
ТЕСТ за съдии на стол 2020 

1. По време на мач, който се наблюдава от съдия на клетка възниква спор относно резултата. 

Единият играч казва, че е 40:15, а другият че е 30:30. След дискусия със съдията на клетка, се 

установява, че и двамата играчи не са съгласни единствено с това дали топката е била аут или 

добра при първата точка от гейма. Те искат съдията на клетка  да провери белега с който и 

двамата са съгласни. Разрешено ли е на съдията да провери този белег. 

А) Да, само ако и двамата играчи са съгласни с белега, който ще бъде проверен 

Б) Не, твърде късно е 

 

2. Сервиращият играч изпълнява първи сервис в аут и се хваща за рамото понеже чувства силна 

болка. Лекарят е извикан веднага на корта,той идва след 4 минути, преглежда играча и му 

казва, че ще му окаже помощ при смяната на полетата. Кой сервис трябва да бъде изпълнен? 

А) Първи сервис, тъй като лекаря е установил травмата и сервиращия играч с нищо не е виновен, 

че е получил травма.  

Б) Втори сервис, тъй като забавянето е причинено от сервиращия. 

 

3.Професионален тенис. По време на мач по двойки, при изпълнението на първия сервис, 

който излиза в „аут“,  посрещащият играч къса кордажа на ракетата си. Сервиращият поглежда 

към него, за да види дали той, ще отиде да смени ракетата си (при което той ще може да 

изпълни отново първи сервис) или ще посреща със скъсаната ракета втория сервис.За негово 

учудване, посрещача сменя незабавно ракетата си със своя партньор. Кой сервис трябва да 

изпълни сервиращия? 

А) Първи                       Б) Втори 

 

4. Играч е разочарован от това, че често греши първия  си сервис. При 15:30 в гейма в който 

сервира и след отново сгрешен първи сервис, той взима топката и силно я изстрелва извън 

очертанията на тенис комплекса. След което застава да сервира втория си сервис.Какво трябва 

да обяви съдията, ако до този момент играча не е бил наказван? 

А) Предупреждение за нарушаване на кодекса на поведение и резултата става 15:40 тъй като 

удара по топката се счита за изпълнение на втори сервис.   

Б) Двойна грешка и резултата става 15:40, тъй като удара по топката се счита за изпълнение на 

втори сервис.  

В)  Предупреждение за нарушаване на кодекса на поведение и играча трябва да изпълни втори 

сервис. 

 

5. Какво е решението на съдията, ако след изпълнение на  първи сервис  топката докосне 

колчето поединично и попадне в правилното сервис поле? 

А) Играчът отново изпълнява първи  сервис (лет) 

Б) Играчът изпълнява втори сервис 

В) Играчът губи точката 

 

6. Играч изпълнява втори сервис. Топката докосва мрежата, попада в полето за сервиране, 

съдията на стол го обявява в аут, но веднага се коригира и го обявява за добър. Кой сервис 

трябва да изпълни сервиращия? 



А) Първи                        Б) Втори 

7. Какво наказание ще получи играч, който след  медицинско прекъсване, не е готов да 

продължи играта?  

А) Предупреждение за бавене на играта – Time Violation 

Б) Предупреждение за нарушаване на Кодекса за поведение – бавене на играта- Code violation 

Delay of game 

В) Няма наказание 

 

8. Мач по двойки юноши. Играчът „А“ изпълнява втори сервис, топката докосва мрежата и след 

това докосва партньора на посрещащия играч. Какво обявява съдията? 

А) Втори сервис 

Б) Точка  за сервиращия отбор 

 

9. Мач на червен корт. Съдията на стол обявява аут. Състезателят „А“ , който е загубил точката 

иска проверка на белега. Съдията слиза от стола, но не може да го намери. Какво решение 

трябва да вземе съдията на стол? 

А) Обявява преиграване на точката 

Б) Точка за „Б“- първоначалното отсъждане остава 

 

10. Играчът изпълнява втори сервис, който е аут, но посрещащият състезател сигнализира, че не 

е бил готов. Кой сервис трябва да изпълни сервиращият? 

А) Първи                               Б) Втори 

 

11.Състезател има право да извика Главния съдия само, ако не е съгласен с тълкуването на 

Правилата по тенис от страна на съдията на стол/клетка. 

А) Вярно                               Б) Грешно 

 

12. Съдията на стол слиза да провери белег на топката   и отсъжда точката в полза на „А“. 

Играчът „Б“ недоволен от решението му, иска да говори с Главния съдия незабавно. Какво 

трябва да направи съдията на стол? 

А) Да извика незабавно Главния съдия 

Б) Да подкани „Б“ да играе и да му каже, че ще извика Главния съдия по време на смяната на 

полетата 

В) Да откаже да извика Главния съдия  

 

 Моля да изпратите отговорите си във формат например: 1.А, 2. Б и т.н. на адрес: 

lbandinski@gmail.com 

Краен срок за попълване на тестовете 29.02.2020 

 

 

 

mailto:lbandinski@gmail.com


 

 


