
Главни съдии

Ниво Рег.турнири Държ.турнири*** Държ.първенства ITF/TE/ЕП Проф. турнири

III нац.ниво 35 лв *

II нац.ниво 40 лв * 45 лв *

I нац.ниво 50 лв * 55 лв * 65 лв * 110 лв*

Бяла значка 62 лв * 77 лв * 130 лв*

Сребърна значка 65 лв * 83 лв * 140 лв* 1100 USD**

*** Държавните турнири включват всички състезания по тенис от календара на БФТ, като и всички турнири за ветерани и любители. 

Съдии на стол

Ниво 12, 14 г. * 16, 18 г., м/ж * Проф. Турнири ** Davis&Fed Cup

III нац.ниво 13 лв 15 лв
II нац.ниво 16 лв 18 лв 55 лв
I нац.ниво 19 лв 21 лв 72 лв
Бяла значка 22 лв 26 лв 62 USD**** 770 лв***
Бронзова значка 24 лв 28 лв 84 USD**** 800 лв***

* Хонорарите се отнасят за мач. 
**Хонорарите на съдиите на стол при професионални турнири са на ден.

Съдиите на стол в зала на държавни първенства и турнири получават с 20% по-голям хонорар.

За турнири с награден фонд над 50 000 USD сумата за бронзова значка е 825 USD.

****Изплаща се доларовата равностойност по централния курс на БНБ към първия ден на турнирната седмица

** Сумата се отнася за целия турнир. За турнири с награден фонд над 50 000 USD сумата е 1700 USD. Изплаща се доларовата равностойност по 

централния курс на БНБ към първия ден на турнирната седмица

ПРИМЕРНА ХОНОРАРНА ТАБЛИЦА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЪДИИТЕ ПО ТЕНИС ЗА 2015 ГОДИНА

* Хонорарите се отнасят за ден. Дните за заплащане на главния съдия за регионални, държавни и международни (TE&ITF) турнири и държавни 

първенства са с един ден повече от времетраенето на турнира (не се отнася за главния съдия на професионални турнири). На държавни първенства в 

зала със схеми за 32 участника, които се провеждат едновременно и за двата пола, се добавят 20%. Дните за заплащане на главния съдия на турнири за 

ветерани и любители са с 1/2 дни повече от времетраенето на турнира.

*** Сумата се отнася за цялата среща или зонален турнир (съдиите трябва да са на разположение преди тегленето на жребия до края на последния 

При лоши метеорологични условия, които не позволяват провеждане на мачове, на съдиите на стол, участващи в турнира и присъстващи непрекъснато на 

тенис комплекса, се изплаща компенсация в размер на хонорара за 1 мач (при престой до 4 часа) или за 2 мача (при престой над 4 часа).

При професионални турнири се заплаща на съдиите на стол 80% от техния хонорар за деня, когато поради лоши метеорологични условия не е изигран нито 

един мач.

Главният съдия определя броя и вида на срещите, в които дезигнираните съдии ще взимат участие. Те трябва да са на негово разположение от първия ден 

на турнира (по време на квалификациите като съдии на клетка) до неговото завършване (като съдии на стол или като заместващи главния съдия). Всеки ден 

те трябва да са на разположение половин час преди началото на мачовете до приключването на последния мач за деня. За всяко едно нарушение на това 

правило хонорарът му за деня ще се намалява с 10%.



Съдии на клетка *

Ниво Нац. турнири ITF&TE

III нац.ниво 35 лв 42 лв

II нац.ниво 40 лв 49 лв

I нац.ниво 44 лв 60 лв

Бяла значка 50 лв 65 лв

Бронзова значка 55 лв

* Хонорарите в горната таблица се отнасят за ден.

На държавни първенства в зала, които се провеждат едновременно и двата пола, се добавят 20%.

В дни, в които съдията на клетка работи по-малко от 4 часа, се получава 50% от хонорара.

В дните, в които съдията на клетка работи повече от 8 часа, хонорарът му за този ден за всеки час над 8 се завишава с 10%.

Ръководител съдии

Ниво Проф. турнири * Davis/Fed Cup **

Бяла значка 130 лв 770 лв
Бронзова значка 135 лв 800 лв
Сребърна значка 150 лв 900 лв

* Хонорарите за професионалните турнири се отнасят за ден.

Съдии на линия

Ниво 12, 14, 16, 18 г., м/ж
Проф. турнири, 

Davis/Fed Cup*

III нац.ниво 44 лв

II нац.ниво 44 лв

I нац.ниво 44 лв

Бяла значка 55 лв

* Хонорарите се отнасят за ден.

Организаторите се задължават да осигурят на съдийския апарат храна, хотел и пътни, ако съдиите са от друг град.

** Сумата се отнася за цялата среща или зонален турнир (съдиите трябва да са на разположение преди тегленето на жребия до края на последния мач).

20 лв до 4 часа, 40 лв за 

цял ден


