
 
 

Leiðbeiningar vegna Covid-19 – ítarefni 10. maí 2021 
Listi yfir starfsmenn/þátttakendur leiks á svæðum 

 
 
Keppnissvæði (hámark 75) 

 
24  leikmenn 
6 þjálfarar 
10 fylgismenn hvors liðs (leikmenn utan  

skýrslu) 
2 sjúkrateymi 
3  ritaraborð 
2 tölfræði 
1 umsjónarmaður leiks (umgjörð) 
1 ábyrgðarmaður leiks (aðstoð við  

eftirlitsmann) 
1 sóttvarnarfulltrúi 
3 dómarar 
1 eftirlitsmaður 
2 moppur 
2  sjónvarpsrétthafi (í stærri útsendingum)  

eða kamerumenn í streymi 
4  gæsla á keppnissvæði 
5  ljósmyndari (ef um stærri útsendingu er að 

ræða getur aðeins 1 ljósmyndari verið á 
keppnissvæði, mega vera 3 á öðrum 
leikjum) 

3 verðlaunaafhendingar á leikjum 
2 lýsendur frá sjónvarpsrétthafa 
3 tæknimenn frá sjónvarpsrétthafa eða 

Domino‘s körfuboltakvöld/tilþrif 
 

Samtals:  75 

Ytra svæði (hámark 150 áhorfendur) – hvert hólf 
 
Áhorfendur (150) 

- samkvæmt þeim takmörkunum sem koma fram í 
leiðbeiningum KKÍ og HSÍ 

 
Starfsmenn leiks (hámark 50) 

10  fjölmiðlar, aðrir en sjónvarpsrétthafar 
2 viðtöl/textalýsing frá sjónvarpsrétthafa 
4 umsjón/gæsla með ytra svæði 
2 þulur og tónlistarstjóri 
2 veitingasala 
5 útsending sjónvarpsrétthafa/streymi + lýsendur 
25 hámarksfjöldi annarra nauðsynlegra starfsmanna 

leiks 
 
Vefútsending + SC upptaka (6) 
(aðeins upptaka frá rétthafa, streymi frá heimaliði) 
 
SC útsending (3) 
(engin upptaka eða vefútsending frá aðildarfélögum) 
 
OB útsending (6) 
(engin upptaka eða vefútsending frá aðildarfélögum) 

 
 
Samtals ytra svæði:  

- 50 (starfsmenn) 
- 150 áhorfendur (í hverju hólfi)

 
 
Nauðsynlegt er að vera með gæslu, bæði til að gæta að engin blöndun verði milli keppnis- og ytra svæðis og til að gæta 
að öryggi þátttakenda leiks. 
 
Hámarksfjöldi áhorfenda er 150 í hverju hólfi. Hægt er að taka við áhorfendum í allt að þremur hólfum séu allar reglur 
uppfylltar og fáist samþykki fyrir hólfaskiptingu hjá KKÍ. 
 
Vakin er athygli á því að ekki er hægt að skipta út hlutverki á hvoru svæði fyrir sig fyrir eitthvað annað. Aðeins þeir 
einstaklingar sem fylla umrædd hlutverk mega vera á leik hverju sinni – alls ekki fleiri. Ekki verða veittar undanþágur frá 
þessum fjölda eða reglum um framkvæmd æfinga og keppni aðildarfélaga HSÍ og KKÍ. 


