Na finalu zimskega državnega prvenstva v dvojicah, kjer velja pravilo No-Ad (odločilna
točka), se dvojica, ki sprejema servis, odloči, da mora server nasprotne dvojice servirati
v desno stran servisnega polja. Med igranjem odločilne točke se s sosednjega igrišča
prikotali žogica, zato sodnik na stolu dosodi ponavljanje. Ali lahko dvojica, ki brani,
pred ponavljanjem odločilne točke spremeni svojo odločitev in zahteva, da server
nasprotne dvojice servira v levo stran servisnega polja?
A. Da
B. Ne
Ste vrhovni sodnik na RR turnirju. Žreb opravite v petek ob 17.00. V konkurenci
dečkov do 12 let je bilo izžrebanih 29 igralcev v 8 skupin. V 2., 5. in 6. skupini je po eno
prosto mesto. Po opravljenem žrebu ste zvečer prejeli telefonski klic, kjer vam trener iz
TKTA zagotavlja, da je osebno prinesel pozni prijavi na klub za dva svoja igralca.
Pokličete klub in resnično se ti dve prijavnici najdeta. Ugotovite, da je prišlo do
administrativne napake. V nobeni izmed skupin, kjer imate prosto mesto ni nobenega
igralca iz kluba TKTA. Ali boste ta dva igralca iz kluba TKTA uvrstili v tekmovanje in
kako?
A. Ne bomo jih uvrstili v tekmovanje, ker smo prepozno ugotovili administrativno
napako.
B. Uvrstili jih bomo v tekmovanje in žrebali v katero skupino ju bomo postavili.
C. Uvrstili jih bomo v tekmovanje in ju postavili v 2. in 6. skupino.
D. Uvrstili jih bomo v tekmovanje in ju postavili v 5. in 6. skupino.
E. Uvrstili jih bomo v tekmovanje in ju postavili v 2. in 5. skupino.
Na poletnem OP turnirju za dekleta do 18 let se igrajo kvalifikacije na dan glavnega
turnirja. Igra se 7 kvalifikacijskih tekem. Razpoložljivih imamo 8 igriščih. Druga
nosilka kvalifikacij, ki igra tekmo kvalifikacij, je uvrščena na lestvici do 18 let na 6
mesto, kar bi pomenilo, da bi bila lahko nosilka tudi v glavnem turnirju. Ali naj vrhovni
sodnik žreba glavni turnir pred koncem kvalifikacij ali ne?
A. Vrhovni sodnik mora žrebati glavni turnir pred koncem kvalifikacij, saj bi imel
drugače prazna igrišča.
B. Vrhovni sodnik naj bi žrebal glavni turnir saj potem, ko odigra kvalifikacijsko tekmo
igralka, ki bi lahko bila nosilka v glavnem turnirju.
C. Vrhovi sodnik naj bi počakal, da se kvalifikacije do konca zaključijo in nato žreba
glavni turnir.
D. Nič od zgoraj omenjenega, saj v tem primeru ne bi dovolili kvalifikacij na dan
glavnega turnirja.

Na masters TZS v posamezni kategoriji so neposredno uvrščeni:
A. 10 najvišje uvrščenih tekmovalcev v posamezni kategoriji na lestvici TZS in 2
tekmovalca s statusom nižje kategorije.
B. 12 najvišje uvrščenih tekmovalcev v posamezni kategoriji na lestvici TZS.
C. 10 najvišje uvrščenih tekmovalcev v posamezni kategoriji na lestvici TZS in 2
tekmovalca s povabilom.
Na tekmovanju OP 16 let, kjer ste v vlogi vrhovnega sodnika, opazite tekmovalca, ki
prihaja na prizorišče močno šepajoč, komaj lahko stopi na desno nogo. Ta tekmovalec je
na razporedu za igro prvo prosto igrišče.
A. Igralca boste pustili, da poskusi odigrati svoj dvoboj, saj niste zdravnik.
B. Igralcu prepoveste nastopanje in njegovega nasprotnika uvrstite v naslednji krog
tekmovanja.
Na ligaškem tekmovanju 1. moške lige z začetkom ob 9:15, vas trener gostujoče ekipe, ki
je izpolnil prijavo ekipe, obvesti, da dva igralca, ki sta vpisana na 1. in 3. mestu ekipe še
nista prispela na prizorišče, ker sta obtičala v prometu. Ob 9:15 jih še vedno ni na
predstavitvi.
A. Gostujočo ekipo obvestite, da boste registrirali ligaško tekmo z rezultatom 9-0 za
domačo ekipo.
B. Vprašali boste domačo ekipo, če bodo vseeno želeli odigrati tekmo.
C. Poklicali boste TRK, naj odloči, ali sme gostujoča ekipa igrati ali ne.
D. Poklicali boste UO TZS, da naj skličejo dopisno sejo v dobro slovenskega tenisa in
pustijo gostujoči ekipi odigrati tekmo.

