
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. 
Стр. 28 и 29 

4. Непрекъснатост на играта/ бавене на играта. 
 TIME VIOLATION / DELAY OF GAME 

Внимание: 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.  

 
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. 
Стр. 55 

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 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. 

 
 
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. 
Стр. 9 

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.  

 
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. 
Стр. 46 
6.4. Прекъсване за ползване на тоалетна/смяна на облеклото 

На играчите е разрешено да напуснат корта в рамките на необходимото им време 
само за ползване на тоалетна/смяна на облеклото или и двете. 

Прекъсване за ползване на тоалетна може да се вземе след завършване на сет, а за 
смяна на облеклото само при завършване на сет. 

В мачовете по единично, на играчите 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 брои за едно от 
разрешените прекъсвания за отбора. 

Правото за прекъсване за ползване на тоалетна от даден играч не зависи от това 
дали неговия опонент е напуснал 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 са длъжни да използват тоалетната най-близо до корта им. От тях се очаква 
да носят със себе си на корта всичко необходимо като екипировка. 

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) ”). 

При злоупотреба с това правило играчът се наказва съгласно Кодекса за поведение 
(„неспортсменско поведение“). 

 
 

 
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. 
 
Стр. 13 
 



и. Ако топките не са сменени в определената последователност, грешката ще бъде 
коригирана, когато играча/отбора, който е трябвало да сервира с нови топки е отново 
на ред да сервира. След това се запазва първоначално определената 
последователност за смяна на топките. Топките не могат да бъдат сменяни, ако гейма 
вече е започнал. 

 
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 
Стр. 9 

24.Играчът губи точка. 
и. Докато е в игра, топката докосне играча или нещо, което той носи или е облякъл, 

с изключение на неговата ракета; или 
 
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. 
Стр. 12 

Пети случай: Къде в корта при игра по двойки е разрешено да застанат партньорите 
на сервиращия и на посрещащия играч? 

Решение: Партньорите на сервиращият и посрещащият играч могат да застанат 
навсякъде от тяхната страна на мрежата във или извън очертанията от корта. Ако играч 
пречи на противника си, се прилага правилото за възпрепятстване. 

 
 

 

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 

Стр. 41 

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 случая А вижда, че топката влиза от съседен корт, но продължава да играе.   

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 

Стр. 6  
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, като всеки един от двамата 
играчи/двойки може да направи нов избор.  

 

 

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 

Стр. 41 

и. Играчът няма право да премине в другата половина на корта, за да провери 
белега на топката, ако има съдия на стол. Наказанието за това действие, съгласно 
Кодекса за поведение е „Неспортсменско поведение”. 

 

 

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 

Стр. 51 

11.2.Възпрепятстване, дължащо се на причина извън корта. 
Ако играчът е бил възпрепятстван от събитие, което е извън неговия контрол 

(търкаляща се топка идваща 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. 

 

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 

След като посрещащият отбор е взел решение в коя половина ще посреща, той 

няма право да променя избора си.  

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. 



 „А“ няма право да спира играта, защото е имал възможност да отстрани топката, но 
поради небрежност, не го е направил. 
 

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. 
Съдиите не трябва да дават втора възможност на един играч да спечели една и съща 
точка. „А“ е имал възможност да спре и да поиска проверка на белега, но е 
продължил да играе. 
 

15. При 5-4 в тайбрека по време на мач по двойки ( А&Б с/у Г&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 
Стр. 12 Коригиране на грешки 

в. При “стандартен” гейм, ако играчът сервира извън реда си, то това трябва да се 
коригира незабавно след като се установи допуснатата грешка. Ако геймът е завършил 
преди да се открие грешката, то редът за сервиране ще се запази 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 партньора си, то 
грешката се коригира незабавно, а сгрешения сервис се зачита. 
 

 

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 

Стр. 13 Коригиране на грешки 
з. Ако е било прието срещата да завърши с “мач тай-брек” (до 10 точки), но 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 мача. Ако резултата достигне 2:2 гейма, тогава 
мачът се решава с  “мач тай-брек” (до 10 точки). 
 



 
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 

Когато съдията на стол се коригира точката трябва да се преиграе. В случая обаче има 

обявен  „лет“, затова се преиграва само втория 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 

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).  

Когато съдията не е видял или не е обявил нищо, играта трябва да продължи. 
Играчът  А няма право да спира играта и да претендира, че топката се е ударила два 
пъти в корта, ако съдията не е казал нищо.   

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 

Единствено съдията на стол е отговорен за всички обявявания на корта. 

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 

При юношите, след сервис лет, играта продължава. Понеже топката е в игра, 

посрещащия отбор губи точката. 



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. 

Когато съдията на стол се коригира точката трябва да се преиграе. 

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“-този участък от мрежата е постоянно съоръжение 

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 мач по единично се провежда с мрежа за двойки и допълнителни колчета, то 
тогава основните колчета и частта от мрежата извън допълнителните колчета,  се 
считат за постоянно съоръжение. 

 

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 
3.Начин за извършване на  проверка на белега на топката 
Стр. 40 
в. Когато съдията на стол реши да направи проверка на белега на топката, той 

трябва да слезе от стола и да я извърши сам. Ако той е загубил белега, трябва да 
помоли съответния съдия на линия да 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. 

 
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 поведение- 

неспортсменско поведение. 

Тъй като действията на посрещача са умишлени, той нарушава кодекса на 

поведение и следва да бъде предупреден. 



 

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 

 
 
Стр. 44  
Общо две последователни медицински прекъсвания могат да бъдат разрешени от 

Главния съдия или съдията на стол при особени случаи, при които  спортния 
физиотерапевт 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 спортния физиотерапевт, 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. 
 

 

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. 

Стр. 12 

27. Коригиране на грешки. 
г. При ”тай-брек” гейм, ако 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. 
 

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 
Стр. 21 

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).  

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, затова отсъждането на съдията на стол е окончателно. 

 
 
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. 
Ако топката е спукана, тогава точката трябва да се преиграе. 
 
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. 
Стр. 42 

Когато е необходимо играч да участва в повече от един мач в един и същи ден 
(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 60 минути:  30 минути 

 Ако е играл между 60 и 90 минути:                  60 минути  

 Ако е играл повече от 90 минути :  90 минути 
 
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  
Стр. 45 

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 нивото на игра. 
 

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. 
Тъй като схемата е 48 първите 16 поставени имат bye. Ако поставен играч, се откаже 
преди да е изиграл първия си мач, неговото място се заема от щастлив губещ.   

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 
Стр. 37 

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.  
 

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. 
Например ако квалификацията завършва, а основната схема започва в един и същи 
ден, за да може да направи програмата за следващия ден, Главния съдия трябва да 
изтегли основната схема и не може да чака края на квалификацията. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


