
Тест 2019 
Внимание: Този тест е част от изискванията към всички съдии по тенис 

според Наредбата към Правилника за дейността на съдийската комисия 

Моля да изпратите отговорите си до 31.01.19 на vdoneva@bgtennis.bg 

 

Там където има многоточие, въпросите изискват писмено обяснение 

 

1.В мач по двойки, играчът „А“ изпълнява първи сервис, който е “fault”. 

При изпълнението на втория  сервис, топката докосва мрежата и след 

това докосва партньора на посрещащия играч..Какво обявява съдията на 

стол? 

 А.Първи сервис 

 Б.Втори сервис 

В. Точка за сервиращия отбор 

 

2. При разиграване на твърд корт, играчът „А“ извиква високо „аут“ (топката е 

попаднала в близост до основната линия от неговата страна), но продължава 

да играе. Съдията на стол не е обявил нищо. Какво решение трябва да вземе 

съдията на стол? 

 А.Точката се преиграва и „А“ се предупреждава, че при следващ подобен 

случай, той ще загуби точката. 

 Б.Играта продължава. 

 В. „А“ губи точката. 

 

3. Състезател изпълнява втори сервис. Съдията на стол го обявява за „аут“ и 

веднага след това се коригира. Кой сервис трябва да изпълни сервиращият 

състезател? 

 А.Първи сервис. 

 Б.Втори сервис. 

 

4. Има ли право посрещащия играч  да застане в полето за сервиране и да 

посрещне сервиса от въздуха (преди сервираната топка да се е ударила в 

корта)? 

 А.Да 

 Б.Не 

 

5.Посочете алтернативия метод за смяна на полетата по време на 

тайбрек:  …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 
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6. Може ли съдията на стол да откаже да направи проверка на белега на 

топката на червен корт? 

А. Да  

Б. Не  

Ако вашият отговор е Да, какво трябва да обясни на състезателя ( с 1 

изречение)? 

………………………………………………………………..  

 

7. По време на разиграване в мач поединично „А“ изпълнява форхенд, 

който докосва мрежата в участъка между колчето поединично и кола за 

двойки и след това попада в очертанията на корта. „Б“ не успява да я 

отиграе. Какво е решението на съдията? 

А. Точката се преиграва 

Б. Точка за „А“ 

В.Точка за „Б“ 

 

8. По време на разиграване на червен корт, съдията на стол обявява 

топка в аут. Състезателят „А“, който е загубил точката, иска проверка на 

белега. Съдията слиза от стола, но не може  да намери белега. Какво 

решение трябва да вземе съдията? 

А. Точката се преиграва 

Б. Точка за „А“ 

В.Точка за „Б“ 

 

9. Играчът „А“ изпълнява сервис по централната сервис линия. Съдията 

на стол казва „аут“, но веднага се коригира и обявява точка за „А“. 

Играчът „Б“, който не е могъл да реагира на сервиса протестира, че 

точката трябва да се преиграе. Какво е решението на съдията? 

А. Точката се преиграва 

Б. Точка за „А“ 

В.Точка за „Б“ 

Може ли в този случай играчът да извика Главния съдия на корта, ако не 

е съгласен с решението на съдията на стол? 

А. Да 

Б. Не 

 

10. Ако с действията си посрещача преднамерено бави сервиращия, 

какво трябва да предприеме съдията на стол? 

А. Ако това е в рамките на разрешените 20/25 сек. нищо 

Б. Да даде предупреждение, за забавяне на играта 



В. Да даде предупреждение, за нарушаване на кодекса на поведение- 

неспортсменско поведение. 

 

11. Колко е разрешеното време между две разигравания? 

А. при мъже и юноши и девойки до 18 год. ……….сек. 

Б. при жени и турнири за 12,14 и 16 год. ………….сек. 

 

12. След изпълнен сервис, топката закача колчето поединично и след 

това попада в сервис полето. Грешка ли е това? 

А. Да 

Б. Не  

 

13. Играчът „А“ изпълнява първи сервис „ас“. Съдията обявява 15:0.  

Играчът „Б“ обаче взима топката и я занася на съдията, който  

установява че тя е мека. Какво трябва да обяви съдията. 

А. Точка за сервиращия „А“ 

Б. Преиграване на точката 

 

14. Ако играч умишлено попречи на своя опонент по време на 

разиграване, той ще бъде наказан с: 

А. Предупреждение и ако отново попречи, че загуби точката 

Б. Точката се преиграва, няма наказание 

В. Играчът ще загуби точката 

 

15.  Ако играч получи две травми (например на рамото и глезена) по 

едно и също време, той може да получи две 3 минутни медицински 

прекъсвания (общо 6 мин.) 

А. Вярно 

Б. Грешно 

 

16. Може ли играч да бъде дисквалифициран от мача си след еднократно 

нарушение на Кодекса на поведение?  

А. Да 

Б. Не  

Ако отговорът ви е Да, кой е съдията който може да го дисквалифицира? 

………………………………….. 

 

17. По време на тай-брек  в мач поединично при резултат 2:1 вместо „А“ 

сервира Б и резултата става 2:2.  Кой ще сервира следващата точка? 

А. А 



Б. Б 

В. Точката трябва да се преиграе. 

Моля да посочите кое е Правилото в Правилника по тенис, което тълкува 

горния въпрос? …………………………………………………………………….. 

18. Мач по двойки. Може ли партньора на посрещача да отиграе топка 

след сервис, който е докоснал мрежата.  

А. Няма право 

Б. Винаги може да я отиграе 

В. Само когато……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

19. В мач по двойки започва трети сет. При резултат 2:1 гейма за А&Б, 

състезателите разбират, че вместо мач тайбрек, като е било обявено в 

наредбата са изиграли обикновени геймове. Какво трябва да реши 

съдията на клетка, който е извикан за да реши казуса? 

 А.Продължават сета до края като нормален „тайбрек“ сет 

 Б.Започват мач тайбрек  

 B. Изиграват още един гейм. Ако резултата стане 2:2 се играе мач 

тайбрек. Ако резултата стане 3:1 А&Б печелят мача.  

 

 

  

 

 

 

 

 


