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

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

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

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

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

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

Б) Не, твърде късно е 

 

Верният отговор е „А“. 

В случаите на спор за резултата, когато мач се играе без съдия на стол, съдията на клетка 

трябва да възстанови резултата в мача с помощта и на двамата състезатели до 

достигане на съгласие, след което срещата продължава от този резултат. 

В горния случай играчите са съгласни с всички точки, които са изиграни до този момент в 

гейма с изключение на  първата. 

В този случай, тъй като и двамата са съгласни с белега, съдията трябва да извърши 

проверката и да определи кой е спечелил първата точка. 

 

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

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

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

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

че е получил травма.  

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

 

Верният отговор е „Б“. 

Разглеждайки казуса изпитваме симпатия към контузения играч.Наистина е жалко, че той 

се е контузил при изпълнение на първи сервис.Но нека да не забравяме опонента и да сме 

честни с него в този случай. Забавянето е предизвикано от сервиращия и затова той ще 

изпълни втори сервис. 

Ако след погрешно изпълнен първи сервис, обаче посрещащият състезател е прекъснал 

играта и е повикал лекар, сервиращият трябва след възобновяването ѝ  да изпълни отново  

първи сервис, тъй като неговия опонент е причинил забавянето. 

 

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

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

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

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

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

изпълни сервиращия? 

А) Първи                       Б) Втори 

 

Верният отговор е „Б”.  



На стр. 54 от Правилника- Тълкувания , Игра със скъсан кордаж е пояснено:  Ако 

посрещащият играч скъса кордажа на своята ракета при опит да върне първия сервис на 

своя опонент, който е бил обявен за преиграване, то 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,(или на двойки да си 

размени ракетата с партньора си своевременно), при което сервиращият, ще изпълни 

втори сервис. 

 

В горния случай посрещащия не нарушава ритъма на сервиране и за това трябва да се 

изпълни втори сервис. 

 

 

4. Играч е разочарован от това, че често греши първия  си сервис. При резултат 15:30, той отново 

бърка първия си сервис. След което,  намирайки се в позиция за сервис той изважда втората 

топка и ядосано  я изстрелва извън очертанията на тенис комплекса. След това се приготвя да 

сервира втори  сервис. Какво трябва да обяви съдията, ако до този момент играча не е бил 

наказван? 

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

удара по топката се счита за изпълнение на втори сервис.   

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

втори сервис.  

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

сервис. 

 

Верният отговор е „А”.  

Тук дискусията е дали изстрелването на топката се счита за изпълнен втори сервис.  

Съгласно Правилата по тенис  стр. 7 - 16. Сервис  

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 на сервиса се смята за 

завършено в момента, в който ракетата удари или пропусне да удари топката. 

В описаната по-горе ситуация се смята, че действието на състезателя, ще се счита като 

изпълнение на втори сервис, тъй като той е застанал в позиция за сервиране и е ударил 

топката в посоката на своя опонент. 

 

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

колчето поединично и попадне в правилното сервис поле? 

А) Играчът отново изпълнява първи  сервис (лет) 

Б) Играчът изпълнява втори сервис 

В) Играчът губи точката 

 

Верният отговор е „Б“. 



Съгласно Правилата по тенис стр. 8 правило 19. Грешка при изпълнение на сервис 

(фолт). Сервисът е погрешно изпълнен, когато: 

в.  След изпълнение на сервис, топката докосне постоянно съоръжение, допълнително 

или основно колче на мрежата преди да е достигнала повърхността на  корта;  

 

 

6. Професионален  тенис. Играч изпълнява втори сервис. Топката докосва мрежата, попада в 

полето за сервиране, съдията на стол го обявява в аут, но веднага се коригира и го обявява за 

добър. Кой сервис трябва да изпълни сервиращия? 

А) Първи                        Б) Втори 

 

Верният отговор е „Б“. Правила по тенис  23. Преиграване /лет/. 

При всички случаи, когато е обявено преиграване, освен при преиграване на  втория сервис, 
трябва да бъде преиграна цялата точка. 

 

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

продължи играта?  

А) Предупреждение за бавене на играта – Time Violation 

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

Delay of game 

В) Няма наказание 

 

Верният отговор е „Б”.Когато има забавяне на играта  в резултат на: * здравен 

проблем(след оказана лекарска помощ), **отказ за игра(след спор относно правилата със 

съдията) или ***ненавременно завръщане на корта (след посещение на тоалетна на 

собствено време), играчът ще бъде наказан с Delay of game според  “Точковата Наказателна 

Скала”: Предупреждение,Точка,Гейм  и т.н.  

 

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

това докосва партньора на посрещащия играч. Какво обявява съдията? 

А) Втори сервис 

Б) Точка  за сервиращия отбор 

 

Верният отговор е „Б“. 

В мачовете при юношите и девойките се приема, че когато топката при сервис докосне 

мрежата играта продължава, поради което докосването ѝ  до някой от противниковия 

отбор води до загуба на точката. 

 

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

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

трябва да вземе съдията на стол? 



А) Обявява преиграване на точката 

Б) Точка за „Б“- първоначалното отсъждане остава 

 

Верният отговор е „Б“.Стр. 40  

3.Начин за извършване на  проверка на белега на топката 

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. 
 

 

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

е бил готов. Кой сервис трябва да изпълни сервиращият? 

А) Първи                               Б) Втори 

 

Верният отговор е „Б“. 

Правила по тенис стр. 9 - 21.Кога трябва да се изпълнява/посреща сервис. 

Играчът, който изпълнява сервис, не трябва да сервира преди посрещащият играч  да е 
готов. 
Посрещащият играч, трябва да се съобразява с темпото на изпълнение на сервис от страна 
на сервиращия 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. 
 
11.Състезател има право да извика Главния съдия само, ако не е съгласен с тълкуването на 

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

А) Вярно                               Б) Грешно 

 

Верният отговор е „А“. 

Съгласно правилата по тенис, съдията на стол е крайна инстанция по всички въпроси, 

които са свързани с фактите в корта, а главният  съдия – по всички въпроси, които са 

свързани с прилагането на правилата. 

Съдията на стол е длъжен да вземе отношение по Правилата ако бъде попитан от 

състезателя, но крайното решение е на главния съдия. 

 

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

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

трябва да направи съдията на стол? 

А) Да извика незабавно Главния съдия 

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

полетата 

В) Да откаже да извика Главния съдия   

 



Верният отговор е „В“. стр.39  Тълкуване и прилагане на правилата за тенис 

Съгласно правилата за тенис, съдията на стол е крайна инстанция по всички въпроси, 

които са свързани с фактите в корта. 

 

 

 

 


