GJALDSKRÁ HSÍ OG HDSÍ
Vegna dómgæslu og eftirlits
Keppnistímabilið 2017-2018
Útgáfa 1 - Gildir frá 1. ágúst 2017

Mót
Meistaraflokkur ka. og kv.

Dómgæsla

Eftirlit

Úrvalsdeild

21.500 kr.

12.840 kr.

1. deild

18.920 kr.

12.840 kr.

2. deild

12.230 kr.

12.840 kr.

Meistarakeppni HSÍ

18.920 kr.

12.840 kr.

Deildarbikarkeppni

18.920 kr.

12.840 kr.

Bikarkeppni til og með 8 liða úrslitum

18.920 kr.

12.840 kr.

Bikarkeppni 4 liða úrslit

30.150 kr.

18.470 kr.

Bikarkeppni úrslitaleikur

35.580 kr.

21.790 kr.

Úrslitakeppni 8 liða úrslit

30.150 kr.

18.470 kr.

Úrslitakeppni 8 liða úrslit - oddaleikur

35.580 kr.

21.790 kr.

Úrslitakeppni 4 liða úrslit

30.150 kr.

18.470 kr.

Úrslitakeppni 4 liða úrslit - oddaleikur

35.580 kr.

21.790 kr.

Úrslitakeppni úrslit

35.580 kr.

21.790 kr.

Umspil

30.150 kr.

18.470 kr.

Utandeild

9.790 kr.

-

Æfingamót

5.470 kr.

-

12.230 kr.

-

11.990 kr.

-

10.730 kr.

-

2. fl. ka.
Íslandsmót og bikarkeppni
3. fl. ka. og kv.
Íslandsmót og bikarkeppni
4. fl. ka. og kv.
Íslandsmót og bikarkeppni

Ferðakostnaður

Kostnaður á öðrum leiðum er samkvæmt af auglýsingu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins hverju sinni

Höfuðborgarsvæði - Selfoss

12.540 kr.

Höfuðborgarsvæði - Reykjanesbær

8.140 kr.

Höfuðborgarsvæði -Grindavík
Hellissandur

8.800 kr.

Kostnaður á öðrum leiðum

110,0 kr/km

Til höfuðborgarsvæðis teljast eftirtalin sveitarfélög: Reykjavík, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Seltjarnarnes og Mosfellsbær.

Fæðis- og dagpeningar*

Dagpeningar eru samkvæmt auglýsingu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins hverju sinni

- Gisting og fæði í einn sólarhring kr. 37.100
- Gisting í einn sólarhring kr. 25.900
- Fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag, kr. 11.200
- Fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag, kr. 5.600
- Fæði í hálfan dag, minnst 4 tíma ferðalag, kr. 2.400 (óháð auglýsingu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins)
*Gisting ákveðin í samráði við skrifstofu HSÍ

Önnur ákvæði
Gjalddagi reikninga dómara og eftirlitsmanna er leikdagur og eindagi er 5 virkum dögum síðar. Dómurum og eftirlitsmönnum sem þess
óska er heimilt að innheimta reikninga sína með rafrænum hætti (birting í heimabanka greiðanda). Sé greitt seinna en á eindaga er
heimilt að innheimta dráttarvexti eins og þeir eru á hverjum tíma skv. ákvörðun Seðlabanka Íslands. Dómarar og erftirlitsmenn áskilja sér
rétt til að fela innheimtufyrirtæki eða lögmanni innheimtu á vanskilum ásamt öllum áföllnum og áfallandi kostnaði, komi til vanskila
greiðanda.

