
LEIKMANNASAMNINGUR 
 
Körfuknattleiksfélag ___________, hér eftir nefnt félag og _________________ __________, leikmaður félagsins, hér eftir 
nefndur leikmaður, gera með sér eftirfarandi samning, sem gildir eitt/tvö keppnistímabil, nánara tiltekið frá dagsetningu 
undirritunar til  _____/_____20___. 
 
 
1. SKYLDUR LEIKMANNS 
a. Leikmaður skuldbindur sig til þess að æfa og leika körfuknattleik með félagi sínu á samningstímanum, samkvæmt 

ákvörðun stjórnar félagsins, og taka þátt í sameiginlegum verkefnum leikmanna félagsins í samráði við stjórn þess.  
Öll forföll skal leikmaður tilkynna stjórn félagsins eða fulltrúa hennar þ.e. þjálfara. 

b. Leikmaður skal fylgja í einu og öllu þeim reglum, sem settar eru um undir-búning leikja og nota þann útbúnað, sem 
félagið fer fram á að verði notaður. 

c. Leikmaður skal gæta þess að öll framkoma hans og talsmáti séu félaginu sæmandi og til framdráttar jákvæðri ímynd 
félagsins. 

d. Leikmanni er óheimilt að gera sjálfstæðan auglýsingasamning án samráðs við stjórn félagsins. 
e. Leikmanni er óheimilt að æfa, keppa, þjálfa eða sýna körfuknattleik á vegum annars aðila en félagsins á 

samningstímanum án leyfis stjórnar þess.  Þó skal honum ævinlega heimil þátttaka í körfuknattleikslandsleikjum 
Íslands, svo framarlega, sem KKÍ gætir þess að tímasetning landsleikja stangist ekki á við meistaraflokksleiki 
félagsins í opinberum mótum og að leikmaður njóti hæfilegrar hvíldar fyrir næsta leik með félagsliðinu og svo 
framarlega að hann sé slysa-tryggður af hálfu KKÍ.  Leikmanni er ekki heimilt að æfa eða taka þátt í öðrum 
íþróttagreinum en körfuknattleik án sérstaks leyfis stjórnar félagsins, sem setur viðeigandi skilyrði.   

f. Leikmaður getur ekki gert frekari kröfur um greiðslur, en fram koma í samningi þessum eða fylgiskjölum hans. 
g. Á samningstímanum má leikmaður ekki, án leyfis stjórnar félagsins, eiga viðræður um félagaskipti né ganga frá 

samningum við önnur íslensk eða erlend félög eða umboðsmenn þeirra.  Ef leikmaður hyggst gera samning við erlent 
félag skulu samningsviðræður fara fram í samráði við og með þátttöku stjórnar félagsins, óski hún þess. 

h. Leikmaður, sem er samningsbundinn félaginu, getur ekki haft félagaskipti, nema félagið og hann séu sammála um að 
leysa hvorn annan frá samningnum.  Eftir að samningur rennur út skulu félagaskiptin hlíta þeim ákvæðum er fram 
koma í viðauka 1 í þessum samningi. 

 
2.  SKYLDUR FÉLAGS 
a. Félagið skal leitast við að sjá leikmönnum fyrir sem bestri aðstöðu til æfinga og keppni þeim að kostnaðarlausu. 
b. Félagið skal gæta þess að þjálfarar félagsins stundi starf sitt á þann hátt að það skili leikmönnum og félaginu sem 

mestum og bestum árangri. 
c. Félagið skal sjá til þess að á leikjum meistaraflokks sé til taks læknir eða sérhæfður starfsmaður er sinnt getur 

meiðslum leikmanna.   Félagið skal vísa leikmanni, sem verður fyrir meiðslum við æfingar eða keppni á vegum þess, 
til hæfs læknis eða sjúkraþjálfara.  Félagið skal greiða þann kostnað, sem leikmaður þyrfti að bera vegna 
meðferðarinnar og ekki greiðist af almannatryggingum eða tryggingafélögum, ef leikmaður fylgir leiðsögn félagsins 
um lækni eða sjúkraþjálfara, enda sé slík meðferð nauðsynleg vegna meiðsla við æfingar eða keppni á vegum 
félagsins. 

d. Félagið skal útvega leikmönnum nauðsynlegan útbúnað til æfinga og keppni.  Eftirfarandi útbúnaður skal lagður til:  
Keppnisbúningur, æfingagalli, körfuknattleiksskór, æfingataska og nauðsynlegar sjúkravörur. 

e. Stjórn félagsins er heimilt að gera undantekningu frá reglum hvað varðar greiðslur vegna félagaskipta 
samningsbundinna leikmanna.  Þetta á einkum við þegar mjög persónulegar aðstæður valda félagsskiptum, t.d. ef 
leikmaður fer erlendis til náms.  Slíkar undantekningar eru þó í öllum tilvikum háðar mati stjórnar félagsins, sem er 
heimilt að setja viðeigandi skilyrði. 

 
3. ALMENN ÁKVÆÐI 
a. Leikmenn meistaraflokks skipa tvo menn úr sínum hópi og stjórn félagsins skipar tvo menn úr sínum hópi í nefnd, 

sem sker úr ágreiningsefnum, sem kunna að koma upp vegna leikmannasamninga.  Ef ekki næst samkomulag á þann 
hátt skal hvor samningsaðila tilnefna einn mann í gerðardóm og dómstóll KKÍ skipa oddamann. 

b. Ef annar hvor samningaðili verður uppvís að því að brjóta ákvæði samnings þessa í mikilvægum atriðum, getur hinn 
aðilinn rift honum. 

c. Aðilar geta hvenær sem er orðið sammála um að leysa hvorn annan frá samningi þessum. 
d. Aðilar er meðvitaðir um þá reglu NCAA (Íþróttasamband bandarískra háskóla) að leikmaður sem þegið hefur laun er 

ekki gjaldgengur í keppni á þeirra vegum. 
e. Samningur þessi skal sendur félagaskiptanefnd KKÍ til skráningar. 
  
           
 ___________________________  _________________________   

Staður og dagsetning.    Staður og dagsetning. 
 
  
 _________________________   __________________________ 
 Undirskrift leikmanns    Undirskrift félags 
 
 
 _________________________   __________________________ 
 Kennitala leikmanns    Kennitala félags 
 
 
 
Móttekið af félagaskiptanefnd KKÍ: ___________________________________ 
     Dags. 
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