LICENČNO – OBNOVITVENI SEMINAR
ZA VRHOVNE SODNIKE
1. in 2. april 2011

TEST PRAVIL

Priimek:

Ime:

Število pravilnih odgovorov:

Rezultat v odstotkih:

/ 50

1. Igralka, ki ima v žrebni listi status N, je v glavni turnir uvrščena:
A.
B.
C.
D.

Kot nosilka.
Neposredno.
Kot nadomestilo.
Igralka nima pravice nastopa v glavnem turnirju.

2. Na round robin tekmovanju so v skupini 4 naslednji rezultati:
Tina
Maja
Nina

91
19
92

29
bb

bb

Nina je tekmo Maji predala zaradi slabega počutja!
Kakšen je vrsti red tekmovalk v skupini 4?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

1.Nina, 2.Maja, 3.Tina.
1.Tina, 2.Maja, 3.Nina.
1.Maja, 2.Nina, 3.Tina.
1.Maja, 2.Tina, 3.Nina.
1.Tina, 2.Nina, 3.Maja.
1.Nina, 2.Tina, 3.Maja.

3. Za katerega izmed naslednjih prekrškov vedenja disciplinski pravilnik predvideva
dve kazenski točki?
A.
B.
C.
D.
E.

Zloraba loparja.
Slišne nespodobnosti.
Nešportno vedenje.
Fizično nadlegovanje.
Zloraba žoge.

4. 3. in 4. nosilca v žrebni listi z 32 igralci izžrebamo na sledeči mesti:
A.
B.
C.
D.

16 in 17.
8 in 25.
9 in 24.
16 in 24.

5. Na round robin temovanju v skupini s 4 igralci začnemo z dvoboji:
A. 1 : 4 in 2 : 3.
B. 1 : 2 in 3 : 4.
C. 1 : 3 in 2 : 4 .

6. Na članskih tekmovanjih v Sloveniji lahko v sezoni 2011 nastopajo igralci in igralke,
ki so rojeni
A. 1998 in starejši.
B. 1997 in starejši.
C. 1996 in starejši.
7. Prijave na tekmovanja OP 8 - 11 v mini in midi tenisu potekajo še vedno samo preko
e-pošte in faksa?
A. Da.
B. Ne.
8. Igralec A igra dvoboj 1. članske lige. Pri rezultatu 3:0 za nasprotnika se pritoži
glavnemu sodniku, da dimenzije igrišča niso pravilne in da ne namerava nadaljevati
dvoboja na tem igrišču. Glavni sodnik
A. hitro vzame meter in izmeri dimenzije igrišča, da ugotovi, ali so trditve igralca točne.
B. opozori igralca A, da če ne bo nadaljeval dvoboja v 20 sekundah, bo kaznovan s
prekrškom vedenja zaradi nedovoljenega zavlačevanja.
C. pokliče vrhovnega sodnika. Vrhovni sodnik lahko odobri prekinitev dvoboja in
prestavitev dvoboja na drugo igrišče.
D. pokliče vrhovnega sodnika. Vrhovni sodnik od glavnega sodnika zahteva, da
nemudoma diskvalificira igralca A.
9. Teniško igrišče je dolgo
A.
B.
C.
D.

22,97 m.
23,77 m.
23,14 m.
24,00 m.

10. Določi vrstni red v skupini na tekmovanju round robin!
A
A
B
C
D

29
51 pred.
59

B
92
29
64 pred.

C
15 pred.
92
19

D
95
46 pred.
91

Vrstni red
3
2
1
4

Igralec C je zmagal proti igralcu A, igralec B je zmagal proti igralcu D!

11. Koliko igralcev z jakostne lestvice se lahko neposredno prijavi na finalni turnir do 12
let (14 dni po RR), brez da bi morali igrati na RR turnirju?
A. Prvih 12.
B. Prvih 8.
C. Prvih 10.
D. Prvih 6.
12. Igralec udari žogo, glavni sodnik ob tem kliče »avt«, nato glavni sodnik opravi
pregled odtisa in popravi svoj prvotni klic ter dodeli točko nasprotniku. Igralec se
pritoži, da je žogo vrnil. Glavni sodnik se spomni, da je igralec res pravilno vrnil
žogo. Na igralčevo zahtevo pride na igrišče vrhovni sodnik, ki
A. dosodi ponavljanje točke.
B. potrdi dodelitev točke nasprotniku.
C. dodeli točko igralcu, ki je udaril žogico.
13. V kolikem času po preteku roka za prijave mora vrhovni sodnik objaviti vpisne liste
in obvestilo igralcem?
A.
B.
C.
D.

V 12 urah.
V 6 urah.
V 18 urah.
V 24 urah.

14. Višina letvice za igro posameznikov meri:
A.
B.
C.
D.

91,4 cm.
104 cm.
107 cm.
111,4 cm.

15. Kateri igralci so upravičeni do nastopa na turnirjih OP A do 14 let?
A. Igralci, ki so uvrščeni do vključno 75. mesta na jakostni lestvici in vabila.
B. Igralci, ki so uvrščeni do vključno 75. mesta na jakostni lestvici, vabila in igralci s
statusom nižje kategorije.
C. Igralci, ki so uvrščeni do vključno 75. mesta na jakostni lestvici.
D. Igralci, ki so uvrščeni do vključno 65. mesta na jakostni lestvici, vabila in igralci s
statusom nižje kategorije.

16. Ali lahko igralec, ki je uvrščen na 23. mesto na jakostni lestvici do 14 let, igra na
turnirju OP B do 14 let z vabilom organizatorja?
A. Da.
B. Ne.
17. V igri dvojic (brez glavnega sodnika) server prvi servis udari v mrežo žoga se
odkotali nazaj v igrišče, kjer jo partner serverja vrne k mreži. Po drugem servisu se
točka nadaljuje. Med igranjem točke se žoga pri mreži začne zaradi vetra premikati
v igrišče in server ustavi igro, ko žoga prečka servisno črto. Nasprotnika se pritožita,
da server ne sme ustaviti igre, ker bi morala server in njegov partner že pred
začetkom točke umakniti žogo, če ju je ta ovirala. Imata nasprotnika prav?
A. Da.
B. Ne.
18. Na OP-16ž dvojice je prijavljeno 18 parov. Kvalifikacij ni. Koliko med njimi bo
neposredno uvrščenih v glavni turni dvojic z žrebno listo za 16 parov?
A.
B.
C.
D.
E.

12.
13.
14.
15.
16.

19. Ste vrhovni sodnik in klicani na igrišče na dvoboj dvojic Pipan, Kreutz proti Fras,
Novakovič. Servira Pipan, rezultat je 0:30. Pipan in Kreutz se pritožita, saj je pri
obeh točkah servis branil Fras, ki je po pravilni postavitvi branilec pri prvi točki.
Kaj odloči vrhovni sodnik?
A. Zadnja točka ne velja, rezultat je 0:15, servis brani Novakovič na levi strani.
B. Rezultat je 0:30, servis brani Fras na desni strani.
C. Rezultat je 0:30, servis brani Novakovič na desni strani, položaja branilcev pa ostaneta
zamenjana do konca te igre.
20. Koliko vabil je na voljo za nastop na glavnem turnirju državnega prvenstva do 16 let
za fante?
A.
B.
C.
D.

1.
2.
3.
4.

21. Pri rezultatu 4:3 v prvem nizu bi moral servirati igralec B, vendar napačno servira
igralec A. Napako odkrijeta pri rezultatu 30:30 po zgrešenem prvem servisu igralca
A. Tekma se igra brez glavnega sodnika. Kaj odloči vrhovni sodnik, ki ga igralca
pokličeta na pomoč?
A. Rezultat je 30:30, igralec A bo serviral to igro do konca (zaradi prekinitve bo ponavljal
prvi servis), 9. igro bo serviral B.
B. Rezultat je 30:30, napako popravimo takoj, servira igralec B (prvi servis). 9. igro
servira igralec A.
C. Rezultat je 30:30, igralec A bo serviral to igro do konca (nadaljuje z drugim servisom).
9. igro bo serviral B.
D. Rezultat je 30:30, napako popravimo takoj, servira igralec B (drugi servis). 9. igro
servira A.
E. Razveljavimo nepravilno servirane točke, rezultat je 4:3, 00:00, servira igralec B.
22. Na dvoboju 1.moške lige je igralec A skozi celotni niz pripravljen na sprejem servisa
po 12-14 sekundah. V tie-breaku prvega niza postane počasnejši in potrebuje 16-18
sekund, zato se igralec B pritoži glavnemu sodniku in zahteva vrhovnega sodnika.
Kaj odloči vrhovni sodnik?
A. Glavnemu sodniku naroči, da mora naslednjič, ko igralec A ne bo pripravljen v 14
sekundah, izreči prekršek časa.
B. Igralcu B razloži, da zaenkrat ne boste storili nič, da pa boste gledali tie-break do
konca.
C. Igralcu B razložite, da ima igralec A na voljo za pripravo na branjenja servisa 20
sekund.
23. Na finalu OP-18 kjer ste vrhovni sodnik, vas pokliče glavni sodnik, ki vam pravi, da
je igralec A prvič šel na stranišče po končanem prvem nizu, vendar ga dolgo časa ni
nazaj. Igralca A najdete v garderobi, kjer ga trener masira in mu nekaj govori.
Takoj pozovete trenerja naj preneha, igralec A pa naj se vrne na igrišče. Trener vas
ne upošteva, ko zahtevo ponovite, pa vam pred nosom zaloputne z vrati garderobe.
Čez nekaj minut igralec pride iz garderobe in se odpravi na igrišče.
A. Igralca A pospremite do igrišča, nato njegovemu trenerju razložite, da ni ravnal prav.
B. Igralca A pospremite do igrišča, od glavnega sodnika pa zahtevate diskvalifikacijo
igralca A.
C. Igralca A pospremite do igrišča, od glavnega sodnika pa zahtevate, da izreče prekršek
vedenja, svetovanje.

24. Na round robin turnirju do 12 let imate v skupini 5 tri igralke. Za eno izmed njih po
začetku tekmovanja izveste, da je ne bo. Ali bosta preostali dve tekmovalki sploh
odigrali dvoboj?
A. Dvoboj se ne bo odigral, saj sta tekmovalki avtomatično uvrščeni v A turnir.
B. Odigrali bosta dvoboj do 9 iger.
C. Odigrali bosta dvoboj na 2 dobljena tie-break niza.
25. Igralec A udari prvi servis v mrežo, žoga pa konča tik ob mreži na strani igralca A.
Igralec B pred drugim servisom zahteva, da igralec A umakne to žogo. Igralec A je
noče umakniti, saj ne ovira igre. Igralec B pokliče vrhovnega sodnika.
A. Vrhovni sodnik zavrne zahtevo igralca B, igralcu A ni potrebno umakniti žoge, A ima
prvi servis.
B. Vrhovni sodnik zahteva od igralca A, da umakne žogo in mu dodeli prvi servis zaradi
dolge prekinitve, saj bi moral drugi servis neposredno slediti prvemu.
C. Vrhovni sodnik zavrne zahtevo igralca B, igralcu A ni potrebno umakniti žoge, A ima
drugi servis.
D. Vrhovni sodnik zahteva od igralca A, da umakne žogo in nadaljuje z drugim servisom.
Hkrati obvesti igralca A, da lahko enako zahteva od nasprotnika.
26. Igralec X v dvojicah servira drugi servis in zadene vrh nosilca mreže, žogica pade v
pravo servisno polje.
A.
B.
C.
D.

Točka se ponavlja.
Servis se ponavlja.
Igralec X je napravil dvojno napako.
Točka se nadaljuje.

27. Na poletnem finalu DP za člane je menjava žog 11/13. Glavni sodnik napačno menja
žoge pri rezultatu 5/4 v prvem nizu. Čez koliko iger mora naslednjič menjati žoge?
A. 11.
B. 13.
C. 15.

28. Na OP deklet do 18 let se igra z dvema novima žogama, menjava žog v tretjem nizu.
Vrhovni sodnik opravi menjavo žog pred začetkom zadnjega niza in se vrne v
pisarno. Čez nekaj minut pride k vam igralka in pravi, da sta eno žogo izgubili,
rezultat pa je 1:0.
A. Igralki boste dali novo žogo.
B. Igralki boste dali rabljeno žogo podobne kakovosti.
29. Glavni sodnik je izrekel igralcu 3 prekrške vedenja (opomin, kazensko točko in
kazensko igro). O tem je vrhovnega sodnika obvestil šele po koncu tekme. Kdaj bi
moral obvestiti vrhovnega sodnika, da bi ravnal pravilno?
A.
B.
C.
D.

Neposredno po objavi prekršeka vedenja, slišne nespodobnosti, opomin.
Neposredno po objavi prekršeka vedenja, zloraba žoge, kazenska točka.
Neposredno po objavi prekršeka vedenja, zloraba loparja, kazenska igra.
Glavni sodnik je ravnal pravilno.

30. Vrhovni sodnik mora prestaviti začetek ligaške tekme, dokler domačin ne izobesi
slovenske zastave in zagotovi uradno uro na vidnem mestu. V kolikor tega ne naredi
v doglednem času, domača ekipa tekmo izgubi.
A. Drži.
B. Ne drži.
31. Ste vrhovni sodnik na tekmovanju OP deklet do 18 let. Ogranizator vam je priskrbel
zadostno število žog (Wilson US Open) za kvalifikacije in za prvi dan glavnega
turnirja. Ker ste predvidevali, da ima dovolj žog, vas to v soboto ni skrbelo. V
nedeljo pred začetkom četrtfinalnih dvobojev ugotovite, da imajo v klubu samo še 6
novih žog (Wilson US Open). Vodje tekmovanja ni na prizorišču, niti se ne oglasi na
telefon. Z osebjem v baru ugotovite, da ima organizator dve veliki škatli novih
Babolatovih žog. Kaj boste storili?
A. Z začetkom dvobojev boste čakali, dokler se vam ne oglasi vodja tekmovanja.
B. Za tri četrtfinalne dvoboje boste uporabili Wilson žoge, za en četrtfinalni dvoboj pa
žoge Babolat.
C. Hitro se boste usedli v avto, se odpeljali do prve športne trovine in tam kupili
Wilsonove žoge.
D. Sprejeli boste odločitev, da se vse tekme do konca turnirja odigrajo z Babolatovimi
žogami in začeli četrtfinalne dvoboje po predvidenem razporedu tekmovanja.
E. Prekinili boste tekmovanje za en dan, da organizator priskrbi zadostno število Wilson
žog.

32. Kot vrhovni sodnik ste klicani na pregled odtisa na peščeni podlagi. Igralec A, ki igra
na strani, kjer je odtis žoge, vam kaže odtis 10 cm za osnovno črto, za katerega je
očitno, da je odtis športnega copata. Njegov nasprotnik, igralec B, pa vam tudi ne
zna pokazati svojega odtisa.
A. Točko dodelite igralcu A.
B. Točko dodelite igralcu B.
C. Določite, da naj točko ponavljata.
33. Med tekmo na trdi podlagi brez vrhovnega sodnika igralec močan servis pravilno
vrne, kliče fault, vendar se takoj potem popravi. Trdi, da naj bi ponovili ta servis,
ker se je to zgodilo prvič. Ima prav?
A. Da.
B. Ne.
34. Igralec po izgubljeni točki vrže lopar ob tla in ga ujame nazaj v roko. Glavnemu
sodniku se zdi, da je slišal lopar počiti, igralec pa ga gre takoj zamenjati. Sodnik še
vedno ni prepričan ali je lopar resnično počen. Ali mora kaznovati igralca s
prekrškom vedenja, zloraba loparja?
A. Da.
B. Ne.
35. Ste vrhovni sodnik na tekmovanju. Glavni sodnik vas pokliče na igrišče, ker ni šel na
pregled odtisa pri drugem servisu, ker je popolnoma izgubil žogo in ne ve kateri
odtis je pravi. Zato je točko dodelil serverju. Branilec pravi, da ima svež odtis, ki je
zunaj, vendar glavni sodnik tega noče upoštevati. Kako boste odločili?
A. Zahtevali boste, da glavni sodnik pregleda branilčev odtis.
B. Potrdili boste odločitev glavnega sodnika, če namreč glavni sodnik ne kliče avt, potem
je žoga dobra. Ker pa ne ve kateri odtis je pravi, mu na pregled ni treba.
C. Določili boste ponavljanje točke, saj glavni sodnik sploh ni videl kam je žoga padla.
36. V tie-breaku pri rezultatu 3:2 ugotovite, da je zadnjo točko namesto igralca A
serviral igralec B. Naslednji dve točki bo serviral:
A. Igralec A.
B. Igralec B.

37. V 1. moški ligi se vsi dvoboji sodijo na stolu (glavni sodniki)?
A. Drži.
B. Ne drži.
38. Na odprtih prvenstvih se vzajemno priznavajo jakostne lestvice Teniške zveze
Slovenije in Hrvaške. Mesta na lestvicah so enakovredna.
A. Drži.
B. Ne drži.
39. Na poletnih turnirjih je običajno čas vpisa za kvalifikacije fantov med:
A. 7.30 in 8.30.
B. 7.00 in 8.00.
C. 8.00 in 9.00.
40. Ali je lahko igralec, ki se je prijavil na OP 18, v primeru, da še ni rangiran na lestvici
do 18 let, nosilec, če je na glavni turnir uvrščen zaradi statusa nižje kategorije?
A. Da.
B. Ne.
41. Na poletnih tekmovanjih se pravilo NO-AD ne uporablja v nobeni kategoriji
posamezno?
A. Drži.
B. Ne drži.
42. Na turnirju deklet do 16 let imamo prijavljenih 44 igralk. Med njimi jih je samo 18
uvrščenih na lestvici do 16 let. Organizator je podelil 2 vabili, igralk s statusom nižje
kategorije ni. Kateri kriterij bo določil dodatne 4 neposredno uvrščene v glavni
turnir?
A. Uvrstitev na lestvici do 14 let.
B. Žreb.
C. Bližina kluba igralk.

43. Glede na podatke iz vprašanja 42, koliko bo nosilk v žrebu kvalifikacij?
A.
B.
C.
D.

8.
4.
0.
16.

44. Na DP 12 imamo prijavljenih 15 parov. Koliko nosilcev bomo imeli v takšnem
primeru v žrebni listi dvojic?
A. 2.
B. 4.
C. 8.
45. Ali se pri dekletih odhod na stranišče med ogrevanjem in pred začetkom tekme šteje
kot eden od dovoljenih odhodov na stranišče?
A. Da.
B. Ne.
46. Na tekmovaju OP člani se igra tretji niz v dvoboju posameznikov. Pri rezultatu 3:4
ste klicani na igrišče. Oba igralca trdita, da je zaradi mraka nemogoče nadaljevati
dvoboj. Tudi vi ugotovite, da je že pretemno za regularno nadaljevanje dvoboja.
A. Prekinili boste dvoboj pri rezultati 3:4 in nadaljevali prekinjen dvoboj naslednji dan.
B. Zahtevali boste, da nadaljujeta dvoboj do konca, kajti v nasprotnem primeru se vam
podre razpored za naslednji dan.
C. Razložili boste, da morata igralca odigrati še 1 igro, tako da bo seštevek iger v nizu
sod, potem boste dvoboj prekinili.
47. Dvoboj parov na DP člani je prekinjen, ker je igralec šel igralec po rezervne copate v
garderobo. Igralec pride nazaj po 13 minutah. Koliko ponovnega ogrevanja boste
dovolili?
A. Ne boste dovolili dodatnega ogrevanja, nemudoma morajo nadaljevati z igro.
B. Dovolili boste 3 minutno ogrevanje.
C. Dovolili boste 5 minutno ogrevanje.
48. Sestava masters turnirja je sledeča:
A. 12 najboljših na lestvici TZS v posamezni kategoriji.
B. 10 najboljših na lestvici TZS v posamezni kategoriji in 2 s statusom nižje kategorije.

49. Dvoboj posameznikov je bil zaradi mraka prekinjen pri rezultatu 63 26. Naslednji
dan je dvoboj dokončan. Koliko dodatnih tekem lahko zmagovalec tega dvoboja
odigra naslednji dan?
A.
B.
C.
D.

Dva dvoboja posamezno.
En dvoboj posamezno in en dvoboj dvojic.
En dvoboj posamezno in dva dvoboja dvojic.
Dva dvoboja posamezno in en dvoboj dvojic.

50. Pred koncem kvalifikacij dobite odjavo tekmovalca, ki je bil neposredno uvrščen v
glavni turnir. Prvi in drugi nosilec kvalifikacij sta že izgubila dvoboja finala
kvalifikacij. Prvi nosilec je že odšel s prizorišča tekmovanja in ga ne uspete takoj
obvestiti. Poskusili ste ga obvestiti tudi prek trenerja, vendar tudi to ni uspelo. V
takšnem primeru boste:
A. Takoj obvestili 2. nosilca, da je uvrščen v žreb glavnega turnirja.
B. Obvestili 2. nosilca, da obstaja mesto srečnega poraženca v glavnem turnirju, vendar
se bo moral priti vpisati na listo srečnih poražencev na dan glavnega turnirja pred
začetkom vseh dovbojev.
C. Počakate do konca kvalifikacij, če uspete vzpostaviti kontakt s 1 nosilcem. Drugače
kot srečnega poraženca v žreb uvrstite 2. nosilca.

