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YFIRLÝSING UM

FÉLAGASKIPTI
Í samræmi við reglur FIFA um stöðu og félagaskipti leikmanna og reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga, stöðu
leikmanna og félaga staðfestist, að
______________________________________________________________
Nafn

________________________
Kennitala

hefur fullnægt skuldbindingum sínum gagnvart félagi sínu og er því frjálst að ganga í annað félag, sem hér greinir:

FÉLAG SEM GENGIÐ ER ÚR
________________________________________

_______________________________________

Heiti félags

Falla félagaskiptin undir neðangreint ákvæði?

Staðfesting félags - Undirskrift

JÁ

Skráningargjald, skv. gr. 15.3.1., skal falla niður sé um að ræða félagaskipti leikmanns á milli félaga sem tefla fram
sameiginlegu keppnisliði í 2. flokki karla og/eða kvenna.

FÉLAG SEM GENGIÐ ER Í
________________________________________
Heiti félags

_______________________________________
Staðfesting félags - Undirskrift

___________________________________________________________________
Staður og dagsetning

___________________________________________________________________
Undirskrift leikmanns

___________________________________________________________________
Undirskrift forráðamanns (ef við á)

Félagaskipti innanlands
Við félagaskipti innanlands (milli innlendra félaga) er nauðsynlegt að fylla út allar línur og að skráningargjald sé greitt til þess að
keppnisleyfi sé gefið út. Keppnisleyfið er sent út á póstfang félagsins og/eða skráðan forráðamann félagsins.
Félagaskipti úr íslensku félagi í erlent félag
Við félagaskipti úr íslensku félagi í erlent félag er nauðsynlegt að fram komi a. m. k. nafn leikmanns, kennitala hans, heiti íslenska
félagsins, undirritun ábyrgðarmanns þess og dagsetning (ekki er krafist undirritunar leikmanns né erlenda félagsins). Ekkert
skráningargjald.
Félagaskipti úr erlendu félagi í íslenskt félag
Við félagaskipti úr erlendu félagi í íslenskt félag er nauðsynlegt að fram komi nafn leikmannsins, kennitala hans, heiti erlenda
félagsins og/eða land, heiti íslenska félagsins og undirritun ábyrgðarmanns þess, dagsetning og undirritun leikmanns. Nauðsynlegt
er að skráningargjald sé greitt og alþjóðlegt flutningsskírteini hafi borist frá knattspyrnusambandi erlenda félagsins til þess að
keppnisleyfi sé gefið út.
Ef yfirlýsingin um félagaskiptin er send í tölvupósti eða faxi, skal kvittun um greiðslu í heimabanka á
skráningargjaldinu fylgja með. (Kennitala og reikningsnúmer KSÍ eru efst á blaðinu. - Skráningargjald er kr. 2000
en fyrir iðkendur í 3. aldursflokki eða yngri aldursflokki
er skráningargjaldið kr. 1000) Sendið á:
felagaskipti@ksi.is
(18/04/2016)

