
PROCEDURY DOTYCZĄCE MECZÓW BEZ SĘDZIÓW GŁÓWNYCH

INFORMACJA DLA ZAWODNIKÓW

Wszyscy  zawodnicy,  rozgrywając  mecz  bez  sędziego  głównego  muszą  stosować  się  do
poniższych zasad:
• Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za wywoływanie piłek po swojej stronie kortu.
• Każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu i na tyle głośno,
aby przeciwnik to słyszał.
• Przy wątpliwych piłkach zawodnik musi zgodzić się z decyzją przeciwnika.
• Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zauważy, że piłka była dobra,  a
postępuje  tak  po  raz  pierwszy  w  meczu,  punkt  należy  powtórzyć,  o  ile  piłka  nie  była
kończąca.  Jeżeli  był  to  drugi  lub  kolejny  przypadek,  że  zawodnik  poprawia  sam siebie,
zawodnik  ten  przegrywa  punkt  (na  kortach  ziemnych  zawodnik,  który  nieprawidłowo
wywoła aut, a następnie sprostuje swoją decyzję, przegrywa punkt w każdym przypadku).
• Podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby
przeciwnik to usłyszał.
•  Jeżeli  zawodnik  nie  zgadza  się  z  decyzjami  lub  postępowaniem przeciwnika,  powinien
wezwać sędziego naczelnego lub strefowego.

W  meczach  rozgrywanych  na  kortach  ziemnych  obowiązują  dodatkowe  procedury,  do
których zawodnicy muszą się stosować:
•  Ślad  piłki  można  sprawdzać  jedynie  w  przypadku  kończącej  piłki  lub  gdy  zawodnik
przerwie grę (odruchowe odbicie piłki jest dozwolone).
• Jeżeli zawodnik nie jest pewny co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie
śladu. W takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki aby sprawdzić ślad.
•  Jeżeli  zawodnik  zaciera  ślad,  oznacza  to,  że  przyznaje,  że  piłka  była  dobra  (nawet  po
sprawdzeniu śladu).
• Jeżeli zawodnicy sprawdzając ślad nie zgadzają się co do tego, czy piłka była dobra czy
autowa, mogą wezwać sędziego naczelnego/strefowego aby podjął ostateczną decyzję.
• Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zorientuje się, że piłka była dobra,
zawodnik ten traci punkt.
W stosunku do zawodników, którzy nie postępują zgodnie z powyższymi zasadami, będzie
stosowany  „Kodeks  postępowania  zawodnika”  i  przepis  dotyczący  przeszkadzania
przeciwnikowi („Przepisy gry w tenisa”).
Wszelkie  pytania  dotyczące  powyższych  procedur  powinny  być  skierowane  do  sędziego
naczelnego.



PROCEDURY DOTYCZĄCE MECZÓW BEZ SĘDZIÓW GŁÓWNYCH

PRZEWODNIK DLA SĘDZIÓW NACZELNYCH/STREFOWYCH

Wiele turniejów rozgrywanych jest bez sędziów głównych (stołkowych). Niniejsze przepisy
zostały stworzone w celu zapewnienia jednakowych procedur postępowania podczas każdego
turnieju.
Sędzia naczelny i jego asystenci (sędziowie strefowi) nie są sędziami głównymi, ich zadaniem
jest pomóc zawodnikom, jeżeli ci mają problemy z interpretacją przepisów. Tylko wtedy, gdy
sędzia naczelny lub strefowy znajduje się na korcie i obserwuje mecz, może zmieniać decyzje
zawodników, jeżeli pomyłki są wyjątkowo rażące.
Podczas  meczu  bez  sędziów  głównych  może  dojść  do  wielu  problemów,  dlatego  bardzo
ważne jest, żeby sędzia naczelny/strefowy był przez jak największą część czasu przy korcie,
tak, aby zawodnicy mieli do niego łatwy dostęp.
Sędzia naczelny/strefowy powinien stosować się do następujących procedur:

1. Sporne piłki w meczach rozgrywanych na nawierzchniach innych niż ziemna:

Jeżeli  sędzia  naczelny/strefowy,  który  nie  widział  piłki,  jest  wezwany  na  kort,  powinien
zapytać  zawodnika,  który  wywołał  piłkę  po  swojej  stronie  kortu,  czy  jest  pewny swojej
decyzji. Jeżeli zawodnik potwierdzi decyzję, punkt zostaje zaliczony wg tej decyzji.
W trudnych meczach, jeśli nie można znaleźć sędziego głównego, sędzia naczelny/strefowy
powinien wejść na kort, powiedzieć zawodnikom, że będzie korygował rażąco błędne decyzje
zawodników i zostać do końca meczu.
Jeżeli sędzia znajduje się obok kortu i widzi, że jeden z zawodników popełnia rażący błąd
przy  wywoływaniu  piłki  (np.  piłka  jest  pół  metra  w  korcie,  a  zawodnik  wywołuje  aut),
wchodzi  na  kort  i  mówi,  że  takie  wywołanie  piłki  stanowi  niezamierzoną  przeszkodę  w
rozumieniu  „Przepisów gry w tenisa”  i  punkt powinien być powtórzony.  Sędzia powinien
także poinformować zawodnika, że każda następna wyraźna pomyłka będzie traktowana jako
zamierzone przeszkadzanie przeciwnikowi i zostanie ukarana utratą punktu. W takiej sytuacji
sędzia zastaje na korcie do końca meczu.
Sędzia  naczelny/strefowy  nie  powinien  zbytnio  wtrącać  się  do  meczu,  jeżeli  nie  jest  to
konieczne. W żadnym przypadku nie powinni się stosować przepisu o przeszkodzie, jeżeli
zawodnik pomyłkowo wywoła aut przy piłkach padających w pobliżu linii. Aby zastosować
ten przepis, sędzia musi być w 100 % pewny, że nastąpił rażący błąd w wywołaniu piłki.

2. Sporne piłki na kortach ziemnych

Po wezwaniu na kort sędzia naczelny/strefowy powinien ustalić, czy zawodnicy zgadzają się,
który to jest ślad. Jeżeli tak jest, a zawodnicy nie są pewni, czy piłka jest dobra czy autowa,
sędzia sprawdza ślad i podejmuje decyzję.
Jeżeli  zawodnicy nie  są zgodni  co do śladu (każdy pokazuje inny ślad),  sędzia  powinien
dowiedzieć się od zawodników, jakie to było uderzenie i w jakim kierunku leciała piłka.
Może  to  pomoc  w ustaleniu  właściwego  śladu.  Jeżeli  taka  informacja  nie  pomoże,  piłka
zostaje zaliczona zgodnie z decyzją zawodnika, po którego stronie znajduje się ślad.



3. Sporny wynik

Po wezwaniu na kort sędzia naczelny/strefowy w rozmowie z zawodnikami powinien ustalić
punkty czy gemy,  co do których zawodnicy się zgadzają. Wszystkie punkty i gemy, co do
których  obaj  zawodnicy  się  zgadzają,  zostają  zaliczone,  ponownie  rozgrywa  się  jedynie
punkty sporne.

Przykład: Jeden z zawodników twierdzi, że wynik brzmi 40-30, a jego przeciwnik, że 30-40.
Po dyskusji  z zawodnikami stwierdzasz,  że nie zgadzają się tylko co do tego, kto wygrał
pierwszy punkt w gemie. Prawidłowa decyzja to kontynuowanie gry od stanu 30-30, bowiem
obydwaj zawodnicy zgadzają się, że każdy z nich wygrał dwie piłki w tym gemie.
Ta sama zasada obowiązuje, jeżeli zawodnicy nie zgadzają się co do wyniku w gemach.

Przykład: Jeden z zawodników twierdzi, że prowadzi 6-5, a jego przeciwnik, że to on właśnie
prowadzi 6-5. Po dyskusji okazuje się, że zawodnicy nie zgadzają się co do tego, kto wygrał
pierwszego gema. Prawidłowa decyzja: kontynuujemy grę od stanu 5-5, ponieważ obydwaj
zawodnicy zgadzają się, że każdy z nich wygrał po 5 gemów. Podaje ten zawodnik, który
odbierał w poprzednim gemie.
Po podjęciu decyzji, sędzia powinien przypomnieć zawodnikom, że podający powinien przed
każdym pierwszym podaniem wywołać wynik tak głośno, aby przeciwnik to słyszał.

4. Inne przypadki

W meczach bez sędziów głównych może być wiele trudnych sytuacji  spornych.  W takich
przypadkach,  gdy  zawodnicy  nie  zgadzają  się  co  do  neta,  dotknięcia,  podwójnej  czy
nieprawidłowych  uderzeń,  sędzia  powinien  starać  się  dowiedzieć  od  zawodników,  jak
wyglądała sytuacja na korcie i albo zaliczyć punkt, albo polecić go powtórzyć.
Błędy stóp mogą być wywoływane tylko przez sędziego naczelnego/strefowego, a nie przez
odbierającego.  Jednakże  sędzia  wywołujący  błąd  stóp  musi  znajdować  się  na  korcie  i
obserwować mecz – nie można wywołać błędu stóp stojąc obok kortu.
Kary  za  udzielanie  wskazówek,  podobnie  jak  za  inne  naruszenia  Kodeksu  oraz  za
przekroczenie  limitu  czasu  mogą  być  udzielane  tylko  przez  sędziego  naczelnego  lub
strefowego,  dlatego  też  jest  niezwykle  ważne,  aby  sędziowie  obserwowali  zachowanie
zawodników i trenerów. Po stwierdzeniu naruszenia Kodeksu czy przekroczenia limitu czasu,
sędzia  powinien  niezwłocznie  wejść  na  kort  i  poinformować  zawodników,  że  została
udzielona kara za naruszenie Kodeksu lub przekroczenie limitu czasu.
Zawodnicy nie stosujący się do tych zasad podlegają karze za niesportowe zachowanie, ale
kary te powinno się stosować tylko w bardzo jasnych sytuacjach.


