
1 

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 
____________________________________________ 
 

 
 

   ПРАВИЛА ПО ТЕНИС 
 

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ 
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИЙСКИЯ 
АПАРАТ 

 
ПРАВИЛА ЗА ПЛАЖЕН ТЕНИС 

ТЕНИС 
 

 
 

 

 

 
София 2014 

 



2 

 

Четвърто преработено и допълнено издание. При неговото изготвяне са 
използвани: Rules of Tennis, Code of Conduct, Tournament Regulations и Duties 
and Procedures, които са издание на Международната Тенис Федерация, както 
и документи на БФ Тенис.  

Материалите са подготвени  и редактирани от колектив в състав: 

 
Любомир Бадински 
Веселина Донева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Съдържание: 

 
Правила по тенис………………………………………………………………………... 3 
Правила по тенис за хора в инвалидни колички.................................  12 
Приложение 1.  Топка............................................................................. 20 
Класификация на бързината на настилките.......................................... 21 
Приложение 2. Ракета.............................................................................  22 
Приложение 3. Реклами.........................................................................  23 
Приложение 4. Алтернативни методи за отчитане на резултата........ 23 
Приложение 5. Функции и отговорности на съдийския екип.............. 25 
Приложение 6. Кодекс за поведение на състезателите....................... 27 
Задължения на съдийския екип............................................................. 38 
Основни принципи, правила, критерии и техники при работата 
на съдийския екип………………………………………………………………………………… 44 
Мачове, които се провеждат без съдия на стол..................................... 62 
Правила по плажен тенис......................................................................... 65 



3 

 

ПРАВИЛА ПО ТЕНИС 
 

1. Корт. 
Кортът трябва да има правоъгълна форма с дължина 23,77 m. При мачовете 

по единично неговата широчина трябва да бъде 8,23 m, а при мачовете по 
двойки - 10,97 m. 

Кортът трябва да бъде разделен напречно по средата от мрежа, окачена на 
метален кабел, краищата на който трябва да са закачени на или да минават над 
горната част на двете основни колчета, с височина 1,07 m. Мрежата трябва да 
бъде напълно опъната, така че да запълва цялото пространство между двете 
основни колчета и да бъде с достатъчно малки отвори, които да не позволяват 
на топката да минава през тях. Височината на мрежата в центъра трябва да бъде 
0,914 m и тя трябва да бъде обтегната надолу с помощта на лента. Друга лента 
трябва да покрива металния кабел в горната част на мрежата. Двете ленти 
трябва да са бели. 

 Максималния диаметър на металния кабел е 0.8 cm 

 Максималната ширина на обтягащата лента е 5 cm 

 Лентата която покрива металния кабел може да бъде между 5 и 6,35 
cm от всяка страна 

При мачове по двойки центровете на основните колчета трябва да са на 
разстояние 0,914 m от всяка страна извън очертанията на корта за двойки. 

Ако при мачове по единично се използва мрежа за единично, то центровете 
на основните колчета трябва да са на разстояние 0,914 m от всяка страна извън 
корта за единично. В случаите когато се използва мрежа за двойки,  същата 
трябва да бъде повдигната на височина 1,07 m с помощта на две допълнителни 
колчета, центровете на които, трябва да бъдат на разстояние 0,914 m от всяка 
страна извън корта за игра поединично. 

 Основните колчета трябва да бъдат с кръгло/квадратно  сечение с 
диаметър/страна не повече от 15 cm 

 Допълнителните колчета трябва да бъдат с кръгло/квадратно сечение 
с диаметър/страна не повече от 7,5 cm  

 Тези два вида колчета не трябва да се подават повече от 2,5 cm над 
кабела, който държи мрежата. 

Линиите, които ограничават късите страни на корта се наричат основни 
линии, а тези които ограничават дългите страни на корта – странични линии. 

От всяка страна на мрежата на разстояние 6,4 m и успоредно на нея трябва 
да бъдат начертани линиите за сервиране. Пространството от всяка страна на 
мрежата между линиите за сервиране и мрежата трябва да се раздели на две 
еднакви части, наречени полета за сервиране, посредством централна сервис 
линия. Централната сервис линия трябва да е успоредна на страничните линии. 
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Всяка основна линия трябва да се раздели на две части посредством линия с 
дължина 10 cm, наречена централен белег, която е начертана навътре в корта 
под прав ъгъл и е съединена с основната линия. 

 Широчината на централната сервис линия и централния белег трябва 
да е 5 cm  

 Останалите линии трябва да бъдат с широчина между 2,5 и 5 cm, с 
изключение на основните линии, които могат да бъдат широки до 10 cm. 

Всички измервания се правят от външните страни на линиите. Всички линии 
трябва да бъдат в един цвят, който ясно да контрастира с цвета на корта. 

Не се разрешава поставянето на рекламни материали върху корта, мрежата, 
лентите и колчетата освен в случаите посочени в Приложение 3. 

 
2. Постоянни съоръжения. 
Постоянните съоръжения на корта включват задните и странични огради, 

зрителите, трибуните и пейките около корта, както и всички други съоръжения 
около и над корта, съдията на стол, съдиите на линии и подавачите на топки, 
когато се намират на съответните си места. 

Когато мачът по единично се провежда на корт за двойки с мрежа за двойки 
и допълнителни колчета, то тогава основните колчета и частта от мрежата 
между тях  и допълнителните колчета се считат за постоянно съоръжение. 
 

3. Топки. 
Топките за игра, които са одобрени от Правилата по тенис, трябва да 

отговарят на спецификациите от Приложение 1. 
При състезания по тенис за деца до 10 год. се използват само топки описани 

в Приложение 6. 
Организаторите на турнири са задължени преди началото на състезанието 

да обявят: 
а. Броят на топките с които ще се играе (2,3,4 или 6) 
б. Смяната на топките, ако има такава 
Смяната на топките, ако има такава, може да бъде направена: 

 След нечетен брой геймове, в който случай първата смяна да се 
извърши два гейма по-рано от следващите смени поради разгряването 
за мача. Тай-брекът се брои за един гейм. Топките не се сменят преди 
тай-брек. В този случай смяната на топки се извършва в началото на 
втория гейм на следващия сет; или  

 В началото на сет 
Ако топка се спука по време на игра, точката се преиграва. 
Първи случай: 
Ако след завършване на точка се установи, че топката е мека, преиграва ли 

се точката? 
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Решение: Ако топката е мека, а не спукана точката не се преиграва. 
Забележка: Топките, които се използват на всички турнири, провеждани по 

Правилата по тенис, трябва да фигурират в публикувания от Международната 
Тенис Федрация списък на одобрените от нея топки. 

 
4. Ракета. 
Ракетите, които са одобрени за игра от  Правилата по тенис, трябва да 

отговарят на  спецификациите от Приложение 2. 
Първи случай: 
Може ли да има повече от един кордаж върху повърхността на ракетата, с 

която се удря? 
Решение: Не. В Правилото ясно се казва - двойка, а не двойки от кръстосани 

корди (виж Приложение 2) 
Втори случай:  
Ще се счита ли за равномерно и плоско наплитането на ракетата, ако 

кордите са разположени в повече от една равнина? 
Решение: Не. 
Трети случай: 
Могат ли да се поставят приспособления за намаляване на вибрациите, 

върху кордажа на ракета и къде? 
Решение: Да. Тези приспособления могат да се поставят само извън зоната 

от кръстосани корди. 
Четвърти случай: 
По време на игра състезател къса корда на ракетата си. Може ли той да 

изиграе следващата точка с тази ракета? 
Решение: Да, освен когато това не е изрично забранено от организаторите 

на турнира. 
Пети случай: 
Разрешено ли е по време на игра, състезателят да използва повече от една 

ракета?  
Решение: Не. 
Шести случай: 
Може ли в ракетата да бъде вградена батерия, която влияе на игровите и 

характеристики? 
 Решение: Не. Батерията е забранена, защото е енергиен източник, каквито 

са слънчевите клетки и други подобни уреди. 
 
5. Резултат в гейма. 
а. „Стандартен гейм” 
Резултататът в „стандартния гейм” се отчита по показания по-долу начин, 

като първо се обявява резултата на сервиращия: 
В началото на гейма  –  „0” 
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Първа точка – “15” 
Втора точка –  “30” 
Трета точка –  “40” 
Четвърта точка – „гейм „ 
В случаите, когато всеки играч/двойка е спечелил по три точки, резултатът 

се обявява за “равен”. След това се обявява “предимство” за играча/двойката, 
спечелил следващата точка. Ако същият играч/двойка спечели още една точка, 
печели и гейма. Ако това направи другия играч/двойка, резултатът отново е 
“равен”. 

За да спечели гейма, играчът/двойката трябва да спечели две 
последователни точки, след като резултатът е бил „равен”. 

б. „Тай-брек гейм” 
По време на този гейм, точките се обявяват 0,1,2,3 и т.н. Играчът/двойката, 

спечелил пръв седем точки, печели гейма и сета при условие, че води в 
резултата с минимум 2 точки. Тай-брекът продължава докато се изпълни това 
условие. 

Играчът, чиито ред е да сервира, ще сервира за първата точка в тай-брека. 
Неговият противник(при двойки противниковия играч, който е на ред да 
сервира), ще сервира за втората и третата точка. След това всеки играч/двойка 
ще се редува да сервира за две последователни точки, до края на този гейм 
(при двойки, смяната на сервиращия, трябва да се запази в реда който е бил по 
време на  сета) 

Играчът/двойката, чийто ред е бил да сервира първи в тай-брека, ще 
посреща в първия гейм на следващия сет. 

Допълнителните и одобрени от МТФ алтернативни методи за отчитане на 
резултата се намират в Приложение 4.  

 
6. Резултат в сета. 
Има различни системи за отчитане на резултата в сета. Двете основни 

системи са “дълъг сет” и “тай-брек сет”. Избраната система за отчитане на 
резултата трябва да се обяви преди началото на турнира. Ако ще се използва 
“тай-брек сет”, трябва да се уточни как ще се играе третия сет на мача (като 
„дълъг сет” или „тай-брек сет”). 

а. “Дълъг сет” 
Играчът/двойката, който пръв спечели 6 гейма печели и сета при условие, че 

разликата е минимум 2 гейма в негова полза. Когато е необходимо, сетът 
продължава до достигане на тази разлика. 

б. “Тай-брек сет” 
Играчът/ двойката, който пръв спечели 6 гейма печели и сета при условие, 

че разликата е минимум 2 гейма в негова полза. Ако резултатът стане по 6 
гейма, трябва да се играе тай-брек. 
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Допълнителните и одобрени от МТФ алтернативни методи за отчитане на 
резултата се намират в Приложение 4.  

 
7. Резултат в мача. 
Един мач може да се играе в 2 от 3 сета (играчът/двойката, който спечели 2 

сета печели и мача) или в 3 от 5 сета (играчът/ двойката, който спечели 3 сета 
печели и мача). 

Допълнителните и одобрени от МТФ алтернативни методи за отчитане на 
резултата се намират в Приложение 4.  

 
8. Сервиращ и посрещащ играч. 
Играчите/двойките трябва да застанат от двете противоположни страни на 

мрежата. Играчът, който изпълнява първия удар се нарича сервиращ. Другият 
играч, който е готов да върне топката на сервиращия се нарича посрещащ. 

Първи случай: 
Разрешено ли е на посрещащия играч да стои извън  очертанията на корта? 
Решение:  Да. Посрещащият играч може да заеме каквато иска позиция 

вътре или извън очертанията на корта от неговата страна на мрежата. 
 
9. Избор на поле и сервис. 
Изборът на поле или правото да се сервира, или да се посреща през първия 

гейм се определя чрез жребий преди началото на разгрявката за мача. 
Играчът/двойката, който е спечелил жребия може да избере: 

а. Да сервира или посреща, при което другият играч/двойка избира в кое 
поле да започне мача. 

б. Поле, при което другият играч/двойка избира да сервира или да посреща. 
в. Да поиска неговият противник да направи избор. 
Първи случай:  
Имат ли право играчите/двойките на нов избор, ако разгряването за мача 

бъде прекъснато и играчите напуснат корта? 
Решение: Да. Резултатът от жребия се запазва, но всеки един от двамата 

играчи/двойки може да направи нов избор при подновяване на разгряването.  
 
10. Смяна на полетата. 
Играчите трябва да сменят полетата си в края на 1

ви
, 3

ти
, 5

ти
 и всеки следващ 

нечетен гейм на сета, както и в края на сета, освен ако общия брой на 
изиграните в него геймове е четен. В последния случай смяната на полетата се 
извършва след края на първия гейм на следващия сет.  

По време на тай-брек играчите сменят полетата си след всеки 6 точки. 
Допълнителните и одобрени от МТФ алтернативни методи за отчитане на 

резултата се намират в Приложение 4.  
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11.Топка в игра. 
Топката е в игра от момента, в който сервиращият я удари до спечелване на 

точката, освен в случаите, когато е обявена грешка или преиграване. 
 

12. Топка докосва линия. 
Топка, която е докоснала линия се счита, че е попаднала в очертанията на 

корта. 
 
13. Топка докосва постоянно съоръжение. 
Ако топка,която е в игра, докосне постоянно съоръжение след като е 

попаднала в очертанията на корта,  играчът който я е ударил печели точката. 
Ако топката, преди да се удари в корта, докосне постоянно съоръжение,  
играчът който я е ударил губи точката. 

  
14. Ред за изпълнение на сервис. 
След края на всеки „стандартен гейм”, посрещащият става сервиращ, а 

сервиращият - посрещащ за следващия гейм. 
При двойките, този отбор който трябва да  изпълнява сервис в първия гейм, 

решава кой играч ще сервира първи. По същия начин преди началото на втория 
гейм другия отбор решава кой играч ще изпълнява сервис в този гейм. В третия 
и четвъртия гейм ще изпълняват сервис  другите двама играчи от съответните 
двойки. Тази последователност трябва да се запази до завършване на сета. 

 
15. Ред за посрещане при двойките.  
Двойката, която трябва да посреща в първия гейм на сета, решава кой играч 

ще посреща първата точка на гейма. По същия начин в началото на втория гейм, 
другата двойка решава кой играч ще посреща първи. Другите двама играчи в 
тези двойки ще посрещат вторите точки и тази последователност се запазва до 
края на гейма и сета. 

След като посрещащият е върнал топката, всеки един играч от двойката 
може да я отиграе. 

Първи случай: 
Разрешено ли е само единият играч от двойката да играе срещу 

противниковата двойка? 
 Решение: Не. 
 
16. Сервис. 
Непосредствено преди да започне движението за изпълнение на сервис, 

играчът застава неподвижно с двата крака зад основната линия в частта между 
мисленото продължение на централния белег и съответната странична линия. 

Сервиращият подхвърля с ръка топката във въздуха, в каквато и да е посока, 
след което я ударя с ракетата си преди да е достигнала земята. Изпълнението 
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на сервиса се смята за завършено в момента, в който ракетата удари или 
пропусне да удари топката. Играчът, който е в състояние да си служи само с 
едната ръка, може да използва ракетата си, за да подхвърли топката във 
въздуха. 

 
17. Изпълнение на сервис. 
При изпълнение на сервис, по време на „стандартен гейм”, сервиращият 

трябва да застава последователно зад лявата и дясната половина на корта, 
започвайки от дясно в началото на всеки гейм.  

В тай-брека  изпълнението на сервиса се редува от двете половини на корта, 
като първият сервис се изпълнява от дясно.   

Подадената при сервис топка трябва да премине над мрежата и да попадне 
в диагонално противоположното поле за сервиране или върху всяка от линиите, 
които го ограничават, преди посрещащият да я върне. 

 
18. Грешка на краката при сервис (фут фолт). 
При изпълнение на сервис играчът не трябва: 
а. Да променя положението си чрез ходене или бягане, леки премествания 

на краката са разрешени; или 
б. Да докосва с който и да е крак основната линия; или 
в. Да докосва с който и да е крак пространството извън мисленото 

продължение на страничната линия; или 
г. Да докосва с който и да е крак мисленото продължение на централния 

белег. 
Ако сервиращият наруши това правило, това е грешка на краката(фут фолт). 
Първи случай: 
Разрешено ли е на играч, по време на мач по единично, да сервира 

заставайки зад частта от основната линия, намираща се между страничната 
линия по единично и на тази по двойки? 

 Решение: Не. 
Втори случай: 
Може ли при изпълнение на сервис, единият или и двата крака на 

сервиращия да не стъпват на земята? 
 Решение: Да 
 
19. Грешка при изпълнение на сервис (фолт). 
Сервисът е погрешно изпълнен, когато: 
а. Играчът, който изпълнява сервис наруши  Правила 16, 17 или 18; или  
б. Играчът, който изпълнява сервис пропусне топката при опит да я удари; 

или  
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в. След изпълнение на сервис, топката докосне постоянно съоръжение, 
допълнително или основно колче на мрежата преди да е достигнала 
повърхността на  корта; или 

г. След изпълнение на сервис, топката докосне сервиращия или неговия 
съотборник, или нещо с което те са облечени или носят. 

Първи случай: 
Приготвяйки се за изпълнението на сервис, играчът хвърля топката нагоре. 

След това решава да не я удари и я хваща с ръка. Счита ли се това негово 
действие за погрешно изпълнен сервис? 

Решение: Не. Ако играчът, след като е подхвърлил топката реши да не я 
удари, той може да я хване с ръка или ракета, или да я остави да отскочи от 
корта. 

Втори случай: 
При мач по единично, който се играе на корт за двойки с основни и 

допълнителни колчета, сервираната топка удря допълнителното колче, след 
което попада в съответното поле за сервиране. Грешка ли е това? 

Решение: Да 
 
20. Втори сервис. 
Ако първият сервис е погрешно изпълнен,  играчът трябва веднага да 

сервира от същата половина, освен в случаите когато първият сервис е бил 
изпълнен от погрешната половина на корта. 

 
21.Кога трябва да се изпълнява/посреща сервис. 
Играчът, който изпълнява сервис, не трябва да сервира преди посрещащият 

играч  да е готов за това. 
Посрещащият играч също трябва да се съобразява с темпото на изпълнение 

на сервис и да бъде готов да посреща в приемливо за това време.  
Ако последният се опита да върне топката, се счита, че той е бил готов. Ако 

посрещащият играч сигнализира, че не е готов, изпълненият сервис не може да 
бъде обявен за грешен. 

 
22. Преиграване (лет) при изпълнение на сервис. 
Сервисът се преиграва: 
а. Ако при изпълнение на сервис топката докосне мрежата, хоризонталната 

или вертикална лента и попадне в корта; или след като докосне мрежата, 
хоризонталната или вертикална лента, докосне посрещача или съотборника му, 
или нещо което те са облекли,  или носят, преди да попадне в корта; или  

б. Ако сервисът е бил изпълнен преди посрещащият  да е бил готов за това.  
В случаите на преиграване, конкретния сервис не се зачита и сервиращият 

трябва да повтори изпълнението му. Преиграването на сервиса не отменя 
допуснати предишни грешки.  
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Допълнителните и одобрени от МТФ алтернативни методи за отчитане на 
резултата се намират в Приложение 4.  

 
23. Преиграване /лет/. 
При всички случаи, когато е обявено преиграване, освен при преиграване на  

втория сервис, трябва да бъде преиграна цялата точка. 
Първи случай: 
По време на разиграване друга топка навлиза в корта. Обявено е 

преиграване. Сервиращият е сгрешил първия сервис за тази точка. Какъв сервис 
трябва да изпълни играча първи или втори? 

Решение: Първи сервис. Точката трябва да се преиграе от самото начало. 
 
24.Играчът губи точка. 
Точката се губи, когато: 
а. Играчът сервира погрешно последователно два пъти; или 
б. Играчът пропусне да върне топката в игра, преди тя да е докоснала два 

пъти повърхността на корта; или 
в. Играчът върне топката в игра и тя попадне извън очертанията на корта 

или преди да тупне в корта докосне предмет, който се намира извън него; или 
г. Играчът върне топката в игра така, че преди тя да попадне в очертанията 

на корта, докосне постоянно съоръжение; или 
д. Посрещащият играч върне топката от сервис, преди тя да е отскочила от 

полето за сервиране; или 
е. Играчът умишлено пренесе или хване топка в игра със своята ракета, или 

умишлено я докосне със своята ракета повече от един път; или 
ж. Играчът или неговата ракета, която е в ръката му или извън нея, или 

нещо с което е облечен или носи, докосне мрежата, основните или 
допълнителни колчета, металния кабел, на който е закачена мрежата, лентата 
на мрежата или обтягащата лента или частта от корта на неговия опонент, 
докато топката е в игра; или  

з. Играчът удари топката преди тя да е преминала над мрежата; или 
и. Топката в игра докосне играча или нещо, което той носи или е облякъл, с 

изключение на неговата ракета; или 
й. Топката в игра докосне ракетата на играча, когато той не я държи; или 
к. Играчът умишлено промени формата на своята ракета, докато топката е в 

игра; или 
л. При двойки и двамата играчи докоснат топката в опит да я върнат. 
Първи случай: След като сервиращият играч е изпълнил първи сервис,  

ракетата излита от неговата ръка и се удря в мрежата преди топката да е 
докоснала полето в другата половина на корта. Това погрешен сервис ли е или 
сервиращият губи точката? 
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Решение: Сервиращият играч губи точката, тъй като неговата ракета докосва 
мрежата, докато топката е в игра. 

Втори случай: След като сервиращият играч е изпълнил първи сервис, 
ракетата излита от неговата ръка и се удря в мрежата след като топката е 
попаднала извън очертанията на полето за сервиране в другата половина на 
корта. Това погрешен сервис ли е или сервиращият губи точката? 

Решение: Това е погрешен сервис, тъй като неговата ракетата е докоснала 
мрежата, след като топката вече не е била в игра. 

Трети случай: При изпълнението на сервис при мач по двойки, партньора на 
посрещащия играч докосва мрежата преди топката да е попаднала извън 
очертанията на полето за сервиране. Какво е правилното решение в този 
случай? 

Решение: Посрещащата двойка губи точката, тъй като партньора на 
посрещащия играч е докоснал мрежата, докато топката е била  в игра. 

Четвърти случай: Губи ли играчът точката, ако той пресече мисленото 
продължение на мрежата преди или след удара на топката? 

Решение: И в двата случая играчът не губи точката, ако не докосва частта от 
корта на неговия опонент. 

Пети случай: Разрешено ли е на играч да прескочи през мрежата в частта на 
корта на неговия опонент, докато топката е в игра? 

Решение: Не. Играчът губи точката. 
Шести случай: Играчът не може да достигне топката и затова хвърля своята 

ракета, която я удря  и заедно с нея попада в очертанията на корта на неговия 
опонент, който не успява да достигне топката. Кой играч печели точката? 

Решение: Играчът, който е хвърлил своята ракета по топката губи точката. 
Седми случай: При изпълнение на сервис топката докосва посрещащия 

играч или при игра на двойки - партньора на посрещащия, преди да е 
докоснала корта. Кой печели точката? 

Решение: Сервиращият играч печели точката, освен ако изпълнения сервис 
не  трябва да се преиграе. 

 
Осми случай: Играчът, който е застанал извън очертанията на корта, хваща 

топката с ръка или я удря със своята ракета, докато тя е още във въздуха, след 
което претендира, че печели точката, тъй като топката със сигурност е излизала 
извън очертанията на корта. Какво е правилното решение? 

Решение: Играчът губи точката, освен ако върнатата от него топка не е 
попаднала в очертанията на корта, при което играта продължава. 

 
25.Добро връщане 
Връщането е добро, когато: 
а. Топката докосне мрежата, основните/допълнителните колчета, металното 

въже или лентите на мрежата,  премине над тях и попадне в очертанията на 
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другата половина на корта; освен в случаите посочени в Правило 2 и Правило 
24.г; или 

б. Топката, която е в игра попадне в очертанията на корта и отскачайки се 
върне обратно в другата и половина, играчът може да се протегне над мрежата 
и да отиграе топката в същата половина, стига той да не наруши Правило 24; 
или 

в. Топката е върната извън основните колчета на мрежата, над или под 
горната им част, дори в случаите когато топката ги докосва , при условие че след 
това топката попада в очертанията на другата половина на корта, освен в 
случаите които са посочени в Правило 2 и Правило 24.г; или 

г. Топката премине под кабела за закачане на мрежата и между основното и 
прилежащото му допълнително колче, без да докосва мрежата, металния кабел 
или основното колче, след което попадне в очертанията на другата половина на 
корта; или 

д. Ракетата на играча премине над мрежата след удара по топката в 
собствената половина и топката попадне в очертанията на корта на опонента 
му; или 

е. Играчът отиграе топка по време на разиграване, която удря друга топка, в 
очертанията на противниковата половина на корта. 

Първи случай: Играчът връща топка, която се удря в допълнителното колче 
и след това попада в очертанията на корта на неговия опонент. Това добро 
връщане ли е? 

Решение: Да. Това е добро връщане. Ако топката е докоснала 
допълнителното колче след изпълнение на сервис, това е погрешен сервис. 

Втори случай:  Топка, която е в игра удря друга топка, която се намира в 
очертанията на корта. Какво е правилното решение? 

Решение: Играта продължава, освен в случаите когато не е ясно коя от двете 
топки е в игра. В този случай точката трябва да се преиграе. 

 
26. Възпрепятстване на играч. 
Ако  играчът е бил възпрепятстван  да отиграе топка в резултат на   

умишлено действие на своя противник, то той печели точката. 
Ако играчът е бил възпрепятстван  да отиграе топка, както от неумишлено 

действие на своя противник/противници така и от външни фактори, които са  
извън неговия контрол (с изключение на постоянно съоръжение), точката 
трябва да бъде преиграна. 

Първи случай: Счита ли се неумишленият двоен удар с ракета по топката за 
възпрепятстване? 

Решение: Не се счита. Вижте също Правило 24.д. 
Втори случай: Играчът претендира, че е спрял играта защото е мислел, че на 

неговия опонент му е било попречено. Това възпрепятстване ли е? 
Решение: Не, играчът спрял играта губи точката. 
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Трети случай: Топката, която е в игра, удря птица прелитаща над корта. Това 
възпрепятстване ли е? 

Решение: Да топката  трябва да бъде преиграна. 
Четвърти случай: При отиграване на топка, играчът е бил възпрепятстван от 

топка или друг предмет, който се е намирал в неговата половина на корта 
преди разиграването да започне. Това възпрепятстване ли е? 

Решение: Не. 
Пети случай: Къде в корта при игра по двойки е разрешено да застават 

партньорите на сервиращия и на посрещащия играч? 
Решение: Партньорите на сервиращият и посрещащият играч могат да 

застанат на всяко едно място от тяхната страна на мрежата във или извън 
очертанията на корта. Ако играч пречи на противника си, се прилага правилото 
за възпрепятстване. 

 
27. Коригиране на грешки. 
Като общо правило при установяване на грешка засягаща Правилата по 

тенис, всички изиграни до този момент точки се запазват. Установените грешки 
могат да бъдат коригирани по следния начин: 

а. Ако по време на “стандартен” гейм или “тай-брек” гейм, играчът е 
сервирал от погрешна половина (ляво/дясно), то това трябва да се коригира 
незабавно, след като се установи допусната грешка и сервиращият играч трябва 
да сервира от половината, която съответства на достигнатия до този момент 
резултат. Неуспешно  изпълнен сервис преди  откриването на грешката остава в 
сила. 

б. Ако по време на “стандартен” гейм или “тай-брек” гейм, играчите са се 
намирали на погрешната основна линия, то това трябва да се коригира 
незабавно след като се установи допусната грешка и сервиращият играч трябва 
да сервира от правилната страна, според  достигнатия до този момент резултат. 

в. Ако по време на “стандартен” гейм, играчът сервира извън реда си, то 
това трябва да се коригира незабавно след като се установи допуснатата 
грешка. Ако обаче геймът е завършил преди да се открие грешката, то редът за 
сервиране ще се запази както е бил променен. 

Ако  е бил изпълнен погрешен първи сервис, преди откриване на грешката 
същият не се зачита. При мач по двойки, когато единият играч сервира вместо 
своя партньор, то грешката се коригира незабавно, а допусната преди това 
грешка в сервирането се зачита. 

г. Ако по време на ”тай-брек” гейм играч сервира извън реда си и това се 
установи, след като са били изиграни четен брой точки, грешката в реда на 
сервирането се коригира незабавно.  

Ако грешката в реда на сервиране се установи след изиграването на нечетен 
брой точки, реда за сервиране ще запази променения си вид. Погрешно 
изпълнен сервис от противника преди откриването на грешката не се зачита. 
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д. При игра по двойки, ако партньорите разменят или променят реда на 
сервиране, неуспешно изпълнените сервиси преди откриването на грешката се 
зачитат. 

е. Ако при игра по двойки, по време на “обикновен” или “тай-брек” гейм, се 
установи че играчите, които посрещат са си разменили местата, то тази промяна 
се запазва до края този гейм. В следващият гейм, когато те отново трябва да 
посрещат, ще бъде възстановен първоначалния ред за посрещане.  

ж. Ако в конкретна среща е прието да бъдат играни “дълги сетове” (трябва 
да се играе до два гейма разлика), а при резултат 6:6 е започнал “тай-брек”гейм 
и е изиграна само една точка от него, грешката се коригира незабавно. Ако 
грешката се установи след като е започнала втората точка от “тай-брек” гейма, 
сета ще продължи като “тай-брек” сет. 

з. Ако в конкретна среща е прието изхода от сетовете да се решава с “тай-
брек” гейм, а при 6:6 е започнал нов гейм и е изиграна само една точка от него, 
грешката се коригира незабавно и сета продължава като “тай-брек” гейм. Ако 
грешката се установи след започване на втората точка на гейма, играта 
продължава като “дълъг сет” докато резултата стане 8:8 (или по-висок четен 
брой равни геймове), след което сета са решава с “тай-брек” гейм. 

и. Ако в конкретна среща изхода от която трябва да бъде решен с “мач тай-
брек”,  е започнал „дълъг сет” или „тай-брек сет” и това се установи след като е 
била изиграна само една точка от него, грешката се коригира незабавно. Ако 
грешката се установи след като е започнала втората точка, сетът продължава, 
докато съответния играч или двойка спечелят три гейма, а с това и сета или 
докато резултата стане 2:2, след което мачът се решава с един “мач тай-брек”. 

Ако грешката се установи след като е започнала втората точка на петия гейм, 
играта продължава като „тайбрек сет”. Виж Приложение 4. 

й. Ако топките не са сменени в определената последователност, грешката 
ще бъде коригирана, когато отново дойде ред да сервира играча/отбора, които 
е трябвало да сервира с нови топки.  

След това се запазва първоначално определената последователност за 
смяна на топките. 

Топките не могат да бъдат сменяни след започването на гейма. 
 
28. Функции и отговорности на съдийския екип. 
Функциите и отговорностите на съдийския екип са описани в Приложение 5. 
 
29. Непрекъснатост на играта. 
Като общо правило, играта трябва да бъде непрекъсната от момента в който 

мачът е започнал (след изпълнението на първия сервис в мача) до неговото 
завършване. 

а. Разрешеният интервал между отделните точки в мача е 20 секунди. 
Когато играчите сменят полетата си, това трябва да стане в рамките на 90 
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секунди. Независимо от това, след първия гейм на всеки сет или по време на 
“тай-брек” играта не трябва да бъде прекъсвана и играчите ще сменят полетата 
си без почивка.  

В края на всеки сет разрешената почивка е в рамките на 120 секунди.  
Посочените по-горе интервали започват да текат от момента на завършване 

на съответната точка до изпълняване на сервиса за следващата точка. 
Организаторите на турнири могат да поискат от МТФ разрешение за 

удължаване на посочените по-горе почивки от 90 сек при смяна на полетата и от 
120 сек при завършване на сета.  

б. Ако поради независещи от играча причини, неговите дрехи, обувки или 
друга необходима  екипировка (без това да включва неговата ракета) се 
повреди или се наложи да бъде заменена, на същия може да бъде разрешено 
да ползва допълнително време в разумни граници за отстраняване на 
проблема. 

в. На играча не се разрешава допълнително време за възстановяване на 
неговото физическо състояние. Ако по време на мач той е получил лечим 
здравословен проблем, може да му бъде разрешено едно три минутно 
прекъсване за отстраняването на този здравен проблем. 

Могат да се разрешат ограничен брой прекъсвания за ползване на тоалетна 
или смяна на екипировка, като това трябва да е регламентирано преди 
началото на турнира. 

г. Организаторите на турнири могат да разрешат максимум 10 минутна 
почивка на играчите след третия сет в мач три от пет сета или след втория сет в 
мач два от три сета, ако това е обявено преди започване на състезанието. 

д. Максимално разрешеното време за разгряване на играчите не трябва да 
надвишава 5 минути, освен ако организаторите на турнира не са взели друго 
решение. 

 
30. Даване на треньорски указания 
За даване на треньорски указания се счита предаването на информация, 

съвет или инструкция от всякакъв вид, визуално или чрез думи. 
При провеждане на отборни състезания, при които капитана на отбора стои 

на корта, той има право да дава  наставления на играча само по време на 
почивката при смяната на полетата или след завършване на сета. 

Това обаче не се разрешава, когато играчите сменят полетата си след всеки 
първи гейм или по време на “тай-брек”. 

Във всички други мачове даването на треньорски указания не е разрешено. 
Първи случай: Разрешено ли е даден играч да получава указания, ако те се 

дават чрез дискретно използвани сигнали? 
Решение: Не. 
Втори случай: Има ли право играчът да получава треньорски указания, ако 

мачът е отложен? 
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Решение: Да.  
Трети случай: Има ли право играчът да получава треньорски указания по 

време на мач? 
Решение: Ръководните организации могат да се отнесат към МТФ за да им 

бъде разрешено даване на треньорски указания на корта. На състезания където 
това е разрешено, треньорът може да излиза на корта и дава треньорски  
указания според  предварително определени правила.  

 
ПРАВИЛА ПО ТЕНИС ЗА ХОРА В ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ 

 
Играта Тенис за хора в инвалидни колички съблюдава Правилата по Тенис 

на Международната Тенис Федерация със следните изключения: 
 
a. Правило за двата отскока 
Играчът в инвалидна количка има право на два отскока на топката. Играчът 

трябва да върне топката  преди тя да тупне трети път. Вторият отскок може да 
бъде във или извън очертанията на корта. 

б. Инвалидна количка 
Инвалидната количка се счита като част от тялото на играча и Правилата 

прилагани по отношение тялото на играча, ще се отнасят и за инвалидната 
количка. 

в. Сервис 

 Сервисът се изпълнява по следния начин. Преди да започне 
движението за изпълнение на сервис, играчът трябва да е в неподвижна 
позиция. На сервиращия ще бъде разрешен само един тласък преди да 
удари топката 

  При изпълнение на сервис, играчът не може да докосва с което и да е 
колело друго пространство освен това зад основната линия,  в частта 
между мисленото продължение на централният белег и съответната 
странична линия. 

 Ако стандартните начини за изпълнение на сервис се окажат 
физически невъзможни за играчи с параплегия, тогава е разрешено друг 
човек да подхвърля топката за този играч, при условие,че всеки път се 
използва еднакъв начин за изпълнение на сервис.  

г. Играч губи точка 
      Един играч губи точка, ако: 

 Не успее да върне топката преди да е докоснала земята трети път; или 

 Като добавка към Правило „д”, играчът използва долната част на 
тялото си* като спирачка или стабилизатор при изпълнение на сервис, 
при удар по топката, при обръщане или спиране, докато топката е в 
игра; или 
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 Не успее да задържи част от таза си в контакт със седалката на 
количката при изпълнение на удар. 

д. Придвижване на количката с крак 
1.Ако играчът не може да придвижва количката посредством колелото, 

то той може да я задвижва като използва единия си крак 
2.Ако на играч е разрешено да придвижва количката с единия си крак, 

съгласно Правило „д.1”,  той не може да докосва земята с крак:   
                        а) По време на воденето на топката напред включително когато 

ракетата удря топката 
                        б) от началото на замаха за сервис до удара върху топката  
         3. Играч, който наруши това правило губи точката. 
е. Мач между тенисист на инвалидна количка и физически здрав играч 
Ако тенисист в инвалидна количка играе заедно или срещу физически здрав 

тенисист по единично или по двойки, то за първия ще важат Правилата по тенис 
за хора в инвалидни колички, а за втория - Правилата по тенис за физически 
здрави хора. В този случай играчът на инвалидна количка има право на два 
отскока на топката, докато физически здравия играч - само на един отскок. 

*Забележка: Долна част на тялото се дефинира като: долните крайници, 
които включват задните части, хълбока, бедрата, краката, глезените и стъпалата. 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ТОПКА 
а. Външната повърхност на топката трябва да има еднородно  покритие, 

което е направено от текстил и да бъде бяла или жълта на цвят. Ако има 
някакви шевове, то те трябва да бъдат без бодове. 

б. Определени са няколко вида топки, които да отговарят на изискванията 
по-долу . 

 

 
Тип 1 
бърза 

Тип 2 
средно бърза 

Тип 3 
бавна 

Топки за 
надморска 

височина над 
1219 m 

Тегло 56-59.4g 56-59.4 g 56-59.4g 56-59.4 g 

Размер 6.541-6.858 cm 6.541-6.858 cm 6.985-7.303 cm 6.541-6.858 cm 

Отскок 
135-147 

cm 
135-147 cm 135-147 cm 122-135 cm 

Деформация 
при натиск 

0.495-0.597 cm 0.559-0.737 cm 0.559-0.737 cm 0.559-0.737 cm 

Деформация 
след натиск 

0.673-0.914 cm 0.80-1.08cm 0.80-1.08 cm 0.80-1.08 cm 
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Забележки: 
1. Топките от тип 2 могат да бъдат два различни вида – топки, 

които се съхраняват в кутии  под налягане и такива, които се 
съхраняват в кутии без такова. Топките от втория тип трябва да имат 
вътрешно налягане, което да не е по-голямо от 7 kPa (килоПаскала) и 
могат да се използват в места с надморска височина над 1219 m , като 
трябва да се аклиматизират в продължение най-малко на 60 дни 
преди началото на турнира на съответната надморска височина. 

2. Топките от тип 3 също се препоръчват за игра на по-голяма 
надморска височина, за всякакъв вид на настилка и надморска 
височина над 1219 m. 

3. Топките за голяма надморска височина се съхраняват в кутии 
под налягане и представляват допълнителен вид топки, които могат да 
се използват само за игра при надморска височина над 1219 m. 

4. Деформацията представлява средна стойност от единични 
измервания направени по всяка една от три перпендикулярни оси. 
Отделните измервания не трябва да се различават помежду си с 
повече от 0,076 cm. 

в. Всички тестове за отскок, размер и деформация трябва да се провеждат в 
съответствие с изискванията за провеждане на тестове на МТФ. Подробности 
относно начините на провеждане на тестовете и машините които се използват 
има на стр. 18-20 от Правилника( английска версия). 

г. Отскокът на топките се определя, като топките се пускат от височина 254 
cm върху твърда, гладка и равна повърхност. Измерването на посочените по-
горе разстояния се извършват от долната повърхност на топката. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА БЪРЗИНАТА НА НАСТИЛКИТЕ ЗА 
ТЕНИС 

Повърхността на корта, при която ITF surface Pace Rating е между 0 и 29 се 
класифицира като Първа категория (бавна настилка). Като примери за такава 
настилка могат да се посочат повечето землени кортове, както и тези с друг вид 
минерално покритие. 

Повърхността на корта, при която ITF surface Pace Rating е между 30 и 34 се 
класифицира като Втора категория (среднo-бавна настилка). 

Повърхността на корта, при която ITF surface Pace Rating е между 35 и 39 се 
класифицира като Трета категория (средна по бързина настилка). Като примери 
за такава настилка могат да се посочат повечето твърди кортове с покритие от 
различен акрилен тип, както и някои покрития на текстилна основа. 

Повърхността на корта, при която ITF surface Pace Rating е между 40 и 44 се 
класифицира като Четвърта категория (средно-бърза настилка). 
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Повърхността на корта, при която ITF surface Pace Rating е по-голяма от 45 се 
класифицира като Пета категория (бърза настилка). Като примери за такава 
настилка могат да се посочат повечето кортове от естествена или изкуствена 
трева, както и някои видове текстилни покрития. 

Първи случай: 
Какъв тип топки трябва да се използват при различните настилки? 
 Решение: МТФ е одобрила 3 различни типа топки за игра съгласно 

Правилата по Тенис: 
а. Топка Тип 1 (бърза) е предназначена за игра върху кортове с  бавни 

настилки. 
б. Топка Тип 2 (средно бърза) е предназначена за игра върху кортове със 

средно-бавни,  средни и средно-бързи настилки. 
в. Топка Тип 3 (бавна) е предназначена за игра върху кортове с бързи 

настилки. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

РАКЕТА 
а. Повърхността, с която се удря трябва да бъде плоска и да се състои от 

мрежа от кръстосани корди, които са свързани с рамката на ракетата и са 
последователно преплетени там където се пресичат. 

Наплетената повърхност трябва да е равномерна и нейната гъстота в 
центъра, трябва да не е по-малка отколкото във всяка една друга част.  

Ракетата трябва да бъде конструирана и наплетена по такъв начин, че 
нейните характеристики да бъдат идентични и от двете и страни. 

По рамката на ракетата включително дръжката и нейния кордаж не трябва 
да се поставят каквито и да са предмети, с изключение на тези, които са 
предназначени за намаляване износването на кордажа, за намаляване на 
вибрациите или за промяна на центъра на тежестта на ракетата. Тези предмети 
трябва да бъдат със съответния размер и да бъдат поставени на подходящо 
място. 

б. Дължината на ракетата включително и на дръжката й не трябва да 
надвишава 73,66 cm, а широчината и – 31,75 cm. Размерът на дългите корди не 
трябва да надвишава 39,37 cm, а на късите – 29,2 cm.  

в. Към рамката на ракетата включително дръжката и кордажа не трябва да 
се поставят каквито и да са приспособления, които биха могли да способстват за 
съществено изменение на формата на ракетата, или да променят 
разпределението на  тежестта  по надлъжната  ос, което би довело до промяна 
на инерционния момент по време на игра или преднамерено да бъдат 
променяни физическите параметри с цел изменение на характеристиките на 
ракетата по време на разиграване. Не се разрешава вграждането или 
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поствянето на каквито и да са енергийни източници в ракетата, които биха 
могли по някакъв начин да окажат въздействие върху игровите  и 
характеристики. 

г. Върху ракетата не трябва да се поставят каквито и да са прибори, с 
помоща на които по време на мача може да се предостави на играча 
информация от всякакъв вид (аудио или визуална). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 
1. Поставянето на рекламни материали върху мрежата е разрешено само 

върху частта от нея, която се намира на разстояние 0,914 m от центъра на 
колчето за закрепване на мрежата. Тази реклама трябва да е изработена по 
начин, който да не пречи визуално на играчите или на условията за игра. 

2. Поставянето на рекламни материали върху задните или страничните 
огради е разрешено, ако не пречи визуално на играчите и не променя условията 
за игра. 

3. Поставянето на рекламни материали върху повърхността на корта е 
разрешено само, ако не пречи визуално на играчите и не променя условията за 
игра. 

4. Всички поставени рекламни материали не трябва да са в бяло, жълто или 
друг светъл цвят, който би пречил на играчите. 

5. Не се разрешава поставяне на рекламни материали  в очертанията на 
корта. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
РЕЗУЛТАТ В ГЕЙМА (Правило 5) 
 “No-Ad “– “Без предимство”  
Това е  алтернативен метод, който може да бъде използван за определяне 

на резултата в гейма.  
Резултатът в гейма “Без предимство” се отчита по показания по-долу начин, 

като първо се обявява резултата на сервиращия: 
„Нула” 
Първа точка – “15” 
Втора точка –  “30” 
Трета точка –  “40” 
Четвърта точка - Гейм  
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Ако и двамата играчи/двойки са спечелили по три точки се обявява 
“Равенство”. След това се изиграва още една решаваща точка, като 
посрещащият играч/двойка  има правото да избере в коя половина на корта -    
лявата или дясната ще посреща при следващото сервиране. При двойки 
посрещащият отбор не може да си разменя позициите. Играчът/двойката 
спечелил решаващата точка, печели и гейма. 

При смесените двойки играчът,който е от същия пол като сервиращия, ще 
посреща решаващата точка. Играчите от посрещащия отбор не могат да си 
разменят позициите преди решаващата точка. 

 
РЕЗУЛТАТ В СЕТА (Правило 6 и 7) 
„Къси сетове” 
Играчът/двойката, който пръв спечели 4 гейма печели сета при условие, че 

разликата е минимум 2 гейма в негова полза. Ако и двамата играчи/двойки 
спечелят по четири гейма, се играе “тай-брек”.  

„Мач тай-брек” ( 7 точки) 
Когато и двамата играчи са спечелили по един сет (при мач два от три сета) 

или по два сета (при мач три от пет сета), се играе  “тай-брек”. Той на практика 
замества решаващия финален сет.  

Играчът/двойката спечелил пръв 7 точки печели „мач тай-брека” и мача, при 
условие че води в резултата с минимум 2 точки. 

„Мач тай-брек” ( 10 точки) 
Когато и двамата играчи са спечелили по един сет (при мач два от три сета) 

или по два сета (при мач три от пет сета), се играе  “тай-брек” . Той на практика 
замества решаващия финален сет.  

Играчът/двойката спечелил пръв 10 точки печели „мач тай-брека” и мача, 
при условие че води в резултата с минимум 2 точки. 

Забележка: Когато вместо финален сет се използва „мач тай-брек”, важат 
следните допълнителни правила: 

 Първоначалният ред за изпълнение на сервис остава непроменен 
(Правила 5 и 14). 

 При двойките редът за сервиране и посрещане може да бъде 
променен в отбора, както това е разрешено в началото на всеки сет 
(Правила 14 и 15). 

 Преди началото на „мач тай-брека” има почивка от 120 сек. 

 Топките не се сменят преди началото на „мач тай-брек”. 
 
СМЯНА НА ПОЛЕТАТА ( Правило 10) 
При смяната на полетата в “тай-брека” може да бъде използвана и друга 

възможност: 
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По време на “тай-брека” играчите могат да си сменят полетата след първата 
и след това след всеки четири точки. 

 
СЕРВИС ДОКОСВА МРЕЖАТА( Правило 22) 
Това дава възможност да се игнорира докосването на мрежата след 

изпълнение на сервис Правило 22 а. 
Ако след изпълнение на сервис топката докосне мрежата или лентата на 

мрежата и след това попадне в сервис полето, играта продължава. 
Този алтернативен метод е известен като “правилото без лет” 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЪДИЙСКИЯ ЕКИП 
Главният съдия е последната инстанция по всички въпроси относно 

Правилата по Тенис и неговото решение е окончателно. 
В мачовете, за които има назначен съдия на стол, неговите отсъждания ще 

бъдат окончателни по всички въпроси от фактическо естество(имащи 
отношение към това какво точно се е случило на корта)  

Играчите имат правото да извикат Главния съдия на корта, за всеки един 
случай, когато те не са съгласни с тълкуването на Правилата по тенис от страна 
на съдията на стол. 

Когато на корта има съдии на линиите и на мрежата, те правят отсъждания 
(включително обявяват фут-фолт) за съответната линия или мрежа. Съдията на 
стол има право да ги коригира, ако е сигурен, че са допуснали явна грешка. Ако 
няма  съдии на линиите и мрежата, съдията на стол е отговорен за всички 
отсъждания по време на мача.  

Когато някой от съдиите на линия не може да направи отсъждане, той 
трябва незабавно да сигнализира за това на съдията на стол, който да обяви 
своето решение. В горния случай или когато няма съдии на линиите и съдията 
на стол не може да вземе решение относно въпрос от фактическо естество, той 
трябва да обяви преиграване на  точката.  

Когато при отборни срещи Главният съдия седи на корта, той е последна 
инстанция и по въпросите от фактическо естество. 

Съдията на стол може да спре или отложи по всяко време провеждането на 
даден мач, ако смята че това е правилно и наложително. 

Главният съдия също има право  да прекъсне или отложи провеждането на 
даден мач поради смрачаване или други причини, които са свързани с 
качеството на повърхността на корта или влошаване на метеорологичните 
условия. Когато играта се прекъсва поради смрачаване, това трябва да стане  
след изиграването на четен брой геймове или в края на сета. След прекъсване 
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на мач, достигнатият резултат и разположението на играчите на корта се 
запазва. 

Съдията на стол или Главният съдия трябва да взимат решения относно 
непрекъснатостта на мача и даването на треньорски указания, както и по 
отношение на прилагането на Кодекс за поведение на играчите. 

Първи случай: 
След коригиране на отсъждане, съдията на стол обявява  изпълнение на 

първи сервис, но посрещачът претендира, че трябва да се изпълни втори 
сервис. Може ли в този случай играчът да поиска арбитраж от страна на Главния 
съдия? 

Решение: Да. При възникване на спорни въпроси, които са свързани с 
тълкуването на Правилата по тенис (по отношение на прилагане на специфични 
факти) съдията на стол трябва да обяви своето решение. Ако играчът не е 
съгласен с него, трябва да се повика Главния съдия, като в този случай неговото 
решение ще бъде окончателно. 

Втори случай: 
Топката е отсъдена  “аут”. Играчът оспорва решението на съдията на стол и 

претендира, че попадението на топката е било в очертанията на корта. Може ли 
в този случай играчът да поиска арбитраж от страна на Главния съдия? 

Решение: Не. Това е въпрос от фактическо естество, който се отнася към 
нещо, което действително се е случило на корта и няма отношение към 
тълкуването на Правилата по тенис и затова отсъждането на съдията на стол е 
окончателно. 

Трети случай: 
Може ли съдията на стол да коригира отсъждане, направено от съдия на 

линия, след като точката е завършила, ако според него съдията на линия е 
допуснал явна грешка по време на разиграването? 

Решение: Не. Съдията на стол може да коригира съдия на линия, само ако 
това се направи незабавно след  допусната от него явна грешка. 

Четвърти  случай: 
Съдията на линия отсъжда „аут”. Играчът оспорва това негово отсъждане. 

Има ли право съдията на стол да коригира съдията на линия? 
 Решение: Не. Съдията на стол няма право да коригира отсъждане в резултат 

на протест от страна на играч. 
Пети случай: 
Съдията на линия отсъжда топката в “аут”. Съдията на стол не е успял да 

види добре, но има чувството, че попадението е било в очертанията на корта. 
Може ли в този случай съдията на стол да коригира съдията на линия? 

Решение:Не. Съдията на стол може да коригира отсъждане на съдия на 
линия, само когато той е сигурен, че съдията на линия е допуснал явна грешка. 

Шести случай: 



25 

 

Може ли съдията на линия да коригира своето отсъждане, след като 
съдията на стол вече е обявил резултата? 

Решение: Да. Ако съдията на линия разбере, че е допуснал грешка, той 
може да се коригира, ако направи това незабавно след допускане на грешката, 
а не в резултат от протест от страна на играча.  

Седми случай: 
Ако съдията на стол или съдията на линия са отсъдили “аут” и след това се 

коригират, какво решение трябва да се вземе след това? 
Решение: Съдията на стол трябва да реши дали погрешното отсъждане „аут” 

е попречило на някой от двамата играчи. Ако това е било така, точката трябва 
да се преиграе. Ако погрешното отсъждане не е попречило на никого, то 
играчът който е ударил топката печели точката. 

Осми случай: 
Топката, след като е отскочила от корта, се връща обратно в другото поле. 

Играчът, който трябва да играе с нея, се опитва да я достигне през мрежата, но 
неговия опонент му пречи да направи това. Какво решение трябва да вземе 
съдията на стол? 

 Решение: Съдията на стол трябва да реши дали играчът е възпрепятствал  
своя опонент умишлено или неволно. В първия случай на играча, на който е 
било попречено да отиграе топката, трябва да се присъди точка, а във втория – 
точката трябва да се преиграе. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ТЕНИС ЗА ДЕЦА ДО 10 ГОДИНИ 
Кортове: 

В допълнение към корта със стандартни размери, при състезания за деца до 
10 год. могат да се използват кортове със следните размери: 

 Червен корт – правоъгълник с дължина между 10.97 м и 12.80 м и 
широчина между 4.27 м и 6.10 м. Височината на мрежата по 
средата е между 0.80 м и 0.838 м. 

 Оранжев корт - правоъгълник с дължина между 17.68 м и 18.29 м 
и широчина между 6.10 м и 8.23 м. Височината на мрежата по 
средата е между 0.80 м и 0.914 м. 

Топки: 
        При провеждане на състезания за деца до 10 год.  могат да се използват 
следните видове топки: 

 3 фаза – червена топка се препоръчва за игра на червен корт от деца 
до 8 год. които използват ракета с дължина до 58.4 см. 



26 

 

 2 фаза – оранжева топка се препоръчва за игра на оранжев корт от 
деца от 8 до 10 год. които използват ракета с дължина от 58.4 до 63.5 
см. 

 1 фаза – зелена топка се препоръчва за игра на корт със стандартни 
размери от напреднали деца от 9 до 10 год. които използват ракета с 
дължина от 63.5 см до 66 см. 

Забележка: други топки, описани в Приложение № 1 не могат да бъдат 
използвани при състезания за деца до 10 год. 

 

 3 фаза 
червена  
пореста 

 3 фаза 
Червена 

стандартна 

2 фаза оранжева  
стандартна 

3 фаза 
Зелена  

стандартна 

Тегло 23-43.4g 36-49 g 36-46.9g 47-51.5 g 

Размер 8- 9 cm 7-8 cm 6 – 6.86 cm 6.30-6.86 cm 

Отскок 
80-105 

cm 
90-105 cm 105-120 cm 120-135 cm 

Деформация 
при натиск 

- - 1.40-1.65 cm 0.80-1.05 cm 

 
Методи за отчитане на резултата: 
При състезания за деца до 10 год. при които се използват червени, оранжеви и 
зелени топки, методите за отчитане на резултата посочени в Правилата по тенис 
включително Алтернативните методи от Приложение 4, могат да бъдат 
пригодени и освен къси сетове да се играят мачове от по един мач тай-брек или 
два от три тай-брека (мач тай-брека)или един сет. 

 
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ  НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА КОРТА 

 
1. Общи разпоредби 
Разпространеният от Международната Тенис Федерация (МТФ) Кодекс за 

поведение цели да се гарантират открити и разумни норми на поведение от 
страна на играчите и организаторите на турнири, както и  да защити правата на 
всеки един от тях, правата на публиката и на спорта тенис. Така състезанията ще 
се провеждат като се съблюдават едни и същи правила и професионални 
стандарти. 

Всеки играч е длъжен да има професионално поведение, както по време на 
провеждане на съответния мач, така също и в района на клуба, на територията 
на който той се провежда. 

Главният съдия на всеки един турнир е последна инстанция при 
интерпретирането на всички въпроси имащи отношение към Правилата за 
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тенис, Кодекса за поведение и Турнирните правила, както и за всички други 
възникнали въпроси по време на турнира, които изискват незабавно решаване. 

 
2. Точност. 
Мачовете трябва да следват един след друг без забавяне в съответствие с 

обявената програма за деня. Програмата на мачовете за деня трябва да бъде 
поставена на предварително определеното за това място от Главния съдия. 

Преди започване на състезанието, Главният съдия трябва да определи 
официалния часовник, по чиито показания ще се изпълнява програмата. 
Мачовете могат да бъдат обявявани, като се използват различни технически 
средства (радиоуредба, мегафон и др.). Играчите трябва да бъдат готови за игра 
незабавно, след като бъде обявен техния мач. 

Всеки един играч, който не започне мача си в рамките на 15 минути след 
неговото обявяване, ще бъде наказан и отстранен от по-нататъшното си участие 
в съответното състезание, освен ако Главния съдия по своя преценка, след като 
се е запознал с конкретните обстоятелства е решил друго. 

 
3. Облекло и екипировка. 
Всеки играч трябва да има професионално отношение към своето облекло. 

За своя мач той/тя трябва да се яви на корта с чисто и подходящо за целта 
облекло. 

По време на мача (включително и по време на разгрявката) играчът не може 
да използва потници, обикновени фланелки ( T-shirt), ризи или шорти. 

При мач по двойки играчите от даден отбор трябва да бъдат облечени със 
сходни по цвят екипи (това изискване не се отнася за жените). 

По време на мач, пресконференция или официална церемония, играчите 
имат право да използват облекло или екипировка, върху която са разположени 
само следните надписи и знаци: 

3.1. Блуза, пуловер или яке: 

 Ръкави: Един(1) търговски надпис с рекламна цел на всеки ръкав, 
който да не надвишава 19,5 сm

2
,
 
един (1) знак на фирмата производител 

на облеклото на всеки ръкав, което да не надвишава 52 сm
2
, ако в тези 

52 сm
2
 има надпис размера му не трябва да бъде повече от  26 сm

2 

Турнири за жени: на ръкава може да има знак на WTA, който да не 
надвишава 26 сm

2
. 

 Без ръкави: двата търговски надписа с рекламна цел разрешени на 
ръкавите могат, да бъдат поставени отпред, като не трябва да 
надвишават 19,5 сm

2
. Турнири за жени: може да има знак на WTA, 

отпред, който да не надвишава 26 сm
2
. 

 Лицева страна, гръб, яка: Общо два (2) знака на фирмата производител 
на облеклото, всяко едно от които да не надвишава 13 сm

2
 или едно (1), 

което да не надвишава 26 сm
2
. 
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        3.2. Къси панталони, поли: 

Два (2) знака на фирмата производител на облеклото, всеки един от които 
да не надвишава 13 сm

2
, или един(1), което да не надвишава 26 сm

2
. 

Върху ластични шорти, които могат да бъдат носени под късите панталони 
или полите може да има един (1) знак на фирмата производител, който да не 
надвишава 13 сm

2
. 

Забележка: Роклята в женския тенис са разглежда като комбинация от пола 
и блуза. 

3.3. Обувки и чорапи: 
Знак на фирмата производител на всяка една обувка или чорап, който да не 

надвишава 13 сm
2
. 

3.4. Ракета: 
Стандартен знак на фирмата производител на ракетата и на кордажа. 
3.5. Шапка, лента за глава, лента за ръка: 
Един (1) знак на фирмата производител, който да не надвишава 13 сm

2
. 

3.6. Чанти, хавлиени кърпи и друга екипировка: 
Знаци на фирмата производител и два (2) отделни търговски надписа с 

рекламна цел върху една(1) чанта, всеки един от които да не надвишава 26 сm
2
. 

3.7. Връхно облекло. 
По време на мач , играчите могат да използват връхно облекло, ако то е в 

съответствие с посочените по-горе изисквания и ако за това е получено 
разрешение от Главния съдия. 

3.8. Смяна на облеклото. 
Съдията на стол или Главният съдия може да изиска от играч  да смени 

своето облекло или екипировка, ако то не съответства на посочените по-горе 
изисквания. Отказът му да изпълни това може да доведе до отстраняването му 
от състезанието и налагане на съответната глоба. 

Забележка: Не се разрешава на играч да поставя лепенки върху облеклото 
си,с цел прикриване на нестандартни надписи. Не се разрешава носене на 
облекло което рекламира друг тенис турнир или друг спорт. 

 
4. Безпричинни закъснения/ бавене на играта. 
Играчът трябва да започне мача след разпореждане на съдията на стол при 

изтичане на времето за разгряване. От този момент нататък, играта трябва да 
протича без прекъсване и играчът няма право да я забавя поради каквато и да е 
причина. 

От момента на завършване на точката до удара по топката при изпълняване 
на първия сервис в началото на следващата точка, не трябва да изминават 
повече от 20 секунди. Ако първият сервис е бил погрешен, то вторият трябва да 
се изпълни без каквото и да е забавяне.  



29 

 

При смяна на полетата след завършване на съответния гейм, до 
изпълняване на първият сервис в началото на следващия гейм, не трябва да 
изминават повече от 90 секунди. Ако  първият сервис е бил погрешен, то 
вторият трябва да се изпълни без каквото и да е забавяне. 

След първия гейм на всеки един сет  и по време на “тайбрек” играчите 
трябва да разменят полетата си без каквото и да е забавяне и време за почивка. 

След завършване на всеки един сет, независимо от крайния резултат, до 
изпълняване на първия сервис в началото на първия гейм на следващия сет  не 
трябва да изминават повече от 120 секунди. 

Ако след завършване на сета общия брой на изиграните в него геймове е 
четно число, то играчите не разменят своите полета до завършване на първия 
гейм на следващия сет. 

Посрещащият играч не трябва да забавя ритъма на сервиране на своя 
противник повече от разумно допустимото. Той трябва да е готов да посреща, 
когато сервиращия играч е готов да сервира. Ако дейстията на посрещача бавят 
сервиращия играч, той може да получи „предупреждение за бавене на играта“  
(Time Violation) дори преди изтичането на 20 сек между точките. 

Женски Турнири: При първо нарушаване на това правило провинилия се 
играч ще бъде наказан с “предупреждение”, а при всяко следващо нарушение 
ще получава по една(1) наказателна точка. 

Мъжки Турнири:  При първо нарушаване на това правило провинилия се 
играч независимо дали е сервиращ или посрещащ, ще бъде наказан с 
“предупреждение”, а при всяко следващо нарушение ще получава: 

 Сервиращ играч: Нарушението се наказва с първи сервис “fault”  

 Посрещащ играч: Нарушението се наказва със загуба на точка. 
 
Когато има забавяне на играта  в резултат на здравен проблем, отказ за игра 

или ненавременно завръщане на корта, играчът ще бъде наказан според 
“Точковата Наказателна Скала”: Предупреждение,Точка,Гейм  и т.н.  

Виж т.18 
 
5. Употреба на неприличен израз. 
Играчите не трябва да употребяват в района на клуба, на територията на 

който се провежда състезанието, неприлични изрази. Играчът извършил такова 
нарушение ще бъде наказан. Ако нарушението стане по време на мач 
(включително и по време на разгрявката), провинилият се играч ще бъде 
наказан съответствие с “ТНС”. При обстоятелства, които са скандални, особено 
оскърбителни и биха се отразили зле върху имиджа и успешното провеждане 
на състезанието, нарушаването на това правило ще бъде обект на 
допълнително наказание. 

Под термина “неприличен израз” ще се разбира употребата на думи или 
изрази, които са общоизвестни като неприлични или ругатни и които са 
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произнесени достатъчно високо, за да бъдат чути от съдията на стол, зрителите, 
съдиите на линия или подавачите. 

 
6. Употреба на неприлични знаци. 
Играчите нямат право да показват неприлични и обидни знаци от каквото и 

да е естество в пределите на клуба, където се провежда състезанието. Играчът 
извършил такова нарушение ще бъде наказан. Ако нарушението бъде 
извършено  по време на  мач (включително и по време на разгрявката), 
провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие с “ТНС”. При 
обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и биха се отразили 
зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, нарушаването на 
това правило ще бъде обект на допълнително наказание. 

Под термина “неприлични знаци” ще се разбират такива действия на играча 
с ръце и/или ракета, или топка, които общоприето се считат за  неприлични. 

 
 
7. Устна обида. 
Играчите не трябва, по което и да е време, да отправят устни обиди към 

официално лице, опонент, зрител или друго лице на територията на клуба, 
където се провежда състезанието. Играчът, извършил такова нарушение ще 
бъде наказан. Ако нарушението бъде извършено по време на мач (включително 
и по време на разгрявката), провинилият се играч ще бъде наказан в 
съответствие с “ТНС”. При обстоятелства, които са скандални и биха се отразили 
зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, нарушаването на 
това правило ще бъде обект на допълнително наказание. 

Под термина ”устна обида” ще се разбира отправянето към официално 
лице, опонент, зрител или друго лице на изрази, чието значение е обидно или 
оскърбително. 

 
8.  Физическа разправа. 
Играчите не трябва по което и да е време да влизат във физическа разправа   

с официално лице, опонент, зрител или друго лице на територията на клуба, 
където се провежда състезанието. Играчът, извършил такова нарушение ще 
бъде наказан. Ако нарушението бъде извършено по време на мач (включително 
и по време на разгрявката), провинилият се играч ще бъде наказан в 
съответствие с “ТНС”.  

При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и биха се 
отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, 
нарушаването на това правило ще бъде обект на допълнително наказание. 

Под термина “физическа разправа” ще се подразбира недопустим 
физически контакт с официално лице, опонент, зрител или друго лице. 
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9. Некоректни действия с топка. 
Играчите не трябва със сила, гняв или опасно да удрят, ритат или хвърлят 

топката в рамките на клуба, където се провежда състезанието (включително и 
по време на разгрявката). Играчът, извършил такова нарушение ще бъде 
наказан. Ако нарушението бъде извършено по време на  мач (включително и по 
време на разгрявката), провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие с 
“ТНС”.  

При обстоятелства, които са скандални и биха се отразили зле върху имиджа 
и успешното провеждане на състезанието, нарушаването на това правило ще 
бъде обект на допълнително наказание. 

Под термина “некоректни действия” с топката ще се разбира умишлено 
изпращане на топката извън очертанията на корта, в който се провежда 
съответния мач; безразсъдно или опасно удряне на топката в очертанията на 
корта; или удряне на топката в рамките на корта без съобразяване с 
евентуалните последици. 

 
10. Некоректни действия с ракета или екипировка. 
Играчите не трябва със сила или гняв да удрят, ритат или хвърлят ракетата 

си или друга част от своята екипировка на територията на клуба, където се 
провежда състезанието. Играчът, извършил такова нарушение ще бъде наказан. 
Ако нарушението бъде извършено по време на  мач (включително и по време 
на разгрявката), провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие с “ТНС”.  

При обстоятелства, които са скандални и биха се отразили зле върху имиджа 
и успешното провеждане на състезанието, нарушаването на това правило ще 
бъде обект на допълнително наказание. 

Под термина “некоректно отношение” към ракетата или екипировката ще се 
разбира умишлено повреждане/счупване на ракетата или екипировката;  и със 
сила удряне по мрежата, корта, съдийския стол или друго постоянно 
съоръжение по време на мача в изблик на ярост или безсилие. 

 
11.Даване на указания и треньори. 
Играчът няма право да получава съвети и напътствия по време на мач. 

Даването на съвети устно или с помощта на сигнали ще се счита като 
нарушаване на това правило. Играчите трябва да забранят на своите треньори: 

 Да използват обидни думи или изрази в района на клуба, на 
територията на който се провежда състезанието; 

 Да правят неприлични жестове от всякакво естество в района на клуба, 
на територията на който се провежда състезанието; 

 Да нанасят устни обиди на официални лица, противников играч, 
зрител или друго лице в района на клуба, на територията на който се 
провежда състезанието; 
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 Да се разправят физически с официални лица, противников играч, 
зрител или друго лице в района на клуба, на територията на който се 
провежда състезанието; 

 Да дават, правят, изразяват, потвърждават и подкрепят публични 
изявления в района на клуба, на територията на който се провежда 
състезанието, които са в ущърб на интересите на турнира и/или 
съдийството. 

Играчът, извършил такова нарушение ще бъде наказан. Ако бъде извършено 
нарушение по време на  мач (включително и по време на разгрявката), 
провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие с “ТНС”. При 
обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и биха се отразили 
зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, Главния съдия има 
право да отстрани провинилия се треньор от територията на клуба, в който се 
провежда състезанието. Ако последният откаже да изпълни това разпореждане, 
то Главния съдия има право да отстрани незабавно съответния играч от по-
нататъшното му участие в състезанието. 

Понятието “треньор” включва приятели, съотборници и роднини на играча.   
 
12. Неспортсменско поведение. 
Играчите трябва по всяко едно време да имат спортсменско поведение и да 

се отнасят с уважение към официалните лица, да зачитат правата на своите 
опоненти, зрителите и другите лица. Играч, който се държи неспортсменски ще 
бъде наказан. Ако нарушението бъде извършено по време на мач (включително 
и по време на разгрявката), провинилият се играч ще бъде наказан в 
съответствие с “ТНС”.  

При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни  и биха се 
отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, 
нарушаването на това правило ще бъде обект на допълнително наказание. 

Под термина “неспортсменско поведение” ще се подразбират такива 
действия на играча, които могат да бъдат класифицирани като лошо поведение, 
което е очевидно оскърбително или е във вреда за спорта, но не попада в 
цитираните по-горе нарушения на Кодекса за поведение. Като такова може да 
се приеме и всяко едно публично изявление или неговата подкрепа, което е във 
вреда на провежданото състезание или на неговото ръководство. 

 
13. Максимални усилия. 
 Играчът е длъжен да положи максимални усилия от своя страна, за да 

спечели мача. Играчът нарушил това правило, ще бъде глобен и наказан в 
съответствие с “ТНС”. 
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14. Напускане на корта. 
Играчът няма право да напуска корта по време на  мач (включително и по 

време на загряване) без  разрешение на съдията на стол. При извършване на 
такова нарушение играчът ще бъде наказан. По решение на Главния съдия той 
може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в състезанието. 

 
15. Не завършване на мача. 
Играчът е длъжен да завърши започнатия от него мач, освен в случаите 

когато той не е в състояние да направи това по обективни причини. 
Нарушаването на това правило води до наказание на провинилия се играч и 
незабавното му отстраняване от състезанието. 

 
16.Церемония по награждаването. 
Играч, участващ във финал на турнир, трябва да присъства и участва в 

заключителните церемонии по награждаването след мача, освен ако по 
уважителни причини, това е невъзможно. Играчът нарушил това правило ще 
бъде наказан. 

 
17. Пресконференция. 
Освен в случаите на нараняване или физическа невъзможност, играчите или 

отборите са длъжни да присъстват на организираната в рамките на 30 минути 
след мача пресконференция, независимо дали са спечелили или загубили.  
Играчите нарушили това правило ще бъдат глобени. 

 
18.Точкова наказателна скала. 
Цитираната в кодекса за поведение “ТНС “ съдържа следните степени: 

 Първо нарушение – предупреждение; 

 Второ нарушение – наказателна точка; 

 Трето и всяко следващо нарушение – наказателен гейм. 
След третото нарушение Главният съдия трябва да вземе решение, дали при 

следващото нарушаване на Кодекса за поведение, провинилия се играч ще 
бъде отстранен от мача. 

 
19. Отстраняване от мач. 
Главният съдия може да отстрани даден играч, както за единично 

нарушаване на Кодекса за поведение (незабавно отстраняване), така също и в 
съответствие с описаната по-горе „ТНС”. 

При всички случаи на отстраняване, решението на Главния съдия е 
окончателно и не подлежи на обжалване. 

Всеки играч, който е отстранен от по-нататъшно участие в даден мач, може 
да бъде глобен допълнително, независимо от наложените му до този момент 
на мача глоби в зависимост от тежестта на допуснатото от него провинение.  
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Отстраненият от участие в дадена дисциплина играч може да бъде 
отстранен от участието си  и в останалите дисциплини на съответното 
състезание, с изключение на случаите когато отстраняването му се дължи само 
на нарушения свързани с  изискванията към облеклото и екипировката на 
играчите, точността за явяване на мач, здравословен проблем или когато 
отстраняването е в резултат на действия на неговия партньор в мач по двойки. 

 
20. Състезание по двойки. 
При мач по двойки, наложеното наказание в съответствие с “ТНС” при 

нарушаване на Кодекса за поведение от единия играч от отбора, ще важи за 
целия отбор. 

Глобите, които се налагат във връзка с допуснатите нарушения се адресират 
само към провинилия се играч с изключение на случаите, когато наказанието е 
наложено за неидентично облекло и на двамата играчи от даден отбор. 

 
21. Потвърждаване на наказанието. 
Главният съдия е длъжен да проучи всички обстоятелства, които имат 

отношение към провинението на даден играч на територията на клуба, където 
се провежда съответното състезание. Въз основа на фактите той определя 
окончателния размер на налаганата глоба и/или наказание, след което 
уведомява играча допуснал съответното нарушение. 

 
22. Заплащане на глобите. 
Наложената на играча глоба следва да бъде удържана от размера на 

полагащата му се сума от наградния фонд на турнира. Ако турнира е без 
награден фонд, глобата трябва да бъде внесена в БФТ не по-късно от деня на 
подаване на заявката му за участие в следващия турнир. В противен случай, 
играчът няма да бъде допускан до участие в съответното състезание. 

 
23.Подаване на контестации. 
Всеки един играч, който е допуснал нарушение на Кодекса за поведение на 

територията на клуба, където се провежда съответното състезание, има право 
след заплащане на наложената му глоба да отправи в писмен вид контестация 
до Бюрото на съдийската колегия при БФТ в рамките на 10(десет) дневен срок 
след завършване на съответното състезание за преразглеждане на неговата 
вина и на наложеното му за това наказание. Тази контестация трябва да бъде 
заверена от директора на състезанието и да се придружава от подробно 
писмено изложение на фактите и обстоятелствата, които  имат отношение към 
въпросния инцидент, както и всички други доказателства, които играча желае 
да предостави. 
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След получаване на контестацията БСТК трябва да проучи случая и да излезе 
с конкретно решение. В случаите, когато БСТК промени наложеното наказание, 
БФТ следва да върне в едномесечен срок на играча надвзетата сума. 

 
24. Облози. 
Играчите не трябва да сключват каквито и да са парични облози имащи 

отношение към провежданото състезание. Играчът нарушил това правило ще 
бъде глобен. Освен това провинилия се играч ще бъде отстранен за определен 
период от време от участие в състезания, които са организирани от БФТ. 
Размерът на глобата и времето за което ще му бъдат отнети състезателните 
права ще се решава от Дисциплинарната комисия към БФТ във всеки отделен 
случай. 

 
25. Подкупи. 
 Играчите не трябва да предлагат, да дават, да искат, да приемат или да се 

съгласяват да предлагат, да дават, да искат или да приемат някаква сума или 
ценен предмет от дадено лице с цел да се повлияе върху качеството на играта 
на даден играч. Играчът нарушил това правило ще бъде глобен. Освен това 
провинилия се играч ще бъде отстранен за определен период от време от 
участие в състезания, които са организирани от БФТ. Размерът на глобата и 
времето за което ще му бъдат отнети състезателните права ще се решава от 
Дисциплинарната комисия към БФТ за всеки отделен случай. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИЙСКИЯ ЕКИП 
 
Главния съдия е лицето което: 
1. Взима на място окончателни решения, отнасящи се до прилаганите 

Турнирни правила и разпоредби, Кодекса за поведение на играчите, Правилата 
по тенис, както и всички възникнали въпроси, които изискват незабавно 
решение по време на турнира.  

2. Преди започване на турнира запознава подробно съдийския екип с 
прилаганите в него Правила и Разпоредби. 

3. Определя разпределението на съдиите на стол и съдиите на линия за 
всички мачове, в случаите когато няма назначен ръководител на съдиите. 

4. Има право да подменя съдията на стол и всеки един съдия на линия, 
както и да размества последните, с цел да подобри работата на целия съдийски 
екип за съответния мач. 

5. Оценява работата на всички съдии на стол. 
6. Проверява дали всеки един корт и намиращите се на него съоръжения 

(мрежа, основни и допълнителни колчета, съдийски стол и др.) отговарят на 
изискванията на Правилата по тенис: 

  а. Съдийски стол: 
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 Препоръчително е височината на съдийския стол  да бъде между 1,82 
и 2,44 m. 

 Трябва да е поставен централно спрямо мисленото продължение на 
мрежата и да бъде на разстояние приблизително 0,9 m от основното 
колче.  

 В случаите когато се използува  микрофон, той трябва да е снабден с 
копче за включване/изключване и да бъде поставен на подходяща 
стойка, а не държан в ръка. Не е разрешено на съдийския стол, както и в 
непосредствена близост до него, поставянето на микрофони на 
средствата за масово осведомяване. 

 При провеждане на мачове на открито, съдийските столове трябва да 
са снабдени със слънцезащитна тента. 

 б. Столове за съдиите на линия. 

 Столовете за съдиите на основната линия и на сервис линията трябва 
да са поставени по продължението на тези линии и в непосредствена 
близост до оградата на корта. Те трябва  да не бъдат повдигани над 
неговата повърхност и да са на разстояние не по-малко от 3,66 m спрямо 
съответната страна на корта. 

 Столовете за съдиите на страничните линии и на централната сервис 
линия трябва да бъдат разположени в дъното на корта, освен ако няма 
други предписания. 

 Когато слънцето е фактор, столовете на съдиите на основната линия и 
на сервис линията трябва да бъдат разположени по такъв начин, че 
седящите на тях  да не са обърнати с лице към слънцето. 

 Когато слънцето не е фактор, столовете на съдиите на основната линия 
и на сервиса трябва да бъдат разположени от противоположната страна 
на съдийския стол. 

в. Стол за съдията на мрежата. 
Столът за съдията на мрежата трябва да е поставен в близост до основното 

колче и по възможност от противоположната страна на съдийския стол. 
г. Столове за играчите. 
Столовете за играчите трябва да са поставени от двете страни на съдийския 

стол. 
д. Помощни материали на корта 

 За всеки мач, играчите трябва да имат на разположение вода или 
други напитки, чаши, кърпи и трици 

е. Устройство за измерване 

 За измерване височината на мрежата или позицията на 
допълнителните колчета трябва да има на разположение измерителен 
шаблон или рулетка. 

ж. Хронометри, карти за отчитане на резултата и други. 
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 За всеки мач съдията на стол трябва да разполага с хронометър,  карта 
за отчитане на резултата по образец на МФТ и молив. 

7. Трябва да се увери, че разположените зад основните линии стени, огради 
или поставените върху тях рекламни материали  не съдържат бял, жълт или 
друг светъл цвят, който да пречи на погледа на играчите. 

8. Непосредствено преди началото на турнира установява и уведомява 
играчите относно условията за игра (марката топки, техният брой и кога те 
трябва да се сменят, повърхността на кортовете, броя и начина за завършване 
на сетовете: „тай-брек гейм” или „дълъг сет” и др.). 

9. Определя мястото, на което ще се поставя цялата информация, имаща 
отношение към организиране и провеждане на турнира (схеми, програма на 
мачовете за деня, график за тренировки и др.) 

10. Изготвя схемите за провеждане на квалификацията, основната схема по 
единично и по двойки, и програмата на мачовете за деня, които трябва да 
следват един след друг без закъснение, или когато това е наложително, могат 
да се насрочват “не преди” определен фиксиран час. 

а. Квалификация 
Програмата на мачовете по единично от квалификацията трябва да бъде 

изготвена по такъв начин, че срещите да завършат в деня, предхождащ 
началото на мачовете от основна схема. Ако по обективни причини те трябва да 
се изиграят в деня, в който започва първият кръг на основна схема, то мачовете 
на успешно преминалите от квалификацията играчи би следвало по възможност 
да се насрочат за следващия ден. Програмата за срещите трябва да се изготви 
по такъв начин, че всеки един играч да не е принуден да участва в повече от два 
мача дневно, освен в случаите, когато метеорологичните условия или други 
обективни причини са предизвикали нарушаване на програмата на 
състезанието. 

б. Основна схема 
Играчите от основна  схема не трябва да участват в повече от един мач по 

единично и един по двойки дневно, освен в случаите, когато метеорологичните 
условия или други обективни причини са предизвикали нарушаване на 
програмата на състезанието. 

Срещата по единично на всеки играч трябва да предхожда срещата му по 
двойки, освен в случаите, когато Главният съдия е взел друго решение. 

11. Решава дали съответния корт отговаря на изискванията за игра. 
12. Взима решение дали дадена среща трябва да бъде преместена на друг 

корт. Ако поради лоши метеорологични условия или други обективни причини 
се наложи прекъсването на даден мач или се наруши на програмата на 
състезанието, то тогава Главният съдия (за да избегне изиграването на две 
срещи по единично в един и същи ден от даден играч), може да премести мача 
на друг корт. При всички други обстоятелства мачът не трябва да бъде 
преместван, след като официално е бил започнал, освен в случаите, когато е 
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получено съгласието на съответните играчи. Една среща се приема, че е 
започнала, след като е бил изпълнен първият сервис за първата точка. 

Смяната на корта трябва да се извърши при възможност след изиграването 
на четен брой геймове в сета или след неговото завършване. 

13. Взима решение дали да бъде удължено времето за разгряване на 
играчите (обикновено 10 минути), ако поради лоши метеорологични условия те 
не са имали възможност да сторят това преди началото на програмата за деня. 

14. Взима решение дали един мач трябва да бъде прекъснат и отложен за 
следващия ден поради смрачаване. Ако това се наложи, мача се прекъсва след 
завършване на сет или когато общия брой изиграни геймове в него  стане четно 
число. 

15. Трябва да бъде на разположение по всяко време при провеждане на 
състезанието. Главният съдия не може да бъде използван като съдия на стол. 

16. Уведомява провинилия се играч за наложеното му наказание при 
допуснато от него нарушение на Кодекса за поведение. 

17. Определя лицето, което ще изпълнява функцията на ръководител на 
съдиите и контролира неговата дейност. 

18. Трябва да бъде напълно запознат с устройствата за live-scoring и тяхната 
правилна употреба. 

 
Ръководител на съдиите  
Ръководителят на съдиите в сътрудничество с Главния съдия трябва: 
1. Да подбере достатъчен брой квалифицирани съдии и представи списъка 

им на Главния съдия един ден преди започване на съответното състезание. 
2. Да проведе непосредствено преди започване на  турнира опреснителен 

курс с избраните съдии, който да включва основни въпроси от Правилата по 
тенис, Кодекса за поведение и издадената от БФТ Наредба.  

3. Да организира по време на състезанието срещи на съдиите с Главния 
съдия. 

4. Да изготвя ежедневно разпределение на съдиите по мачове и да го 
представя на Главния съдия за утвърждаване. 

5. Да оказва помощ в работата на Главния съдия по време на състезанието. 
6. Да извършва индивидуална оценка на работата на участващия в турнира 

съдийски екип. 
7. Да присъства по всяко време при провеждане на състезанието. Той не 

може да бъде използван като съдия на стол или линия. 
        8. Трябва да бъде напълно запознат с устройствата за live-scoring и тяхната 
правилна употреба. 
 

Съдия на стол 
Съдията на стол трябва: 
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1. При изпълнение на своите задължения по време на състезанието  да 
спазва Правилата по тенис, Кодекса за поведение и издадената от БФ Тенис 
Наредба и да бъде много добре запознат с тях. 

2. Да носи официалната униформа или бъде облечен по начин определен от 
Главния съдия. 

3. Да установи правилното произношение на имената на играчите. 
4. Да бъде на корта преди играчите, за да определи годността му за игра 

(състояние на терена, височина на мрежата, разположение на колчетата и др.). 
5. Да се срещне непосредствено преди мача с играчите, за да: 
а. Да съобщи свързаната с мача информация (брой и вид на сетовете, брой и 

ред за смяна на топките, наличието на съдии на линия и подавачи и др.). 
б. Да определи чрез жребий (хвърляне на монета) непосредствено преди 

началото на разгряването, в присъствието на двамата играчи реда за сервиране 
и полетата от които те ще започнат мача. Ако срещата се отложи преди да е 
започнала, играчите имат право да направят нов избор преди подновяването и, 
като резултатът от жребия се запазва. 

в. Да провери дали играчите са облечени в съответствие с изискванията. 
Подмяната на несъответстващо на изискванията облекло трябва да стане в 
рамките на 15 мин, след което играчът ще бъде отстранен.  

5. Да разполага с хронометър, с който да измерва времетраенето на 
разгряването, 20

те
 секунди между точките, 90

те
 секунди при смяна на полетата, 

120
те

 секунди в края на сета, както и всеки друг интервал от време, имащ 
отношение към прилагането на съответните правила и разпоредби. 

6. Да отговаря за осигуряването на необходимия брой топки за съответния 
мач, както и навременната им подмяна. Отварянето на новите кутии с топки 
трябва да се извършва непосредствено преди тяхната смяна. Съдията определя 
дали дадена топка е мека или спукана. При необходимост тя трябва да бъде 
подменена с идентична. Топката се подменя с нова само, ако това се наложи в 
рамките на първите два гейма след смяна (до началото на първата точка от 
третия гейм). 

7. Да взима решения по всички въпроси от фактическо естество, които 
възникват на корта по време на мача (включително и отсъжданията по линиите, 
в случаите когато не разполага със съдии по тях) 

8. Да осигурява спазването на всички правила от играчите и намиращите се 
на корта съдии. 

9. Да отстранява или премества всеки един от намиращите се на корта 
съдии на линия, когато с това би допринесъл за по-доброто ръководство на 
мача. 

10. Да взима решение по всички въпроси, имащи отношение към 
прилагането на Правилата по тенис, които възникват на корта по време на 
срещата, като се съобразява с правото на играча да поиска арбитраж от Главния 
съдия.  
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11. Да обявява резултата след завършване на всяка точка в съответствие с 
приетата за това процедура. 

12. Да повтаря обявяването на съдиите на линия или на мрежа, когато то е 
било направено със слаб глас или в случаите, когато попадението на топката е в 
близост до дадена линия и е необходимо да се отстрани съмнение от страна на 
играчите. 

13. Да нанася резултата в съдийската карта в съответствие с утвърдената за 
това процедура. Трябва да бъде напълно запознат с устройствата за live-scoring 
и тяхната правилна употреба. 
        14. Да коригира погрешно отсъждане от съдия на линия, само в случите 
когато последният е допуснал очевидна грешка. Това трябва да бъде направено 
веднага след допуснатата грешка в  съответствие с утвърдената за това 
процедура. Същото се отнася и за неотсъден от съдия на линия „фут фолт”. 

15. Да извършва  всички проверки на белега на топката в  съответствие с 
утвърдената за това процедура, в случаите когато мачът се играе на землени 
кортoве. 

16. Да упражнява контрол върху поведението на публиката, за да се 
гарантират необходимите условия за нормалното провеждане на мача. 

17. Да упражнява контрол върху работата на подавачите по време на мача, 
така че те да не пречат на играчите. 

18. Да определя по всяко едно време на мача, дали корта е годен за игра. 
Ако поради метеорологични причини корта стане негоден за игра, съдията на 
стол трябва да прекъсне мача и да съобщи за това на Главния съдия. През 
времето, когато мачът е прекъснат, целият съдийски екип трябва да бъде на 
разположение и в готовност за неговото подновяване, веднага щом условията 
позволят това. Ако  прекъсването на мача се дължи на смрачаване, то това 
трябва да бъде направено в края на сета или когато общия брой на изиграните 
геймове в него достигне четно число. В този случай съдията на стол трябва да 
прибере топките, да отбележи часа, достигнатия резултат в мача, 
разположението на играчите на корта, както и този който ще трябва да сервира 
при подновяването му. 

19. След завършване на мача да докладва на Главния съдия за всички 
предприети от него действия, свързани с прилагането на Кодекса за поведение. 

 
Съдия на линия 
Съдията на линия трябва: 
1. Да изпълнява своите задължения в съответствие с изискванията, 

изложени в нормативните документи на МФТ и БФ Тенис. 
2. Да бъде облечен със съответната униформа, която да не е в бял, жълт или 

друг светъл цвят, който да пречи на погледа на играчите. 
3. Да бъде винаги на време, когато трябва да изпълнява задълженията си на 

корта. 
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4. Да заеме такава позиция на корта, която да му гарантира най-добър 
поглед върху линията, за която отговаря. 

5. Да отсъжда попаденията на всички топки само за линията, за която 
отговаря. Да не взима отношение за отсъжданията по другите линии. 

6. Да отсъжда „фут фолт”, когато отговаря за основната, страничната или 
централната сервис линия. 

7. Когато поради някаква причина не е видял попадението на топка, 
своевременно да сигнализира за това на съдията на стол. 

8. Да коригира незабавно, направеното от него погрешно отсъждане. 
9. Никога да не обявява “аут”, преди топката да е попаднала извън 

очертанията на корта. 
10. Да запази спокойствие в случаите, когато съдията на стол коригира 

негово отсъждане. Да насочва всички отправени към него въпроси от страна на 
играчите към съдията на стол. Изключение от това са само случаите, в които е 
отсъдил „фут фолт” и играчът иска да знае с кой крак го е направил.  

11. Да докладва на съдията на стол за всяко едно нарушение на Кодекса за 
поведение, което не е било забелязано от последния. 

12. Да съпровожда играча до съблекалнята, при прекъсване за ползване на 
тоалетна или смяна на екипа, за да гарантира, че прекъсването няма да бъде 
използвано за други цели. В случаите, когато играчът наруши правилата, 
съдията на линия трябва да го информира, че ще уведоми за това съдията на 
стол. 

13. Да не хваща топките и да не държи кърпите на играчите. 
14. Да не разговаря със зрителите. 
15. Никога да не аплодира играчите. 
16. Да не напуска корта без получено разрешение от съдията на стол. 

 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ПРАВИЛА , КРИТЕРИИ И ТЕХНИКИ ПРИ 

РАБОТАТА НА СЪДИЙСКИЯ ЕКИП 
 
1. Тълкуване и прилагане на правилата за тенис. 
Провеждането на състезания по тенис  е свързано с прилагане и тълкуване 

на Правилата по тенис, Турнирните разпоредби и Кодекса за поведение от 
страна на съдийския апарат.  

По време на мач съдията на стол е този, който пръв тълкува и взима 
решение в съответствие с Правилата по тенис при дадена ситуация. Ако той не е 
сигурен или играчът оспори неговото решение, тогава то трябва да се вземе от 
Главния съдия. За тази цел съдията на стол трябва да спре играта, да изключи 
микрофона си и незабавно да повика Главния съдия. Той трябва да изложи 
пред него всички обстоятелства, предхождащи неговото решение, като се 
позове на съответните Правила по тенис. След като и играчът изложи своята 
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позиция, Главният съдия трябва да вземе окончателно решение и да обясни на 
играча мотивите за това. Трябва да се положат максимум усилия, тези 
възражения да се разгледат възможно най-бързо. Подновяването на играта се 
извършва чрез обявяването: “Играйте! (Let’s play!)”, след което започват да 
текат регламентираните от Правилата по тенис 20 секунди между отделните 
точки в гейма. 

Тази процедура не се отнася за въпросите от фактическо естество. Такива са 
тези, които възникват по време на мач и се отнасят до това, какво точно се е 
случило в определен момент на корта. Тези въпроси се решават от съдията на 
стол и неговото становище е окончателно както за играчите, така също и за 
Главния съдия. 

Играчът може да поиска от съдията на стол проверка на отсъждане или на 
взето решение от фактическо естество, относно завършващ разиграването удар. 
Проверката и подновяването на играта трябва да стане в рамките на 
регламентираните 20 секунди между отделните точки в гейма, освен в случаите 
когато съдията на стол прецени, че за това е необходимо допълнително време. 
В този случай за подновяване на играта, съдията на стол трябва да обяви: 
“Играйте! (Let’s play!)”. 

 
2. Коригиране на погрешно отсъждане. 
Съдията на стол може да коригира погрешно отсъждане на съдия на линия 

само в случаите на “очевидна грешка”, и ако това се направи незабавно.  
а. „Очевидна грешка” 
Трудно е да се даде точно определение на понятието “очевидна грешка”. На 

практика това може да стане, когато съдията на стол е в състояние  без всякакво 
съмнение да установи,че отсъждането е било погрешно. Той никога не трябва 
да коригира отсъждания за попадения на топки  в близост до дадена линия.  

За да коригира топка, която е била отсъдена “добра” от съдия на линия, 
съдията на стол трябва да е видял разстояние между топката и съответната 
линия. За да коригира топка, която е била отсъдена “аут” или “фолт”, съдията на 
стол трябва да е видял топката да пада върху съответната линия или от 
вътрешната и страна. 

Явни грешки на краката (фут фолт), които не са обявени от съответния съдия 
на линия , трябва да бъдат обявени от съдията на стол. 

б. Незабавно 
Правилата по тенис изискват допуснатата „очевидна грешка”, да бъде 

коригирана незабавно от съдията на стол. Това на практика означава, че 
корекцията на съдията на стол, трябва да прозвучи почти едновременно  с 
допуснатата „очевидна грешка” от съдията на линия. 

Съдията на стол или на линия не може да направи корекция на отсъждане в 
резултат на възражение или протест от страна на играч. 
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3.Начин за извършване на  проверката на белега на топката 
а. Проверка белега на топката може да се извършва само на землени 

кортове. 
б. Ако играчът/двойката поиска проверка на белега на топката, това се 

разрешава само, ако съдията на стол не може да я отсъди със сигурност, или 
при завършващ разиграването удар, или когато играчът/двойката спрат играта 
по време на разиграване (разрешено е изпълнението на един удар, след което 
играчът трябва незабавно да спре). 

в. Когато съдията на стол реши да направи проверка на белега на топката, 
той трябва да слезе от стола и сам да я извърши. Ако той е загубил белега, 
трябва да помоли съответния съдия на линия да му помогне при откриването 
му, след което той трябва самостоятелно да го провери. 

г. Първоначалното отсъждане или направеното след това коригиране се 
запазват в случаите, когато съдията на линия и съдията на стол не могат да 
определят разположението на белега или когато белега не може да бъде 
разчетен. 

д. След като съдията на стол е проверил белега на топката, неговото 
отсъждане е окончателно и не подлежи на обжалване. 

е. При игра на землени кортове, съдията на стол не трябва да избързва с 
обявяването на резултата, освен в случаите, когато той е абсолютно сигурен в 
направеното отсъждане. Когато има известни съмнения, съдията на стол трябва 
да изчака известно време преди да обяви резултата, за да се увери, че не се 
налага проверка на белега на топката. 

ж. При мач по двойки, играчът трябва да оспори отсъждането по такъв 
начин, че или и двамата играчи да спрат да играят или съдията на стола да спре 
играта. Съдията на стол трябва да прецени дали процедурата по спиране на 
играта е точно спазена. Ако същата не е била спазена или играта е била спряна 
късно, то съдията може да определи, че е било попречено преднамерено на 
противниковия отбор. 

з. Ако даден играч изтрие белега на топката, преди съдията на стол да го е 
проверил, това означава че той е приел направеното отсъждане. 

и. Играчът няма право да премине в другата половина на корта, за да 
провери белега на топката. Ако направи това, той ще бъде наказан за 
„Неспортсменско поведение” съгласно Кодекса на поведение на играча. 

 
4.Начин за извършване на електронна проверка на белега на топката 
При турнирите, които разполагат с електронна система за проверка на 

белега на топката, ще се прилага следното: 
а. Искане за електронна проверка на белега на топката относно отсъждане 

направено от съдия на линия или неговото коригиране, може да бъде 
направено от играч/двойка само по отношение на завършващ разиграването 
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удар или когато играчът/двойката спрат играта по време на разиграване 
(разрешено е изпълнението на един удар, след което играчът трябва незабавно 
да спре). 

б. Съдията на стол трябва да вземе решение дали да използва системата за 
електронна проверка на белега на топката, когато има съмнение относно 
точността на направеното отсъждане или неговото коригиране. Съдията на стол 
може да откаже да използва електронната система за проверка на белега на 
топката в случаите, когато смята че искането на състезателя е неоснователно 
или не е направено своевременно. 

в. При мач по двойки, играчът трябва да оспори отсъждането така, че или и 
двамата играчи да спрат или съдията на стола да спре играта. Съдията на стол 
трябва да прецени дали процедурата по спиране на играта е точно спазена. Ако 
това не е било така или играта е била спряна късно, то съдията може да 
определи, че е било възпрепятствано преднамерено на противниковия отбор, в 
който случай отборът оспорващ отсъждането губи точката. 

г. Първоначалното отсъждане или неговото коригиране остават в сила във 
всички случаи, когато поради каквито и да са причини не е възможно 
използването на електронната система за проверка на белега на топката. 

д.  Окончателното решение на съдията на стол, ще се основава на резултата 
от електронната проверка на белега и то не подлежи на обжалване. Ако се 
налага ръчен избор, за да може системата да преразгледа точно определен 
белег на топка, друг съдия определен от Главния съдия ще реши, кой белег ще 
бъде проверен.  

е. Всеки играч има право по 3 неуспешни оспорвания на сет плюс още 1 по 
време на тай-брек. Ако се играе дълъг сет играчите ще имат право на още по 3 
неуспешни оспорвания след 6:6 и всеки 12 гейма след това. Ако мача завършва 
с мач тай-брек, той се брои като нов сет и играчите имат право на по още 3 
оспорвания. Успешните оспорвания са неограничени.     

 
5. Начало на турнира/мача. 
Официално турнирът се смята за започнал, когато е изпълнен първият 

сервис на първия мач. Официално първият мач е започнал, когато е изпълнен 
първия сервис на първата точка. 

 
6. Почивка на играчите, прекъсване за оказване на медицинска помощ, 

прекъсване за ползване на тоалетна. 
6.1. Квалификация и основна схема 
Освен в изключителни случаи, на играчите спечелили квалификацията 

трябва да се осигури минимум 12 часа почивка след завършване на последния 
им мач. Ако квалификантът е изиграл два мача поединично в един и същи ден, 
трябва да му се осигури един ден почивка, преди да се насрочи неговия първи 
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мач по единично в основна схема. Този принцип не важи, ако играчът е 
попаднал в основна схема като „щастлив губещ”. 

6.2. Между отделните мачове 
Освен в случаите, когато метеорологични или други обективни условия 

налагат промяна в програмата за провеждане на турнира, играчът може в един 
ден да участва в не повече от един мач по единично и един по двойки, които 
трябва да бъдат заложени в програмата така, че да са изминали най-малко 12 
часа от завършване на неговия мач от предишния ден или кръг. 

Когато е необходимо играч да участва в повече от един мач в един и същи 
ен (освен ако не е финалист и трябва да участва и в двата финала, които се 
играят един след друг), той трябва да получи следните минимални почивки 
между мачовете: 

 Ако е играл по-малко от 1 час:  30 минути 

 Ако е играл между 1 час и 1 час и 30 мин: 1 час  

 Ако е играл повече от 1 час и 30 мин:  1 час и 30 минути 
 

6.3.Получаване на медицинска помощ. 
6.3.1.Здравословен проблем 
Здравословен проблем е заболяване  или травма на опорно - двигателния 

апарат, която изисква оценка и/или лечение от страна на спортно-медицинския 
терапевт, по време на разгряването или мач. 

 Лечими здравословни проблеми: 
 Остър здравословен проблем: внезапна поява на заболяване или 

травма на опорно-двигателния апарат по време на разгряването или на 
мача, който налага оказване на незабавна медицинска намеса. 

 Проблеми свързани с предишни заболявания или травми на 
опорно-двигателния апарат, които прогресират или се усложняват по 
време на разгряването или мача, които изискват оказване на 
медицинска намеса при смяната на игралните полета или в почивката 
между сетовете. 

 Нелечими здравословни проблеми: 
 Всеки здравословен проблем, който не може да бъде адекватно 

лекуван или на който не може да бъде въздействано благоприятно 
посредством наличното лечение в рамките на позволеното време. 

 Всеки здравословен проблем, който не е възникнал или  не се е 
усложнил по време на разгряването или мача. 

 Обща умора на играча. 
 Всеки здравословен проблем, изискващ поставянето на 

инжекции, интравенозни вливания или обдишвания с кислород, освен в 
случаите на диабет за който има предварително представено 
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медицинско свидетелство, в който случай е разрешено поставянето на 
подкожни инжекции инсулин. 

6.3.2. Медицинска оценка на здравословното състояние 
По време на разгряването или мача, играчът може посредством съдията, да 

повика спортно медицинския терапевт, който да оцени състоянието му при 
следващата смяна на полетата или в почивката между сетовете. Единствено в 
случаите, когато играч развие остър здравословен проблем, който изисква 
незабавно спиране на играта, той може посредством съдията да повика спортно 
медицинския терапевт, който веднага да оцени състоянието му. 

Целта на този преглед е да установи дали играчът е развил  лечим 
здравословен проблем и ако е така да определи кога може да му бъде оказана 
медицинска намеса. Този преглед трябва да се извърши достатъчно бързо, при 
което да се балансира между сигурността на играча и непрекъснатостта на 
играта. Ако според спортно медицинския терапевт се налага , оценката може да 
се извърши съвместно с турнирния лекар, включително  извън корта, ако това е 
наложително. 

Ако спортно медицинския терапевт установи, че играчът има нелечим 
здравословен проблем, то той ще бъде уведомен, че  няма да бъде разрешена  
медицинска намеса.  

6.3.3. Медицинско прекъсване  
Медицинско  прекъсване се разрешава от Главния съдия или съдията на 

стол, след като спортно медицинският терапевт е прегледал  играча и е 
преценил, че е необходимо допълнително време за медицинска намеса. 
Медицинското  прекъсване се извършва по време на смяната на полетата или 
по време на почивката между сетовете, освен ако  спортно медицинския 
терапевт не прецени, че играчът е развил остър здравословен проблем, който 
изисква незабавна медицинска намеса. 

Медицинското прекъсване започва, когато спортно медицинския терапевт  е 
готов да започне лечението. Ако според спортно медицинския терапевт това е 
наложително, лечението може да се извърши съвместно с турнирния лекар, 
включително  извън корта. 

Медицинското  прекъсване е ограничено до 3 минути. По време на турнири 
с награден фонд от 25 000$ и по-малко, при необходимост  Главният съдия 
може да удължи разрешеното за това  време.  

Играчът може да ползва едно медицинско прекъсване за всеки отделен 
лечим здравословен проблем. Всички клинични прояви на топлинна болест 
(прегряване), ще се считат за един здравословен проблем. Всички лечими 
заболявания  или травми на опорно-двигателния апарат, проявяващи се като 
част от цялостна  кинетична верига, ще се считат за един здравословен 
проблем. 
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Схащане на мускул – Крамп: Играчът може да получи медицинска намеса за 
схванат мускул само по време на смяната на полетата/почивката в края на сета. 
Той не може да получи медицинско прекъсване за това.  

Решението на спортно медицинския терапевт е окончателно в случаите 
когато не е ясно дали играчът страда от остър здравословен проблем, 
здравословен проблем, включително схващане на мускул или нелечим 
здравословен проблем. Ако  спортно медицинският терапевт прецени, че 
играчът страда от топлинна болест и ако мускулните схващания са една от 
проявите на прегряване, тогава те могат да бъдат лекувани според 
препоръчаното лечение на топлинна болест. 

Забележка: 
Ако играч поиска спиране на играта поради остър здравославен проблем и 

спортно медицинския терапевт установи, че той има мускулно схващане, то 
тогава съдията на стол трябва да поднови незабавно играта. Ако поради силно 
мускулно схващане, играчът не може да продължи да играе, той/тя може да се 
откаже от точките/геймовете до достигане на смяна на полетата или почивка 
между сетовете, когато може да получи лечение. Максимално разрешеното 
време за медицинска намеса при схващане на мускул на мач са две 
прекъсвания за смяна на полетата, които може да не са последователни. 

Играчът може да получи Предупреждение за Неспортсменско поведение, 
ако според съдията на стол или Главния съдия той е постъпил некоректно.  

Общо две последователни медицински прекъсвания могат да бъдат 
разрешени от Главния съдия или съдията на стол при особени случаи, при които  
спортно медицинския терапевт прецени, че играчът е развил поне два отделни, 
остри и лечими  здравословни проблема. Те могат да включват: някакво 
заболяване съчетано с травма на опорно-двигателния апарат или две или 
повече отделни травми на опорно-двигателния апарат. В тези случаи спортно 
медицинския терапевт ще извърши медицинска оценка на двата или повече 
лечими здравословни проблема в рамките на едно прекъсване, след което 
може да препоръча, използването на две  последователни медицински 
прекъсвания. 

6.3.4. Медицинска намеса 
При смяна на полетата или по време на почивката между сетовете, играчът 

може да получи на корта медицинска намеса и/или медикаменти от спортно 
медицинския терапевт или лекаря на турнира. Тази медицинска намеса, ще 
бъде ограничена до 2 прекъсвания по време на  смяната на полетата или на 
почивката между сетовете за всеки лечим здравословен проблем, преди или 
след 3 минутното медицинско прекъсване. Не се разрешава оказване на 
медицинска намеса  при нелечими здравословни проблеми. 

 
 
 



48 

 

6.3.5. Наказания 
Всяко забавяне при подновяване на играта след  медицинско прекъсване 

или медицинска намеса  ще се наказва съгласно Кодекса за поведение: „бавене 
на играта”. 

Всяка злоупотреба с Правилото за получаване на медицинска помощ ще се 
наказва съгласно Кодекса за поведение: „неспортсменско поведение”. 

6.3.6. Кървене. 
Ако играч кърви, съдията на стол трябва да спре възможно най-бързо играта 

и да извика спортно медицинския терапевт или лекаря на турнира за 
медицинска оценка и лечение. Спортно медицинския терапевт, ако е 
необходимо съвместно с лекаря  трябва да прегледа източника на кървенето и 
да поиска медицинско прекъсване  за лечение. В този случай Главният съдия 
или съдията на стол може да разреши прекъсване до 5 минути за овладяване на 
кървенето. 

Ако по корта или около него има разлята кръв, играта не може да продължи 
преди тя да бъде почистена по подходящ начин. 

6.3.7. Повръщане 
Ако играч повръща, съдията на стол трябва да спре играта в случай че корта 

е замърсен или играчът поиска медицинска оценка. Във втория случай спортно 
медицинския терапевт трябва да прецени дали състоянието на играча е лечимо 
и ако е така, дали здравословният проблем е остър. Ако кортът е замърсен,  
играта ще продължи, след като той бъде почистен по подходящ начин. 

6.3.8. Физическа неспособност(слабост). 
Ако по време на мач възникне спешна медицинска ситуация, в резултат на 

която играчът не е в състояние сам да поиска намесата на спортно медицинския 
терапевт, съдията на стол трябва незабавно да го извика, заедно с лекаря на 
турнира за да помогнат на играча. Ако преди или по време на мач, спортно 
медицинския терапевт и/или лекарят  преценят, че играчът е физически 
неспособен да вземе участие, те трябва да информират Главния съдия, че 
въпросният играч не е в състояние да започне или да продължи съответния мач.  

Преди да вземе окончателно решение, Главният съдия трябва да прецени 
много внимателно изложените пред него факти и неговите действия трябва да 
бъдат съобразени с интересите на професионалния тенис и да отчитат  
становището на медицинските лица, както и всяка  друга информация имаща 
отношение към случая. 

Впоследствие играчът може да вземе участие в друго състезание в рамките 
на турнира, през същия или следващ ден, ако лекаря прецени, че състоянието 
му се е подобрило до степен участието му да бъде безопасно от здравословна 
гледна точка и да отговаря на нивато на игра. 

Приема се, че националните закони, както и правителствените или други 
ограничителни разпоредби, имащи отношение към турнира, могат да изискат 
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задължителното участие на турнирния лекар при взимането на всички решения, 
които са свързани с поставяне на диагнози и лечение.   

 6.4. Прекъсване за ползване на тоалетна/смяна на облеклото 
На играчите е разрешено да напуснат корта в рамките на необходимото им 

време за ползване на тоалетна/смяна на облеклото (при турнирите за жени). 
Прекъсване за ползване на тоалетна е желателно да се вземе след 

завършване на сета и не може да се използва за други цели. 
Прекъсване за смяна на облеклото при жените може да се вземе само след 

завършване на сета.  
В мачовете по единично, на жените са разрешени две прекъсвания .  
В мачовете по единично, на мъжете е разрешено само едно прекъсване за 

ползване на тоалетна, когато се играят два от три сета и две прекъсвания - при 
игра  три от пет сета. 

При всички мачове по двойки, на всеки отбор се разрешават две 
прекъсвания. Ако и двамата играчи от двойката напуснат корта едновременно, 
това ще се счита за едно прекъсване. 

Правото за прекъсване за ползване на тоалетна от даден играч не зависи от 
това дали неговия опонент е останал или не е останал на корта. 

Всяко едно прекъсване за ползване на тоалетна, след като е започнало 
разгряването, ще се счита като едно от разрешените прекъсвания по време на 
мача. 

Играчите могат да ползват по-голям брой прекъсвания за ползване на 
тоалетна от разрешените за мача, но всяко едно закъснение за игра след 
изтичане на съответната регламентирана почивка, ще бъде наказвано чрез 
Точковата Наказателна Система съгласно Кодекса за поведение („закъсняване 
за игра (Delay of Game) ”). 

 
7. Прекъсване и  отлагане на мач. 
Съдията на стол или Главният съдия могат да прекъснат временно даден 

мач, поради тъмнина (при липса на изкуствено осветление), състояние на корта 
или метеорологични условия. Всяко такова прекъсване от страна на съдията на 
стол, трябва да бъде докладвано незабавно на Главния съдия, който единствен 
взима решение кога съответния мач ще бъде възобновен. Ако той не е отложен 
за следващия ден, играчите и целият съдийски екип трябва да бъдат на 
разположение до подновяване на мача.  

Ако отлагането на мача е поради тъмнина, то това трябва да бъде направено 
при завършване на сета или след като общия брой на изиграните геймове в 
него достигне четно число. 

При прекъсване/отлагане на мач съдията на стол трябва да запише часа, 
достигнатия резултат в мача, играчът и полето от което той трябва да сервира 
след подновяване на срещата, както и да прибере топките от мача. 
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В случаите когато даден мач е прекъснат, времето за повторно загряване 
трябва да бъде: 

 При прекъсване от 0 до 15 мин: няма загряване 

 При прекъсване от 15 до 30 мин: 3 минути 

 При прекъсване повече от 15 мин: 5 минути 
 
8. Обявявания. 
8.1. По време на разгряване: 
След изтичане на 3 мин от времето за разгряване на играчите: 

 “Две минути (Two minutes) 
След изтичане на 4 мин от времето за разгряване на играчите: 

 “Една минута (One minute)”  
След изтичане на 5 мин от времето за рсзгряване на играчите: 

 “Време, пригответе се за игра (Time, prepare to play)”  
Непосредствено преди единият от играчите да започне да сервира: 

 “Сервира ____, играйте ( ____ to serve, play)”  
8.2. Представяне на играчите: 
Ако представянето на играчите трябва да бъде направено от съдията на 

стола, то той след обявяване на “Една минута” трябва да обяви:  

 “Това е мач от ____ кръг основна схема (квалификация) на 
турнира____. От ляво на съдийския стол е ____. От дясно на съдийския 
стол е ____. Играе се два от три тай-брек сета. Жребият спечели ____ и 
избра ____.(This is a____ round match between to the left of the chair____ 
and to the right of the chair____. The best of three tie-break sets. ____won 
the toss and chose to____)” 
Ако представянето на играчите се извършва по радиоуредбата, то тогава 
съдията на стол в края на загряването трябва само да обяви: 

 “____ спечели жребия и избра____(____won the toss and chose 
to____)”. 

8.3. Упражняване на контрол върху публиката: 

 “Тишина моля, благодаря ви (Quiet please, thank you)”; 

 “Моля седнете, благодаря ви (Please be seated, thank you)”; 

 “Седнете по-бързо моля(Seats quickly, please); 

 “Не използвайте светкавици моля (No flash photography, please)”; 

 “Моля запазете тишина по време на игра (Please remain quiet during 
play)” 

 “Моля изключете мобилните си телефони, благодаря ви( Please switch 
off your mobile telephones, thank you)”  

8.4. Обявяване на резултата: 
При обявяване на резултата най-напред се обявява резултата на 

сервиращия играч:  
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 “Петнадесет – нула (Fifteen love); Нула – петнадесет (Love – fifteen); 
Тридесет – петнадесет (Thirty – love); нула – тридесет (Love – thirty); 
четиридесет – петнадесет (Forty – fifteen); петнадесет – четиридесет 
(Fifteen – forty); Тридесет – четиридесет (Thirty – forty); Четиридесет – 
тридесет (Forty – thirty), Равенство (Deuce); Предимство( Advantage)____, 
Гейм( Game)____” 

Ако геймът се играе “без предимство”, след достигане на “равенство” се 
обявява: 

 “Решаваща точка,избор на посрещащия (Deciding point, receiver’s 
choice)” 

Резултатът трябва да се обявява достатъчно високо и ясно веднага след 
завършване на точката. Обявяването трябва да бъде кратко и преди да се 
отбележи точката в картата за отразяване на резултата, освен в случаите, когато 
обстоятелствата налагат такова забавяне. 

След завършване на гейма съдията на стол трябва да обяви: 

 “Гейм____”.  
След това  да обяви достигнатия резултат в сета. Например: 

 “Гейм_____. Той води с 4 на 2, първи сет (Game____. He leads four 
games to two, first set)”. 

 “Гейм_____, по три гейма, първи сет (Game____, 3 games all, first set)”. 

 “Гейм и първи сет _____6 на 4 (game and first set____ 6 games to 4)”. 
Ако има табелки за сетовете, то тогава не е задължително да се обявява за 

кой сет е валиден резултата. При достигане на тай-брек се обявява: 

 “По 6 гейма, тайбрек, сервира____ (6 games all. Tie-break ____to 
serve)”. 

По време на тай-брек най-напред се обявяват точките на водещия играч, 
независимо дали сервира или не. При обявяване на английски не се използва 
“love”, а  “zero”. След завършване на тай-брека се обявява: 

 “Гейм и ____сет ____, 7 на 6 (Game and ____ set ____, 7 to 6)”. 
След завършване на мача се обявява: 

 “Гейм, сет и мач ____ (Game, set and match ____)” 
След което се обявява резултатът в отделните сетове, като във всеки сет  

най-напред се обявяват геймовете, които е спечелил победителят в мача. 
8.5. Обявяване на нарушение на кодекса за поведение: 
 Обявяванията  във връзка с нарушаване на Кодекса за поведение се 

извършват по следния начин: 

 “Нарушаване на Кодекса,Бавене на играта, Предупреждение ___(Code 
Violation, Delay of Game, Warning Mr. / Ms. ___)” 

 “Нарушаване на Кодекса, Неспортсменско поведение, Наказателна 
точка ___(Code Violation, Unsportsmanslike conduct, Point Penalty Mr/Ms 
___)” “Нарушаване на Кодекса, Употреба на неприличен израз, 
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Наказателен гейм ___(Code Violation. Audible obscenity. Game penalty Mr. 
/ Ms. ___)” 

Когато съдията на стол извиква Главният съдия, за да реши дали в резултат 
на съответното нарушение на Кодекса ще разпореди отстраняване на 
провинилия се играч от мача, той трябва да обяви: 

 “Повикан е Главният съдия, за да прецени извършеното нарушение на 
Кодекса на Поведение (I am calling the Referee to discuss this Code 
Violation)” 

Ако Главният съдия прецени, че провинението на играча е сериозно и той 
трябва да бъде отстранен от мача, съдията на стол трябва да обяви: 

 “Нарушаване на Кодекса. Устна обида. Отстраняване ___(Code 
Violation, Verbal Abuse, Default Mr. / Ms. ___)” 
8.6. Обявяване на нарушения дължащи се на безпричинни закъснения. 

При първото безпричинно закъснение по време на мач, съдията на стол 
трябва да обяви: 

 “Безпричинно закъснение. Предупреждение ___(Time Violation. 
Warning Mr. / Ms. ___)” 

Следващите безпричинни закъснения, съдията на стол трябва да обяви: 

 “Безпричинно закъснение. Наказателна точка ___(Time Violation. Point 
Penalty Mr. / Ms.___)”    

 “Безпричинно закъснение. Загуба на сервис ___                (Time Violation, 
Loss of serve,Mr/Ms, Second serve or Score 
8.7. Обявяване на прекъсване за оказване на медицинска помощ: 

Когато съдията на стол реши, че трябва да повика лекаря на корта, трябва да 
обяви: 

 “Лекарят е повикан на корта (The trainer has been called to the court)”. 
Когато лекарят започне да оказва помощ на играча, трябва да се обяви: 

 “____получава медицинска помощ (____ is now receiving a medical 
time-out)”. 

Докато играча получава медицинска помощ, съдията на стол трябва да 
засича с хронометъра времето за това и когато изтече първата минута да обяви: 

 “Остават 2 минути (2 minutes remaining)” 
След изтичане на втората минута: 

 “Остава 1 минута (1 minute remaining)” 
След изтичане на две минути и половина: 

 “Остават 30 секунди ( 30 seconds remaining)” 
След изтичане на трите минути трябва да се обяви: 

 “Лечението е завършено (Treatment complete)”. 
След изтичане на времето за оказване на медицинска помощ, на играча 

трябва да се предостави необходимото му време, за да си обуе чорапите и 
маратонките, преди съдията на стол да обяви: 
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 „Време (Time)” 
Ако в рамките на следващите 30 секунди, играчът на който е била оказана 

медицинска помощ не започне да играе, той се наказва в съответствие с ТНС за 
нарушаване Кодекса на Поведение (Бавене на играта-delay of game).  

Ако състезателят иска да се откаже от точки/геймове за да получи лечение 
на крамп, съдията трябва да обяви: Г-н/Г-жа___иска незабавна лекарска намеса 
за крамп.То й/Тя може да я получи само по време на смяната на 
полетата/почивката в края на сета, затова дава всички точки и геймове до 
следващата смяна на полетата/почивка в края на сета. 

 
9.Отсъждания. 
”Фолт (Fault)”: Всеки път, когато при първи или втори сервис топката 

попадне извън съответното поле за сервиране 
След две последователни грешки не се обявява “Двойна грешка (Double 

fault)”. 
”Аут (Out)”: Kогато по време на игра (след изпълнение на редовен сервис) 

топката попадне извън очертанията на съответната част на корта или докосне 
“постоянно съоръжение” 
        ”Мрежа (Net)”: Когато при изпълняване на сервис топката докосне горната 
част на мрежата и премине в другата половина на корта 
        ”През (Through)”: Когато топката премине през някой от отворите на 
мрежата: 

”Фут фолт (Foot Fault)” Когато сервиращият играч наруши Правило 18 от 
Правилата по тенис 
        ”Нот ъп (Not Up)” – Когато играчът не успее да нанесе удар по топката, след 
като тя се е ударила веднъж в повърхността на съответната част на корта 

”Лет (Let)”: Когато съдията на стол реши, че точката или сервиса трябва да се 
преиграе според Правила 22 и 23 от Правилата по тенис 

 
      ”Погрешен удар (Foul shot)” или “Докосване (Touch)”  

Когато: 
 топката е ударена умишлено два пъти 
 топката е ударена в полето на опонента,преди да е 

преминала над мрежата 
 играчът докосне мрежата, докато топката е в игра 
 топката, докато е в игра докосне играча или неговите дрехи и 

премине в полето на неговия опонент (Правило 24) 
”Възпрепятстване (Hindrance)” Когато играчт умишлено или неволно 

извърши някакво действие,  с което е попречил на неговия опонент да нанесе 
удар по топката  (Правило 26) 

”Почакайте, моля (Wait, please)”: Когато е необходимо да се забави 
началото на точката или изпълнението на втория сервис: 
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“Корекция, топката беше добра (Correction, the ball was good)”: Когато се 
коригира  направено отсъждане и топката неправилно е била отсъдена в „аут” 

“Аут (Оut)” или “Фолт (Fault)” Когато е бил неправилно подаден  сигнал за 
добра топка 

 
10. Подаване на сигнали с ръка. 
a.”Аут” или “Фолт” 
Изпъната ръка и събрани пръсти сочещи посоката, в която топката е била 

”аут” или “фолт” с длан, която е обърната към съдията на стол. Сигналът с ръка 
никога не трябва да замества устното обявяване, което винаги трябва да 
предшества сигнала с ръка.  

б. ”Добра топка (Good ball)” или “Сейф сигнал (Safe signal)”  
Двете ръце са изпънати напред и надолу с длани насочени към 

повърхността на корта. Този сигнал не е съпроводен с устно обявяване, тъй като 
се подава по време на игра всеки път, когато попадението на топката е в 
очертанията на корта на приблизително 1 m  от съответната линия. 

в. Съдията на линия не вижда топката ”Unsighted” 
Двете ръце са пред лицето, под нивото на очите, длани обърнати към 

лицето на съдията на линия. Този сигнал се подава, когато съдията на линия не 
може да отсъди попадението на топката поради препречване от страна на 
играча. 

г. ”Мрежа (Net)” или “През (Through)” 
Ръката е изпъната нагоре, като едновременно с това гласно се обявява: 

“Мрежа (Net)” или “През (Through)”. 
д. ”Фут фолт (Foot Fault)” 
Ръката е изпъната нагоре, като едновременно с това гласно се обявява: “Фут 

фолт (Foot Fault)” 
е. При коригиране на неправилно отсъждане. 
Ръката е изпъната нагоре и едновременно с това се обявява: “Корекция 

(Correction)” 
 
11. Възпрепятстване. 
11.1. Коригиране на погрешно направено отсъждане: 
а. Ако отсъждането се коригира от “аут” на “добра топка”, то в този случай 

трябва да се обяви ”лет” и точката трябва да се преиграе, освен в случаите, 
когато съдията на стол е преценил, че в конкретния случай се касае за “ас” или 
печеливш завършващ удар. Ако съществува и най-малкото съмнение, че играчът 
е могъл да играе с топката, точката трябва да се преиграе. 

б. Ако отсъждането се коригира от “добра топка” на “аут”, то в този случай 
точката е завършила и се обявява новият резултат. 

в. Ако е бил обявен „фут фолт”, преди сервиращият да е ударил топката, 
точката трябва да се преиграе. 
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11.2.Възпрепятстване, дължащо се на причина извън корта. 
Ако играчът е бил възпрепятстван от събитие, което е извън неговия контрол 

(търкаляща се топка от съседен корт, навлизане на външен предмет в корта и 
др.) по време на игра или по време на изпълнение на сервис, точката  трябва да 
се преиграе. 

Шум и възгласи от страна на публиката, включително и “аут”, не се считат за 
“възпрепятстване” и няма основание за преиграване на точката. 

11.3. Играч възпрепятства своя опонент: 
Ако играчът е възпрепятствал своя опонент, то това негово действие може 

да се разглежда като неволно или умишлено: 
а. Когато играчът неволно възпрепятства своя опонент (топка изпадне от 

джоба му, шапката му падне на корта и др.) и това се случи за първи път по 
време на мача, точката трябва да се преиграе, като играчът се предупреждава, 
че всяко следващо подобно действие ще се счита за умишлено. 

б. Всяко умишлено действие на играч, което възпрепятства играта на 
неговия опонент, ще води до загуба на точка. 

  
12. Непрекъснатост на играта/бавене на играта. 
От момента на завършване на точката до момента, в който ще бъде  

изпълнен  първия сервис за следващата точка, трябва да изминат максимум 20 
секунди. При смяна на полетата този интервал не трябва да надвишава 90 
секунди и съответно 120 секунди след завършване на сета. 

12.1.Правило за 20
-те

 секунди 
а. Хронометърът трябва да се включи в момента, когато на играча е 

разпоредено да започне да играе, или когато е завършила точката. 
б. Отсъжда се “Time Violation” или “Code Violation”, ако изпълнението на 

първия сервис за следващата точка не е направено в рамките на разрешените 
за това 20 сек. Играчът не се предупреждава преди да се изтекли 20

-те
 секунди. 

12.2.  Смяна на полетата (90 секунди) и почивка в края на сета (120 
секунди) 

а. Хронометърът трябва да се включи в момента, в който е завършила 
последната точка от гейма. 

б. Обявява се “Време (Time)” след като са изтекли 60/90 секунди. 
в. Обявява се “15 секунди (15 seconds)”, ако един или двамата играчи  все 

още не са тръгнали към съответната част на корта след изтичане на 75/105 
секунди; 

Отсъжда се “Time Violation” или “Code Violation” (след  медицинска намеса 
или прекъсване), ако първият сервис  не се изпълни в рамките на разрешените 
90/120 секунди, при условие, че не е имало някаква намеса, която да е 
попречила на сервиращия да сервира в разрешеното време  

12.3.Посрещащият играч бави темпото на сервиране 
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а. Хронометърът  трябва да се включи  веднага, след като завърши точката 
или когато се разпореди на съответния играч да играе. 

б. Отсъжда се “Time violation” (също преди изтичането на 20-те секунди), 
когато със своите действия посрещащия играч нарушава ритъма на сервиране 
на своя опонент. 

в. Отсъжда се  нарушение на Кодекса за поведение – „Неспортсменско 
поведение” (Code Violation – Unsportsmanlike Conduct)”, ако посрещащият играч 
постоянно и явно нарушава ритъма на сервиращия. 

 
13. Нарушаване на Кодекса за поведение по време на мач. 
Съдията на стол е отговорен за прилагането на Кодекса за поведение по 

време на мач. Той трябва да обяви нарушението, веднага след като то е било 
извършено. Тази процедура трябва да се прилага за всяко отделно нарушаване 
на Кодекса за поведение. 

След завършване на мача, съдията на стол трябва да приложи Кодекса за 
поведение, като докладва на Главния съдия всички факти свързани с това. 

 
14. Нарушаване на Кодекса за поведение, което не е забелязано от 

съдията на стол. 
Има случаи, когато нарушаването на Кодекса на поведение от даден играч, 

остава незабелязано от съдията на стол, а се регистрира от съдията на линия. 
Последният трябва незабавно да се обърне към съдията на стол и да изложи 
всички факти, имащи отношение към констатираното от него нарушение. При 
обсъждане на нарушението съдията на стол трябва да изключи всички 
микрофони, разположени в непосредствена близост. 

Съдията на стол има право да поиска обяснение от извършилия 
нарушението играч, след което да вземе решение дали да игнорира  случая или 
да накаже играча. Ако съдията на стол реши да накаже провинилия се играч, то 
той трябва да обяви това свое решение на съответния играч, на неговия опонент 
и на публиката. 

Ако според съдията на стол е било допуснато нарушаване на Кодекса за 
поведение, но поради една или друга причина е неуместно налагане на 
съответното наказание, той трябва да информира провинилия се играч, че ще 
отнесе случая до Главния съдия, който да наложи наказание след завършване 
на мача. 

 
15. Незабавно отстраняване на играч от мач. 
Главният съдия има правото да отстрани играч от мача за единично 

нарушение на Кодекса за поведение. 
Изборът да обяви незабавно отстраняване без да премине през точковата 

наказателна скала е сериозно действие и Главния съдия може да го приложи 
само в случаите, когато играчът е извършил много сериозно нарушение. 
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16. Кодекс за поведение на съдията. 
МТФ изисква високи стандарти на професионално поведение от целия 

съдийски апарат, който участва при провеждане на всички състезания  по тенис. 
Тези стандарти са следните: 

а. Съдията трябва да бъде в добра физическа форма. 
б. Съдията трябва да притежава нормално или коригирано зрение 20 - 20 и 

нормален слух. 
в.  Съдията трябва да идва на време за всички мачове, на които той е 

определен да съдийства.  
г. Съдията трябва да изучава и усъвършенства познанията си върху 

Правилата за тенис, Кодекса за поведение, Техниката на съдийство и  
Турнирните разпоредби.  

д. Съдията трябва да поддържа добър външен вид. 
е. Съдията не трябва да употребява алкохолни напитки по време на работа, 

както и по всяко време, докато е на територията на клуба, където се провежда 
състезанието и е с униформа. По принцип съдията не трябва да употребява 
алкохолни напитки най-малко 12 часа преди неговата работа. 

ж. Съдията трябва да бъде напълно безпристрастен по отношение на всички 
играчи по всяко време. Съдията не трябва да взима участие в мач, в който 
участва играч, с когото той има някакви взаимоотношения, които биха могли да 
се разглеждат като конфликт на интересите. 

Съдията не трябва да  има социални контакти или интимни отношения с 
играчите, или да предприема каквито и да са действия, които могат да 
предизвикат съмнения за неговата безпристрастност. Не се забранява на 
съдиите да бъдат в един и същи хотел с играчите (но не трябва да са в общи 
стаи) , както и да участват  в общи социални мероприятия. 

Съдиите, които притежават категорията „бяла значка” и/или по-висока 
категория, трябва да уведомят съдийския отдел на МТФ за всеки потенциален 
конфликт на интереси. Това включва случите , в които съдията е състезател, 
национален треньор по тенис, национален капитан на отбора по тенис, приятел, 
роднина или треньор на професионален играч. Той също трябва да информира 
МТФ и в случаите, когато работи в компания, която има търговски интереси в 
областта на тениса или работи като организатор или директор на турнири. 

Съдията също така, не може да има криминални нарушения на законите на 
страната.  

з. Съдията не трябва да критикува или да прави опити да тълкува 
отсъждания, които са били направени от други съдии с никой друг освен 
Главния съдия или съдийския отдел на МТФ. 

и. Съдията не трябва да прави залози, имащи някакво отношение с който и 
да е турнир по тенис, както и да поощрява други лица да правят това. Съдиите 
не трябва да получават пари или някакви други облаги, за осигуряване на 



58 

 

каквато и да е информация имаща отношение към времето, играчите, 
кортовете, статусът или резултатът за всеки един мач от всяко едно състезание 
по тенис. Съдията е длъжен да спазва всички правила на антикорупционната 
програма на МТФ и да докладва за потенциални корупционни предложения на 
confidential@tennisintegrityunit.com  

й. По време на мач, съдията не трябва да комуникира с публиката, освен в 
случаите, когато трябва да упражнява контрол върху зрителите. 

к. Съдията няма право да дава изявления и да участва в срещи с журналисти 
освен в случаите, когато е бил упълномощен от Главния съдия да направи това. 

л. Съдията не може да си позволи поведение, което би го въвлекло  в 
нечестни, непрофесионални, криминални или неетични ситуации, включително 
опити да влезе в саморазправа или пререкания с други съдии, играчи, персонал 
или публика. Всеки съдия трябва да се старае да дава добър пример за 
поведение на останалите съдии.   

м.Съдията не трябва да се държи по начин, който накърнява  неговият 
авторитет. Той по никакъв начини не трябва да  нарушава физическото, 
психическо или емоционалното равновесие на другите съдии, играчи или 
персонал на турнира. 

н. Съдията не може да упражнява сексуален тормоз към други съдии или да 
отправя намеци в подобен контекст.  

о. Съдията трябва да се обръща по всички въпроси към Главния съдия или 
към ръководителя на съдиите, вместо да ги отправя директно към Директора на 
турнира или персонала. 

п. Съдия, който е включен в състава на съдийския екип за даден турнир, не 
трябва да го напуска, преди да е бил освободен от Главния съдия, както и да го 
напуска, за да работи на друго състезание без да е получил разрешение за това 
от МТФ. 

р. Всяко едно нарушение на този кодекс трябва да бъде докладвано на МТФ 
от Главния съдия. 

Главният съдия има право да отстрани даден съдия от участие в турнира при 
допуснато от него нарушение на Кодекса за поведение на съдията. 

Съдия, който е извършил нарушение на Кодекса за поведение на съдията 
може да загуби своите права или те да му бъдат отнети за определен период от 
време по решение на съдийския отдел МТФ. 

 
17. Тълкувания. 
17.1.  Игра със скъсан кордаж 
В професионалния тенис, играчът не може да започне нова точка, ако 

кордажа на неговата ракета е скъсан. Играч, който е скъсал кордажа на своята 
ракета по време на игра,  трябва да завърши тази точка със скъсаната вече 
ракета. Ако посрещащият играч скъса кордажа на своята ракета при опит да 
върне първия сервис на своя опонент, който е бил обявен за преиграване, то 
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той трябва веднага да смени своята ракета. Ако посрещащият играч скъса 
кордажа на своята ракета, след опит да върне първия сервис на своя опонент, 
който е бил обявен за „аут”, то тогава той може да избере или незабавно да 
смени своята ракета, при което неговия опонент ще изпълни отново първи 
сервис, или да продължи да посреща със скъсана ракета, при което неговия 
опонент ще изпълни втори сервис. 

17.2. Смяна на мокри маратонки/чорапи 
Ако в началото на почивката при смяната на полетата, играч поиска 

разрешение от съдията на стол да си смени мокрите маратонки/чорапи, то той 
може да получи допълнително необходимо време, за да ги смени при условие, 
че те са били предварително приготвени. Играчът има право да направи това 
само веднъж по време на мача, освен в случаите, когато става дума за 
непригодна екипировка (например мокрите маратонки /чорапи правят корта 
негоден за игра) 

В този случай съдията на стол трябва да вземе решение по негово 
усмотрение. 

17.3. Съдията на стол е блокиран по отношение на факт 
В случаите, за които съдията на стол носи първостепенна отговорност за 

отсъждане (удар,извършен след като топката е тупнала два пъти, докосвания, 
докосване на мрежа и преминаване на топката през мрежата), той трябва да 
вземе незабавно решение. Ако съдията на стол не е забелязал някое от 
посочените по-горе нарушения на правилата по тенис, това означава че то не се 
е случило и резултатът от точката се запазва. 

17.4. Контактни лещи и очила 
Ако в началото на мача, играчът носи контактни лещи или очила, то те ще се 

считат като необходима за него екипировка, поради което той има право да 
получи необходимото допълнително време, ако те се повредят(замърсени 
контактни лещи или счупени стъкла на очилата). На играча не се разрешава 
допълнително време за смяната на контактните лещи с очила или обратно 
(когато те не са се повредили). 

17.5. Електронни устройства 
По време на мач, на играча не се разрешава да използва, каквито и да са 

електронни устройства (CD плейъри, мобилни телефони и др.), освен в случаите, 
когато това е разрешено от Главния съдия. 

 
 

МАЧОВЕ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ БЕЗ СЪДИЯ НА СТОЛ 
 
При провеждането на състезанията по тенис не винаги могат да се осигурят 

съдии на стол за всеки един мач. За да се постигне един и същ подход при 
ръководенето на мачовете във всеки отделен турнир, МФТ предлага да бъдат 
прилагани едни и същи критерии при взимането на решение относно дадена 
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ситуация, възникнала на корта. За тази цел е необходимо, преди започване на 
турнира, тези критерии да бъдат поставени на официалното табло на 
състезанието, така че с тях да се запознаят всички играчи, а те са: 

 Всеки играч е отговорен за  обявяванията в своето игрално поле; 

 Обявяването “аут” трябва да бъде достатъчно високо, за да чуе 
противника и да стане веднага щом топката се удари в  корта; 

 В случай на колебание относно направено отсъждане /топки около 
линията/  се препоръчва играчът да продължи разиграването; 

 Сервиращият трябва да обявява резултата преди всеки свой първи 
сервис достатъчно високо, за да бъде чут от противника си; 

 Ако играч разбере, че неправилно е обявил топка за “аут”, когато тя в 
действителност е била “добра”,  точката трябва да се преиграе, освен в 
случаите, когато тя е била завършващ удар; 

 Ако играч е недоволен от действията и решенията на противника   си, 
той трябва да извика Главния съдия или помощника му. 

При мачове, които се играят на землени кортове има няколко допълнителни 
правила, които играчите трябва да спазват: 

 Отпечатък от топката може да се провери, само когато се отнася до 
завършващия точката удар или когато играчът спре играта / разрешава 
се  рефлексно отиграване/; 

 Ако играч се съмнява в отсъждането на противника си, той може да 
поиска да му бъде показан белега. Той може да премине от другата 
страна на мрежата, за да види белега; 

 Ако играч изтрие белега, той признава че топката е била “добра”; 

 Ако има разногласие относно отпечатъка от топката, Главният съдия   / 
или неговия помощник/ трябва да бъде извикан на корта, за да вземе 
окончателно решение; 

 Ако играч неправилно обяви “аут” и след това разбере, че топката е 
била “добра”, губи точката. 

В тези случаи е необходимо Главният съдия или неговите помощници, ако 
има такива, да бъдат  възможно през цялото време около кортовете, където се 
провеждат срещите. Трябва да се има предвид, че играчите винаги са доволни, 
ако имат лесен достъп до съдийското ръководство, в случаите когато на корта 
възникне някакъв проблем. 

 
Оспорване на отсъждания по линиите при мачове на твърда настилка. 
Ако Главният съдия или неговият помощник бъде извикан на корта относно 

съмнително отсъждане и той не е гледал мача, трябва да попита играча, който е 
направил отсъждането дали е сигурен в това, което е обявил. Ако играчът 
потвърди, точката остава, както е била обявена. 
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Ако се установи, че ще бъде по-добре мачът да бъде съдийстван, трябва да 
се направят опити да се намери съдия на стол,  който да поеме мача. Ако това е 
невъзможно/няма наоколо съдия на стол, няма съдийски стол/ Главният съдия 
или неговият помощник трябва да остане на корта и да наблюдава оставащата 
част от мача. Тогава той трябва да информира играчите, че ще коригира всяко 
направено от тях некоректно отсъждане. 

Ако Главният съдия или неговия помощник е извън корта и  наблюдава мач, 
в който играч прави некоректно отсъждане, тогава той трябва да излезе на 
корта и да каже на играча , че това некоректно отсъждане ще се счита за 
непредумишлено попречване и точката ще се преиграе. Главният съдия, трябва 
също така да предупреди играча , че всяко следващо неправилно отсъждане от 
негова страна, ще се счита като предумишлено и той ще загуби точката. Освен 
това, ако Главният съдия  е сигурен , че играчът обявява некоректно, той може 
да го накаже в съответствие с “ТНС” за неспортсменско поведение.  

Главният съдия / или неговият помощник / трябва да внимава да не се 
въвлича в мачове, когато това не е нужно, както и да прилага правилото за 
“попречване” при близки отсъждания. Практически преди да използва това 
правило, Главният съдия трябва да е абсолютно сигурен, че преднамерено е 
направено такова отсъждане.  

 
Оспорване на отсъждания по линиите при мачове на землени кортове. 
Ако Главният съдия /или неговият помощник / , бъде извикан на корта, за да 

разреши спор , той трябва да установи дали играчите са съгласни с белега. 
Ако те са съгласни за белега, но не са съгласни с тълкуването му, Главният 

съдия трябва да  реши дали топката е “аут” или “ добра”. 
Ако играчите не са съгласни кой е белегът, Главния съдия трябва да разбере, 

какъв е бил извършения удар и неговата посока. Тази информация може да 
помогне при установяването на верния белег. Ако това  не помогне , остава 
първоначалното отсъждане на играча, от чиято страна е белегът.  

 
Дискусии относно резултата. 
Ако Главният съдия /или неговият помощник /, бъде извикан на корта, за да 

разреши спор относно резултата, той трябва да обсъди с играчите изиграните 
до този момент точки или геймове и да установи за кои от тях те са съгласни. 
Всички точки или геймове, за които играчите са съгласни остават, и само тези, 
които се оспорват, се преиграват. 

Например единият играч твърди, че резултатът е “30-40”, а другият, че е “40-
30”. След обсъждането се разбира , че и двамата играчи не са съгласни за това,  
кой е спечелил първата точка. Най-правилно е  да се продължи от “30-30”, тъй 
като и двамата играчи са съгласни, че са спечелили по две точки. 

Ако резултатът в геймовете е спорен, се процедира по същия начин и 
играчът, който е посрещал в последния  гейм ще сервира в следващия. 
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След разрешаването на спора е важно съдията да напомни на играчите, че 
сервиращият в гейма, трябва да обявява резултата преди всеки 1-ви сервис , 
достатъчно силно за да бъде чут от противника си. 

 
Други. 
Ако има спор относно това дали топката е докоснала мрежата, дали да се 

преиграе точката, дали е тупнала два пъти, дали е ударена преди да е минала 
мрежата , дали е извършен двоен удар и т.н., Главният съдия трябва да се опита 
да установи, какво точно е станало и или да потвърди обявяването или 
разпореди точката да се преиграе. 

“Футфолт” може да се обявява от Главния съдия, но само когато той стои на 
корта. Съдии, стоящи извън корта, нямат право да го обявяват. 

Даването на треньорски указания, както и нарушенията на Кодеска на 
Поведение и пресрочването на разрешеното време за игра – “Code and Time 
Violations” се дават само от Главния съдия. Затова е важно съдиите да  
наблюдават поведението на играчите и треньорите. При даване на Code или 
Time Violation , Главния съдия трябва да излезе на корта възможно най-бързо 
след извършеното нарушение и да уведоми накратко играчите за даденото 
наказание. 

Играчи, които не спазват тези правила, могат да  бъдат наказвани за 
“неспортсменско поведение”.  

 
ПРАВИЛА ЗА ПЛАЖЕН ТЕНИС 

 
1. Корт 
Кортът представлява правоъгълник с дължина от 16 до 20 m и широчина от 8 

до 9 m. 
Кортът трябва да бъде разделен по средата с мрежа, окачена на въже или 

метален кабел с максимален диаметър 0,8 cm, който трябва да преминава над 
двете колчета, които се използват за закрепване на мрежата.  

Мрежата трябва да запълва изцяло пространството между тях и нейните 
отвори да са достатъчно малки, така че да не позволяват топката да преминава 
през тях. Височината на мрежата в центъра трябва да бъде от 1,7 до 1,85 m. 
Горната част на мрежата и въжето или металния кабел трябва да бъдат покрити 
с лента. 

Линиите с които е очертан корта трябва да бъдат с широчина от 2,5 до 5 сm, 
а основните линии – до 10 сm. 

Всички размери на корта се определят от външните страни на съответните 
линии. Последните трябва да бъдат с един същ цвят, който видимо да се 
разграничава от цвета на повърхността на корта. 
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2. Повърхност на корта 
Повърхността на корта трябва да бъде от еднообразен и изравнен пясък, в 

който да не се съдържат камъчета, миди или други подобни обекти. 
Повърхността на корта не би трябвало да представлява опасност за 

нараняване на играчите. 
 
3. Постоянни съоражения 
Постоянните съоръжения включват задните и странични огради на корта, 

публиката и седалките за нея, всички съоръжения над и около корта, съдията на 
стол, съдиите на линия и подавачите на топки, когато те се намират на 
определените за това места. 

 
4. Топки 
Използват се топки с ниско налягане – „зелени”. 
 
5. Ракета 
Дължината на ракетата не трябва да надвишава 50 сm, а широчината и – 26 

сm. Дебелината на нейния профил  не трябва да надвишава 38 mm. 
Централната част на нейната повърхност може да съдържа неопределен брой 
отвори с диаметър от 9 до 13 mm.  

Диаметърът, дължината и формата на отворите, намиращи се на не-повече 
от 4 сm от външния ръб на ракетата могат да бъдат различни, ако че това не 
оказва влияние върху същността на играта. Удрящата повърхност на ракетата 
трябва да бъде равна, като може да бъде гладка или релефна и нейната 
дължина не трябва да надвишава 30 сm, а широчината и – 26 сm. 

 
6. Резултат в мача 
Форматът на мача може да бъде два от три или три от пет сета и трябва да 

бъде предварително обявен от организаторите. 
 
7. Резултат в сета 
Съществуват различни методи за определяне резултата в сета. Двата 

основни са „Дълъг сет” и „Тай-брек сет”. И двата метода могат да се използват, 
като това предварително трябва да е обявено от организаторите. Когато се 
използва „Тай-брек сет”, организаторите трябва предварително да обявят какъв 
ще бъде формата на решаващия финален сет – „Тай-брек сет” или „Дълъг сет”. 

а. ”Дълъг сет” 
Двойката, която първа спечели 6 гейма, печели този сет при условие, че 

другата двойка не е спечелила повече от 4 гейма. В противен случай играта 
продължава до достигане на 2 гейма разлика. 

б. ”Тай-брек сет” 
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Двойката, която първа спечели 6 гейма, печели този сет при условие, че 
другата двойка не е спечелила повече от 4 гейма. Когато резултатът в сета стане 
по 6 гейма, трябва да се играе тай-брек. 

Могат да се използват и други алтернативни методи за определяне на 
резултата, които са посочени в Приложение 4 на Правилата по тенис на корт. 

 
8. Резултат в гейма 
а. Стандартен гейм (No-Аd) 
При стандартния гейм резултатът се определя както следва: 
 В началото на гейма –               „0” 
 Първа точка -    „15” 
 Втора точка -    „30” 
 Трета точка -    „40” 
 Четвърта точка -    „Гейм” 
Ако и двете двойки спечелят по 3 точки, резултатът е „равенство”, след 

което трябва да се играе „решаващата” точка и двойката, която я спечели, 
печели и този гейм. 

б. „Тай-брек гейм” 
В този гейм точките се обявяват: 0, 1, 2, 3 и т.н. Двойката, която първа е 

спечелила 7 точки, печели този гейм и сет при условие, че другата двойка не е 
спечелила повече от 5 точки. В противен случай играта продължава до 
достигане на разлика в резултата от 2 точки. 

Играчът, чиито ред е да изпълнява сервис, ще сервира за първата точка в 
този гейм. В следващите две точки сервис ще изпълнява играчът от другата 
двойка, който е на ред. Тази ротация в реда за изпълняване на сервис ще 
продължи до завършване на гейма, като се запази установения за това ред. 

Могат да се използват и другите алтернативни методи за определяне на 
резултата, които са посочение в Приложение 4, като тяхното прилагане трябва 
предварително да бъде обявено от организаторите. 

 
9. Сервиращ и посрещащ играч 
Играчите от двойката трябва да застанат от двете противоположни страни 

на мрежата. Играчът който изпълнява първия удар се нарича сервиращ. 
Играчите от другата двойка са посрещащи. 

Първи случай: Разрешено ли е на играчите от двойката, която посреща, да 
застанат извън очертанията на корта. 

Решение: Да.  
Втори случай: Може ли партньорът на играч, който изпълнява сервис, да 

застане в такава позиция, че да пречи на погледите на играчите от двойката, 
която посреща? 
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Решение: Да. Партньорът на играч, който изпълнява сервис, може да 
застане където и да е в или извън очертанията на собствената половина на 
корта. 

Трети случай: Ще загуби ли двойката точката, ако единият от двамата 
играчи пресече мисленото продължение на мрежата извън очертанията на 
корта, преди или след като е ударил топката? 

Решение: Не. Двойката ще загуби точката само, ако играчът навлезе в 
очертанията на корта на противниковата двойка, независимо дали това е 
станало преди или след удара по топката. 

Четвърти случай: Разрешено ли е, само единият играч от двойката да играе 
(самичък) срещу своите опоненти? 

Решение: Не. 
 
10. Избор на поле или сервис 
Изборът на поле или правото да изпълнява сервис, или да посреща  през 

първия гейм се определя с помощта на жребий преди началото на разгряването 
за мача. Двойката, която е спечелила жребия може да избере: 

а. Да изпълнява сервис или да посреща в първия гейм на мача, при което 
другата двойка избира в кое поле да започне мача; или 

б. Поле, (в което ще започне първия гейм на мача,) при което другата 
двойка ще избере дали ще сервира или посреща в първия гейм на мача 

или 
в. Да поиска другата двойка да направи избор. 
Първи случай: Имат ли право и двете двойки да направят нов избор, ако 

разгряването е преустановено? 
Решение: Да. Резултатът от жребия се запазва, но и двете двойки имат 

право да направят нов избор. 
 
11. Смяна на полетата 
Двойките ще сменят своите полета след първия, третия и след всеки 

следващ нечетен гейм на всеки един сет. Двойките ще сменят своите полета в 
края на всеки един сет, освен ако общият брой на геймовете в този сет е четно 
число. В този случай, двойките ще сменят полетата си след първия гейм на 
следващия сет. 

По време на тай-брек, двойките ще сменят полетата след всеки четири 
точки. 

 
12. Топка в игра 
Топката е в игра от момента в който е изпълнен сервис от съответния играч. 

Тя остава в игра до завършване на точката освен в случаите, когато  е обявено 
преиграване или грешка. 
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13. Топка докосва линия 
Когато топката докосне линия се смята, че тя е попаднала в частта от корта, 

която е ограничена от тази линия. В случаите, когато дадена линия е променила 
своето разположение в резултат на вятър или някаква друга причина, играчите 
от двойката могат да поискат от съдията на стол да коригира изместената линия 
преди началото на точката. Когато мачът се провежда без съдия на стол, това 
може да бъде направено и от самите играчи. Тези действия обаче не могат да 
променят резултата от предходната точка. 

 
14. Топка докосва постоянно съоръжение 
Ако топката, която е в игра, докосне постоянно съоръжение преди да се е 

ударила в корта, играчът който я е ударил губи точката. 
 
15. Ред за изпълнение на сервис 
Двойката, която трябва да изпълнява сервис в първия гейм на всеки един 

сет, трябва да реши кой от двамата играчи на тази двойка ще сервира в този 
гейм. По същия начин преди началото на втория гейм техните опоненти трябва 
да решат кой играч ще изпълнява сервис в този гейм.  

Партньорът на играча, който е изпълнявал сервис в първия гейм, ще сервира 
в третия гейм, а партньорът на играча, който е изпълнявал сервис във втория 
гейм, ще сервира в четвъртия гейм. Тази последователност трябва да  се запази 
до края на  сета. 

 
16. Ред за посрещане 
След изпълнението на сервис, топката може да бъде върната от който и да е 

играч на двойката, която се намира от другата страна на мрежата. 
 
17. Сервис 
Непосредствено преди да започне движението за изпълняване на сервис, 

играчът трябва да застане неподвижно с двата си крака зад основната линия в 
частта между мисленото продължение на двете странични линии. След това той 
трябва да подхвърли с ръка топката в която и да е посока и да я удари с 
ракетата си, преди тя да е докоснала корта. Изпълнението на сервисът се смята 
за завършено в момента, когато ракетата на играча удари или пропусне да 
удари топката. Играч, който има само една ръка, може да използва ракетата си, 
за да подхвърли топката във въздуха. 

Първи случай: Ако по време на изпълнението на сервис играчът подхвърли 
във въздуха две или повече топки, това грешка ли е или играчът губи точката? 

Решение: Когато това се случи за първи път, трябва да се обяви преиграване 
на сервиса и играчът ще трябва да сервира отново, като това не отменя 
допусната преди това грешка. Всеки следващ път, това ще се счита като 
умишлено действие и то ще води до обявяване на грешка при сервирането. 
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18. Изпълнение на сервис 
Когато играчът изпълнява сервис  по време на „стандартен” или „тай-брек 

гейм”, той може да застане където и да е зад основната линия на корта. 
При изпълнение на сервис  топката трябва да премине над мрежата в 

другата половина на корта. 
Не се разрешава изпълняването на втори сервис. 
 
19. Грешка на краката при сервис при изпълнение на сервис (Foot Fault) 
При изпълнение на сервис играчът не трябва: 
а. Да променя положението си чрез ходене или бягане, леки премествания 

на краката са разрешени. 
б. Да докосва основната линия или корта с който и да е крак, 
в. Да постави който и да е крак под основната линия, 
г. Да докосва корта, който е извън мисленото продължение на страничните 

линии. 
Първи случай: Разрешава ли се при изпълнение на сервис, единият или 

двата крака на играча да бъдат във въздуха? 
Решение: Да. 
 
20. Грешка при изпълнение на сервис 
Сервисът е погрешно изпълнен, когато: 
а. Играчът, който изпълнява сервис, наруши Правило 17, 18 и 19, 
б. Играчът, който изпълнява сервис, пропусне топката при опит да я удари, 
в. След изпълнение на сервис, топката докосне постоянно съоръжение, 
г. След изпълнение на сервис, топката докосне сервиращия играч или 

неговия партньор, или нещо което те носят или са облечени. 
Първи случай: Играчът подхвърля топка за изпълнение на сервис. След това 

решава да не я удари и я хваща с ръка. Грешка ли е това? 
Решение: Не. Играчът, който е подхвърлил топката и след това е решил да 

не я удари, може да хване топката с ръка или с помощта на своята ракета, или 
да я остави да падне на корта. 

 
21. Кога трябва да се изпълнява сервис / посреща сервис 
Играчът, който изпълнява сервис не трябва да сервира преди играчите, 

които посрещат да са готови за това. Играчите от двойката, която посреща 
трябва да не нарушават ритъма на сервиращия и те трябва да бъдат готови да 
посрещат в рамките на допустимия интервал от време, след като сервиращият 
играч е бил готов за това. 
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22. Преиграване на сервис 
След изпълнение на сервис топката продължава да е в игра, ако докосне 

мрежата, хоризонталната или вертикална лента (no let) 
 
23. Преиграване (Let) 
При всички случаи, когато се обяви “Let”, точката се преиграва. 
Първи случай: Ако топката се спука по време на игра, трябва ли точката да 

се преиграе? 
Решение: Да 
Втори случай: Ако по време на игра някоя от линиите, която ограничава 

корта се счупи или стане неизползваема, трябва ли точката да се преиграе? 
Решение: Да. 
Трети случай: Ако по време на изпълнение на сервис някой от играчите в 

двойката, която посреща не е готов за игра, трябва ли той да се изпълни 
отново? 

Решение: Да. 
 
24. Двойката губи точка 
Точката се губи, ако: 
а. Играчът, който изпълнява сервис, допусне грешка; или 
б. Играч от двойката не е успял да върне топката, преди тя да се ударила в 

корта; или 
в. Играч от двойката върне топката, след което тя докосне корта или 

предмет, който се намира извън него; или 
г. Играч от двойката върне топката, при което тя докосне постоянно 

съоръжение преди да се е ударила в корта; или 
д. Играч от двойката умишлено пренесе или хване топката, която е в игра, 

или умишлено я докосне с ракетата си повече от един път; или 
е. Играч от двойката или неговата ракета, независимо дали е в ръката му 

или не, или нещо с което той е облечен или носи докосне мрежата, колчетата на 
мрежата, металното въже, хоризонталната или вертикална лента, или частта от 
корта на противниковата двойка по всяко време, докато топката е в игра; или 

ж. Играч от двойката удари топката преди тя да е преминала над мрежата; 
или 

з. Топката, която е в игра, докосне играч от двойката или нещо, което той 
носи или е облякъл с изключение на неговата ракета; или 

и. Топката, която е в игра, докосне ракетата на играча, която не е в неговата 
ръка; или 

й. Играч от двойката умишлено промени формата на ракетата си, докато 
топката е в игра; или 

к.  Двамата играчи от двойката докоснат топката при опита си да я върнат в 
другата половина на корта; или 
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л. Ракетата на сервиращия играч, след като е излетяла от ръката му, докосне 
мрежата преди топката да е докоснала корта. 

Първи случай: След изпълнение на сервис играч от посрещащата двойка 
докосва мрежата преди топката да е попаданала извън очертанията на корта. 
Какво е правилното решение? 

Решение: Посрещащата двойка губи точката, тъй като един от тях е 
докоснал мрежата, докато топката е била в игра. 

Втори случай: Губи ли двойката точката, ако единият от тях пресече 
мисленото продължение на мрежата преди или след като удари топката? 

Решение: Двойката и в двата случая не губи точката, ако играчите и не 
докосват частта от корта, в който се намира другата двойка. 

Трети случай: Разрешава ли се на играч да прескочи от другата страна на 
мрежата, докато топката е в игра? 

Решение: Не. Двойката губи точката. 
Четвърти случай: Играч от двойката хвърля своята ракета, за да удари 

топката, докато тя е в игра. И двете падат в другата половина на корта. Играчите 
от противниковата двойка не могат да достигнат върнатата топка. Коя двойка 
ще спечели точката? 

Решение: Двойката, чийто играч е хвърлил ракетата си, ще загуби точката. 
Пети случай: След изпълнение на сервис топката удря един от играчите на 

противниковата двойка, преди да е докоснала корта. Коя двойка ще спечели 
точката? 

Решение: Двойката, която сервира ще спечели точката. 
Шести случай: Играч, който е застанал извън очертанията на корта, хваща 

топката или я удря преди тя да е докоснала корта и претендира, че те печелят 
точката, тъй като топката със сигурност  е излизала извън очертанията на корта. 

Решение: Тази двойка губи точката, освен ако върнатата от тях топка не е 
попаднала в очертанията на другата половина на корта, при което играта 
продължава. 

 
25. Добро връщане 
Връщането е добро, когато: 
а. Топката докосне мрежата, колчетата, металния кабел хоризонталната или 

вертикална лента, след което премине над тях и попадне в очертанията на 
другата половина на корта; или 

б. Топката е върната извън колчетата над или под нивото на мрежата, дори 
когато докосва тези колчета при условие, че след това попадне в очертанията на 
другата половина на корта; или 

в. Ракетата на играча премине над мрежата след удара по топката и топката 
попадне в очертанията на другата половина на корта; или 

г. Ударената от играч топка, премине в другата половина на корта и там 
удари лежаща на него топка. 
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26. Възпрепятстване 
Ако играчите от дадена двойка с умишлени действия са попречели на 

своите опоненти да играят с топката, то тази двойка ще загуби точката. 
Ако тези действия са неумишлени или са предизвикани от нещо, което е 

извън контрола на играчите (с изключение на постоянно съоръжение), точката 
трябва да се преиграе. 

Първи случай: Счита ли се неумишления двоен удар с ракетата по топката за 
възпрепятстване?  

Решение: Не. 
Втори случай: Играчът от дадена двойка е спрял да играе, защото е смятал, 

че на играчите от другата двойка е било попречено. Счита ли се това за 
възпрепятстване? 

Решение: Не. Двойката, която е спряла играта губи точката. 
Трети случай: Топката, която е в игра, удря птица, прелитаща над корта. 

Може ли това да се счита за възпрепятстване? 
Решение: Да. Точката трябва да се преиграе. 
Четвърти случай: При отиграване на топка, играчът е възпрепятстван от 

топка или друг предмет, който се е намирал в неговата половина на корта 
преди разиграването да започне. Възпрепятстване ли е това? 

Решение: Не. 
Пети случай: Къде трябва да застанат партньора на сервиращия играч и 

играчите на посрещащата двойка? 
Решение: Те могат да застанат, където пожелаят от тяхната страна на 

мрежата – във или извън очертанията на корта. Ако положението на даден 
играч е такова, че пречи на играчите от другата двойка, трябва да се приложи 
правилото за пречене. 

 
27. Коригиране на грешки 
Като общо правило, при установяване на грешка засягаща Правилата по 

плажен тенис, всички изиграни до този момент точки се запазват.Така 
установените грешки могат да бъдат коригирани по следния начин: 

а. Ако по време на „стандартен” или „тай-брек гейм” двойките са застанали 
в погрешните половини на корта, това трябва да бъде коригирано незабавно 
след като се установи. Играчът, който изпълнява сервис, трябва да продължи да 
сервира от съответната страна на корта в зависимост от достигнатия резултат. 

Ако по време на „стандартен гейм” играчът изпълни сервис извън реда си, 
то това трябва да се коригира незабавно, след като се установи и сервисът  да 
продължи да се изпълнява от играчът, който е на ред. 

Ако тази грешка се установи след завършване на гейма, то редът за 
изпълнение на сервис ще се запази както е променен. 

б. Ако по време на „тай-брек гейм” играчът изпълни сервис  извън реда си и 
това се установи, след като са били изиграни четен брой точки, грешката се 
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коригира незабавно. Ако грешката се установи, след като са били изиграни 
нечетен брой точки, ще се запази променения ред за изпълнение на сервис. 

в.  Ако при резултат по шест гейма започне тай-брек вместо да се играе до 
два гейма разлика, както предварително е било обявено, грешката трябва да се 
коригира незабавно, ако това е установено след изиграването само на първата 
точка. Ако грешката се установи, след като е започнала втората точка, сетът 
продължава като „тай-брек сет”. 

г. Ако при резултат по шест гейма играта продължи като „стандартен гейм” 
вместо “тай-брек”, както предварително е било обявено, грешката трябва да се 
коригира незабавно, ако това е установено след изиграването на първата точка. 
Ако грешката се установи след началото на втората точка, сетът продължава 
като „дълъг сет ”. При достигане на ново равенство – по осем гейма или по-
висок четен брой геймове, сетът продължава с “тай-брек”. 

д. Ако погрешно се започне „тайбрек сет” вместо предварително обявения 
„мач тай-брек”, грешката трябва да се коригира незабавно, ако е била изиграна 
само една точка. Ако грешката се установи, след като е започнала втората точка, 
сетът ще продължи или докато едната двойка спечели три гейма, а с това и сета 
или докато резултатът стане по два гейма, след което играта продължава с „тай-
брек”. 

Ако грешката се установи след като е започнала втората точка на петия гейм, 
сетът продължава като „тай-брек сет”. 

 
28. Функции и отговорности на съдийския екип 
Функциите на съдийския екип и тяхните отговорности са дадени в 

Приложение 5 на Правилата по тенис. 
 
29. Непрекъснатост на играта 
Като общо правило, играта трябва да бъде непрекъсната от началото на 

мача (когато е изпълнен първия сервис) до неговия край. 
а. Разрешеният интервал между точките е двадесет (20) секунди. 

Разрешената почивка, когато двойките си сменят полетата в края на гейма, е 
деветдесет (90) секунди. Това не важи при смяната на полетата след края на 
първия гейм и по време на тай-брека, когато играта трябва да бъде 
непрекъсната и двойките смянат полетата си без да почиват. 

В края на всеки  сет разрешената максимална почивка е сто и двадесет (120) 
секунди. 

Посочените по-горе интервали започват да текат от момента, в който 
завърши точката и продължават до началото на следващата:  (когато се изпълни 
първият сервис). 

Организаторите на турнири биха могли да поискат разрешение от ITF за 
удължаване на почивките от деветдесет (90) секунди, които двойките имат при 
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смяната на полетата си в края на гейма и от сто и двадесет (120) секунди в края 
на сета. 

б. Ако по причини, които са независещи от играчите на двойката, техните 
дрехи, маратонки или друга екипировка (изключвайки ракетите) се скъсат или 
се нуждаят от подмяна, на играча може да му бъде разрешено необходимото 
допълнително време за отстраняване на възникналия проблем. 

в. Не се разрешава допълнително време за възстановяване на физическото 
състояние на играчите от двойките. В случаите, когато играчът получи травма на 
корта, която съгласно правилата за оказване на медицинска помощ на корта 
може да бъде лекувана, то на този играч може да бъде разрешено три минутно 
прекъсване за лечение на получената от него травма. 

г. Организаторите на турнири имат право да позволят ползването на десет 
минутна почивка след завършване на третия сет при мач три от пет сета или 
след втория сет при мач два от три сета, ако това е било обявено в Наредбата на 
турнира. 

д. Времето за разгряване на играчите трябва да бъде максимум пет (5) 
минути, освен в случаите когато организаторите са взели друго решение. 

 

 


