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Умови оплати праці
суддів УФК на офіційних заходах федерації
Базова мінімальна ставка:
1 день
Старший суддя змагань 1 200 грн
Татамі-менеджер 500 грн
Рефері/cуддя 300 грн

2 дні
Старший суддя змагань 1 800 грн
Татамі-менеджер 750 грн
Рефері/cуддя 500 грн

Надбавки для іногородніх :
1 день
Старший суддя змагань 1 000 грн
Татамі-менеджер 1 000 грн
Рефері/суддя 900 грн

2 дні
Старший суддя змагань 1 000 грн
Татамі-менеджер 1 000 грн
Рефері/суддя 900 грн

Надбавки за суддівські категорії (ті, хто отримав ліцензію на семінарах УФК):
1 день
2 дні
національна С - 200 грн
національна С - 200 грн
національна В - 400 грн
національна В - 400 грн
національна А - 450 грн
національна А - 450 грн
міжнародна В – 500 грн
міжнародна В – 500 грн
міжнародна А – 600 грн
міжнародна А – 600 грн
Проведення атестаційного семінару – 4 000 грн.
Проведення атестаційного семінару за участю запрошених міжнародних суддів – оплата
обговорюється окремо
Вартість проїзду до місця змагань суддям не відшкодовується. Для покриття витрат на
проїзд існує надбавка для іногородніх.
Організатори турнірів можуть приймати рішення про збільшення наведеної шкали зарплат
пропорційно всім, або окремим запрошеним суддям .
З/п суддям УФК на змаганнях, включених до календаря УФК, не може бути меншою ніж
розрахована за вищенаведеною шкалою!
Якщо змагання тривають протягом двох днів організатори за власний рахунок зобов’язані
забезпечити суддям проживання на одну добу. У випадку необхідності поселення на дві та більше
діб, рішення про безкоштовне поселення приймається організатором на власний розсуд. У
випадку, якщо суддя поселяється в іншому, ніж передбачено організаторами, готелі,
організатор не зобов’язаний відшкодовувати витрати на проживання такому судді.
Якщо ЧУ серед кадетів та юніорів та ЧУ серед дорослих організовуються і проводяться
сумісно, то оплата праці суддів здійснюється як оплата за турнір, що проходить два дні, а не
за два окремі турніри.
Якщо ЧУ проходить сумісно з іншим офіційним турніром УФК, то оплата суддів
здійснюється за наступним принципом: базова мінімальна ставка сплачується в повному
розмірі за кожен з заходів, а всі надбавки виплачуються, як за турнір, що проходить у два дні
(Приклад: Оплата праці Рефері/судді категорії С: 300 (перший турнір) + 300 гри (другий турнір) +
900 грн (надбавка іногороднім) + 200 грн (доплата за категорію) = 1700 грн).
У випадку відсутності діючої ліцензії надбавка за суддівську категорію не сплачується.

