
валидна от 01.07.2017 г.

ниво
Регионални 

турнири

Държавни 

турнири

Държавни 

първенства
ITF/TE/ЕП

Професионални 

турнири $15,000 и 

$25,000

Професионални 

турнири над 

$60,000

ITF beach tennis,  ITF 

seniors, Padel

III категория 35 лв / ден

II категория 40 лв / ден 50 лв / ден

I категория 55 лв / ден 60 лв / ден 70 лв / ден

Бяла значка 70 лв / ден 85 лв / ден

Сребърна значка 75 лв / ден 90 лв / ден 1100 USD / турнир 1700 USD / турнир

Забележки:

- Дните на заплащане на Главния съдия за РТ, ДТ и ДП са с един ден повече от времетраенето на турнира.

- В ден, в който Главният съдия работи повече от 8 часа, хонорарът му се увеличава с 10% за всеки час над осмия.

- Хонорара на Главния съдия на национален турнир за ветерани и любители е 50 лв/ден, не се добавя един ден допълнително.

- За ITF beach tennis, seniors, padel - Сумата се отнася за ден, при този тип турнири, на главния съдия не се добавя един ден допълнително.

ниво 12, 14 г. 16, 18 г., м/ж

Професионалн

и турнири 

$15,000 и 

$25,000

Професионални 

турнири над 

$60,000

Davis Cup, Fed Cup

III категория 13 лв / мач 15 лв / мач

II категория 16 лв / мач 18 лв / мач 55 лв / ден

I категория 19 лв / мач 21 лв / мач 72 лв / ден

Бяла значка 22 лв / мач 26 лв / мач 62 USD / ден 62 USD / ден 800 лв / турнир

Бронзова значка 24 лв / мач 28 лв / мач 84 USD / ден 825 USD / турнир 850 лв / турнир

Забележки:

 - Съдиите на стол на закрито на Държавни първенства и турнири получават с 20% по-голям хонорар.

 - 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 (над 4 часа).

 - На професионални турнири се заплаща 80% от хонорара за деня, когато поради лоши метеорологични условия не е изигран нито един мач.

ХОНОРАРНА ТАБЛИЦА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЪДИИТЕ ПО ТЕНИС

ГЛАВНИ СЪДИИ

СЪДИИ НА СТОЛ

700 USD / турнир

75 лв / ден



СЪДИИ НА КЛЕТКА

ниво Нац. турнири ITF/TE

III категория 35 лв / ден 42 лв / ден

II категория 45 лв / ден 55 лв / ден

I категория 50 лв / ден 65 лв / ден

Бяла значка 55 лв / ден 70 лв / ден

Бронзова значка 60 лв / ден

Забележки:

 - В ден, в който съдията на клетка работи по-малко от 4 часа, получава 50% от хонорара.

 - В ден, в който съдията на клетка съдия работи повече от 8 часа, хонорарът му се увеличава с 10% за всеки час над осмия.

РЪКОВОДИТЕЛ СЪДИИ

ниво
Професионалн

и турнири

Davis Cup, Fed 

Cup

Бяла значка 140 лв / ден

Сребърна значка 160 лв / ден

СЪДИИ НА ЛИНИЯ

ниво
12, 14, 16, 18 

г., м/ж

Професионалн

и турнири, 

Davis Cup, Fed 

Cup

III категория

II категория

I категория

Бяла значка 55 лв / ден

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

 - Организаторите се задължават да осигурят хотел, храна и пътни за съдии от друг град.

750 USD / турнир

20 лв / до 4 

часа, 40 лв / 

цял ден

45 лв / ден



 - Организаторите се задължават да изплатят съдийските хонорари до три месеца след получаване на Доклада от Главния Съдия.

 - При изплащане на хонорари от страна на БФТ, Главните съдии са длъжни да предоставят всички банкови сметки на съдиите с които са работили.

 - За хонорарите в USD се изплаща левовата равностойност по централния курс на БНБ към първия ден на турнира.


