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1. Na DP 18 igralec v polfinalu posameznikov preda dvoboj pri rezultatu 3/5 zaradi
slabega počutja. Ali lahko ta igralec isti dan nastopi v polfinalu dvojic?
A. Da
B. Ne
2. Če igralec prejema zdravniško pomoč med menjavo strani in po 90 sekundah ni
pripravljen za igro, se ga kaznuje s:
A. Prekrškom časa.
B. Prekrškom vedenja.
3. Kot vrhovni sodnik na tekmovanju OP 16 dekleta prejmete do roka za prijave 29
prijav. Kaj naredite?
A. Objavite seznam in informacijo, da kvalifikacij ni. Pozno prijavljene igralke lahko na
tekmovanju nastopijo samo kot nadomestila.
B. Posvetujete se s TRK, ali naj zaprete turnir ali počakate na morebitne pozne prijave.
C. Objavite seznam in informacijo, da je 24 igralk uvrščenih neposredno v glavni turnir,
ostale so v kvalifikacijah in počakate na morebitne pozne prijave do ure, ko je
predviden žreb kvalifikacij.
4. Kot vrhovni sodnik ste klicani na igrišče zaradi nestrinjanja glede rezultata. Igralec A
trdi, da je 5/4 zanj, medtem ko igralec B trdi, da je 4/4. Strinjata se, da je A prvi serviral
in da je nazadnje serviral B. Kaj boste odločili?
A. 5/4 za A. Seštevek iger mora namreč biti lih.
B. 4/4. Igralca se namreč strinjata glede teh osmih iger, igre, ki je sporna, pa ne
priznamo.
C. Vprašamo ju, kako se je gibal rezultat v igrah in priznamo vse igre, ki so bile odigrane
pred nesporazumom, kasnejše pa razveljavimo.
5. Kot vrhovni sodnik ste klicani na peščeno igrišče zaradi spora glede odtisa. Igralec A
je pravočasno klical »out« na svoji strani na drugi servis igralca B, igralec B pa se s
klicem ne strinja. Odtis, ki ga kaže igralec A je očitno odtis stopala in ne žoge, medtem
ko je 5 cm stran svež odtis, ki se dotika črte. Kaj dosodite?
A.
B.
C.
D.

Ponavljanje točke.
Ponavljanje drugega servisa.
Točko igralcu A, saj vsak sodi na svoji strani.
Točko igralcu B, saj je očitno, da je pravi odtis tisti na črti.

6. Kot vrhovni sodnik ste klicani na igrišče zaradi nestrinjanja glede rezultata. Igralec A
trdi, da je 40/30, igralec B pa, da je 30/40. Po pogovoru ugotovite, da se ne strinjata, kdo
je dobil prvo točko v igri.
A. Igro naj začneta znova, saj se ne strinjata glede prve točke.
B. 30/30. Točke, glede katerih se strinjata, priznamo, sporne razveljavimo.
C. 40/30 za igralca B, ker vam je eden izmed gledalcev namignil, da igralec A goljufa.
7. Kot vrhovni sodnik ste klicani na peščeno igrišče zaradi pregleda odtisa. Igralec A je
klical »out« na svoji strani. Ugotovite, da je žoga dobra.
A. Točka se ponavlja.
B. Igralec A izgubi točko.
8. Igralec je pri rezultatu 15/30 dobil prekršek časa, opomin, ker ni serviral znotraj 20
sekund. Igralec nadalje zavlačuje s serviranjem in preteče nadaljnjih 20 sekund. Glavni
sodnik mu izreče:
A. Prekršek vedenja, nedovoljeno zavlačevanje, opomin.
B. Prekršek časa, kazenska točka; 15/40.
9. Kot vrhovni sodnik ste klicani igrišče s trdo podlago. Igralec A je klical »out« na svoji
strani, žogo pravilno vrnil v igrišče in takoj za tem popravil svojo odločitev, da je žoga
dobra.
A. Igralec A izgubi točko.
B. Če se je to zgodilo prvič, se točka ponavlja.
10. Rok za vpis srečnih poražencev je do 8:30. Vrhovni sodnik zaradi okvare avtomobila
zamudi in na prizorišče tekmovanja pride šele ob 8:45.
A. Rok za vpis vrhovni sodnik podaljša do 9:15 ure.
B. Vrhovni sodnik vzame list, kamor so se vpisovali srečni poraženci in sprejme tiste, ki
so vpisani. Ostalim ne dovoli vpisa.
C. Rok za vpis se podaljša do prihoda vrhovnega sodnika.
11. Na peščenem igrišču mora igralec, ki kliče »out«, zmeraj pokazati odtis, drugače
izgubi točko.
A. Da.
B. Ne.

12. Igralec telefonira vrhovnemu sodniku na prizorišče tekmovanja in ga prosi, da naj
ga vpiše v obrazec za vpisovanje, saj je imel manjšo okvaro na avtomobilu in bo malo
zamudil.
A. Vrhovni sodnik igralca sme vpisati.
B. Vrhovni sodnik igralca ne sme vpisati.
13. Pozno prijavljen igralec je lahko nosilec v glavnem turnirju.
B. Da
C. Ne
14. Na tekmovanjih, kjer ni zagotovljen uradni zdravnik, so tekmovalci prav tako
upravičeni do odmora za zdravniško pomoč.
A. Da. Nudijo si jo lahko sami, lahko jim ob prisotnosti vrhovnega sodnika pomagajo
starši, trenerji, ali kdorkoli drug, ki je na voljo.
B. Ne.
C. Da. Pomoč si lahko nudijo le sami.
15. Na RR tekmovanju ste kot vrhovni sodnik pogosto klicani na igrišče zaradi številnih
sporov med igralkama. Obe igralki vas prosita, da sodite tekmo do konca. Ustrezni
sodniški stol je ob igrišču.
A. Sedete na sodniški stol in sodite tekmo do konca.
B. Poveste igralkama, da lahko nekaj časa stojite ob igrišču in popravljate morebitne
očitne napake, da pa tekme ne boste sodili kot glavni sodnik.
C. Poveste igralkama, da je to tekma brez glavnega sodnika in se vrnete v pisarno.
16. Ste vrhovni sodnik na DP 14. Tekmo četrtfinala, ki jo sodi dokaj neizkušen glavni
sodnik, spremljate ob igrišču. Glavni sodnik kliče »out« tesno žogo na osnovni črti.
Igralec A, v katerega škodo je klic, zahteva pregled odtisa. Opazite, da igralec B obkroži
napačni odtis, ki je 15 cm stran od pravega. Glavni sodnik gre na pregled odtisa,
pregleda odtis, ki ga je pokazal B in dosodi »out«. Igralec A vas pogleda in zahteva, da
popravite napako glavnega sodnika, saj ste vendar videli očitno napako.
A. Popravite odločitev glavnega sodnika, saj je bila očitno napačna in dosodite
ponavljanje.
B. Popravite odločitev glavnega sodnika in ga pošljete na pregled pravega odtisa.
C. Popravite odločitev glavnega sodnika in sami preverite pravi odtis.
D. Gre za vprašanje dejstev, kjer ima zadnjo besedo glavni sodnik, zato ne spreminjate
odločitve glavnega sodnika.

17. Ste vrhovni sodnik na DP 18. Med daljšo izmenjavo žog se na igrišče prikotali žoga s
sosednjega igrišča. Preden jo glavni sodnik opazi, igralec A zakliče »stop« in zahteva
ponavljanje. Glavni sodnik prikima in objavi, da se točka ponavlja. Igralec B zahteva
vrhovnega sodnika.
A. Gre za vprašanje dejstev, kjer ima zadnjo besedo glavni sodnik, zato ne spreminjate
odločitve glavnega sodnika.
B. Na tekmi z glavnim sodnikom igralec ne sme sam prekinjati igre, zato A izgubi točko.
18. Na ligaškem srečanju kapetan ene izmed ekip glasno zavpije »zgreši, idiot!«, tik
preden žogo udari igralec nasprotne ekipe, ki nato zgreši. Glavni sodnik mora:
A. Točko zaradi oviranja dodeliti nasprotni ekipi in kaznovati kapetana s prekrškom
vedenja.
B. Zaradi nenamernega oviranja dosoditi ponavljanje.
C. Pustiti točko in opozoriti kapetana, naj tega v prihodnje več ne počne.
19. Dvojica je diskvalificirana zaradi prekrškov vedenja. Igralec A je povzročil dva
prekrška (opomin – slišne nespodobnosti; kazenska točka – verbalna žalitev), igralec B
pa je naredil tretji prekršek (kazenska igra – nedovoljeno zavlačevanje po poškodbi) in
zadnji prekršek (diskvalifikacija – verbalna žalitev). Oba igralca igrata v konkurenci
posameznikov.
A.
B.
C.
D.

Noben od njiju ne sme nadaljevati v konkurenci posameznikov.
Igralec A ne sme nadaljevati v konkurenci posameznikov.
Igralec B ne sme nadaljevati v konkurenci posameznikov.
Oba igralca smeta nadaljevati v konkurenci posameznikov.

20. V tekmi dvojic AB proti CD igralec A udari lob. C medtem, ko je žoga v zraku,
zavpije »out«, D pa teče za njo in jo uspešno vrne.
A. Igra se nadaljuje.
B. Točko dobita AB, saj je C s svojim klicem oviral nasprotnika.
21. Ste vrhovni sodnik na DP člani. Pomočnik vrhovnega sodnika je zadolžen za 2
igrišči. Igralca ga pokličeta, da pregleda odtis. Eden izmed igralcev se ne strinja z
odločitvijo. Ali lahko zahteva, da pride na pregled odtisa še vrhovni sodnik?
A. Da.
B. Ne.

22. Ste vrhovni sodnik na DP 18. V petek po kvalifikacijah opravite žreb za glavni
turnir. Igralec A, ki bi po razporedu moral igrati naslednji dan ob 10:00, ne pride na
tekmovanje. Zvečer vas pokliče njegov trener in pove, da je zbolel in da bo poslal
zdravniško opravičilo.
A. Ker se igralec ni odjavil s tekmovanja pred predvideno tekmo oziroma ni sporočil
vrhovnemu sodniku, da ga ne bo, zdravniškega opravičila disciplinski sodnik ne bo
upošteval.
B. Disciplinski sodnik bo upošteval opravičilo.
23. Pri prvem servisu, ki je zadel mrežo, se letvica za igro posameznikov premakne in
pade na tla. Branilec jo gre takoj po servisu postaviti nazaj na pravo mesto. Ker igralca
nista prepričana, ali je prvi servis ali ne, pokličeta vrhovnega sodnika.
A. Vrhovni sodnik najprej vpraša koliko časa je trajala prekinitev. Če več kot eno minuto,
potem dosodi prvi servis.
B. Vrhovni sodnik dosodi drugi servis, saj bi bilo enako, če bi med prvim in drugim
servisom prišla na igrišče žogica z drugega igrišča.
C. Vrhovni sodnik dosodi prvi servis.
24. Na tekmi, ki se igra s pravilom NoAd (brez prednosti) se branilec postavi na levo
stran za sprejem servisa. Sredi točke pride žoga s sosednjega igrišča, zato se točka
ponavlja. Ali lahko branilec, ker se točka ponavlja, ponovno izbira, kje bo branil?
A. Da.
B. Ne.
25. Ali lahko v kakšnem primeru o vrstnem redu v skupinah na RR turnirjih odloča
žreb?
A. Da.
B. Ne.
26. Vrhovni sodnik lahko od glavnega zahteva, da izreče igralcu prekršek vedenja.
A. Ne. Gre za vprašanje dejstev, zato je glavni sodnik zadnji, ki odloča o prekrških
vedenja.
B. Da.

27. Na zimskem turnirju do 12 let se je zadnje srečanje prvega dne glavnega turnirja
končalo ob 22:40 uri. Igralec Z, ki je to srečanje dobil, igra naslednji dan četrtfinale z
igralcem W iz domačega kluba. Organizator želi, da domač igralec W igra četrt finalno
srečanje ob 10:00 uri.
A. Četrtfinale med Z in W bo ob 10:00 uri.
B. Četrtfinale med Z in W bo ne pred 10:40 uro.
C. Četrtfinale med Z in W se lahko odigra, kadar koli to želi organizator.
28. Med točko v igri posameznikov žoga zadene nosilec mreže za igro dvojic in pravilno
pade v igrišče.
A. Točka se nadaljuje.
B. Igralec, ki je udaril žogo, izgubi točko.
29. V igri posameznikov igralec A z drugim servisom zadene letvico za igro
posameznikov, od katere se žoga odbije v pravilno servisno polje.
A.
B.
C.
D.

Igralec A izgubi točko.
Točka se ponavlja, igralec A ima prvi servis.
Ponavlja se drugi servis.
Igra se nadaljuje.

30. Dvoboj se igra na trdi podlagi brez linijskih sodnikov. Igralec X udari žogo, ki je
igralec Y ne more vrniti. Glavni sodnik ni prepričan ali je žoga dobra, vendar kljub
temu dosodi točko igralcu X. Igralec Y se pritoži glavnemu sodniku, češ da je bila žoga
zunaj in temu pritrdijo tudi nepristranski gledalci. Glavni sodnik spremeni svojo
odločitev in dodeli točko igralcu Y, nakar se pritoži igralec X in pravi, da glavni sodnik
ne sme spremeniti odločitve. Igralec X zahteva vrhovnega sodnika.
A. Glavni sodnik ne pokliče vrhovnega sodnika, ker gre za vprašanje dejstev.
B. Glavni sodnik pokliče vrhovnega sodnika.
31. V kvalifikacijah OP 16 imamo samo 7 igralcev, ki so uvrščeni na lestvici do 16 let. 8.
nosilca lahko vrhovni sodnik določi na podlagi uvrstitve na lestvici nižje starostne
kategorije.
A. Drži.
B. Ne drži.

32. Med igro posameznikov igralec A teče na kratko žogo, ki jo pravilno vrne v igrišče,
nakar se, medtem ko je žoga še v igri, dotakne mreže med letvico za igro posameznikov
in nosilcem mreže za igro dvojic.
A. Igralec A izgubi točko.
B. Igra se nadaljuje.
33. V srečanju dvojic po prvem zgrešenem servisu igralec A odide do svojega partnerja,
igralca B, ki stoji blizu mreže. Pogovarjata se nekaj sekund, nakar se igralec A vrne na
osnovno črto, da bi serviral drugi servis. To se je zgodilo prvič. Kaj mora storiti asistent
vrhovnega sodnika, ki spremlja srečanje ob igrišču?
A. Dvojici izreče opozorilo (soft warning) ob naslednji menjavi strani. Če se to nadaljuje
(prekinitve med prvim in drugim servisom), jima nato izreče prekršek vedenja.
B. Dvojici izreče opozorilo (soft warning) ob naslednji menjavi strani. Če se to nadaljuje
(prekinitve med prvim in drugim servisom), jima izreče prekršek časa.
C. Dvojici takoj izreče prekršek vedenja.
D. Dvojici takoj izreče prekršek časa.
E. Nič.
34. Kako mora vrhovni sodnik določiti vrstni red vpisanih srečnih poražencev?
A. Med vsemi igralci, ki so igrali kvalifikacije žrebamo vrstni red srečnih poražencev.
B. Izmed tistih, ki so izgubili v zadnjem krogu kvalifikacij in so vpisani izžrebamo vrstni
red.
C. Nadomestila imajo pri uvrstitvi v glavni turnir prednost pred srečnimi poraženci.
D. Igralci, ki so izgubili v zadnjem kolu kvalifikacij imajo prednost, njih pa razvrstimo
glede na mesto na jakostni lestvici.
35. Na ligaški tekmi domača ekipa ni priskrbela gostujoči ekipi rabljenih žog in ni
omogočila ogrevanja zaradi zasedenosti igrišč. Gostujoča ekipa ne želi odigrati srečanja.
A. Vrhovni sodnik sporoči gostujoči ekipi, da mora odigrati srečanje in da bo
pomanjkljivosti zapisal v ligaški zapisnik.
B. Vrhovni sodnik zahteva ob 9:00 od domače ekipe rabljene žoge in dovoli gostujoči
ekipi 30 minut ogrevanja.
C. Vrhovni sodnik izreče domači ekipi prekršek vedenja.
D. Vrhovni sodnik potrdi zahtevo gostov in registrira tekmo z rezultatom 9 proti 0 za
gostujočo ekipo.

36. Igralec je bil diskvalificiran na tekmi posameznikov zaradi prekrškov vedenja
(opomin – nedovoljeno zavlačevanje po poškodbi; kazenska točka – zloraba loparja;
kazenska igra – nedovoljeno zavlačevanje po poškodbi; diskvalifikacija – nedovoljeno
zavlačevanje zaradi izgube moči). Ali lahko tekmovalec nastopi v konkurenci dvojic?
A. Da.
B. Ne.
37. Na poletnem turnirju se začne prvi krog turnirja v soboto ob 9:00. Kvalifikacij ni
bilo. Turnir je polno zaseden. Ob 8:15 se nam pride vpisati igralec kot nadomestilo. Na
igrišču 1 sta se začela ogrevati 1. nosilec in njegov nasprotnik. Med ogrevanjem si 1.
nosilec pri servisu poškoduje koleno in ne more nadaljevati.
A. Nasprotnik 1. nosilca se uvrsti v drugi krog.
B. Ponovimo žreb, saj se je poškodoval eden izmed nosilcev.
C. Namesto 1. nosilca bo zaigral igralec, ki se je vpisal kot nadomestilo.
38. Med igro posameznikov igralec A teče na kratko žogo, ki jo pravilno vrne v igrišče,
nakar se dotakne aktivnega dela mreže v trenutku, ko žoga, ki jo je udaril, prvič pade
na tla. Igralec B nima nobene možnosti, da bi to žogo ujel, saj je padel in leži na drugi
strani igrišča.
A. Točko dobi igralec A.
B. Točko dobi igralec B.
C. Točka se ponavlja.
39. Na turnir do 14 let se prijavi 42 igralcev. Med prijavljenimi je tudi igralec, ki je star
11 let in ni uvrščen na lestvici do 14 let, vendar je na lestvici do 12 let na drugem mestu.
A. Igralca ne bomo vzeli v turnir, saj ne zadovoljuje minimalne starosti, ki je v tej
kategoriji predpisana, to je 12 let.
B. Igralca bomo vzeli v turnir pod statusom nižje kategorije in ga uvrstili v glavni turnir.
C. Igralca bomo vzeli v turnir pod statusom nižje kategorije in ga uvrstili v kvalifikacije.
40. Med srečanjem posameznikov igralec zaprosi za odhod na stranišče po odigranem
prvem nizu. Igralcu se uspe vrniti s stranišča pred iztekom 120 sekund. Ali je igralec še
upravičen do odhoda na stranišče za razumen čas?
A. Da
B. Ne

41. Na OP do 18 let vrhovni sodnik že ves prvi niz opazuje igralca, ki po vsaki izgubljeni,
nemalokrat pa tudi po vsaki osvojeni točki, govori v smeri svojega trenerja. Njegov
trener na njegove besede ne odgovarja ne besedno, ne na kakršenkoli drug način. Kako
mora v tem primeru postopati vrhovni sodnik?
A.
B.
C.
D.

Pove igralcu, da se ne sme pogovarjati s trenerjem.
Kaznuje igralca s prekrškom vedenja za nedovoljeno svetovanje.
Kaznuje igralca s prekrškom vedenja za nešportno vedenje.
Ne stori ničesar, vse dokler se trener ne odzove.

42. Na OP 16 za fante v torek prevzamete prijave in ugotovite, da se je na turnir
pravočasno prijavilo 30 igralcev. Med prijavljenimi igralci je samo 19 takšnih, ki so
uvrščeni na lestvici do 16 let. Organizator vam zagotovi, da ne bo uporabil vabil. TRK
vam naroči, da morate sprejeti toliko pozno prijavljenih, da še upoštevate pravilo, ki
govori o možnosti kvalifikacij na dan glavnega turnirja. Koliko izmed 30 pravočasno
prijavljenih bo imelo na listi prijavljenih oznako GT?
A.
B.
C.
D.

22 igralcev.
19 igralcev.
30 igralcev.
24 igralcev.

43. V finalnem srečanju poletnega članskega državnega prvenstva za moške igralec B
izkoristi odhoda na stranišče po končanem prvem in drugem nizu. Nato je srečanje
prekinjeno pri rezultatu 4:4 v tretjem nizu zaradi mraka. Koliko odhodov na stranišče
še ima igralec na voljo, ko se srečanje naslednji dan nadaljuje?
A. Nobenega.
B. Enega.
C. Dva.
44. Na turnirju OP čl ž se igrajo kvalifikacije kvalifikacije (žreb za glavni turnir je
narejen pred koncem kvalifikacij) in med igranjem kvalifikacij se pozno odjavi 4.
nosilka v glavnem turnirju. Kdo bo v žrebu glavnega turnirja nadomestil prvotno 4
nosilko?
A. Srečna poraženka.
B. Igralka, ki je bila prvotno 5. nosilka.
C. Igralka, ki je bila prvotno 9. na vpisni listi glavnega turnirja.

45. Kdaj lahko igralec izrazi željo za prekinitev igre in zaprosi za prihod zdravnika med
igranjem podaljšane igre (tie-breaka)?
A. Ko se igralec poškoduje na takšen način, da njegovo stanje zahteva takojšnjo
prekinitev igre.
B. Zaradi kakršnega koli medicinskega vzroka, vendar le ko je igralec na vrsti, da servira
naslednjo točko.
C. Zaradi kakršnega koli medicinskega vzroka, ne glede na to, kakšen je trenutni rezultat
v podaljšani igri.
46. Igralčev partner se poškoduje po vpisovanju, a še pred žrebom za dvojice. Ali lahko
partner poišče novega partnerja?
A.
B.
C.
D.

Nikoli.
Lahko, če gre za zares hudo poškodbo.
Lahko zamenja nekoga iz dvojice, ki je že vpisana.
Lahko, ampak samo med igralci, ki se niso vpisali.

47. Na poletnem članskem DP je menjava žog na finalnem srečanju posameznikov 11/13,
igra pa se s tremi žogami. Glavni sodnik pomotoma zamenja žoge že pri rezultatu 5-4 v
prvem nizu, napako pa odkrije šele po odigrani prvi točki z novimi žogami. Kaj mora
storiti glavni sodnik?
A. Vrne v igro stare žoge, in nadaljuje srečanje z njimi, naslednjo menjavo pa opravi čez
11 iger.
B. Nadaljuje srečanje z novimi žogami še 1 igro, nato pa ponovno da v igro nove žoge.
C. Nadaljuje srečanje z novimi žogami se 2 igri, nato pa ponovno da v igro nove žoge.
D. Nadaljuje srečanje z novimi žogami še 11 iger ter jih nato zamenja.
E. Nadaljuje srečanje z novimi žogami še 13 iger ter jih nato zamenja.
48. Med igranjem točke igralec A udari žogo tako, da ta potem, ko se je odbila na strani
igralca B, ponovno prečka mrežo in se vrne na A-jevo stran. Igralec B medtem stoji
daleč za svojo osnovno črto in na noben način ne more doseči te žogice, niti ne poskuša
teči za njo. Preden drugič pade na tla, žoga zadene igralca A. Kakšna je pravilna
odločitev?
A. Točko dobi igralec A.
B. Točko dobi igralec B.
C. Točka se ponavlja.

49. Na turnirju OP 14 ž smo imeli po pravočasnih prijavah 30 prijavljenih igralk. TRK
nam je dovolil, da zapremo turnir. Igral se bo samo glavni turnir. Pozno se prijavijo še 4
igralke. Med njimi igralka s statusom nižje kategorije. Takšna igralka ima prednost
pred ostalimi pozno prijavljenimi igralkami.
A. Drži.
B. Ne drži.
50. Igralec A gre na stranišče po koncu drugega niza. Istočasno pa igralec B prejema
zdravniško pomoč (3 minutno zdravniško pomoč za isto poškodbo je prejel že po koncu
prejšnje igre). Kdaj se mora ta dodatna zdravniška pomoč končati?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ko se igralec A vrne s stranišča in glavni sodnik objavi ''čas''.
Po 60 sekundah.
Po 3 minutah.
Po 120 sekundah.
Po 20 sekundah.
Po 90 sekundah.

51. Na turnirju OP 18 ž imamo 22 pravočasno prijavljenih igralk. TRK nam je dovolil,
da zapremo turnir. Igral se bo samo glavni turnir. Pozno se je prijavilo 16 igralk. Med
njimi jih je 8, ki so uvrščene na lestvici do 18 let, ostale niso. Katere igralke bomo
uvrstili na turnir.
A. V žreb bomo dodatno uvrstili 8 igralk, ki so uvrščene na lestvici in nato med ostalimi
pozno prijavljenimi izžrebali 2 igralki.
B. Ne bomo sprejeli nobene pozno prijavljene igralke.
C. Med vsemi pozno prijavljenimi igralkami jih bomo izžrebali 10.
D. V žreb bomo dodatno uvrstili 8 igralk, ki so uvrščene na lestvici in nato med ostalimi
pozno prijavljenimi izbrali tisti dve, ki sta najvišje rangirani na lestvici do 16 let.

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.

