Gjaldskrá Blaksambands Íslands
Keppnistímabil 2022-2023
Keppnisgjöld fyrir lið í Íslandsmóti BLÍ
Þátttökugjald í úrvalsdeild
Þátttökugjald í 1. deild
Þátttökugjald í neðri deild
Iðkendagjald BLÍ
Félagaskiptagjald
Liðaskiptagjald innan félags
Fjölmiðlagjald per leik í útsendingu

320.000 kr.
170.000 kr.
95.000 kr.
4.000 kr.
8.000 kr. (eitt gjald fyrir allar deildir)
4.000 kr.
35.000 kr. (með fyrirvara um samning við dreifiaðila)

Refsigjald vegna leikja:
Úrvalsdeildaleikur

370.000 kr.

1. deildar leikur
2. deild og neðar:
Fyrsti leikur í túrneringu
Refsigjald fyrir hvern leik eftir það

270.000 kr.
100.000 kr.
50.000 kr.

Refsigjald vegna notkunar á ólöglegum leikmann.
50.000 kr. pr. leikmann
og sé brot ítrekað hækkar gjaldið 100% fyrir hvern leik.
Staðfestingargjald er 1/3 af keppnisgjaldi og þátttökugjald er 2/3 og verða bæði send út með greiðsluseðlum.
Staðfestingargjald fyrir lið í úrvalsdeild skal greiðast fyrir 15. maí 2022 og þátttökugjald fyrir 15. ágúst 2022.
Staðfestingargjald fyrir lið í 1. deild skal greiðast fyrir 1. ágúst 2022 og þátttökugjald fyrir 1. september 2022.
Staðfestingargjald fyrir lið í neðri deild skal greiðast fyrir 15. ágúst 2022 og þátttökugjald fyrir 15. september 2022.
Þátttökutilkynning er ekki tekin gild nema félag sé skuldlaust við BLÍ.
Iðkendagjöld skulu vera greidd fyrir fyrsta leik og verða, ásamt félaga- og liðaskiptagjöldum, rukkuð í gegnum Sportabler.

Sektarákvæði við að draga lið úr keppni
Neðangreind sektarákvæði eiga við um þau lið sem dregin eru úr keppni af einhverjum ástæðum. Sektirnar bætast ofan á
þau gjöld sem hafa þegar verið greidd (staðfestingargjald/þátttökugjald).
Lið dregið úr keppni eftir að staðfestingagjald hefur verið greitt.
Lið dregið úr keppni eftir að keppnisgjald hefur verið greitt.
Lið dregið úr keppni eftir 30. september
Lið dregið úr keppni eftir að mót hefst

60.000 kr.
Fullt keppnisgjald viðkomandi deildar
Tvöfalt keppnisgjald viðkomandi deildar
Sjá refsigjald vegna leikja

Innifalið í þátttökugjaldi er dómgæsla í öllum leikjum auk ferðakostnaðar dómara. Að auki er inni í þátttökugjaldi
leyfisgjald fyrir notkun á DataVolley og E-scoresheet.
Verðskrá dómara:
• Úrvalsdeild 10.000 kr. pr. leik
• 1. deild 8.000 kr. pr. leik
• Neðri deildir 3.500 kr. pr. leik.
Gjaldskrá BLÍ var uppfærð í samræmi við ákvarðanir ársþings 2021.

Gefið út af Blaksambandi Íslands 11.júlí 2022.

