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62. þing Sundsambands Íslands haldið í Efstaleiti 7, Reykjavík, 24. og 25. mars 2017  

samþykkir meðfylgjandi tillögur til breytinga á Almennum ákvæðum sambandsins. (ath! Breytingar 

einkenndar með rauðu og yfirstrikunum) Tillöguflytjandi er Sundfélag Hafnarfjarðar. 

 

8. grein - Skyldur mótshaldara 

 

Aðildarfélag sem tekið hefur að sér framkvæmd móts á vegum SSÍ en dregur sig tilbaka innan við 

þriggja mánaða frá móti skal greiða sekt til SSÍ að fjárhæð sem svarar til 1.750 EUR. SSÍ skal síðan 

greiða fjárhæð sem svarar til 1.250 EUR til þess félags sem hleypur ískarðið. Ef mótshaldari dregur sig 

til tilbaka frá AMÍ innan þriggja mánaða frá móti skal hann greiða sekt sem svarar til 2.625 EUR til 

SSÍ. SSÍ skal síðan greiða fjárhæð semsvarar til 2.000 EUR til þess félags sem hleypur í skarðið. 

Mótshaldari skal senda út tilkynningu til aðildarfélaganna minnst þremur mánuðum fyrir mót.  

Í tilkynningunni skulu koma fram upplýsingar um laugarstærð, tækjabúnað, skipulag móts og dagskrá, 

skráningargjöld og skráningarfrest. Ef um utanaðkomandi áhrifa að aðildarfélag þurfi að hætta við mót 

skal ekki koma til sekta. 

 

Fulltrúi SSÍ á að vera viðstaddur lokaundirbúning keppnissvæðis og mælingu á laug. Mótshaldari er 

algjörlega fjárhagslega ábyrgur fyrir mótinu. Mótshaldara er skylt að sjá til þess að löglegur fjöldi 

starfsmanna sé til staðar meðan á móti stendur. Mótshaldara er skylt að halda mótið í samræmi við 

áður ákveðna dagskrá samþykkta af stjórn SSÍ. Á sundmótum skal unnið í samræmi við staðfestar 

leiðbeiningar vegna sundmóta SSÍ og jafnframt skal kynna sérstaklega meðferð ágreiningsmála, 

kæruleiðir og áfrýjun úrskurða og þar með lögsögu dómstóla ÍSÍ. 

 

Ágreining sem upp kemur á móti skal leysa innan lögsögu mótsins, sé þess nokkur kostur og gera grein 

fyrir niðurstöðu í mótaskýrslu. Nú verður ekki leyst úr ágreiningi innan lögsögu mótsins – eða 

vitneskja um atvik berst ekki fyrr en að loknu móti – skal þá vísa málum með formlegum hætti til 

stjórnar SSÍ. Fylgja skal greinargerð og sem nákvæmust atvikalýsing.  

Skal þá stjórn SSÍ leita lausnar á ágreiningi / sátta, en jafnframt kynna málið fyrir Aga- og siðanefnd 

SSÍ, sem tekur við málinu innan þess frests semstjórn hefur ákveðið, hafi ekki fengist viðunandi 

niðurstaða fyrir þann tíma. 

 

Greinargerð: 

Þegar talað er um utanaðkomandi áhrif, er þegar ástæður geta með engu móti verið í höndum 

mótshaldara. 

 

 

21. grein – 

Keppnisréttur erlendra sundmanna og íslendinga bústetta erlendis 

 

Á Íslandsmótum í sundi geta íslenskir ríkisborgarar einir orðið Íslandsmeistarar og sett íslensk met. 

Erlendu sundfólki er heimil keppni í einstaklingsgreinum og boðsundssveitum á  Íslandsmótum til 

verðlauna. Boðsundsveit með erlendan ríkisborgara innanborðs getur aldrei hlotið Íslandsmeistaratitil 

né sett íslenskt met. Ekki skal setja takmörk á fjölda erlendra ríkis borgara í liðakeppni í sundi, að því 

tilskyldu að viðkomandi hafi búið á Íslandi í 30 daga hið minnsta.  
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Íslenskir ríkisborgarar búsettir erlendis eiga alltaf keppnisrétt á Íslandsmótum. Óski Íslenskir 

ríkisborgarar sem æfa og keppa undir merkjum félaga erlendis eftir að keppa undir merkjum félags á 

Íslandi gilda reglur SSÍ um félagaskipti  fyrirgeri ekki keppnisrétt með félagi sínu hér á landi. Íslenskir 

ríkisborgarar sem æfa og keppa undir merkjum félaga erlendis, en hafa aldrei keppt undir merkjum 

félags á Íslandi skulu uppfylla ákvæði a hluta IX. Kafla laga og reglugerða SSÍ um þátttökurétt 

erlendra sundmanna eftir því sem við á. 

 

Greinargerð: 

Íslenskir sundmenn sem æfa erlendis vegna ólíkra ástæðna en eru félagar í íslensku sundfélagi ættu 

ekki að þurfa að gera félagaskifti þar sem ekki hafa verið gerð félagaskifti erlendis. 

 

Það segir ekkert í reglum SSÍ að sundmenn þurfi að gera félagaskifti þegar þeir fara erlendis. 
 

“Sjá líka orðalag í grein 8 b hjá ÍSÍ: 
Íþróttamaður sem dvelst um tíma erlendis við nám eða vinnu og æfir og keppir með 
íþróttafélagi í því landi sem hann dvelst í, missir af þeim ástæðum eigi nein réttindi til 
keppni í heimafélagi sínu innan ÍSÍ. “ 
 


