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Eftirfarandi tillögur eru breytingartillögur við skáklög Skáksambands Íslands sem finna má á eftirfarandi 

slóð: https://skak.is/skaksamband/um-ssi/skaklog-skaksambands-islands/ 

Tillaga 1 
Lagt er til að sérákvæðin sem varða 18. gr. skáklaganna og gilda tímabilið 2019-2020 verði felld úr gildi.  

Greinargerð: 
Þessi sérákvæði varða fjölda sveita í hverri deild og hvaða sveitir myndu eiga rétt á sætum í deildunum 

2020/2021. Sérákvæðin koma fyrir á tveimur stöðum í skáklögunum. Lagt er til að  ákvæði falli úr gildi 

sem kveður á um að í  efstu deild ættu að verða 6 lið sem myndu tefla 10 umferðir (tvöföld umferð) 

samanborið við 7 umferðir í öðrum deildum. Því hefur verið haldið fram að möguleikar á áföngum að 

stórmeistaratitli eða alþjóðlegum meistaratitli yrðu meiri í efstu deildinni, eftir breytingarnar.  Nokkir 

áfangar hafa náðs með núverandi fyrirkomulagi og óvísst að möguleikarnir myndu aukast með breyttu 

fyrirkomulagi.  Auk þess skipta fleiri atriði máli. Til dæmis hlýtur að teljast jákvætt að fleiri efnilegum 

íslenskum skákmönnum gefist kostur á að tefla í sterkustu deildinni. 

18. grein skáklaganna án sérákvæðsins hljóðar svo:  „Tíu lið skulu vera í fyrstu deild, átta lið í 2.deild og 

fjórtán lið í þriðju deild. Stjórn S.Í. hefur rétt til að fjölga eða fækka liðum í þriðju og fjórðu deild þyki 

henni ástæða til. Tvö efstu lið annarrar og þriðju deildar og þrjú efstu lið fjórðu deildar færast upp í lok 

keppnistímabils en tvö neðstu lið fyrstu og annarrar deildar og þrjú neðstu lið þriðju deildar færast 

niður.“ 

Tillaga 2 
Lagt er til að sérákvæði sem varðar 17. gr.  skáklaga verði fellt úr gildi (varða seinni greinina sem er nr. 

17 í skáklögunum). 

Greinargerð: 

Þetta sérákvæði kveður á um að Íslandsmót skákfélaga skuli skipt í fimm deildir. Jafnframt er kveðið á 

um að liðsstig skuli ráða úrslitum um endanlega röð sveita í öllum deildum. Skoðun á úrslitum síðustu 

ára og áratuga hefur leitt í ljóst að þessi breyting mun draga úr spennunni í síðustu umferðum mótsins. 

Mjög oft hafa úrslit mótanna á síðustu árum og áratugum ráðist í síðustu umferðunum. Sú breyting að 

láta liðsstig ráða úrslitum í öllum deildum getur því ekki talist til bóta. Í sérákvæðinu er einnig kveðið á 

um að teflt skuli á sex borðum í öllum deildum. Tillöguflytjendur telja núverandi fyrirkomulag, þar sem 

teflt er á átta borðum, betra. Sérákvæðið kveður einnig á um að tefld skuli tvöföld umferð í efstu deild 

en einföld umferð í öðrum deildum. 

17. gr. skáklaganna án sérákvæðanna hljóðar svo: „Keppninni skal skipt í fjórar deildir. Efsta sveit í 1. 

deild er sigurvegari keppninnar. Fjöldi vinninga skal ráða úrslitum um endanlega röð sveita í deildum 

þar sem allir tefla við alla. Verði vinningar jafnir, skulu liðsstig (matchpoints) ráða. Fjöldi liðstiga 
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(matchpoints) skulu ráða úrslitum um endanlega röð í deildum þar sem teflt er eftir svissneska kerfinu. 

Verði liðstigin jöfn skulu vinningar ráða. Hvert félag á rétt á að senda svo margar sveitir til keppninnar 

sem það óskar. Þó mega ekki vera fleiri en tvær sveitir frá nokkru félagi í fyrstu deild og ekki fleiri en 

fjórar samanlagt í fyrstu og annarri deild. Þó er félögum sem hafa með sér svæðissamband, heimilt að 

sameinast um eina eða fleiri sveitir.“ 

 


