
ТЕСТ 

за проверка на съдиите по тенис в България 2016 година 
 
 
1.В средата на третия сет в началото на третия гейм, състезателят А след продължително 
разиграване се хваща за бедрото на десния крак и видимо изпитва силна болка. Той се обръща към 
съдията на стол и настоява да се извика лекаря на корта. Според съдията на стол, състезателят е 
получил крамп. Какво трябва да направи съдията на стол? 
 
А.Да спре играта и да извика лекаря на корта. 
Б.Да обясни на състезателя, че най-вероятно той е получил крамп и няма 
право на прекъсване за получаване на медицинска помощ и трябва да 
продължи да играе. 
 

 
Верният отговор е А, Нито съдията нито играча могат да поставят медицински диагнози 
по време на мач. Затова, винаги се вика лекар на корта, който да прецени дали е крамп или 
травма. Ако лекаря потвърди, че е крамп, играча трябва да продължи да играе или да даде 
толкова точки на противника си колкото са необходими за достигане на смяна на 
полетата. 
 
2.В средата на първия сет при резултат 3:2 и 30:0 и много оспорвана игра, състезателите разбират, 
че са забравили в края на петия гейм да си разменят полетата. Съдията на стол им разрешава да 
направят размяната на полетата. Преди да продължат играта те настояват съдията на стол да им 
разреши да използват пропуснатата от тях почивка, която им се полага при размяна на полетата. 
Имат ли те право на това? 
 
А.Да 
Б.Не 

 
 
Верният отговор е Б. 
Грешката трябва незабавно да се коригира и играчите нямат право на почивка. Грешката е 
колкото на съдията, толкова и тяхна, че не са му напомнили и не може да имат претенции 
да почиват при този резултат. 
 
3.По време на мач по двойки между отборите на А,Б и В,Г. Още от самото начало на срещата е 
видно, че отношенията между двете двойки не са добри. По време на тайбрека на първия сет 
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състезателят А, при изпълнение на смач, умишлено и със сила удря състезателя Г от другия отбор. 
Той пада на корта и се превива от болка. Какво трябва да направи съдията на стол? 
 
А.Да извика супервайзера на турнира, за да обсъди с него ситуациаята и да настоява за 
отстраняване на А и Б от срещата. 
Б.Да накаже състезателя А за нарушаване на Кодекса за поведение с „Неспортсменско поведение - 
предупреждение“, тъй като е негово първо нарушение в мача. 
В.Пита състезателя Г как се чувства и дали е необходимо да извика лекаря на корта. 
 
 

 
Верният отговор е В, тъй като в този случай няма нарушаване на Кодекса за поведение. 
Ако състезател бъде ударен по време на игра( умишлено или неумишлено) противника му 
не може да бъде наказан. Ако обаче точката е приключила и се случи това се вика главния 
съдия и може да се стигне до отстраняване (default)на провинилия се състезател. 
 
4.Играе се мач по двойки между отборите на А,Б и В,Г, който се провежда „без предимство“ в гейма. 
При достигане на равенство в гейма („решаваща точка“) В и Г избират да посрещат в „дюс“ полето. 
След направено от съдията на линия погрешноотсъждане и съдията на стол обявява преиграване на 
точката. Имат ли право посрещащите състезатели В и Г да променят направения преди това избор и 
да посрещат в другата половина на корта? 
 
А.Да 
Б.Не 
 

 
Верният отговор е Б, тъй като след като веднъж е направен избора кой да посреща при 
решаващата точка, той не може да бъде променян. 
5.В средата на втория сет при резултат 30:30, след много оспорвано разиграване състезателят А губи 
точката. В яда си от това, той разкъсва ризката си. Отива до своя сак и установява, че няма друга 
ризка. В края на първия сет, той вече е използвал правото си да отиде до съблекалнята. Какво 
решение трябва да вземе съдията на стол? 
 
А.Разрешава му за „разумно приемливо време“ да отиде до съблекалнята, за да си вземе друга 
ризка. 
Б.Разрешава му да отиде до съблекалнята, за да си вземе друга ризка, като го предупреждава, че ако 
закъснее ще бъде наказан „Code violation, delay of game” за всяко едно просрочване. 
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В.Разрешава му да продължи играта с горнището на анцуга си и да помоли някой да му донесе 
от съблекалнята нова ризка. 
 

 
 
Верният отговор е В, тъй като състезателят умишлено е разкъсал ризата си и поради 
тази причина не му се разрешава да напусне корта за смяна на екипировката си. 
 
6.Първият сервис на състезателя А попада в мрежата след което се връща обратно в неговото поле и 
се спира в близост до линията на полето за сервиране. Състезателят А решава да не я махне от там 
и изпълнява втория си сервис. По време на разиграването на тази точка, под действието на вятъра 
започва да се търкаля към него. Състезателят А спира играта и иска точката да се преиграе, тъй 
като търкалящата се към него топка му птречи. Какво решение трябва да вземе съдията на стол? 
 
А.Да обяви преиграване на точката. 
Б.Да обяви преиграване на втория сервис. 
В.Да обяви преиграване на точката, като предупреди А, че ако това се случи 
отново по време на мача, той ще загуби точката. 
Г.Състезателят А губи точката. 
 

 
Верният отговор е Г, тъй като състезателят е имал възможност да отстрани топката 
от корта, но не го е направил. 
Всеки състезател е отговорен за топките от неговата половина на корта и трябва да 
махне топката навреме. Само съдията на стол има право да спре играта. В този случай 
играчът не може да спре играта и затова губи точката. 
 
7.Мачът се играе на червен корт. Състезателят Б, който е затруднен с ретура си, връща топката 
високо над мрежата, след което тя пада много близо до страничната линия. Състезателят А, който се 
намира близко до нея изпълнява удар над глава („смач“), след което топката попада в мрежата. 
Веднага след удара състезателят А поглежда към белега от топката и настоява съдията на стол да го 
провери. Какво трябва да направи съдията на стол? 
 
А.Проверява белега и ако той е „аут“, присъжда точката на А. 
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Б.Присъжда точката на Б. 
 

 
Верният отговор е Б, тъй като състезателят е бил много близо до топката и е могъл да 
види дали тя е попаднала в корта или не.  
В този случай не искаме да имаме ситуация, при която на състезателя му се дават два 
шанса да спечели точката. Това е една от малкото ситуации при която играча не може да 
спре, след като е ударил и да поиска проверка на белега. 
 
8. При 4-3 в тайбрека по време на мач по двойки ( А и Б с/у Г и Д) играчът Б изпълнява сервис вместо 
А. Като съдия на стол вие забелязвате грешката в реда на сервиране, след като играча е сервирал и 
е спечелил една точка. Какво е вашето отсъждане? 
А. Продължавате игра с променения ред на сервиране 
Б. Играч А ще сервира 4-3 
В. Играч Б ще сервира 4-3 
Г. Играч А ще сервира 5-3 

 
Верният отговор е Г, тъй като съгласно правилата по тенис, щом се устани грешка в 
реда за сервиране, тя веднага трябва да бъде коригирана. 
 
9. При мач поединично, вторият сервис на играча докосва колчето поединично и влиза в корта. 
Посрещача не успява да върне топката. Кое е правилното отсъждане? 
 
А. Let, първи сервис 
Б. Точка за посрещащия състезател 
В. Втори сервис 
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Верният отговор е Б, тъй като докосването на  колчето от топката поединично при 
сервис е грешка. 
Правила по тенис:  
Правило 25: Добро връщане е : Ако по време на разиграване топката докосне колчето и 
влезе в корта 
Правило 19 c: Ако ударената при сервис топка  докосне колчето – това е грешен сервис. 
 
10. Мъжки Тенис: Мачът е отложен поради дъжд за следващия ден. Разрешено ли е на играча да 
използва прекъсване за тоалетна отново на другия ден, ако той вече си е използвал правото 
предишния ден? 
 
А. Да 
Б. Не 

 

 
Верният отговор е Б, тъй като независимо от това, че мачът се играе в 2 дни, не се 

полага допълнително прекъсване за тоалетна. 

Броят прекъсвания за тоалетна е за мач, а не за ден. 
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