Обяснение на правилото Щастлив губещ
Извадки от Наредбата за 2019- в черно
Обяснението на правилото е в синьо
4. „Щастливи губещи“
Ако след изтегляне на схемата за квалификацията се освободи място
в основната схема поради отказване, неявяване и т.н. (включително и
на поставен състезател), то може да бъде заето само от „щастлив
губещ“ от квалификацията.
След приключване на мачовете от квалификацията, загубилите в нея
състезатели се подреждат чрез жребий, генериран автоматично от
„онлайн системата“. Първо се подреждат състезателите, загубили в
последния кръг на квалификацията, след това загубилите в
предпоследния кръг. Във всяка от тези групи състезателите с
класиране в ранглистата имат приоритет пред състезателите без
класиране.
Тук е важно да се отбележи, че записване в деня в който завършва
квалификацията НЯМА. Всички загубили играчи, ще бъдат считани за
„щастливи губещи“- това го има в правилата на Тенис Европа.
Ако е получен отказ на състезател от основна схема преди
изтеглянето на схемата, освободеното място в списъка на приетите се
заема от първия „щастлив губещ“ съгласно определената чрез жребия
последователност. Ако състезател не желае да е „щастлив губещ“
трябва задължително да уведоми Главния съдия. В противен случай,
ако бъде включен в схемата и не се яви за мача си, ще бъде наказан с
отстраняване от турнира.
Онлайн програмата автоматично хвърля на жребий загубилите в
последния кръг квалификация, като приоритет, имат играчите с
ранглиста (подреждат се на случаен принцип, а не по място в
ранглистата) и след това играчите без ранглиста.
Ако има отказ на играч от основна схема, се препоръчва Главният
съдия да се свърже с първия „щастлив губещ“, съгласно определената
чрез жребия последователност и да го уведоми, че попада в основната
схема. Ако състезател не иска да бъде „щастлив губещ“, трябва
задължително да уведоми Главния съдия. Препоръчва се това да
стане в писмена форма.
Ако вместо първия в схемата е вкаран втория или третия, трябва да
има задължително обяснение от Главния съдия в Доклада му за
причината, поради която е взето това решение.

В първия ден на основната схема (и във втория ден, ако все още има
състезатели, които не са започнали участието си) отпадналите в
квалификациите могат да се запишат при главния съдия до 30
минути преди началото на първата среща за деня, за да си запазят
правото да играят като „щастлив губещ“. При неявяване на някой от
състезателите от основна схема, неговото място се заема от записалия
се, който е най-напред в списъка съгласно определената чрез жребий
последователност. „Щастливият губещ“ е длъжен да бъде готов за
игра най-много 5 минути след като е повикан от главния съдия; в
противен случай губи правата си за деня и се включва следващият по
ред „щастлив губещ“.
Записването за „щастлив губещ“ е винаги до 30 минути преди
началото на първата среща за деня от основната схема. Главният
съдия трябва предварително да подготви бланки за записване.
Записалият се преди началото на мачовете играч е длъжен да бъде
готов за игра и в случай на неявяване на някой играч от основната
схема да заеме освободеното място. Ако това продължава няколко
дни, всеки ден трябва да има ново записване, като определената чрез
жребий последователност винаги се запазва.
Внимание:
Ако денят стартира с юноши в 9:00 ч. записването за тях е до 8:30 ч.
Ако девойките, ще започнат не преди 13:00 ч. записването за тях е до
12:30 ч.
Има турнири със схема 24 например, при които записване ще има не
само преди началото на мачовете от първи кръг основна схема, но и
преди началото на мачовете от втори кръг. Това е защото, ако има
отказ през втория ден на някой от поставените ( за тях това е първи
мач в турнира), неговото място трябва да бъде заето от „щастлив
губещ“.
Същото важи и в случай на лошо време и отлагане на мачове от първи
(втори) кръг.
Моля всеки Главен съдия да спазва това правило и да го разяснява на
играчите при необходимост.
Ако имате въпроси, моля свържете се с Веселина Донева 0887500571
или на e-мейл: vdoneva@bgtennis.bg

