
WYCIĄG Z PRZEPISÓW GRY W TENISA

2. Stałe urządzenia kortu
Do stałych urządzeń kortu zalicza się tylne i boczne ogrodzenia, trybuny, widzów, wszystkie inne urządzenia
wokół kortu i nad nim oraz sędziego głównego, sędziów liniowych, sędziego siatki i dzieci do podawania piłek,
jeżeli znajdują się na właściwych pozycjach. W meczu gry pojedynczej rozgrywanym na korcie z siatką do gry
podwójnej i podpórkami, słupki i część siatki między nimi a podpórkami są zaliczane do stałych urządzeń kortu i
nie są uważane za słupki ani za część siatki.

3. Piłka
Jeżeli piłka pęknie w czasie gry, punkt jest powtarzany.
Przypadek 1: Czy należy powtórzyć punkt, jeżeli piłka okaże się miękka (tzn. straciła ciśnienie lub w przypadku
piłki bezciśnieniowej utraciła swoje naturalne właściwości bez widocznych zmian na powierzchni piłki) po jego
rozegraniu?
Decyzja: Nie, jeżeli piłka jest tylko miękka, a nie pęknięta.

4. Rakieta
Przypadek 3: Czy na strunach rakiety mogą być umieszczone urządzenia służące do tłumienia drgań, a jeżeli tak,
gdzie mogą być one umieszczone?
Decyzja: Tak – jednakże urządzenia takie umieszczone mogą być jedynie poza polem krzyżowania się strun.
Przypadek 4:  W trakcie  rozgrywania  punktu zawodnikowi pęka struna  w rakiecie.  Czy może on rozpocząć
następny punkt tą rakietą?
Decyzja: Tak, jeżeli nie jest to zabronione przez organizatorów zawodów.
Przypadek 5: Czy zawodnik może mieć więcej, niż jedną rakietę w czasie rozgrywania punktu?
Decyzja: Nie.

5. Rozstrzygnięcie gema
b. Tie-break
Obowiązuje liczenie punktów zwykłym systemem liczbowym: „zero”, „jeden”, „dwa”, itd. Zawodnik (para),
który pierwszy wygra  siedem punktów, wygrywa  gema i  seta,  z  tym,  że musi osiągnąć  nad przeciwnikiem
przewagę przynajmniej dwóch punktów. Jeżeli jest to konieczne, tie-break jest rozgrywany do chwili osiągnięcia
takiej przewagi. Zawodnik, na którego wypada kolejność podawania, ma być podającym w pierwszym punkcie.
Jego przeciwnik będzie podającym w drugim i  trzecim punkcie (w grze podwójnej będzie to zawodnik, na
którego wypada kolejność podawania), a następnie każdy z zawodników podaje w dwóch kolejnych punktach do
zakończenia  tie-breaka  (w grze  podwójnej zawodnicy podają w porządku obowiązującym uprzednio w tym
secie). Zawodnik (para), który był podającym w pierwszym punkcie gry tie-break, ma być odbierającym
w pierwszym gemie następnego seta.

9. Wybór strony kortu i podania
Wybór  strony kortu  oraz  prawo  wyboru  podania  lub  odbioru  w pierwszym  gemie  (pierwszej  grze)  zostaje
ustalony przed rozgrzewką poprzez losowanie. Zawodnik wygrywający losowanie może wybrać:
a. podanie lub odbiór w pierwszym gemie, w takim przypadku przeciwnik wybiera stronę kortu w pierwszym
gemie
b. stronę kortu w pierwszym gemie, w tym przypadku przeciwnik wybiera podanie lub odbiór w pierwszym
gemie
c. żądanie wyboru przez przeciwnika jednej z powyższych możliwości.
Przypadek 1: Czy zawodnicy mają prawo do nowego wyboru, jeżeli przerwano rozgrzewkę i zawodnicy opuścili
kort?
Decyzja: Tak. Wynik losowania nie ulega zmianie, ale zawodnik (para), który je wygrał, ma prawo ponownego
wyboru.

13. Piłka trafiająca w stałe urządzenie kortu
Jeżeli  piłka  będąca  w grze  zetknie  się  ze  stałym  urządzeniem  kortu  po  trafieniu  w  kort,  punkt  wygrywa
zawodnik, który odbił tę piłkę. Jeżeli piłka dotknie stałego urządzenia kortu przed zetknięciem się z ziemią,
zawodnik, który ją odbił, przegrywa punkt.

16. Podanie
Bezpośrednio przed wykonaniem uderzenia podający musi stać nieruchomo, tak, aby obydwie stopy znajdowały
się poza linią główną (tj. po jej stronie dalszej od siatki) i pomiędzy wyimaginowanymi przedłużeniami znaku
środkowego i linii bocznej. Następnie wyrzuca piłkę w dowolnym kierunku i zanim piłka zetknie się z ziemią,



uderza ją rakietą. Podanie uważa się za wykonane w chwili zetknięcia się rakiety z piłką lub gdy zawodnik
nie trafi w piłkę. Zawodnik posługujący się jedną ręką może użyć rakiety do wyrzucenia piłki.

18. Błąd stóp
Podający w czasie wykonywania podania nie może:
a. zmieniać swojej pozycji przez chodzenie lub bieganie, ale nieznaczne ruchy stóp są dozwolone;
b. dotykać linii końcowej którąkolwiek stopą;
c. dotykać powierzchni poza wyimaginowanym przedłużeniem linii bocznej;
d. dotykać wyimaginowanego przedłużenia znaku środkowego.
Jeżeli podający naruszy którekolwiek z tych postanowień, jest to „błąd stóp”.
Przypadek 1: Czy podający w meczu gry pojedynczej może stać poza linią końcową pomiędzy liniami bocznymi
do gry pojedynczej i podwójnej?
Decyzja: Nie.
Przypadek 2: Czy jedna lub dwie stopy podającego mogą znajdować się ponad ziemią w chwili podania?
Decyzja: Tak.

19. Złe podanie
Przypadek 1: Po wyrzuceniu piłki podający nie decyduje się na jej uderzenie i chwyta ją ponownie w rękę. Czy
jest to złe podanie?
Decyzja: Nie. Zawodnik ma prawo złapać piłkę ręką lub rakietą czy też pozwolić piłce odbić się od ziemi.

21. Kiedy można podawać i odbierać
Podający nie może wykonać uderzenia dopóki odbierający nie jest przygotowany. Jednakże odbierający
powinien przystosować się do rozsądnego tempa podającego – powinien być gotowy w rozsądnym czasie
do odebrania, kiedy podający jest gotowy do wykonania podania. Odbierający, który usiłował odebrać
podanie,  musi  być  uznany  za  przygotowanego.  Jeżeli  natomiast  odbierający  sygnalizował,  że  jest
nieprzygotowany, a podanie zostało wykonane, nie może być ono uznane za złe.

23. Unieważnienie
We  wszystkich  przypadkach,  kiedy  piłkę  należy  unieważnić,  należy  powtórzyć  punkt,  z  wyjątkiem,  kiedy
unieważnione jest drugie podanie.
Przypadek 1:  W czasie rozgrywania punktu, na kort wtacza się piłka z innego kortu. Sędzia zarządza
powtórzenie piłki. Pierwsze podanie rozpoczynające ten punkt było złe. Czy podający przy powtórzeniu
tej piłki ma prawo do pierwszego czy tylko do drugiego podania?
Decyzja: Podający ma prawo do pierwszego podania. Należy powtórzyć cały punkt.

24. Punkty przegrane
Zawodnik przegrywa punkt, jeżeli:
a. obydwa kolejne jego podania są złe;
b. nie uda mu się odbić piłki będącej w grze przed powtórnym jej zetknięciem z ziemią tak, aby powróciła nad
siatką na pole gry przeciwnika;
c. odbije piłkę będącą w grze w taki sposób, że trafi ona w ziemię lub jakikolwiek przedmiot poza właściwym
polem gry (przed zetknięciem się z kortem);
d. odbije piłkę będącą w grze tak, że przed zetknięciem się z kortem trafi ona w stałe urządzenie kortu;
e. odbierający odbije piłkę zanim ta zetknie się z kortem (przy podaniu);
f. odbijając piłkę, rozmyślnie przeniesie ją lub złapie rakietą lub rozmyślnie dotknie ją rakietą więcej, niż jeden
raz;
g. on sam, jego rakieta (trzymana w ręce lub nie) bądź cokolwiek co ma on na sobie lub trzyma, dotknie siatki,
słupków, podpórek, linki, paska lub taśmy bądź ziemi w obrębie pola gry przeciwnika kiedykolwiek gdy piłka
jest w grze;
h. odbije piłkę, zanim przejdzie ona nad siatką;
i. piłka będąca w grze dotknie jego samego bądź czegokolwiek, co ma on na sobie lub trzyma, z wyjątkiem
rakiety;
j. piłka będąca w grze dotknie jego rakiety, kiedy nie trzyma jej w ręce;
k. rozmyślnie zmieni kształt rakiety w czasie rozgrywania punktu;
l. odbijając piłkę w grze podwójnej obaj partnerzy dotkną piłkę.

Przypadek:  Zawodnik rzuca rakietą próbując trafić w piłkę będącą w grze. Rakieta i piłka trafiają w pole gry
przeciwnika, który nie jest w stanie dosięgnąć piłki. Który z zawodników przegrywa punkt?
Decyzja: Zawodnik, który rzucił rakietą przegrywa punkt.



Przypadek: Podana piłka trafia w przeciwnika lub w grze podwójnej w partnera odbierającego, zanim dotknęła
ziemi. Kto wygrywa punkt?
Decyzja: Podający wygrywa punkt, o ile nie zachodzi konieczność unieważnienia podania.

Przypadek: Zawodnik stojący poza polem gry odbija lub chwyta ręką piłkę przed jej zetknięciem się z ziemią, a
następnie domaga się przyznania punktu, twierdząc, że piłka z pewnością trafiłaby poza pole gry.
Decyzja: Zawodnik przegrywa punkt, chyba że wykona dobre uderzenie, wtedy wymiana jest kontynuowana.

25. Prawidłowe odbicie
Odbicie jest prawidłowe (dobre), jeżeli:
a. piłka dotknie siatki, słupków, podpórek, linki, paska lub taśmy, o ile przejdzie nad nimi i zetknie się z ziemią
w obrębie właściwego pola gry, z wyjątkiem sytuacji omówionych w punktach 2 i 24 (d);
b. piłka będąca w grze trafi w ziemię w obrębie właściwego pola gry, następnie wskutek rotacji lub zepchnięcia
przez wiatr powtórnie przejdzie nad siatką, a zawodnik, na którego wypada kolejność odbicia, sięgnie ponad
siatką  i  odbije  piłkę na pole gry przeciwnika,  pod warunkiem,  że nie przekroczy postanowień  podanych w
punkcie 24
c. odbita piłka przejdzie poza słupkami, powyżej lub poniżej poziomu wierzchu siatki, nawet, jeżeli dotknie
słupków, pod warunkiem, że trafi we właściwe pole gry, z wyjątkiem sytuacji omówionych w punktach 2 i 24
(d);
d. piłka przejdzie pod linką siatki pomiędzy podpórką i słupkiem nie dotykając siatki, linki czy słupka i trafi we
właściwe pole gry;
e. rakieta zawodnika przejdzie nad siatką po odbiciu przez niego piłki, pod warunkiem, że rakieta zetknęła się z
piłką po stronie tego zawodnika i że piłka trafiła we właściwe pole gry;
f. zawodnikowi uda się odbić piłkę będącą w grze, która wcześniej trafiła w inna piłkę leżącą na korcie.
Przypadek 1: Piłka uderzona przez odbierającego uderza w podpórkę, a następnie trafia we właściwe pole gry.
Czy jest to dobre odbicie?
Decyzja: Tak, w czasie wymiany. W przypadku podania jest to złe podanie.
Przypadek 2: Piłka będąca w grze trafia w inną piłkę leżącą na korcie. Jaka jest prawidłowa decyzja?
Decyzja: Gra jest kontynuowana, chyba że nie jest oczywiste dla sędziego, że została odbita właściwa piłka, w
którym to przypadku należy zarządzić powtórzenie.

26. Przeszkoda
Jeżeli zawodnikowi w czasie rozgrywania punktu przeciwnik rozmyślnie przeszkadza, zawodnik ten wygrywa
punkt. W przypadku, kiedy zawodnikowi przeszkodzi nieumyślnie przeciwnik lub cokolwiek innego, na co on
nie ma wpływu (z wyjątkiem stałego urządzenia kortu), należy zarządzić powtórzenie punktu.
Przypadek 1: Czy niezamierzone dwukrotne dotknięcie piłki rakietą stanowi przeszkodę?
Decyzja: Nie. Patrz także punkt 24 (f).
Przypadek 2:  Zawodnik przerywa grę,  ponieważ myślał,  że przeciwnikowi przeszkadzano i  że punkt będzie
powtórzony. Jaka jest prawidłowa decyzja?
Decyzja: Zawodnik ten przegrywa punkt.
Przypadek 3: Piłka będąca w grze trafia w ptaka przelatującego nad kortem. Czy można to uznać za przeszkodę?
Decyzja: Tak. Punkt należy powtórzyć.
Przypadek 4: W czasie wymiany zawodnik stwierdza, że przeszkadza mu piłka lub jakiś inny przedmiot leżący
na korcie po jego stronie. Czy można to uznać za przeszkodę?
Decyzja: Nie.
Przypadek 5: Gdzie mogą stać partnerzy podającego i odbierającego w grze podwójnej?
Decyzja:  Partnerzy odbierającego i  podającego  mogą  stać  gdziekolwiek  po swojej  stronie siatki,  w obrębie
swojego pola gry lub poza nim. Jeżeli jednak zawodnik przeszkadza przeciwnikowi, należy zastosować przepis
dotyczący przeszkody w czasie gry.

27. Korygowanie błędów
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek błędu dotyczącego przepisów gry w tenisa obowiązuje zasada, że
wszystkie  rozegrane  uprzednio  punkty  są  zaliczone.  Stwierdzone  błędy  należy  skorygować  w  następujący
sposób:
a.  w  razie  wykonania  podania  z  niewłaściwej  połowy  kortu  wynik  zostaje  zaliczony  (także  w  przypadku
pierwszego  złego  podania),  należy natomiast  przywrócić  prawidłową  pozycję  niezwłocznie  po stwierdzeniu
pomyłki; zasada ta dotyczy zarówno normalnego gema, jak i gry tie-break;



b. jeżeli zawodnicy znajdują się po niewłaściwych stronach kortu pomyłkę tę należy natychmiast skorygować i
podający  powinien  podawać  z  właściwej,  czyli  zgodnej  z  wynikiem strony kortu;  zasada  ta  dotyczy  gema
normalnego i gry tie-break;
c.  jeżeli  w normalnym  gemie  zawodnik  wykona  podanie  poza  kolejnością,  jego  przeciwnik  musi  podawać
niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki,  chyba, że do stwierdzenia pomyłki został rozegrany cały gem, wtedy
kolejność podania ma pozostać taka, jak ją zmieniono.

29. Ciągłość gry
Gra musi toczyć się nieprzerwanie, od rozpoczęcia meczu (tj. wykonania pierwszego podania) do zakończenia
spotkania.
a.  Przerwy  pomiędzy punktami  nie  mogą  przekraczać  20  sekund;  przy  zmianie  stron  kortu  przerwa  może
wynosić maksymalnie 90 sekund - z wyjątkiem zmiany stron po pierwszym gemie każdego seta i w trakcie tie-
breaka,  kiedy  gra  musi  być  niezwłocznie  kontynuowana,  a  zawodnicy  zmieniają  strony  bez  odpoczynku;
pomiędzy  setami  dozwolona  jest  przerwa  nie  przekraczająca  120  sekund;  czas  przerwy  liczony  jest  od
zakończenia punktu do wykonania pierwszego serwisu w następnym punkcie.
b. jeżeli w wyniku okoliczności niezależnych od zawodnika, jego ubiór, obuwie lub sprzęt (z wyjątkiem rakiety)
ulegnie zniszczeniu lub musi być zmieniony, zawodnik może otrzymać dodatkowy rozsądny czas na rozwiązanie
tego problemu;
c. zawodnik nie może otrzymać dodatkowego czasu na odzyskanie kondycji fizycznej, ale jeżeli jego stan może
ulec poprawie  w wyniku  interwencji  medycznej,  zawodnik może otrzymać jedną trzyminutową przerwę na
pomoc medyczną; zawodnik ma również prawo do określonej liczby przerw na toaletę lub zmianę stroju;
e. rozgrzewka nie może przekraczać 5 minut, o ile organizatorzy nie zadecydują inaczej.

30. Udzielanie wskazówek
Za udzielanie wskazówek uważa się jakiekolwiek porozumiewanie się, słowne lub za pomocą znaków, pomiędzy
zawodnikiem i trenerem.
Przypadek 1: Czy zawodnik może otrzymywać wskazówki, jeżeli udzielane są one w sposób nienatrętny?
Decyzja:  Nie. Sędzia główny musi zareagować natychmiast, gdy tylko zorientuje się, że zawodnik otrzymuje
wskazówki, słowne, czy za pomocą znaków.
Przypadek 2: Czy zawodnik może otrzymywać wskazówki, gdy gra została zawieszona?
Decyzja: Tak.

ALTERNATYWNE METODY ROZSTRZYGANIA GEMA I SETA
Rozstrzygnięcie gema
System „No-Ad”
Jeżeli zawodnik wygra pierwszy punkt, wynik brzmi 15 dla tego zawodnika, po wygraniu następnego punktu
wynik brzmi 30, a po wygraniu trzeciego punktu – 40 dla tego zawodnika, natomiast czwarty wygrany punkt
rozstrzyga gema dla tego zawodnika z wyjątkiem, gdy obaj zawodnicy wygrają po trzy punkty i wynik wtedy
brzmi  „równowaga”.  W tym momencie  rozgrywany  jest  decydujący  punkt,  przy czym odbierający  wybiera
połowę kortu,  prawą czy lewą, na której  chce odbierać  podanie.  Zawodnik,  który wygra  decydujący punkt,
wygrywa gema. W grze podwójnej, zawodnicy pary odbierającej mogą wybrać połowę kortu, na której chcą
odbierać podanie, ale nie mogą zamieniać się miejscami. W grze mieszanej podający i odbierający muszą być tej
samej płci. Zawodnicy pary odbierającej nie mogą zamieniać się miejscami.

ZAŁĄCZNIK V
KOMPETENCJE SĘDZIÓW
Sędzia  naczelny  jest  ostatecznym  autorytetem  w  sprawach  interpretacji  przepisów  i  jego  decyzje  są
nieodwołalne. W spotkaniach, w których wyznaczony został sędzia główny (stołkowy), jego decyzje w sprawach
dotyczących faktów na korcie są ostateczne. Zawodnicy mają prawo wezwać sędziego naczelnego na kort, jeżeli
nie zgadzają się z sędzią głównym, co do interpretacji przepisów.
Sędzia  główny  może  w  każdym  momencie  zatrzymać  czy  zawiesić  grę,  kiedy  uważa  to  za  stosowne  lub
konieczne.
Sędzia naczelny może również zatrzymać lub zawiesić grę z powodu ciemności, warunków pogody czy stanu
kortów. Mecz może być zawieszony z powodu zapadających ciemności tylko po rozegranym secie lub parzystej
liczbie gemów w secie. W przypadku zawieszenia spotkania zostaje zachowany wynik i pozycja zawodników na
korcie.
Przypadek 2:  Piłka zostaje wywołana jako zła, zawodnik natomiast twierdzi, że była ona dobra.  Czy można
wezwać sędziego naczelnego na kort, aby wydał orzeczenie?



Decyzja:  Nie.  Sędzia  główny wydaje  ostateczne  decyzje  co  do  faktów (problemów  związanych  z  tym,  co
rzeczywiście wydarzyło się na korcie).
Przypadek 7: Sędzia główny lub liniowy wywołuje „aut” i natychmiast zmienia decyzję, wywołując piłkę dobrą.
Co należy zrobić?
Decyzja:  Sędzia  główny  musi  zadecydować,  czy  wywołanie  piłki  złej  było  przeszkodą  dla  któregoś  z
zawodników. Jeżeli można było to uznać za przeszkodę, punkt należy powtórzyć, jeżeli nie, zawodnik, który
odbił piłkę, wygrywa punkt.
Przypadek  8:  Piłka  zepchnięta przez  wiatr  wraca  na  pole  przeciwnika,  zawodnik,  na  którego wypada kolej
odbicia, sięga ponad siatką i próbuje ją odbić. Jego przeciwnik mu w tym przeszkadza. Jaka jest prawidłowa
decyzja?
Decyzja:  Sędzia główny musi zadecydować, czy zawodnikowi przeszkadzano umyślnie czy niechcący:  jeżeli
umyślnie, wygrywa on punkt, jeżeli niechcący – powtarzamy punkt.

PROCEDURA SPRAWDZANIA ŚLADU
a. Sędzia może sprawdzać ślad jedynie na korcie ziemnym.
b. Sędzia może sprawdzić ślad na prośbę zawodnika tylko wtedy, gdy nie schodząc z krzesła nie może z całą
pewnością  podjąć  decyzji  co  do  piłki  kończącej  wymianę  lub  gdy zawodnik  (lub  para  w grze  podwójnej)
przerwie wymianę (dozwolone jest jedno odruchowe odbicie ale natychmiast po nim gra musi być przerwana).
c. Jeżeli sędzia zdecydował się sprawdzić ślad, schodzi z krzesła i sam sprawdza ślad. Jeżeli nie jest pewny,
który to ślad, może poprosić o pomoc w jego zlokalizowaniu sędziego liniowego, jednak to sędzia główny musi
sprawdzić ślad i wydać decyzję.
d. Pierwotna decyzja (lub sprostowanie sędziego głównego) pozostaje w mocy, jeżeli śladu nie można odczytać
lub jeżeli sędzia główny ani liniowy nie mogą zlokalizować śladu.
e. Jeżeli sędzia główny znalazł i sprawdził ślad oraz wydał decyzję, decyzja ta jest ostateczna i nieodwołalna.
f. Na kortach ziemnych sędzia główny nie powinien zbyt szybko wywoływać i podawać wyniku, o ile nie jest
absolutnie pewny swej decyzji. Jeżeli ma najmniejsze wątpliwości, musi upewnić się przed podaniem wyniku,
czy nie trzeba będzie sprawdzać śladu piłki.
g.  W grze podwójnej zawodnik przerywający grę  musi zrobić to  w taki  sposób,  żeby jego  partner  również
przerwał grę lub żeby zrobił to sędzia główny. Prośba o sprawdzenie śladu piłki musi być zgodna z procedurą.
Jeżeli zawodnik prosi o sprawdzenia śladu niezgodnie z procedurą lub robi to zbyt późno, sędzia może uznać to
za celowe przeszkadzanie przeciwnikowi w grze.
h. Jeżeli zawodnik zaciera ślad przed wydaniem przez sędziego głównego decyzji, oznacza to, że ustępuje i
uznaje kwestionowaną decyzję.
i.  Zawodnik  nie może przechodzić na drugą  stronę kortu,  żeby sprawdzić ślad (jeżeli  na meczu jest  sędzia
główny).  Jeżeli  to  zrobi,  zostaje  ukarany  za  niesportowe  zachowanie  zgodnie  z  „Kodeksem  postępowania
zawodnika”.


