa út landsliðshópa. Kvennalandsliðin að æfa um páskana. Hvar eru strákarnir? Við
megum ekki gleyma þeim. Guðrún beinir því til stjórnar og landsliðsnefndar að það verðið að hugsa
um strákana og halda áfram með starf yngri landsliðanna.
Þingforseti þakkar hlý orð í garð UMSK.
Jóhannes Egilsson. Það er einu skiptin sem rætt er um strandblak er þegar koma fyrirspurnir úr sal.
Það er mín von að það verði meira gert í strandblakinu.
Gunnþór Jens Matthíasson. Það vantar meira á samskiptamiðlana, Evrópublakið. Vantar meiri
sýnileika og að BLÍ auglýsi viðburði frekar.
Bjarni Páll Vilhjálmsson. Þetta er fyrsta þingið sem ég sit. Fróðlegt. Mesta vinnan fer í reglugerðir en
það þarf að taka á þar. Held að það sé mikilvægt að það sé kallað til málþings um blak, hvernig við
ætlum að efla blak, grasrótina.
Ég vil þakka stjórninni, Sævar og Stefáni, Hnikari og Bjössa og Óla, fyrir hönd okkar Völsunga sem
hafa verið í uppbyggingu í fjögur ár. Það hefur verið frábært að eiga samskipti við ykkur. Telur
nauðsynlegt að fjölga liðunum og að fjölmiðlaumfjöllunin skiptir öllu máli. Það gerði gríðarlega mikið
að vera í SportTv í fyrra en við þurfum að ná að halda áfram.

8

Unnur Ása Atladóttir. Hún saknar þess að sjá ekki reglugerðir um yngriflokka hér inni. Við vorum í
vandræðum með mótaforritið krakkablak.bli.is. Það er rosalega flókið og erfitt. Væri hægt að útbúa
eitthvert app til þess að bæta úr þessu. Reglurnar á íslensku inni á síðunni með þriggja manna blakið.
Langaði að vekja á athygli á því að það er verið að veðja á blakleiki. Og þarna þarf að setja í
leikmannasamninga klausu varðandi veðmál sem á jafnt við innlenda og erlenda leikmenn.
Ragnheiður Sigurðardóttar. Formaður blakdeildar Álftaness. Þakkar kærlega fyrir sýnda þolinmæði
við sameiningu blakdeilda Álftaness og Stjörnunnar í haust. Hún er þakklát fyrir alla hjálpina. Einnig
vill hún að hugað sé að því að leikmenn geti leikið sinn leik án truflana frá áhorfendum.
Jason Ívarsson tekur til máls.
Með strandblakið. Ekki rétt að það sé ekki minnst á það. Fyrir síðustu Smáþjóðaleika var ákveðið að
senda ekki lið bara til að senda lið. Það vantar sárlega inniaðstöðu fyrir strandblak.
Útsendingar á Sporttv. Það vakti mikla ánægju. Þetta kostaði mikla fjármuni sem BLÍ og félögin skiptu
á milli sín með aðkomu styrktaraðila. Það er mikill vilji til þess að halda því áfram.
Hann sagðist sem formaður hafa fengið þakkirnar fyrir það starf sem sjálfboðaliðarnir hafi unnið og
skilaði þeim þökkum þó seint væri. Áfram stefnum við upp á við eins og sjá má á málefnalegum
umræðum á þinginu. Honum var þakklæti efsti í huga við lok formannstíðar sinnar.

Stefán Jóhannesson tekur til máls:
Þessi vegferð Jasonar sem formanns hefur verið býsna löng og hann sýnt mikla fórnfýsi. Samstarfið
hefur verið ánægjulegt. Það er auðvitað öldugangur í starfinu en það hefur samt verið býsna öruggt
og Jason hefur ávallt séð til lands. Hópur fólks í blakhreyfingunni sem hefur ekki þekkt annan
formann en Jason enda komin 14 ár. Jason er yfirvegaður og staðfastur maður, traustur og góður
samferðamaður, sögumaður mikill. Við kveðjum Jason með þessu ársþingi og nú langar mig til að fá
hann hingað upp.
Sæmir Jason Ívarsson gullmerki Blaksambandsins.
Kosningar
Sigurbjörn Grétar Eggertsson var einn í framboði sem formaður til tveggja ára og var því sjálfkjörin
Sjálfkjörin í stjórn eru þau Árni Jón Eggertsson og Svandís Þorsteinsdóttir.
Sjálfkjörin í varastjórn eru þau Ragnheiður Sigurðardóttir, Steinn Guðni Einarsson og Sigurbjörn Árni
Arngrímsson.
Þingslit. Valdimar Leó Friðriksson slítur þingi og þakkar starfsmönnum þingsins fyrir verk sín.
Býður Grétari Eggertssyni nýkjörnum formanni BLÍ orðið.
Grétar þakkar þingheimi traustið sem honum er sýnt. Þetta er alveg ný staða fyrir mig að komast inn
í þetta verkefni. Ástæðan fyrir því að ég bauð mig fram er að mér stendur ekki á sama um blakið í
landinu. Við þurfum fleiri til að standa upp og vinna fyrir hreyfinguna. Við stöndum á tímamótum og
það gefast tækifæri til að breyta. Stærsta verkefnið er „hvar viljum við vera og hvert erum við að
fara?“ Það gerist ekki á einum degi en við þurfum að finna dag í náinni framtíð til að móta stefnuna.
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Ég vil biðja fráfarandi formann, Jason Ívarsson um að rísa enn einu sinni úr sæti og koma hingað til
mín. Mitt fyrst embættisverk er að veita þér viðurkenningu sem Heiðursformaður Blaksambands
Íslands.
Að lokum vil ég þakka fyrir mig og hvetja alla til að stíga upp og keyra upp ímyndina okkar. Við berum
ábyrgð á því hvernig fjallað er um blak. Þegar við gerum þetta saman þá náum við árangri.

Þingslit er 22.37
Sævar Már Guðmundsson ritaði þinggerð
Valdimar Leó Friðriksson þingforseti
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Viðaukar við þinggerð 47. ársþings BLÍ haldið í Reykjavík 29. mars 2019.
Þingskjöl koma í þeirri röð sem þau voru samþykkt
Þingskjal 1

Samþykkt óbreytt úr nefnd á ársþingi BLÍ 29. mars 2019
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Þingskjal 6
Þingsályktun um þjóðarleikavang
47. ársþing Blaksambands Íslands haldið í Reykjavík 29. mars 2019 skorar á ríkisstjórn landsins og
borgarstjórn Reykjavíkur að sjá til þess að þjóðarleikvangur verði byggður hið fyrsta. Leikvangurinn
þarf að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til íþróttamannvirkja í alþjóðlegri keppni.
Einnig þarf að tryggja það að þjóðarleikvangurinn nýtist til landsliðsæfinga og eftir atvikum
íþróttafélögum í viðkomandi íþróttagreinum eftir skipulagi þeirra.

Samþykkt óbreytt úr nefnd á ársþingi BLÍ 29. mars 2019

Þingskjal 7
Þingsályktun um Afreks- og styrktarsjóð ungra og efnilegra leikmanna.

Ársþing Blaksambands Íslands, haldið í Reykjavík 29. mars 2019, hvetur blaköldunga til að styðja við
bakið á ungum og efnilegum leikmönnum, sem skipa munu landslið Íslands í framtíðinni, með árlegu
framlagi í Afreks- og styrktarsjóð ungra og efnilegra leikmanna í formi endurgjalds fyrir dómgæslu í
Öldungamótinu.
Stjórn Blaksambands Íslands mun vinna að vexti sjóðsins og tilkynna framkvæmdaaðilum
Öldungamóta í hvert sinn um markmið og tilgang hans.
Blaköldungar, sem eiga miklar þakkir skildar fyrir öflugt starf innan blakhreyfingarinnar, geta á
þennan hátt lagt sitt að mörkum til að efla blakíþróttina á Íslandi með afgerandi hætti blakæskunni
til heilla.
Samþykkt breytt úr nefnd á ársþingi BLÍ 29. mars 2019
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Þingskjal 5

BLAKSAMBAND ÍSLANDS

Umsögn um Afreks- og styrktarsjóð ungra og efnilegra blakmanna

Á Öldungamóti í blaki á Akureyri 2018, kom fram sú hugmynd að styrkja og styðja við bakið á ungum
afreksblakmönnum, sér í lagi þá sem búa á landsbyggðinni og þurfa að fara langan veg til þess að taka
þátt í afreksstarfi Blaksambands Íslands. Hugmyndin er að koma á fót afreks- og styrktarsjóð fyrir
efnilega blakmenn og styrkja þá til þátttöku í afreksstarfi Blaksambands Íslands áður en landslið eru
valin.

Eins og þekkt er þá eru ungir og efnilegir leikmenn boðaðir í æfingabúðir áður en endanlegt val á
landsliði fer fram. Mikilvægt er, að þeir sem eru valdir geti tekið þátt án þess að foreldrar þurfi vegna
þess að bera þungar fjárhagslegar byrðar eða hreinlega að hinir útvöldu verði frá að hverfa vegna
kostnaðar.

Tilgangur sjóðsins er þannig að minnka útgjöld efnilegra leikmanna vegna þátttöku í æfingabúðum
landsliða. Gildir það jafnt um ferðakostnað leikmanna sem og uppihald. Með þessum hætti verður
aðstöðumunur leikmanna vegna þátttöku í afreksstarfi jafnaður til muna en gert er ráð fyrir að
leikmenn sem búa í meira en 100 km fjarlægð frá æfingastað njóti styrks. Sjóðurinn mun einnig
aðstoða BLÍ við að auka fagmennsku í afreksstarfi sambandsins og skapa betri umgjörð um það.

Megin tekjur sjóðsins verður framlag frá Öldungamóti BLÍ í formi dómaragjalda en auk þess kann
sjóðurinn að afla annarra tekna vegna samstarfs við þriðja aðila. Sjóðurinn verður á sérstökum
bankareikningi og mun framlag hans koma fram í ársreikningum BLÍ auk skýrslu stjórnar sjóðsins.

Stofnun afreks- og styrktarsjóðs er mikilvægt framfaraskref og nýsköpun í starfi blakhreyfingarinnar
sem ber að fagna. Aðilar þeir sem hafa beitt sér fyrir stofnun þessa sjóðs eiga miklar þakkir skildar.

Tillaga að reglugerð lögð fram á ársþingi BLÍ 29. mars 2019
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Afreks- og styrktarsjóðir ungra og efnilegra blakmanna
Markmið sjóðsins er að styrkja við þátttöku ungra og efnilegra blakmanna til þátttöku í skilgreindum
verkefnum á vegum Blaksambands Íslands. Framlag til sjóðsins eru að stærstum hluta tekjur frá
Öldungamóti í blaki ár hvert, auk þess sem að sjóðurinn má leita eftir frjálsum framlögum frá
fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum. Stofnframlag sjóðsins er frá 2018, fjármunir sem að
framkvæmdaraðilar Öldungamótsins það ár lögðu til hliðar.
Styrkir sjóðsins eru eingöngu greiddir til einstaklinga sem hafa með sannanlegum hætti sýnt fram á
þátttöku sína í verkefnum á vegum Blaksambands Íslands. Sjóðurinn getur að hámarki greidd út styrki
sem nema að heildartekjum frá síðasta starfsári. Ekki er leyfilegt að úthluta styrkjum á milli starfsára.
Heimilt er að úthluta Blaksambandi Íslands hluta af fjármunum sjóðsins ár hvert enda renni framlagið
eingöngu til starfssemi yngri landsliða innanlands, hvort sem er til niðurgreiðslu á ferðakostnaði eða
uppihaldi leikmanna.
1. grein
Sjóðurinn heitir Afreks- og styrktarsjóður ungra og efnilegra blakmanna.
2. grein
Tilgangur sjóðsins er að styrkja þá einstaklinga sem kallaðir eru á forvals- og/eða
unglingalandsliðsæfingar á vegum BLÍ og jafna þannig ferðakostnað innanlands. Heimilt er að
sækja um ferða- og uppihaldsstyrk fyrir ferðum sem eru í a.m.k. 100 km fjarlægð frá heimili
iðkenda.
3. grein
Sjóðnum er ennfremur heimilt að veita ferðastyrki vegna þátttöku í viðurkenndum
landsliðsverkefnum unglingalandsliða Blaksambands Íslands innanlands.
4. grein
Umsóknir skulu berast sjóðnum a.m.k. í síðasta lagi mánuði eftir að verkefni líkur á þar til gerðu
eyðublaði aðgengilegt á vef Blaksambands Íslands. Allar umsóknir skulu studdar viðeigandi
gögnum. Styrkjum skal úthlutað einu sinni á ári í síðasta lagi þann 1. desember ár hvert. ir
skulu greiddir hið fyrsta eftir að verkefni er lokið, og a.m.k. tvisvar á ári.
5. grein
Stjórn sjóðsins skal skipuð 3 mönnum. Formaður sjóðsstjórnar skipaður af BLÍ, einn fulltrúi frá
landsliðsnefnd BLÍ og einn fulltrúi frá öldungahreyfingunni.
6. grein
Stjórn sjóðsins skal skila árlegri skýrslu til Blaksambands Íslands og leggja hana fyrir Ársþing
BLÍ.
7. grein
Reglum þessum verður einungis breytt á ársþingi BLÍ.

Samþykkt breytt úr nefnd á ársþingi BLÍ 29. mars 2019
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Þingskjal 2

Reglugerð Blaksambands Íslands - BLÍ
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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 s.s. Íslandsmóti, bikarkeppni, haustmóti og öldungamóti.
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 ábyrgð 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 hvorum 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 í 2. flokk og neðar miðað við fæðingarár. og jafnframt
er Leikmaður er einungis gjaldgengur með einu liði í Bikarkeppni BLÍ á hverri leiktíð.
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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
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. Þetta gildir þó ekki um
leikmenn í 2. Flokki og neðar sem mega spila með liðum í öllum deildum, þó eingöngu tveimur liðum
síns félags hverju sinni. 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 15. maíjúní ár hvert. Lið
skulu skila inn leikmannalistum til BLÍ a.m.k. tveimur vikum fyrir fyrsta leik viðkomandi deildar. 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.
1.11 Öll lið í Deildakeppni Íslandsmóti BLÍ greiða þátttökugjöld til BLÍ og skal liðum tilkynnt um
upphæð gjalds fyrir næsta tímabil eigi síðar en 1. maí ár hvert. Liðin skulu greiða óendurkræft
staðfestingargjald sem nemur 30% af þátttökugjaldinu fyrir 15. maí júní ár hvert. Afgang
þátttökugjaldsins skal greiða fyrir 15. ágúst ár hvert.
1.12 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. júní 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 BLÍ 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.
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3.2 Það lið sem sigrar deildarkeppni viðkomandi deildar er deildarmeistari þeirrar deildar. Það lið
sem vinnur B-úrslit er B-deildarmeistari þeirrar deildar.
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. 20.000fyrir 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.
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5. Leiðbeiningar um umsjón heimaleikja
5.1 Net skal vera uppsett og frágengið 30 mín. fyrir leik.
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, 250, 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
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spilaðar eru í helgarmótum teljast leikir hverrar helgar eitt brot (þó gilda ákvæði greinar 1 um úrslit
hvers leiks sem spilaður í helgarmóti).
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 breytt á 47. ársþingi BLÍ, 29. mars 2019
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Þingskjöl 3 og 4 voru til viðmiðunar í nefnd og eru inni í þingskjali 2
Þingskjal 3
Breyting á reglugerð um Íslandsmót og úrslitakeppni Blaksambands Íslands
1.13 Öll lið í Deildakeppni BLÍ greiða þátttökugjöld til BLÍ og skal liðum tilkynnt um upphæð gjalds
fyrir næsta tímabil eigi síðar en 15 maí 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.
(þetta er gert til að lið viti kostnað áður en þau skrá sig í mót)
1.15 Mótanefnd auglýsir á bli.is hvaða félög munu halda mótin (túnneringar) og á sama tíma í
hvaða íþróttahúsum og bæjum hver deild verður leikinn, skal það gert í síðasta lagi 20 ágúst ár
hvert.
(þessi breyting er til að lið geti séð hvaða bæjum keppt er í upp á að bóka flug og gistingu)
1.16 Mótanefnd setur inn á bli.is alla leiki úrvalsdeildar, 1 deildar og fyrstu túnneringar neðri
deilda í síðasta lagi 1 september ár hvert, annarar túnneringar fyrir 1 október ár hvert og þriðju
túnneringar 1 janúar ár hvert.
(þessi breyting er til að lið geti séð hvar og hvenær þau eiga að keppa upp á að bóka flug og
gistingu (tímasetningar leikja))
2.4 Keppnistímabil hvers árs hefst alltaf á leikjum í úrvalsdeild og klárar hún fyrstu umferð áður
en neðri deildir hefja leik.
2.5 1. deild hefur keppnistímabilið eftir að úrvalsdeild hefur klárað fyrstu umferð og klárar fyrstu
umferð áður en neðri deildir hefja leik.
2.6 Ef lið í efri deildum hefur ekki spilað leik í sinni deild áður en lið í neðri deild byrjar, þá má
leikmaður sem hefur spilað leik í neðri deild ekki spila fyrsta leik með liði sama félags í efri deild.
(þessar breytingar eru til að lið geti ekki komið með 7 hrinuhæstu leikmenn úr efri deildum til að
spila í neðri deildum eins og hefur verið að gerast)
2.7 Mótshelgar (túnneringar) neðri deilda eru alltaf sömu helgar ár eftir ár nema það sé kynnt
sérstaklega á síðu BLI.is að eigi að breyta dagsetningum á þeim, skal það gerast í síðasta lagi
1 september árið áður (12 mánaða fyrirvari)
fyrsta túnnering er haldin fyrstu helgi í nóvember ár hvert
önnur túnnering er haldin þriðju helgi í janúar ár hvert
þriðja túnnering er haldin aðra helgi í mars ár hvert
(þessi breyting er til þess að festa hvaða helgar er spilað yfir veturinn og fólk geti skipulagt
sig kringum það)
3.3 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). Lið 1. deildar falla ekki úr henni nema ef um 8 liða deild sé að ræða. Þá
falla tvö neðsta lið 1. deildar í 2. deild óski efsta eða 2 efstu gjaldgengu lið 2. Deildar eftir sæti í 1.
deild. 1. deildarlið geta samt óskað eftir tilfærslu í Deildakeppnina.Tvö neðstu lið 1. deildar falla niður
í 2. deild og tvö efstu lið 2. deildar koma í þeirra stað. 2 efstu lið í 2 deild geta óskað eftir að spila í 1.
Deild en eru ekki skildug að fara upp.
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Þingskjal 4
Breytingatillaga á reglugerð um félagaskipti

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 Ekki má færa leikmenn úr efri deild í neðri deild eftir að helgarmót 2 1 er hafið.
Bæta má þannig við leikmönnum á leikmannalistann úr neðri deildarliði félagsins en ekki öfugt.
Einnig má bæta við leikmönnum á listann úr öðrum liðum ef fullgild félagaskipti eiga sér stað (innan
félagaskiptagluggans). Leikmaður má þó ekki spila með fleiri en 2 liðum í Íslandsmóti á hverri leiktíð.
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