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ТЕСТ ЗА ГЛАВНИ СЪДИИ 2020 

1. Ако това е програма на срещите от първия 

кръг в основна схема на държавен турнир, 

до колко часа е записването за „щастливи 

губещи“: 

а) до 08:30 ч.; 

б) до 10:00 ч.; 

в) до 08:30 ч. за юноши и до 10:00 ч. за 

девойки; 

г) записването е приключило 15 минути след 

приключването на квалификациите предния     

ден. 

 
 

 

 

 

 

Верният отговор е „в“.  

Съгласно правилото за „щастливи губещи“ за деня, в който започват срещите от първи 

кръг, състезателите от този списък, които искат да използват този статус, трябва да се 

регистрират при главния съдия не по-късно от 30 минути преди започването на първата 

среща за деня от съответния пол. В противен случай те губят това свое право за този ден. 

 

2. Главният съдия стои от външната страна до оградата на твърд корт, като е застанал точно 

срещу основната линия. Съдията на стол обявява „аут“ при топка, за която главният съдия от 

позицията си отлично вижда, че пада върху линията. Какво решение взима главният съдия: 

а) обявява топката за добра и присъжда точка на съответния състезател; 

б) обявява топката за добра и присъжда преиграване на точката; 

в) не се намесва и запазва решението на съдията на стол. 

 

Верният отговор е „в“.  

Съгласно правилата, решенията на съдията на стол са окончателни по отношение на 

фактите, които са се случили на корта по време на мача. 

 

3. На държавен турнир с основна схема 24 и квалификация 32 (за 8 места) има заявени само 21 

юноши. В този случай има ли записване за квалификация: 

а) не, всички юноши влизат директно в основна схема, 

б) да, за всички след 16-тия в списъка на приетите и за незаявени състезатели; 

в) да, но само за незаявени състезатели, заявените влизат директно в основна схема. 

 

Верният отговор е „б“.  

Съгласно правилата при схема 24 и 8 квалификанти, в основната схема ще влязат директно 

само първите 16 състезатели от списъка на заявените. По време на записването за 

квалификация могат да се запишат и състезатели, които не са заявени. Тяхното приемане, 

Кръг Корт 1 Корт 2 

 
1 

Начало: 09:00 
Павел Маринов 

с/у 
Александър Василев 

Начало: 09:00 
Ферхат Рашидов 

с/у 
Никола Маринов 

 

2 

Следва 
Христиан Биджев 

с/у 
Ангел Владов 

Следва 
Калоян Георгиев 

с/у 
Димитър Чилов 
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Не преди: 10:30 
Ивона Савекова 

с/у 
Лидия Енчева 

Не преди: 10:30 
Естела Иванова 

с/у 
Яна Кирчева 
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Следва 
Венета Генчева 

с/у 
Габриела Стоянова 

Следва 
Мелис Расим 

с/у 
Андреа Иванова 
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ще стане на базата на класирането им. Заявените за турнира играчи винаги са с 

предимство пред тези които не са заявени и са дошли да се запишат на място. 

   

4. В списъка на приетите в квалификацията състезатели   № 8 и № 9 имат едно и също 

класиране. В предходната ранглиста № 8 е заемал същата позиция, а № 9 е бил на 12 позиция. 

№ 8 е участвал в 3 турнира, а № 9 – в 2. Квалификацията е за 4 места в основната схема. Кой от 

двамата състезатели трябва да бъде последният поставен в квалификацията? 

а) Състезател № 8. 

б) Състезател № 9. 

Верният отговор е „б“.  

Съгласно правилата когато двама или повече състезатели имат едно и също класиране, 

първият приоритет за тяхното подреждане е по-малкия брой изиграни турнири, вторият – 

по-предно класиране в предишната ранглиста и ако отново има равенство се тегли жребий. 

 

5. След края на продължително разиграване, участниците в среща по единично от ДТ на червен 

корт се обръщат към съдията на клетка и искат той да отсъди  белег, който е много близко до 

основната линия. Съдията проверява белега и присъжда точката на „А“. Недоволен от 

решението, състезателят „Б“ се обръща към съдията и на висок глас му казва „Ти сляп ли си бе. 

Иди да си сложиш очила“. Какво трябва да направи съдията на клетка? 

а) Да направи неофициално предупреждение за употреба на неприличен език и да предупреди 

„Б“ че при следваща подобна проява ще бъде официално наказан. 

б) Да накаже „Б“с предупреждение за употреба на неприличен израз (той не е бил наказван до 

момента). 

в) Да извика Главния съдия, който да вземе решение за отстраняване от срещата на провинилия 

се състезател. 

г) Не прави нищо и оставя мача да продължи. 

Верният отговор е „в“.  

Във връзка със зачестилите случаи на неспортсменско поведение (употребата на обидни 

думи или арогантно поведение) на състезатели, треньори и родители  (към опонент, 

треньор, родител, организатор или член на съдийския екип), Ръководството на съдийската 

комисия след одобрение от Треньорския съвет, взе решение за налагането на по-строги 

наказания (отстраняване от среща) на провинилите се състезатели, за техни действия или 

такива на родителите им или техните треньори. 

 

6.В деня, когато започва основната схема, 35 минути преди началото на мачовете, при главният 

съдия като „щастлив губещ“се записва само състезателят „А“, който е загубил своя мач в първия 

кръг на квалификацията. Непосредствено преди започване на първите мачове, Главният съдия 

вижда, че на кортовете е и състезателят „Б“, един от загубилите в последния кръг на 

квалификацията, който обаче не се е записал при него.  Състезател от основната схема, не се 

явява за мача си. След изтичане на 15 минути, Главният съдия обявява публично, че в срещата 

ще участва състезателят „А“. Веднага след това при него идва родителят на „А“ и го уведомява, 

че неговия син е отишъл до близкия хотел, който е на 5 - 6 минути от клуба, за да си вземе 

екипа.Какво трябва да направи Главният съдия? 
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а) Предупреждава опонента на „А“,  че ще включи хронометъра и ще изчакат 15 минути. 

б)Изчаква 5 минути, след което предупреждава „Б“, че той ще трябва да излезе на корта. 

в) След изтичане на 5 минути обявява срещата за приключила „без игра“. 

Верният отговор е „в“. 

Съгласно правилата статут на „щастлив губещ“ има само състезателят/лите, които най-

късно 30 минути преди началото на срещите за деня са се записали при главния съдия. В 

случая състезателят „Б“ не се е регистрирал при главния съдия в указания по-горе срок, 

поради което няма право да замести неявил се или разболял се състезател. 

Ако състезателят „А“ не се яви в рамките на 5 минути на корта, също губи това право. 

7. На Държавен турнир родителят на „А“ отправя обидни думи към „Б“-опонента на неговия 

син. Съдията на клетка предупреждава „А“, че поведението на баща му е недопустимо.В 

началото на следващия гейм родителят отново обижда „Б“. Какво трябва да направи съдията на 

клетка? 

а) Предупреждава родителят, че неговото поведение е недопустимо. 

б) Обявява предупреждение за нарушаване на кодекса за поведение на „А“. Състезателят 

„А“преди това не е бил наказван. 

в) Извиква Главния съдия, за да прекрати мача и отстрани от срещата „А“. 

Верният отговор е „в“. 

Във връзка със зачестилите случаи на неспортсменско поведение (употребата на обидни 

думи или арогантно поведение) на състезатели, треньори и родители  (към опонент, 

треньор, родител, организатор или член на съдийския екип), Ръководството на съдийската 

комисия след одобрение от Треньорския съвет, взе решение за налагането на по-строги 

наказания (отстраняване от среща) на провинилите се състезатели, за техни действия или 

такива на родителите им или техните треньори. 

 

8. Кога Главният съдия може да спре мач поради тъмнина? 

а) След изиграване на четен брой геймове или приключване на сет 

б) След изиграване на нечетен брой геймове или приключване на сет 

в) Когато и двамата играчи са съгласни  

г) Когато единия играч каже, че не вижда добре 

Верният отговор е „а – След изиграване на четен брой геймове или приключване на сета“. 

Съгласно правилата за тенис. 

 

9. Ако играч получи две травми (например на рамото и коляното) по едно и също време той 

може да получи две 3 минутни медицински прекъсвания (общо 6 минути) 

а) Вярно 

б) Грешно 
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Верният отговор е „а“. 

Съгласно правилата  за оказване на медицинска помощ на корта. 

 

10. Има ли право състезател, който не е завършил мача си поединично поради болест, да 

продължи участието си в турнира по двойки? 

а)Да, само ако състоянието му се е подобрило и след разрешение от лекаря 

б) Не 

 Верният отговор е „а“. Съгласно правилата за тенис. 

 

11. Колко дни ще има записване за „щастлив губещ“ ако основната схема е 48 и всеки  ден се 

играе по 1 кръг? 

а) записването е само първия ден, до 30 мин преди началото на мачовете 

б) първия и втория  ден до 30 мин преди началото на мачовете 

Верният отговор е „б“. 

Съгласно правилата когато поставените състезатели започват първата си среща във 

втори кръг (схема 24). 

 

12. С колко време разполага един състезател  за да приведе екипировката си във вид, който да   

отговаря на изискванията на Кодекса за поведение ? 

а) до 5 мин              б) до 10 мин             в) до 15 мин 

Верният отговор е „в“.  

Съгласно правилата за тенис. 

 

13. След края на разгрявката, преди началото на мача „А“ отива до тоалетната. Брои ли се това 

за използване на едното прекъсване за тоалетна разрешено по време на мач?  

а) Да               б) Не 

Верният отговор е „а“. 

Съгласно правилата за тенис – използване на прекъсване за тоалетна. 

 

14. Може ли състезател с WC, идващ от квалификацията, да бъде поставен в основната схема? 

а) Да              б) Не 

Верният отговор е „а“. 

Съгласно правилата за тенис за поставяне на състезателите в схемата. 

 

15. По време на мач единия състезател след загуба на важна точка си разкъсва фланелката. 

Съдията на стол му дава предупреждение за неспортсменско поведение и му казва да си смени 
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фланелката. Играчът обаче отказва, защото иска да си завърши гейма и да смени фланелката си 

по време на почивката. Какво трябва да направи съдията на стол? 

а) Позволява на играча да играе така до почивката за смяна на полетата. 

б) Отново казва на играча да си смени фланелката и му дава наказание за неспортсменско 

поведение, ако той не го направи 

в) Информира играча, че ще извика Главния съдия, за да обсъди с него дисквалификацията му, 

ако той не си смени фланелката незабавно. 

Верният отговор е „в“. 

Съгласно правилата за тенис  състезателят няма право да играе с облекло, което не 

отговаряна изискванията, които са посочени в Кодекса на поведение. 

 

 

 

 


