ХОНОРАРНА ТАБЛИЦА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЪДИИТЕ ПО ТЕНИС
ГЛАВНИ СЪДИИ
ниво
всички категории

Регионални
турнири

Държавни
турнири

Държавни
първенства

Международни
турнири на ITF/TE

Eвропейски
отборни
първенства

Професионални
турнири
$15,000 и $25,000

Плажен тенис, Падел,
Ветерани, Любители

60 лв / ден

80 лв / ден

100 лв / ден

700 usd / турнир

85 usd / ден

1100 usd / турнир

50 лв / ден

Държавни
турнири и
първенства

Международни
турнири на ITF/TE

50 лв / ден

60 лв / ден

55 лв / ден

65 лв / ден

Забележки:
- Дните на заплащане на Главния съдия за ДТ, ДП и ЕОП са с един ден повече от времетраенето на турнира.
- На РТ, ДТ и ДП, в ден, в който Главният съдия работи повече от 8 часа, хонорарът му се увеличава с 10% за всеки час над осмия.
- Главен съдия на МТ, ДП и ДТ се ангажира в рамките на получения хонорар да работи като Главен съдия на Регионален турнир до 8 г.
- На турнири по плажен тенис, падел, за ветерани, любители, ако Главният съдия работи повече от 6 часа, хонорарът му се увеличава с 10% за всеки час над шестия.
- За професионални турнири с награден фонд над $25,000 хонорарът на Главния съдия е съгласно изискванията на ITF/ATP/WTA.

СЪДИИ НА СТОЛ
ниво
III категория
II категория

СЪДИИ НА КЛЕТКА
Национални
състезания

Международни
турнири ITF/TE

18 лв / мач

20 лв / мач

23 лв / мач

25 лв / мач

I категория
междунар. категория

28 лв / мач

30 лв / мач

Професионални
турнири
$15,000 и $25,000

ниво

Регионални
турнири

III категория
II категория

40 лв / ден

60 usd / ден

I категория

60 лв / ден

70 лв / ден

80 usd / ден

междунар. категория

70 лв / ден

80 лв / ден

Забележки:
- Съдиите на стол на държавни първенства и турнири и на международни турнири на ITF/TE на твърди кортове 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 в такива случаи, както и когато съдиите не започват работа от началото на състезателния ден
поради специфики на програмата, се заплаща 80% от хонорара за деня.
- В ден, в който съдията на клетка работи по-малко от 4 часа, получава 50% от хонорара.
- В ден, в който съдията на клетка работи повече от 8 часа, хонорарът му се увеличава с 10% за всеки час над осмия.
- На ДТ и ДП, когато има назначен асистент главен съдия, той получава хонорар като съдия на клетка за един ден повече.
- За професионални турнири с награден фонд над $25,000, както и за Davis Cup, Fed Cup и под., съдийските хонорари са съгласно изискванията на ITF/ATP/WTA.

СЪДИИ НА ЛИНИЯ
ниво
всички категории

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ
Национални
състезания,
турнири ITF/TE

Професионални
турнири,
Davis Cup, Fed Cup

50 лв / ден

60 лв / ден

Забележки:
- При работа по-малко от 4 часа, се получава 50% от хонорара.

- За ръководител съдии хонорарът е съгласно изискванията на ITF/ATP/WTA за съответното
състезание
- Организаторите се задължават да осигурят хотел, храна и пътни за съдии от друг град.
- Организаторите се задължават да изплатят съдийските хонорари най-късно до края на
следващия календарен месец след месеца, в който се провежда турнирът.
- За хонорарите, посочени в USD, се изплаща левовата равностойност по централния курс
на БНБ към първия ден на турнира.

