Veðmál og hagræðing úrslita

Gildi íþrótta
• Allir leikir/viðburðir eiga að fara fram af háttvísi og sanngirni og úrslit eiga einungis að
ákvarðast af getu liðanna/þátttakendanna sem eiga í hlut
•

Úrslitin eiga ekki að liggja fyrir fyrr en leik/eða viðburði lýkur

•

Sérstaða íþrótta er að við vitum ekki útkomuna

Hvað þýðir “Hagræðing úrslita”?
Hagræðing úrslita er..
• þegar átt er við “úrslit” leikja eða viðburða til þess að græða peninga með veðmálum
(með því t.d.að veðja á sigurlið, fjölda marka, stiga os.frv.)

• að sannfæra leikmann eða leikmenn í liði til þess að tapa leik eða sjá til þess að viss
fjöldi marka/stiga verði skoraður í leiknum (oft þá einnig með aðstoð frá dómara)
• þegar átt er við einstök atvik leiks/viðburða, s.s. innköst, horn, spjöld, víti, sigrar í
einstökum lotum, uppgjafir os.frv.

Hvernig fer þetta fram og hverjir græða á þessu?
• Þeir sem hagræða úrslitum setja sig í samband við aðila í íþróttinni, geta verið
leikmenn, dómarar, þjálfarar og aðrir. Þeir gefa þeim jafnan gjafir (síma, tölvur, Ipad
os.frv.) og/eða peninga.
• Þessir glæpamenn vinna sér inn traust þessara aðila og vingast við þá í einhvern tíma.
Svo kemur að því að þeir biðja viðkomandi um að hagræða úrslitum á einhvern hátt.
• Ef aðilar samþykkja einu sinni að taka þátt, á einhvern hátt, að hagræða úrslitum, þá
verður þeim ekki sleppt.

Umhverfið á Íslandi
•
•
•
•
•

Sumartímabil í knattspyrnu
Gott orðspor af íslensku íþróttalífi
Eignahald
Yngri flokkar leikir
Upplýsingasíður

Hvað getum við gert?
•
•
•
•

Fræðsla
Starfshópur mennta- og menningarmálaráðuneytisins
Samvinna
Reglugerðir sérsambanda - Ferlar
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Úr staðalsamningi KSÍ
1. Skyldur leikmanns
• d. Leikmanni er óheimilt að taka þátt í veðmálum innan
knattspyrnuhreyfingarinnar eða annarri tengdri starfsemi
sem rýrt getur trúverðugleika leikmanns eða félags
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Hvað segja reglugerðir KSÍ
Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót
• 4.3. Félögum, iðkendum, forystumönnum og öðrum er með öllu óheimilt,
beint eða óbeint, að taka þátt í ráðagerð um óeðlileg afskipti af úrslitum
leikja með þeim hætti að ekki samræmist íþróttamannslegum leikreglum.
• 4.4. Leikmanni, forsvarsmanni félags eða starfsmanni leiks eða
félags sem leitað er til af aðila sem hefur í hyggju að hafa óeðlileg
afskipti af úrslitum leikja með aðstoð framangreindra aðila ber
skylda til þess að tilkynna slíkt tafarlaust til skrifstofu KSÍ.
• 17.2. KSÍ getur lagt bann við að kappleikur fari fram, ef sýnt þykir eða
rökstuddur grunur er um, að ekki verði farið eftir gildandi reglum.
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