AVGIFTER OCH DOMARERSÄTTNINGAR
SPELÅRET 2017-2018
Tävlingsavgifter
För DM gäller följande maxavgifter:
Pojk- och flicksingel
U20- och Juniorsingel
Seniorsingel
Veteransingel
Pojk- och flickdubbel
Juniordubbel
Seniordubbel
Veterandubbel

Cupspel:
60:80:100:80:80:100:150:100:-

Poolspel:
120:160:200:160:160:200:300:200:-

För SM och Top-12, fastställda avgifter:
Pojk- och flicksingel
U20- och Juniorsingel
Seniorsingel
Veteransingel
Pojk- och flickdubbel
Juniordubbel
Seniordubbel
Veterandubbel
Top-12, regions- och riksfinal
Lag-SM, pojklag
Lag-SM, flicklag
Lag-SM, veteraner

Cupspel:
300:110:110:300:120:250:-

Poolspel:
200:200:160:240:300:300:250:-

För Para-SM, fastställda avgifter:
Seniorsingel
Seniordubbel
Senior lag
Juniorsingel
Junior lag

150:160:230:200:300:-

Årsavgifter 2018
Föreningar med 0-5 licenser
Föreningar med 6-25 licenser
Föreningar med minst 26 licenser

500:1000:2500:-

Serieavgifter
Pingisligan herrar
Superettan herrar

9500:6250:-

Division 1 herrar
Division 2-3 herrar
Pingisligan damer
Superettan damer
Division 1-2 damer

4000:2500:4000:4000:2500:-

Licensavgifter
A-licens pensionär, födda 1953 och tidigare
350:A-licens senior, födda 1954 – 1999
550:A-licens ungdom, födda 2000 – 2006
350:A-licens barn, födda 2007 och senare
150:D-licens, alla åldrar
50:När både A- och D-licens registreras under samma spelår behöver D-licensen
inte betalas.
Registreringsavgift vid övergång
Övergång för D-licens och A-licens barn
Avgift vid övriga övergångar
Förening med minst 5 övergångar samtidigt
Avgift vid övergång och registrering för seriespel
Avgift för övergång
Registreringsavgift för seriespel
Administrationsavgift vid spel utan licens
Avgift vid spel utan A-licens per förening och tillfälle,
gäller ej D-licens eller A-licens barn
Speltillståndsavgift för utländsk spelare
Avgift per speltillstånd
Walk over avgift i seriematch
Avgift per match vid lämnad walk over
Avgift vid walk over i sista seriematchen

Avgiftsfritt
300:1500:300:200:-

1000:300:1 x serieavgiften
3 x serieavgiften

Avgift vid avhopp från seriespel
Vid avhopp före 1 juli
1 x serieavgiften
Vid senare avhopp (ev. avdrag för inbetalda wo-avgifter) 3 x serieavgiften
Förseningsavgift för elektroniskt matchprotokoll
Avgift per protokoll då protokoll inte presenterats i tid eller är felaktigt ifyllt:
Pingisligan herrar, Pingisligan damer och Superettan
1000:Div 1-3
300:-

Avgift vid matchflytt i Pingisligorna, Superettorna och div. 1
Avgift som SBTF debiterar hemmalaget vid matchflytt
I division 1 gäller avgiften endast för senarelagd match
Arrangörens avgift vid A-, B- och C-tävlingar
Procentandel på anmälningsavgifterna till SBTF
Procentandel på anmälningsavgifterna till SDF

1000:-

7%
7%

Arrangörens avgift vid D-tävlingar
Respektive SDF bestämmer avgiftens storlek, hela avgiften tillfaller SDF:et
Avgift till arrangören av seriesammandrag
Avgift per deltagande lag och sammandragsdag

250:-

Administrationsavgift
Maxavgift som arrangör av tävling har rätt att ta ut
50:Vid utebliven betalning äger arrangören rätt att ta ut en påminnelseavgift, dock
max 50:- per påminnelse.
Avgift vid överklagan
Avgift vid överklagande av TRK-beslut
Avgiften återbetalas om överklagandet bifalles.
Domarersättningar
Överdomare vid tävling
Överdomare vid seriesammandrag
Landskamper
Pingisligan damer-grundserie
Pingisligan herrar-grundserie, huvuddomare
Pingisligan herrar-grundserie, ass. domare
Pingisligan herrar-slutspel, huvuddomare
Pingisligan herrar-slutspel, ass. domare
Pingisligan damer-slutspel, huvuddomare
Pingisligan damer-slutspel, ass. domare
Superettan damer
Superettan herrar, huvuddomare
Superettan herrar, ass. domare
Herrar division 1 och damer division 1
Herrar division 2 och damer division 2
Herrar division 3
Kvalmatcher, ersätts med den högre seriens ersättning
Resor ersätts med billigaste färdsätt.
Resa med egen bil ersätts med 33:-/mil.

500:-

90:-/timme
90:-/timme*
850:475:725:475:775:475:775:475:400:500:350:325:300:275:-

*eller matchdomarens ersättning om den är högre
Till spelåret 2018-2019 höjs ersättningen för Pingisligan damer till 600:- och
Superettan damer höjs till 450:-.

