GJALDSKRÁ HSÍ OG HDSÍ
Vegna dómgæslu og eftirlits
Keppnistímabilið 2019-2020
Útgáfa 1 - Gildir frá 1. september 2019

Mót
Meistaraflokkur ka. og kv.

Dómgæsla

Eftirlit

Úrvalsdeild

23.370 kr

13.960 kr

1. deild, bikarkeppni til og með 8 liða úrslitum, deildarbikar, meistarakeppni HSÍ

20.560 kr

13.960 kr

2. deild

13.290 kr

13.960 kr

Bikarkeppni 4 liða úrslit

32.770 kr

20.072 kr

Bikarkeppni úrslitaleikur

38.670 kr

23.680 kr

Úrslitakeppni 8 liða & 4 liða úrslit og umspil

32.770 kr

20.072 kr

Úrslitakeppni 8 liða og 4 liða úrslit - oddaleikir

38.670 kr

23.680 kr

Úrslitakeppni úrslitaeinvígi

38.670 kr

23.680 kr

Utandeild

10.640 kr
5.950 kr

-

13.290 kr.

7.800 kr.

13.030 kr.

7.800 kr.

11.660 kr.

7.800 kr.

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

Fjarveruálag
Fjarveruálag að upphæð 2.400 kr/klst er heimilt að innheima milli 8.00 - 17.00 á virkum dögum. Eigi skal innheimta 2 klst.
eða minna. Það er á ábyrgð dómara og eftirlitsmanna að sýna fram á þá fjarverju sem innheimt er fyrir og skal um
sannarlega fjarveru að ræða frá launaðri atvinnu. Þetta gildir aðeins ef dómari yfirgefur vinnu kl. 14.00 eða fyrr og þá mætir í
vinnu kl. 11.00 eða síðar.

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
Kostnaður á öðrum leiðum

Fæðis- og dagpeningar*

8.800 kr.
110,0 kr/km
Dagpeningar eru samkvæmt auglýsingu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins hverju sinni

- Gisting og fæði í einn sólarhring kr. 32.500
- Gisting í einn sólarhring kr. 20.600
- Fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag, kr. 11.900
- Fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag, kr. 5.950
- Fæði í hálfan dag, minnst 4 tíma ferðalag, kr. 2.580 (óháð auglýsingu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins)
*Gisting ákveðin í samráði við skrifstofu HSÍ

Önnur ákvæði
Þegar tveir eftirlitsmenn eru við störf á leikjum í umspili fær E1 greitt 100% en E2 fær greitt 75%.
Gjalddagi reikninga dómara er leikdagur og eindagi er 5 virkum dögum síðar. Dómurum 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 áskilja sér rétt til að fela
innheimtufyrirtæki eða lögmanni innheimtu á vanskilum ásamt öllum áföllnum og áfallandi kostnaði, komi til vanskila
greiðanda.

