Годишен тест за 2021 година
1. Какво наказание трябва да получи състезателят, който не е готов да
играе, след като е завършило 3 минутното прекъсване, по време на което
му е била оказана медицинска помощ за първи път?
А. Предупреждение за нарушаване на Кодекса на поведение:
забавяне на играта : Code Violation , Warning , Delay of game.
Б. Предупреждение за забавяне на играта: Time Violation, Warning.
В. Не получава наказание.
2. Може ли състезателка ,която играе в юношески турнир на ITF до 18
години и е скъсала кордажа на последната си ракета, да продължи да
играе с нея, докато ѝ донесат друга здрава ракета?
А. Да.
Б. Не.
3. Какво трябва да обяви съдията на стол, ако състезател изпълни
втори сервис, когато посрещачът не е готов?
А. ”Let” втори сервис.
Б. ”Let” първи сервис.
4. Състезателят иска прекъсване, за да отиде до тоалетната след
завършване на загрявката, преди мача да е започнал. Отразява ли се това
на правото му да ползва такова прекъсване по време на мача?
А. Да.
Б. Не.
5. Топките трябва да се сменят в началото на 3 -ия сет.Съдията
забравя да ги смени и открива това при 30-15 в първия гейм от третия
сет.Какво е правилното решение?
А. Да се сменят топките незабавно.
Б. Да се сменят топките след приключването на гейма.
В. Да се сменят топките преди започването на третия гейм.
6. След ретур на състезателя А топката докосва обувката на Б, който
се намира зад основната линия. Какво решение трябва да вземе съдията
на стол?
А.Точка за А.
Б.Точка за Б
В.Точката се преиграва
7. При мач по двойки, може ли партньорът на посрещащия състезател
да застане в полето в което трябва да се сервира?
А. Да.
Б. Не.

8. Състезателят А вижда, че топка от съседния корт навлиза в полето
на неговия опонент. Въпреки това, той прави ретур, при което топката
попада в мрежата. Има ли право този състезател след това да поиска от
съдията на клетка преиграване на точката, тъй като топката му е
попречила?
А. Да

Б. Не

9. Имат ли право състезателите да направят нов избор по отношение
на поле и сервис при подновяване на мач, който е бил отложен преди да е
започнал?
А. Да
Б. Не
10. Има ли право състезател да премине от другата страна на
мрежата, за да провери белега на своя топка, която съдията на стол е
отсъдил „аут“?
А. Да
Б. Не
11. По време на разиграване, топка навлиза в корта. Съдията
прекъсва играта и обявява преиграване на точката, в която сервиращият е
сгрешил първия си сервис.
Кой сервис трябва да изпълни той при това преиграване?
А. Първи Б. Втори
12. Играе се мач по двойки между отборите на А/Б и В/Г, който се
провежда „без предимство“в гейма. При достигане на равенство в гейма
(„решаваща точка“) В и Г избират да посрещат в „дюс“ полето. След
направено от съдията на линия погрешно отсъждане, съдията на стол
обявява преиграване на точката. Имат ли право посрещащите състезатели
В и Г да променят направения преди това избор и да посрещат в другата
половина на корта?
А.Да
Б.Не
13. Първият сервис на състезателя А попада в мрежата, след което се
връща обратно в неговото поле и се спира в близост до линията на полето
за сервиране. Състезателят А решава да не я махне оттам и изпълнява

втория си сервис. По време на разиграването, под действието на вятъра
топката започва да се търкаля към него. Състезателят А спира играта и
иска точката да се преиграе, тъй като търкалящата се към него топка му
пречи. Какво решение трябва да вземе съдията на стол?
А.Да обяви преиграване на точката.
Б.Да обяви преиграване на точката, като предупреди А, че ако това се
случи отново по време на мача, той ще загуби точката.
В.Състезателят А губи точката.
14. Мачът се играе на червен корт. Състезателят Б, връща топката
високо над мрежата, при което тя пада много близо до страничната линия.
Състезателят А, който се намира близко до нея я поглежда и изпълнява
удар над глава („смач“), който бърка. Веднага след удара състезателят А
поглежда към белега от топката и настоява съдията на стол да го провери.
Какво трябва да направи съдията на стол?
А.Проверява белега и ако той е „аут“, присъжда точката на А.
Б.Присъжда точката на Б.
15. При 5-4 в тайбрека по време на мач по двойки ( А и Б с/у Г и Д)
играчът Б изпълнява сервис вместо А. Като съдия на стол вие забелязвате
грешката в реда на сервиране, след като играча е сервирал и е спечелил
една точка. Какво е вашето отсъждане?
А. Продължавате игра с променения ред на сервиране
Б. Играч А ще сервира 5-4
В. Играч Б ще сервира 5-4
Г. Играч А ще сервира 6-4
16. В мач на юноши по двойки започва трети сет. При резултат 3:0
гейма за А&Б, състезателите разбират, че вместо мач тайбрек, като е било
обявено в наредбата са изиграли обикновени геймове. Съдията на клетка,
е извикан за да реши казуса . Какво трябва да бъде неговото решение?
А.Продължават сета до края (тайбрек сет)
Б.Започват мач тайбрек
B.Присъжда победата в мача на А&Б
17. В мач поединично между мъже на червен корт, състезателят А
изпълнява първи сервис, който е “fault”. При изпълнение на втория
сервис, топката докосва мрежата и попада в близост до линията. Съдията

на стол обявява “fault” и веднага след това се коригира, тъй като вижда, че
белега на топката докосва линията.Какво обявява съдията на стол?
А.Първи сервис
Б.Втори сервис
18. Играе се мач поединично със съдия на стол. Състезателят А смята,
че Б е върнал топката, след като тя се е ударила два пъти в корта, спира
играта и настоява, че е спечелил точката. Съдията на стол не е обявил
нищо. Какво е правилното решение?
А.Точка за А
Б.Точка за Б
В.Точката се преиграва

19.По време на финална среща по двойки жени, играят отборите на
А&Б срещу В&Г. Състезателката А изпълнява втори сервис.
Състезателката В, която е партньорка на посрещащата състезателка Г,
обявява на висок глас докосването на мрежата(net) от сервираната топка
и вдига ръка. Съдията на стол не е обявил нищо.Двата отбора са спрели
играта и очакват неговото решение.Какво трябва да бъде то?
А.Първи сервис
Б.Втори сервис
В.Точка за А&Б
20.В мач по двойки юноши, 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
21. 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.

22. 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“
23. 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
24. Ако с действията си посрещача умишлено бави сервиращия,
какво трябва да предприеме съдията на стол?
А. Ако това е в рамките на разрешените 25 сек. нищо
Б. Да даде предупреждение, за забавяне на играта
В. Да даде предупреждение, за нарушаване на кодекса на поведениенеспортсменско поведение.
25. 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
26. По време на тайбрек в мач поединично при резултат 3:2 вместо
„А“ сервира Б и резултата става 3:3. Кой ще сервира следващата точка?
А. „А“
Б. „Б“
В. Точката трябва да се преиграе.

27. Мач на червен корт. Съдията на стол обяснява на играча, че
белега е неясен и не може да бъде прочетен. Играчът иска Главния съдия
да дойде за да прочете белега. Възможно ли е това?
А. Да
Б. Не
28. След като е загубил точката, играча отива при съдията на стол и му
дава топката, която е мокра. Какво трябва да направи съдията?
А. Да извади топката от игра.
Б. Да преиграе точката.

Въпроси за Главни съдии
29. Състезател завършва мача си по единично и по програма трябва
да играе двойки в същия ден. Мачът му по единично е продължил 1 ч. 10
мин. Каква е минималната почивка,която той може да получи?
А. Половин час.
Б. Един час.
В. Един час и половина.
30. На държавен турнир с основна схема 32 и открита квалификация
(за 8 места) има заявени общо само 29 юноши. В този случай има ли
записване за квалификация:
А. Не, всички юноши влизат директно в основна схема,
Б. Да, за всички след 24-тия в списъка на приетите и за незаявени
състезатели;
В. Да, но само за незаявени състезатели, заявените влизат директно в
основна схема.
31. В списъка на приетите в квалификацията състезатели № 16 и №
17 имат едно и също класиране. В предходната ранглиста № 16 е заемал
същата позиция, а № 17 е бил на 11 позиция. № 16 е участвал в 3 турнира,
а № 17 – в 2. Тъй като квалификацията е за 8 места в основната схема, кой
от двамата състезатели трябва да бъде последният поставен в
квалификацията?
А. Състезател № 16.
Б. Състезател № 17.
32. Има ли право състезател, който не е играл мача си поединично
поради болест, да продължи участието си в турнира по двойки?

А. Да, само ако състоянието му се е подобрило и след разрешение от
лекаря
Б. Не
33. Колко дни трябва има записване за „щастлив губещ“ ако
основната схема е 48 и всеки ден се играе по 1 кръг?
А. Записването е само първия ден, до 30 мин преди началото на мачовете
Б. През първия и втория ден до 30 мин преди началото на мачовете.
34. С колко време разполага един състезател за да приведе
екипировката си във вид, който да отговаря на изискванията на Кодекса
за поведение ?
А. до 5 мин
Б. до 10 мин
В. до 15 мин
35. Трябва ли Главния съдия да изчака завършването на
квалификацията и тогава да изтегли основната схема, за да може
състезател с WC, идващ от квалификацията, да бъде поставен в основната
схема?
А. Да, задължително трябва да изчака.
Б. Не
В. Да, но само ако това не пречи на програмата на турнира.
Моля да изпратите отговорите си под формата на обикновен имейл във
формат 1. А 2. Б 3. В и т.н. на lbadinski@gmail.com
Сканирани страници няма да се проверяват.
Краен срок 31.12.2020 год.

