Pravidlá tenisu
Slovenská verzia 2011
PREDSLOV

Medzinárodná tenisová federácia (The International Tennis Federation - ITF) je riadiaci orgán pre hru - tenis
a medzi jej úlohy a povinnosti patrí vymedzenie Pravidiel tenisu. V súvislosti s touto povinnos ou ITF
ustanovila Výbor pre pravidlá tenisu, ktorý neustále sleduje hru a jej pravidlá a doporu uje Správnej rade
ITF zmeny bu trvalé alebo na skúšobnú dobu. Správna rada ITF doporu uje tieto zmeny Výro nému
valnému zhromaždeniu, ktoré je najvyššou autoritou pre schva ovanie akýchko vek zmien Pravidiel tenisu.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch je po et podstatných zmien obmedzený, ale formát a štruktúra
pravidiel bola prepracovaná do modernejšieho jazyka a do jednoduchšie nadväzujúcich astí. Výsledkom je
redukcia po tu lánkov a z dôvodu nadväznosti na minulé pravidlá je bývalé íslo pravidla v tomto novom
vydaní uvedené v zátvorke.
Poznámka: Kde nie je uvedené inak, každá zmienka o mužskom pohlaví v týchto Pravidlách
tenisu zah a tiež ženské pohlavie.
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1. DVOREC
Dvorec je obd žnik s d žkou 23,77 m a so šírkou 8,23 m pre zápasy v dvojhre. Pre zápasy v štvorhre má
dvorec šírku 10,97 m.
Dvorec je uprostred predelený sie ou zavesenou na povraze alebo kovovom lane, ktoré je bu vedené cez
hornú plochu dvoch st pikov alebo je na nich upevnené vo výške 1,07 m. Sie musí by napnutá tak, aby
úplne vyp ala plochu medzi oboma st pikmi a musí ma oká dostato ne malé, aby nimi lopta nemohla
prejs . Výška siete musí by uprostred 0,914 m a sie je tu pevne upevnená popruhom. Povraz alebo
kovové lano a horný okraj siete sú potiahnuté páskou. Popruh a páska musia by úplne biele.
• Maximálny priemer povrazu alebo kovového lana je 0,8 cm.
• Maximálna šírka popruhu je 5 cm.
• Šírka pásky musí by z každej strany najmenej 5 cm a najviac 6,35 cm.
Pre zápasy v štvorhre musia by stredy st pikov na každej strane vzdialené 0,914 m od iary ohrani ujúcej
dvorec pre štvorhru.
Ak je použitá sie pre dvojhru na zápasy v dvojhre, stredy st pikov musia by na každej strane vzdialené
0,914 m od iary ohrani ujúcej dvorec pre dvojhru. Ak je použitá sie pre štvorhru, tak táto musí by
podopretá vo výške 1,07 cm dvomi ty kami pre dvojhru, ktorých stredy musia by na každej strane
vzdialené 0,914 m od iary ohrani ujúcej dvorec pre dvojhru.
• St piky nesmú ma stranu alebo priemer vä ší ako 15 cm.
• Ty ky pre dvojhru nesmú ma stranu alebo priemer vä ší ako 15 cm.
• St piky a ty ky pre dvojhru nesmú by viac ako 2,5 cm nad horným okrajom siete
iary na koncoch dvorca sa nazývajú základné iary (base-lines) a iary po stranách dvorca sa nazývajú
bo né iary (side-lines). Vo vzdialenosti 6,40 m od siete sú rovnobežne so sie ou iary pre podanie
(service-lines). Priestor po oboch stranách siete medzi iarou pre podanie a sie ou je rozdelený stredovou
iarou podania na dve rovnaké polovice - polia pre podanie. Stredová iara podania je rovnobežná s
bo nými iarami a nachádza sa v strede medzi nimi. Každá základná iara je v polovici rozdelená
stredovou zna kou dlhou 10 cm a vyzna enou do vnútra dvorca rovnobežne s bo nými iarami.
• Stredová iara podania a stredová zna ka sú 5 cm široké.
• Ostatné iary musia by najmenej 2,5 cm a najviac 5 cm široké okrem základnej iary, ktorá môže by
široká najviac 10 cm.
Všetky rozmery dvorca sa po ítajú po vonkajší okraj iar a všetky iary musia by rovnakej farby, jasne sa
odlišujúcej od farby povrchu dvorca.
Na dvorci, na sieti, na popruhu, na páske, na st pikoch a na ty kách pre dvojhru nesmie by žiadna reklama
okrem výnimiek uvedených v Prílohe 3.
Pre sú aže detí do 10 rokov môžu by použité dvorce s ozna ením „ ervený“ a „oranžový“.
2. TRVALÉ ZARIADENIE DVORCA
Trvalé zariadenie dvorca zah a zadné a bo né ohradenie dvorca, divákov, tribúny a sedadlá pre divákov a
všetky zariadenia okolo a nad dvorcom, hlavného rozhodcu, iarových rozhodcov, rozhodcu na sieti, a
zbera ov, pokia sú na príslušných miestach.
V zápasoch dvojhry, v ktorých sa používa sie pre štvorhru a ty ky pre dvojhru, sú st piky a as siete z
vonkajšej strany ty iek pre dvojhru trvalé zariadenia a nie sú považované za st piky alebo as siete.
3. LOPTA
Lopty schválené na hru pod a Pravidiel tenisu musia vyhovova podmienkam uvedeným v Prílohe 1.
Od 1.1. 2012 nemôžu by pre tenis detí do 10 rokov použité lopty pod a Prílohy 1. Namiesto toho deti do 10
rokov musia hra sú aže iba s jedným z troch stup ov pomalších lôpt ( ervená, oranžová alebo zelená),
ozna ených v Prílohe 6.
Medzinárodná tenisová federácia rozhodne o tom, i akáko vek lopta alebo jej prototyp vyhovuje
podmienkam v Prílohe 1 a i je alebo nie je schválená na hru. Takéto rozhodnutie sa môže vykona z jej
vlastnej iniciatívy alebo na žiados ktorejko vek strany, ktorá má na veci záujem, vrátane hrá ov, výrobcu
alebo národného zväzu, vrátane jeho lenov. Takéto rozhodnutia a ich výklady musia by v súlade s
platnými procedúrami Medzinárodnej tenisovej federácie (pozri Prílohu Postupy pre preskúmanie a
prerokovanie pravidiel tenisu).
Usporiadatelia musia pred za iatkom podujatia oznámi :
a. Po et lôpt ur ených na hru (2, 3, 4 alebo 6)
b. Ak sa uskuto uje výmena lôpt, tak spôsob ich výmeny
V prípade výmeny lôpt tieto výmeny musia by realizované bu :
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a. Po dohodnutom nepárnom po te hier a v takom prípade sa prvá výmena v zápase vzh adom na
rozohrávku musí uskuto ni o dve hry skôr ako ostatné výmeny v zápase. Rozhodujúca hra sa v súvislosti s
výmenou lôpt po íta ako jedna hra. Výmena lôpt sa nesmie uskuto ni na za iatku rozhodujúcej hry.
V takom prípade sa výmena odloží na za iatok druhej hry nasledujúceho setu; alebo
b. Na za iatku setu
Ak lopta praskne po as hry, bod sa musí opakova .
Prípad 1: Musí sa bod opakova ak je lopta po jeho ukon ení mäkká (vyfu aná)?
Rozhodnutie: Ak je lopta mäkká a nie prasknutá, bod sa neopakuje
Poznámka: Všetky lopty, ktoré sa používajú na turnajoch hraných pod a Pravidiel tenisu, musia by
uvedené na oficiálnom zozname lôpt schválenom ITF, ktorý vydáva Medzinárodná tenisová federácia.

4. RAKETA
Rakety schválené na hru pod a Pravidiel tenisu musia vyhovova podmienkam uvedeným v Prílohe 2.
Medzinárodná tenisová federácia rozhodne o tom, i akáko vek raketa alebo jej prototyp vyhovuje
podmienkam v Prílohe 2 a i je alebo nie je schválená na hru. Takéto rozhodnutie sa môže vykona z jej
vlastnej iniciatívy alebo na žiados ktorejko vek strany, ktorá má na veci záujem, vrátane hrá ov, výrobcu
alebo národného zväzu, vrátane jeho lenov. Takéto rozhodnutia a ich výklady musia by v súlade s
platnými procedúrami Medzinárodnej tenisovej federácie (pozri Prílohu Postupy pre preskúmanie a
prerokovanie pravidiel tenisu).
Prípad 1: Môže by úderová plocha rakety pokrytá viac ako jednou vrstvou strún?
Rozhodnutie: Nie. Pravidlo sa jasne zmie uje o ploche (nie plochách) krížom prepletených strún. (pozri
Prílohu 2)
Prípad 2: Ak sú struny vo viac ako jednej rovine, považuje sa to za jednotnú a rovnú plochu výpletu?
Rozhodnutie: Nie.
Prípad 3: Môžu by na strunách rakety umiestnené tlmi e vibrácií a ak áno, na ktorom mieste?
Rozhodnutie: Áno, ale tieto zariadenia môžu by umiestnené iba mimo plochy prekrížených strún.
Prípad 4: V priebehu hry hrá náhodne roztrhne struny na svojej rakete. Môže s touto raketou pokra ova
v hre a hra aj nasledujúci bod?
Rozhodnutie: Áno, okrem prípadu ke je to výslovne zakázané usporiadate om podujatia.
Prípad 5: Môže hrá kedyko vek po as hry použi viac ako jednu raketu?
Rozhodnutie: Nie.
Prípad 6: Môže by do rakety zabudovaná batéria, ktorá by mala vplyv na hracie vlastnosti rakety?
Rozhodnutie: Nie. Batéria je zakázaná, pretože je to energetický zdroj, ako aj solárne lánky a podobné
zariadenia.

5. STAV V HRE
a. Štandardná hra
Stav v štandardnej hre sa hlási nasledujúcim spôsobom (skóre podávajúceho hrá a sa hlási ako prvé):
Žiadny bod
„0“
Prvý bod
„15“
Druhý bod
„30“
Tretí bod
„40“
Štvrtý bod
„Hra“
okrem stavu ak obaja hrá i / páry získajú po troch bodoch. Vtedy je stav „Zhoda“. Po „Zhode“ je stav
„Výhoda“ pre hrá a / pár ktorý získa alší bod. Ak ten istý hrá / pár získa alší bod, získava „Hru“; ak získa
tento bod súper stav je znovu „Zhoda“. Hrá / pár musí získa po „Zhode“ dva body za sebou aby získal
„Hru“.
b. Rozhodujúca hra
Po as rozhodujúcej hry sa stav v hre hlási „0“, „1“, „2“, „3“at . Hrá / pár, ktorý získa 7 bodov získava „Hru“
a „Set“ za predpokladu rozdielu aspo dvoch bodov. V prípade potreby rozhodujúca hra pokra uje až do
dosiahnutia tohto rozdielu.
Hrá , ktorý má pod a poradia podáva , je podávajúcim pre prvý bod rozhodujúcej hry. Jeho súper je
podávajúcim pre dva nasledujúce body (vo štvorhre podáva hrá súperiaceho tímu) a potom podáva každý
hrá / pár striedavo pre dva po sebe nasledujúce body, pokia nie je rozhodnuté o ví azovi rozhodujúcej hry
(vo štvorhre sa pokra uje v striedaní podania pri každom páre v takom istom poradí ako predtým v sete).
Hrá / pár, ktorý mal za a podáva prvý v rozhodujúcej hre, bude prijímajúcim v prvej hre nasledujúceho
setu.
alšie schválené alternatívne systémy bodovania sa nachádzajú v Prílohe 4.
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6. STAV V SETE
Existujú rozli né spôsoby stanovenia stavu v sete. Dva hlavné spôsoby sú „Set bez rozhodujúcej hry“ a „Set
s rozhodujúcou hrou“.
Použitie ktoréhoko vek spôsobu musí by oznámené pred za iatkom podujatia. Ak je použitý spôsob setu s
rozhodujúcou hrou musí sa tiež oznámi i sa rozhodujúci set bude hra ako Set s rozhodujúcou hrou alebo
Set bez rozhodujúcej hry.
a. Set bez rozhodujúcej hry
Hrá / pár, ktorý prvý získa šes hier, vyhráva set, musí však získa najmenej o dve hry viac ako jeho súper
a ke je to potrebné, musí sa set pred ži , kým sa nedosiahne tento rozdiel.
b. Set s rozhodujúcou hrou
Hrá / pár, ktorý prvý získa šes hier, vyhráva set, musí však získa najmenej o dve hry viac ako jeho súper.
Ak sa v sete dosiahne stav 6:6, nasleduje rozhodujúca hra.
alšie schválené alternatívne systémy bodovania sú v Prílohe IV.

7. STAV V ZÁPASE
Zápas sa môže hra na 3 sety (hrá / pár musí získa 2 sety na ví azstvo v zápase) alebo na 5 setov (hrá /
pár musí získa 3 sety na ví azstvo v zápase).
alšie schválené alternatívne systémy bodovania sa nachádzajú v Prílohe IV.

8. PODÁVAJÚCI A PRIJÍMAJÚCI
Hrá i / páry stoja proti sebe na proti ahlých stranách siete. Hrá , ktorý prvý podáva loptu do hry pre prvý
bod sa nazýva podávajúci. Hrá , ktorý je pripravený vráti loptu podávajúcemu sa nazýva prijímajúci.
Prípad 1. Môže prijímajúci stá mimo iar, ktoré ohrani ujú jeho dvorec?
Rozhodnutie: Áno. Prijímajúci môže na svojej vlastnej strane siete stá kdeko vek.

9. VO BA STRÁN A PODANIE
O vo be strán a o práve podáva alebo prijíma v prvej hre rozhoduje žrebovanie pred za iatkom
rozohrávky. Hrá / pár, ktorý vyhral žrebovanie, môže voli :
a. i bude podávajúcim alebo prijímajúcim v prvej hre zápasu, v tomto prípade si volí súper (súperi) stranu
dvorca pre prvú hru zápasu; alebo
b. Stranu dvorca pre prvú hru zápasu, v tomto prípade si volí súper (súperi) i bude podávajúcim alebo
prijímajúcim v prvej hre zápasu; alebo
c. Požiada súpera (súperov) aby previedol uvedenú vo bu.
Prípad 1. Majú hrá i právo na novú vo bu v prípade, že rozohrávka bola prerušená a hrá i opustili dvorec?
Rozhodnutie: Áno. Pôvodné vyžrebovanie platí, oboma hrá mi / pármi však môže by vykonaná nová
vo ba.

10. STRIEDANIE STRÁN
Hrá i striedajú strany po ukon ení prvej, tretej a každej alšej nepárnej hry v každom sete. Hrá i tiež
striedajú strany po ukon ení každého setu, ak celkový po et hier v tomto sete nie je párny. Ak je celkový
po et hier v sete párny, strany sa striedajú po ukon ení prvej hry v nasledujúcom sete. Po as rozhodujúcej
hry hrá i striedajú strany po odohraní každých šiestich bodov. Ak sa omylom naruší správny postup
striedania, musia hrá i zauja správne postavenie, len o sa chyba zistí a pokra ova v pôvodnom postupe
striedania.
11. LOPTA V HRE
S výnimkou prípadu hlásenia chyby alebo neplatnej lopty je lopta v hre od momentu, kedy podávajúci
zasiahne loptu a ostáva v hre až do rozhodnutia bodu.
12. DOTYK LOPTY A IARY
Ak sa lopta dotkne iary, je považovaná za loptu, ktorá sa dotkla dvorca ohrani eného touto iarou.
13. DOTYK LOPTY A TRVALÉHO ZARIADENIA DVORCA
Ak sa lopta v hre po správnom dopade na dvorec dotkne trvalého zariadenia, získava bod hrá , ktorý úder
zahral. Ak sa dotkne lopta trvalého zariadenia pred dopadom na zem, hrá , ktorý úder zahral stráca bod.
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14. PORADIE PODANIA
Po ukon ení každej štandardnej hry sa stáva prijímajúci podávajúcim a podávajúci prijímajúcim pre
nasledujúcu hru.
Vo štvorhre sa pár, ktorý má podáva v prvej hre každého setu dohodne, ktorý z hrá ov bude podáva v
tejto hre. Podobne sa dohodnú ich súperi pred za iatkom druhej hry. Spoluhrá hrá a, ktorý podával v prvej
hre, bude podáva v tretej hre a spoluhrá hrá a, ktorý podával v druhej hre, bude podáva vo štvrtej hre.
Toto poradie ostáva až do ukon enia setu.
15. PORADIE PRIJÍMANIA VO ŠTVORHRE
Dvojica, ktorá má prijíma podanie v prvej hre setu, sa dohodne, ktorý zo spoluhrá ov bude prijímajúcim pre
prvý bod v hre. Podobne, pred za iatkom druhej hry si ich súperi ur ia, ktorý z hrá ov bude prijímajúcim pre
prvý bod v tejto hre. Spoluhrá prijímajúceho pre prvý bod v hre bude prijímajúcim pre druhý bod a toto
poradie ostáva až do ukon enia hry a setu.
Po odohraní lopty prijímajúcim môže odohra loptu ktorýko vek zo spoluhrá ov.
Prípad 1. Môže vo štvorhre hra jeden hrá proti súperom?
Rozhodnutie: Nie.

16. PODANIE
Bezprostredne pred zahájením podania musí podávajúci stá v pokoji oboma nohami za základnou iarou
(t.j. alej od siete) a vo vnútri medzi pomysleným pred žením strednej zna ky a bo nej iary. Podávajúci
potom vypustí loptu rukou ktorýmko vek smerom a udrie ju raketou skôr, ako dopadne na zem. Podanie je
dokon ené v okamihu, ke sa hrá ova raketa dotkne lopty alebo ju minie. Hrá , ktorý môže používa iba
jednu ruku, môže na vypustenie lopty použi raketu.
17. USKUTO NENIE PODANIA
Pri podaní v štandardnej hre stojí podávajúci striedavo za pravou a avou polovicou dvorca, za ínajúc v
každej hre z pravej strany dvorca.
Pri podaní v rozhodujúcej hre stojí podávajúci striedavo za pravou a avou polovicou dvorca, za ínajúc z
pravej strany dvorca.
Pri podaní musí lopta prejs ponad sie a skôr ako ju prijímajúci vráti musí dopadnú na zem v poli pre
podanie, ktoré leží uhloprie ne oproti polovici dvorca, z ktorého sa podáva.
18. CHYBA NOHOU
Podávajúci po as uskuto nenia podania nesmie:
a. meni postavenie chôdzou alebo behom, i ke mierne pohyby nôh sú povolené; alebo
b. dotknú sa ktorouko vek nohou základnej iary dvorca; alebo
c. dotknú sa ktorouko vek nohou územia za pomysleným pred žením bo nej iary; alebo
d. dotknú sa ktorouko vek nohou pomysleného pred ženia stredovej zna ky.
Ak podávajúci poruší toto pravidlo ide o „chybu nohou“.
Prípad 1. Môže sa pri podaní v dvojhre podávajúci postavi za tú as
dvorca pre dvojhru a dvorca pre štvorhru?
Rozhodnutie: Nie.

iary, ktorá je medzi bo nými iarami

Prípad 2. Môže ma podávajúci jednu alebo obe nohy vo vzduchu?
Rozhodnutie: Áno.

19. CHYBNÉ PODANIE
Podanie je chybné, ak:
a. podávajúci poruší niektoré ustanovenie pravidiel 16, 17, alebo 18; alebo
b. podávajúci minie loptu pri pokuse o úder; alebo
c. sa lopta pri podaní dotkne trvalého zariadenia dvorca, ty ky na dvojhru alebo st pika skôr ako dopadne
na zem; alebo
d. sa lopta pri podaní dotkne podávajúceho alebo jeho spoluhrá a, prípadne ak sa dotkne ohoko vek, o
má podávajúci alebo jeho spoluhrá na sebe alebo o drží
Prípad 1. Po nadhodení lopty ako prípravy na podanie sa podávajúci rozhodne, že ju neudrie a namiesto
toho ju chytí. Je to chyba?
Rozhodnutie: Nie. Hrá , ktorý si nadhodí loptu a potom sa rozhodne, že ju neudrie môže chyti loptu rukou
alebo raketou alebo ju môže necha spadnú na zem.
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Prípad 2. Pri podaní v dvojhre, ktorá sa hrá na dvorci pre štvorhru so st pikmi pre štvorhru a s ty kami pre
dvojhru zasiahne lopta ty ku pre dvojhru a potom dopadne na zem v správnom poli pre podanie. Je to
chyba?
Rozhodnutie: Áno

20. DRUHÉ PODANIE
Po prvom chybnom podaní, podávajúci ihne podáva znova z tej polovice dvorca, z ktorej prvýkrát podal
chybne, s výnimkou prípadu, že prvé podanie sa uskuto nilo z nesprávnej polovice dvorca.
21. KEDY MOŽNO PODÁVA A PRIJÍMA
Podávajúci nesmie podáva , pokia nie je prijímajúci pripravený. Avšak prijímajúci musí hra v primeranom
tempe podávajúceho a musí by pripravený prijíma v primeranom ase, ak je podávajúci pripravený
podáva .
Ak prijímajúci urobí pokus vráti podanie, pokladá sa za pripraveného. Ak je zjavné, že prijímajúci nie je
pripravený, nemôže by hlásená chyba pri podaní.
22. NEPLATNÉ PODANIE
Podanie je neplatné ak:
a. sa lopta pri podaní dotkne siete, popruhu alebo pásky a je inak zahraná správne, alebo sa dotkne siete,
popruhu alebo pásky, a skôr, než dopadne na zem, dotkne sa prijímajúceho alebo jeho spoluhrá a alebo
ohoko vek, o majú na sebe alebo o držia; alebo
b. bolo uskuto nené, ke prijímajúci nebol pripravený.
Ak je podanie neplatné, nepo íta sa a podávajúci podáva znova. Neplatné podanie však neruší
predchádzajúcu chybu.

23. NEPLATNÁ LOPTA
Vo všetkých prípadoch, ke je hlásená neplatná lopta sa bod opakuje, s výnimkou hlásenia neplatného
druhého podania.
Prípad 1: Po as hry sa dostane na dvorec iná lopta. Zahlásená bola neplatná lopta. Podávajúci predtým
podával chybne. Má podávajúci nárok na prvé alebo na druhé podanie?
Rozhodnutie: Prvé podanie. Celý bod sa musí hra znova.

24. HRÁ STRÁCA BOD
Hrá stráca bod:
a. Ak sa podávajúci dopustí pri podaní dvoch následných chýb; alebo
b. Ak sa mu nepodarí vráti loptu, ktorá je v hre skôr, než sa lopta dotkne dvakrát za sebou zeme; alebo
c. Ak vráti loptu, ktorá je v hre tak, že dopadne na zem alebo zasiahne objekt mimo správnej asti dvorca;
alebo
d. Ak vráti loptu, ktorá je v hre tak, že táto pred dopadom zasiahne trvalé zariadenie dvorca; alebo
e. Ak loptu, ktorá je v hre úmyselne nesie alebo ju zachytí do svojej rakety alebo sa jej raketou úmyselne
dotkne viac ako raz; alebo
f. Ak sa dotkne siete, st pikov / ty iek pre dvojhru, povrazu alebo kovového lana, popruhu alebo pásky alebo
asti dvorca na strane súpera ktorouko vek as ou tela alebo raketou ( i už v jeho ruke alebo nie) alebo
ímko vek, o má na sebe alebo o drží, pokia je lopta v hre alebo;
g. Ak zahrá loptu, skôr ako prejde ponad sie ; alebo
h. Ak sa lopta, ktorá je v hre, dotkne hrá a alebo ohoko vek, o má na sebe alebo o drží, s výnimkou
rakety; alebo
i. Ak sa lopta, ktorá je v hre, dotkne rakety pokia ju hrá nedrží; alebo
j. Ak úmyselne a podstatne zmení po as hry tvar svojej rakety; alebo
k. Ak sa vo štvorhre obaja hrá i dotknú lopty pri jej odohraní.
Prípad 1: Po odohraní prvého podania vypadne podávajúcemu raketa z ruky a dotkne sa siete skôr, ako
lopta dopadne na zem. Je to chyba pri podaní alebo podávajúci stráca bod?
Rozhodnutie: Podávajúci stráca bod, pretože raketa sa dotkla siete v dobe, ke lopta bola v hre.
Prípad 2: Po odohraní prvého podania vypadne podávajúcemu raketa z ruky a dotkne sa siete až potom,
ke lopta dopadla mimo správneho po a podania. Je to chyba pri podaní alebo podávajúci stráca bod?
Rozhodnutie: Toto je chyba pri podaní, pretože raketa sa dotkla siete v dobe, ke lopta už nebola v hre.
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Prípad 3: Vo štvorhre sa spoluhrá prijímajúceho dotkne siete skôr, ako lopta dopadne na zem mimo
správneho po a podania. Aké je správne rozhodnutie?
Rozhodnutie: Prijímajúca dvojica stráca bod, pretože spoluhrá prijímajúceho sa dotkol siete v dobe, ke
lopta bola v hre.
Prípad 4:Stráca hrá bod ak prekro í pomyslené pred ženie siete pred alebo po údere?
Rozhodnutie: Hrá nestráca bod ani v jednom prípade za predpokladu, že sa nedotkol súperovho dvorca.
Prípad 5. Môže hrá presko i sie a sko i do súperovho dvorca v dobe, ke je lopta v hre?
Rozhodnutie: Nie. Hrá stráca bod.
Prípad 6: Hrá hodí raketu po lopte, ktorá je v hre. Raketa aj lopta dopadnú na súperovu stranu dvorca a
súper(i) nie je schopný loptu zasiahnu . Ktorý z hrá ov získava bod?
Rozhodnutie: Hrá , ktorý hodil raketu po lopte stráca bod.
Prípad 7: Lopta pri podaní zasiahne prijímajúceho alebo jeho partnera vo štvorhre predtým ako dopadne
na zem. Ktorý z hrá ov získava bod?
Rozhodnutie: Podávajúci získava bod za predpokladu, že pri podaní nebola hlásená neplatná lopta.
Prípad 8: Hrá , ktorý stojí mimo ihriska, zahrá loptu alebo ju chytí a vyžaduje si priznanie bodu, pretože
lopta smerovala ur ite mimo správnej asti dvorca.
Rozhodnutie: Hrá stráca bod. Jedine za predpokladu, že loptu odohrá správne, hra pokra uje.

25. SPRÁVNE VRÁTENÁ LOPTA
Lopta je vrátená správne:
a. Ak sa dotkne siete, st pikov / ty iek pre dvojhru, povrazu alebo kovového lana, popruhu alebo pásky,
prejde ponad ne a dopadne na zem v správnom poli, okrem prípadov uvedených v lánku 2 a 24d.; alebo
b. Ak lopta v hre po dopade do správneho po a má takú rotáciu a odrazí sa alebo je vetrom zaviata naspä
ponad sie a hrá sa za ou na iahne ponad sie a loptu zahrá do správnej asti dvorca, za predpokladu,
že neporuší pravidlo 24; alebo
c. Ak je vrátená z vonkajšej asti st pikov, bu nad úrov ou alebo pod úrov ou hornej asti siete i ke sa
dotkne st pikov, za predpokladu, že dopadne na zem v správnom poli okrem prípadov uvedených v lánku
2 a 24d.; alebo
d. Ak prejde pod povrazom siete medzi ty kou pre dvojhru a ved ajším st pikom bez toho, aby sa dotkla
siete, povrazu siete, alebo st pikov a dopadne do správnej asti dvorca; alebo
e. Ak hrá ova raketa po odohraní lopty na svojej strane presiahne sie , za predpokladu, že lopta dopadne
na zem v správnom poli; alebo
f. Ak hrá odohrá loptu, ktorá je v hre a táto zasiahne loptu ležiacu v správnom poli.
Prípad 1: Hrá odohrá loptu, ktorá potom zasiahne ty ku pre dvojhru a dopadne do správneho po a. Je toto
správny úder?
Rozhodnutie: Áno, avšak ak ide o podanie je to chyba.
Prípad 2: Lopta v hre zasiahne loptu ležiacu v správnom poli. Aké je správne rozhodnutie?
Rozhodnutie: Hra pokra uje. Avšak ak nie je jasné, i bola vrátená správna lopta, lopta je vyhlásená za
neplatnú.

26. BRÁNENIE V HRE
V prípade, že hrá ovi bráni pri zahraní úderu úmyselné konanie súpera (súperov), hrá získava bod.
Avšak bod sa opakuje v prípade, že hrá ovi bráni pri zahraní úderu bu neúmyselné konanie súpera
(súperov) alebo nie o, na o on nemá vplyv (s výnimkou trvalého zariadenia dvorca).
Prípad 1: Je neúmyselný dvojdotyk považovaný za bránenie v hre?
Rozhodnutie: Nie. Pozri tiež Pravidlo 24.e.
Prípad 2: Hrá žiada zastavi hru, pretože sa domnieval že súperovi (súperom) bolo bránené v hre. Ide o
bránenie v hre?
Rozhodnutie: Nie, hrá stráca bod.
Prípad 3: Lopta v hre zasiahne vtáka letiaceho nad dvorcom. Ide o bránenie v hre?
Rozhodnutie: Áno, bod sa opakuje.
Prípad 4: Po as hry lopta alebo iný predmet ktorý sa nachádzal na hrá ovej strane dvorca ešte pred
za iatkom hry bráni hrá ovi v hre. Ide o bránenie v hre?
Rozhodnutie: Nie
Prípad 5: Kde môže stá spoluhrá podávajúceho a spoluhrá prijímajúceho vo štvorhre?
Rozhodnutie: Spoluhrá podávajúceho a spoluhrá prijímajúceho môžu stá kdeko vek na svojej strane
siete, vo vnútri dvorca alebo mimo neho. Avšak ak hrá je prí inou bránenia v hre súperovi (súperom),
uplatní sa pravidlo o bránení v hre.
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27. OPRAVA CHÝB
V zásade platí, že ak sa zistí chyba týkajúca sa Pravidiel tenisu, všetky predtým odohrané body ostávajú v
platnosti. Takto zistené chyby sa opravujú nasledujúcim spôsobom:
a.
Po as štandardnej alebo rozhodujúcej hry ak hrá podáva z nesprávnej strany dvorca k oprave príde hne
ako sa chyba zistí a podávajúci za ne podáva zo správnej strany dvorca v závislosti od stavu v hre.
Chybné podanie odohrané pred zistením chyby ostáva v platnosti.
b.
Po as štandardnej alebo rozhodujúcej hry ak sú hrá i na nesprávnych stranách dvorca k oprave príde hne
ako sa chyba zistí a podávajúci za ne podáva zo správnej strany dvorca v závislosti od stavu v hre.
c.
Ak v štandardnej hre podáva hrá mimo poradia, potom hrá , ktorý mal podáva , musí za a podáva hne ,
ako sa chyba zistí. Ak by sa skon ila hra pred zistením takejto chyby, poradie podania ostáva zmenené.
Chybné podanie, ktoré odohrá súper(i) pred zistením chyby sa nepo íta. Vo štvorhre ak podávajú mimo
poradia spoluhrá i chybné podanie odohrané pred zistením chyby ostáva v platnosti.
d.
Ak v rozhodujúcej hre podáva hrá mimo poradia, chyba sa opraví ihne ak sa zistí po odohraní párneho
po tu bodov. Ak sa zistí po odohraní nepárneho po tu bodov, poradie podania ostáva zmenené.
Chybné podanie, ktoré odohrá súper(i) pred zistením chyby sa nepo íta. Vo štvorhre ak podávajú mimo
poradia spoluhrá i chybné podanie odohrané pred zistením chyby ostáva v platnosti.
e.
Ak v priebehu štandardnej alebo rozhodujúcej hry vo štvorhre príde k chybe v poradí prijímania podania,
toto poradie zostane zmenené až do konca hry, v ktorej bola chyba zistená. Spoluhrá i sa ale musia vráti k
pôvodnému poradiu príjmu v najbližšej hre tohto setu, v ktorej sú prijímajúcimi.
f.
Ak sa omylom za ne hra za stavu 6:6 rozhodujúca hra, aj ke bolo predtým rozhodnuté, že sa bude hra
set bez rozhodujúcej hry, tak sa chyba opraví ihne iba za predpokladu, že bol odohraný iba jeden bod. Ak
sa chyba zistí až po za iatku rozohrania druhého bodu, set pokra uje ako set s rozhodujúcou hrou.
g.
Ak sa omylom za ne hra za stavu 6:6 štandardná hra, aj ke bolo predtým rozhodnuté, že sa bude hra
set s rozhodujúcou hrou, tak sa chyba opraví hne iba za predpokladu že bol odohraný iba jeden bod. Ak
sa chyba zistí až po za iatku rozohrania druhého bodu, set pokra uje ako set bez rozhodujúcej hry. Ak sa
potom dosiahne stav 8:8, alebo vyššie párne íslo, bude sa hra rozhodujúca hra.
h.
Ak sa omylom za ne hra set bez rozhodujúcej hry alebo set s rozhodujúcou hrou, aj ke bolo predtým
rozhodnuté, že sa bude hra namiesto rozhodujúceho setu rozhodujúca hra, tak sa chyba opraví hne iba
za predpokladu že bol odohraný iba jeden bod. Ak sa chyba zistí až po za iatku rozohrania druhého bodu,
set pokra uje dovtedy dokedy hrá alebo pár nezíska 3 hry (a teda celý set) alebo stav v hre nedosiahne
skóre 2:2, kedy sa bude hra rozhodujúca hra. Avšak ak sa chyba zistí až po za iatku piatej hry, set bude
pokra ova ako set s rozhodujúcou hrou. (Pozri Prílohu 4)
i.
Ak sa výmena lôpt neuskuto ní v správnom poradí, chyba sa opraví, ke hrá / pár vo štvorhre, ktorý mal s
novými loptami podáva , bude opä na rade podáva v novej hre. alšie výmeny lôpt budú uskuto nené
tak, že po et hier medzi týmito výmenami bude taký, aký bol pôvodne odsúhlasený. Výmena lôpt by sa
nemala uskuto ni v priebehu hry.

28. POSTAVENIE ROZHODCOV
Úlohy a zodpovednosti rozhodcov v zápasoch, v ktorých sú ur ení rozhodcovia sa nachádzajú v Prílohe 5.
29. PLYNULOS HRY
Hra musí by v zásade plynulá od za iatku zápasu (od uskuto nenia prvého podania v zápase) až do jeho
ukon enia.
a. Medzi jednotlivými bodmi môže uplynú maximálne 20 sekúnd. Pri striedaní strán po ukon ení hry môže
uplynú maximálne 90 sekúnd. Avšak po ukon ení prvej hry v každom sete a po as rozhodujúcej hry musí
by hra súvislá a hrá i si striedajú strany bez nároku na odpo inok.
Po ukon ení každého setu nasleduje prestávka, po as ktorej môže uplynú maximálne 120 sekúnd.
Prestávka za ína momentom ukon enia jedného bodu a kon í prvým podaním bodu nasledujúceho.
Usporiadatelia profesionálnych okruhov môžu požiada ITF o pred ženie asu 90 sekúnd ur eného na
striedanie strán po ukon ení hry a asu 120 sekúnd po ukon ení každého setu.
b. Ak sa bez hrá ovej viny jeho odev, obuv alebo výstroj (okrem rakety) poškodí alebo sa musí vymeni ,
hrá ovi môže by poskytnutý primeraný as na odstránenie tohto problému.
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c. Hrá ovi sa nemôže poskytnú dodato ný as na obnovenie telesnej kondície. Iba v prípade ak utrpí
zranenie, ktoré je možné ošetri , môže mu by poskytnutý as 3 minúty na ošetrenie tohto zranenia. Hrá ovi
môže by tiež povolený obmedzený po et prestávok na návštevu toalety / výmenu poškodeného výstroja ak
je to oznámené pred podujatím.
d. Usporiadatelia môžu povoli prestávku v maximálnej d žke 10 minút, ak je táto skuto nos oznámená
pred za iatkom podujatia. Takáto prestávka môže by po tre om sete v zápase hranom na 3 ví azné sety
alebo po druhom sete v zápase hranom na 2 ví azné sety.
e. V prípade, ak usporiadatelia nerozhodnú inak, môže by d žka rozohrania pred zápasom maximálne 5
minút.

30. POKYNY HRÁ OVI (COACHING)
Za pokyny hrá ovi je považovaný akýko vek druh komunikácie, poskytovanie rád alebo pokynov smerom k
hrá ovi.
V stretnutiach družstiev, ke je kapitán družstva prítomný na dvorci môže tento dáva pokyny hrá ovi v
prestávke po ukon ení setu a pri striedaní strán po ukon ení hry, nie však pri striedaní strán po prvej hre
každého setu a v rozhodujúcej hre.
V ktoromko vek inom zápase nie sú pokyny hrá ovi dovolené.
Prípad 1: Je hrá ovi dovolené prijíma pokyny diskrétnym spôsobom prostredníctvom znamení?
Rozhodnutie: Nie.
Prípad 2: Môže hrá prijíma pokyny v ase, ke je hra prerušená?
Rozhodnutie: Áno.
PRAVIDLÁ PRE TENIS NA VOZÍKU
Pre tenis na vozíku platia tie isté pravidlá ITF s nasledujúcimi výnimkami:
a. Pravidlo dvoch odskokov
Hrá – vozi kár má povolené dva odskoky lopty. Hrá musí vráti loptu skôr ako sa po tretíkrát dotkne
zeme. Druhý odskok môže by bu v poli dvorca alebo mimo neho.
b. Vozík
Vozík je sú as ou tela a všetky príslušné pravidlá, ktoré sa týkajú tela hrá a sa vz ahujú aj na vozík.
c. Podanie
Podanie musí by uskuto nené nasledujúcim spôsobom.
i. Bezprostredne pred za iatkom podania musí by podávajúci v stabilnej pozícii. Podávajúcemu je
povolené jedno odstr enie sa pred úderom do lopty.
ii. Podávajúci sa nesmie po as podania dotknú ktorýmko vek kolesom iného územia než územia za
základnou iarou medzi pomysleným pred žením stredovej zna ky a pozd žnej iary.
iii. Ak sú obvyklé spôsoby podávania pre quadruplegika fyzicky nemožné, potom si takýto hrá alebo alšia
osoba môže nadhodi loptu na podanie. Avšak tento spôsob podávania potom musí používa vždy.
d. Hrá stráca bod
Hrá stráca bod ak:
i. Nevráti loptu skôr ako sa táto tretíkrát dotkne zeme; alebo
ii. Pod a pravidla e) uvedeného nižšie použije akúko vek as svojej dolnej kon atiny na pribrzdenie alebo
stabilizáciu pri podaní alebo údere, oto enie alebo zastavenie dotykom so zemou alebo kolesom vozíka
pokia je lopta v hre.
iii. Sa mu nepodarí udrža as sedacej partie v kontakte so sedadlom vozíka pri dotyku s loptou.
e. Pohyb vozíka prostredníctvom nohy
i. Ak hrá nie je schopný pohybova vozíkom prostredníctvom kolesa, môže tak urobi prostredníctvom
jednej nohy
ii. Aj ke pod a pravidla e), hrá ovi je dovolené pohybova vozíkom prostredníctvom jednej nohy, žiadna
as hrá ovej nohy nesmie by v kontakte so zemou
a) po as náprahu, vrátane asu dotyku rakety s loptou
b) od za iatku podávania až po okamih dotyku rakety s loptou
iii. Porušenie tohto pravidla má za následok stratu bodu
f. Tenis na vozíku / tenis telesne nepostihnutých
Tam, kde hrá vozi kár hrá s alebo proti osobe telesne nepostihnutej dvojhru alebo štvorhru platia Pravidlá
pre tenis na vozíku pre vozi kára a Pravidlá tenisu pre telesne schopného hrá a. V tomto prípade má
vozi kár povolené dva odskoky, kým telesne schopný hrá má povolený iba jeden odskok.
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Poznámka: Definícia dolných kon atín je: dolné kon atiny vrátane sedacej
lenky a chodidlá.

asti, bedrá, stehná, lýtka,

DODATOK K PRAVIDLÁM TENISU
Oficiálny a rozhodujúci text pravidiel tenisu je vždy v anglickom jazyku a žiadna zmena alebo výklad týchto
pravidiel nie je povolená, okrem tých, ktoré sa uskuto nia na Výro nom valnom zhromaždení Rady alebo
zmien oznámených rozhodnutím, ktoré federácia obdrží v súlade s lánkom 17 Stanov ITF (Oznámenie
rozhodnutí) a toto rozhodnutie je schválené 2/3-ovou vä šinou hlasov.
Akáko vek prijatá zmena vstúpi do platnosti prvý de v januári s výnimkou, ak by Valné zhromaždenie
rozhodlo inak.
Avšak správna rada má oprávnenie vyrieši všetky naliehavé otázky týkajúce sa výkladu a podliehajúce
schváleniu nasledujúceho Valného zhromaždenia.
Toto pravidlo nesmie by nikdy zmenené bez súhlasu Valného zhromaždenia Rady.
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Príloha 1
LOPTA
a. Lopta musí ma povrch všade rovnaký pozostávajúci z textilného pláš a a je zásadne bielej alebo žltej
farby. Ak má švy, tieto musia by bez stehov.
b. Lopta musí sp a nasledovné požiadavky uvedené v tabu ke.

Váha

Typ 1
(rýchla)
56,0-59,4 g

Typ 2
(stredná)1
56,0-59,4 g

Typ 3
(pomalá)2
56,0-59,4 g

Vysoká nadmorská
výška 3
56,0-59,4 g

Ve kos

6,541-6,86 cm

6,541-6,86 cm

7,00-7,30 cm

6,541-6,86 cm

Odraz

135-147 cm

135-147 cm

135-147 cm

122-135 cm

Predná
4
deformácia

0,50-0,60 cm

0,56-0,74 cm

0,56-0,74 cm

0,56-0,74 cm

Spätná
4
deformácia

0,67-0,91 cm

0,80-1,08 cm

0,80-1,08 cm

0,80-1,08 cm

Poznámka:
1
Lopta typu 2 (stredná) musí by pod tlakom alebo beztlaková lopta. Beztlaková lopta by nemala ma
vnútorný tlak vä ší ako 7 kPa a mala by by používaná k hre v nadmorskej výške nad 1219 m. Lopta musí
by aklimatizovaná pred zápasom po dobu minimálne 60 dní v nadmorskej výške poriadaného turnaja.
2
Lopta typu 3 (pomalá) sa doporu uje k hre v nadmorskej výške nad 1219 m.
3
Lopta je pod tlakom a je alším typom lopty k hre v nadmorskej výške nad 1219 m.
4
Ve kos deformácie by mal by priemer troch samostatných meraní pozd ž troch osí lopty, pri om žiadne
dve samostatné merania sa nesmú od seba líši viac ako o 0,08 cm.
c. Lopta musí sp a nasledovné požiadavky týkajúce sa životnosti tak, ako je uvedené v tabu ke:
Max.odchýlka1

Váha
0.4 g

Odraz
4.0 cm

Predná deformácia
0.08 cm

Zadná deformácia
0.10 cm

1
Maximálne povolené odchýlenia na základe výsledkov testu životnosti. Na testovanie sú využívané
špeciálne laboratórne vybavenia, ktoré simulujú ú inok hrania po as 9-tich gemov.

d. Všetky testy na odraz, váhu, ve kos , deformáciu a životnos by mali by vykonávané pod a pravidiel
popísaných v aktuálnom vydaní ITF („Approved Tennis Balls & Classified Court Surfaces).

Klasifikácia rýchlosti povrchu dvorca
Metódou testovania ITF použitou na stanovenie rýchlosti povrchu dvorca je testovacia metóda ITF CS
01/01 (ITF Court Pace Rating) uvedená v publikácii ITF s názvom “An initial ITF study on performance
standards for tennis court surfaces”.
Povrchy dvorcov, ktorých je ITF Court Pace Rating medzi 0 a 29 sú klasifikované ako Kategória 1 (pomalý
povrch). Do tejto kategórie je zaradená napr. vä šina antukových dvorcov a alšie typy povrchov zo
sypaných materiálov.
Povrchy dvorcov, ktorých je ITF Court Pace Rating medzi 30 a 34 sú klasifikované ako Kategória 2
(stredný/stredne rýchly povrch). Povrchy dvorcov, ktorých je ITF Surface Pace Rating medzi 35 a 39 sú
klasifikované ako Kategória 3 (stredný povrch). Do tejto kategórie je zaradená napr. vä šina dvorcov s
tvrdým povrchom s rôznymi typmi náterov a niektoré s textilným povrchom.
Povrchy dvorcov, ktorých je ITF Surface Pace Rating medzi 40 a 44 sú klasifikované ako Kategória 4
(stredne rýchly povrch), povrchy, ktorých ITF Surface Pace Rating je 45 a viac sú klasifikované ako
Kategória 5 (rýchle povrchy).
Do tejto kategórie je zaradená napr. vä šina dvorcov s prírodnou s umelou trávou a niektoré s textilným
povrchom
Prípad 1. Aký typ lôpt sa má používa na tom, ktorom type povrchu?
Rozhodnutie: Pod a Pravidiel tenisu sú schválené 3 rôzne typy lôpt, avšak:
a. Lopta typu 1 (rýchla) je ur ená na hru na pomalých povrchoch
b. Lopta typu 2 (stredná) je ur ená na hru na stredne rýchlych povrchoch
c. Lopta typu 3 (pomalá) je ur ená na hru na rýchlych povrchoch
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PRÍLOHA 2
RAKETA
a. Úderová plocha rakety musí by rovná a tvoria ju struny striedavo prepletené alebo zviazané v miestach
kríženia a pripojené k rámu rakety. Plocha výpletu musí by jednotná a hustota strún v strede rakety nesmie
by menšia ako na ostatnej ploche. Tvar rakety a strún musia ma takú úpravu, aby ich vlastnosti boli
identické na oboch stranách. Na strunách nesmú by pripojené žiadne objekty, okrem tých, ktoré slúžia
výhradne na preventívnu ochranu pred opotrebovaním, pred nežiadúcim pohybom strún alebo nežiadúcimi
vibráciami, ak majú primerané rozmery a sú na tento ú el vhodne umiestnené.
b. Rám rakety spolu s držadlom nesmie ma celkovú d žku vä šiu ako 73,7 cm. Šírka rámu rakety nesmie
presahova 31,7 cm. Plocha výpletu nesmie presahova d žku 39,37 cm a šírku 29,2 cm.
c. Na ráme rakety a na držadle nesmie by žiadne zariadenie, ktoré umož ujú v priebehu hry podstatne
zmeni tvar rakety alebo rozloženie jej hmotnosti v smere pozd žnej osi rakety, ktoré by mohli vplýva na jej
moment zotrva nosti (zotrva ný pohyb) pri údere alebo úmyselne zmeni akúko vek jej fyzikálnu vlastnos ,
ktorá by mohla ma vplyv na vlastnosti rakety po as hry. Do rakety nesmie by zabudovaný ani pripevnený
žiadny energetický zdroj, ktorý by akýmko vek spôsobom zmenil alebo mal vplyv na hracie vlastnosti rakety.
d. Do rakety hrá a po as zápasu nesmie by zabudovaný žiadny vidite ný alebo nevidite ný nástroj
umož ujúci komunikáciu, rady alebo inštrukcie žiadneho druhu.

PRÍLOHA 3
REKLAMA
1. Reklama je povolená na sieti pokia je umiestnená na tej asti sieti vo vzdialenosti 0,914 m od stredu
st pika a je vytvorená tak, že nemá vplyv na videnie hrá ov a na podmienky hry.
2. Reklama a iné znaky alebo objekty umiestnené v zadnej asti alebo po stranách dvorca sú povolené iba
vtedy, ak nemajú vplyv na videnie hrá ov a na podmienky hry.
3. Reklama a iné znaky alebo objekty umiestnené na povrchu dvorca z vonkajšej strany iar sú povolené
iba vtedy, ak nemajú vplyv na videnie hrá ov a na podmienky hry.
4. Napriek vyššie uvedeným lánkom (1, 2 a 3) akáko vek reklama, znaky alebo objekty umiestnené na
sieti, v zadnej asti a po stranách dvorca alebo na povrchu dvorca z vonkajšej strany iar nesmú obsahova
bielu, žltú alebo inú svetlú farbu ktorá môže ma vplyv na videnie hrá ov a na podmienky hry.
5. Reklama a alšie znaky alebo objekty nesmú by umiestnené na povrchu dvorca z vnútornej strany iar.

PRÍLOHA 4
Alternatívne systémy bodovania
STAV V HRE:
SYSTÉM BODOVANIA „Bez výhody“
Môže by použitý tento alternatívny systém bodovania.
Stav v štandardnej hre sa hlási nasledujúcim spôsobom (skóre podávajúceho hrá a sa hlási ako prvé):
Žiadny bod
„0“
Prvý bod
„15“
Druhý bod
„30“
Tretí bod
„40“
Štvrtý bod
„Hra“
Ak obaja hrá i / páry získajú po troch bodoch je stav „Zhoda“ a nasleduje rozhodujúci bod. Prijímajúci si
zvolí stranu kde chce prijíma . Vo štvorhre hrá i nemôžu meni svoje postavenie pri prijímaní
rozhodujúceho bodu. Hrá / pár, ktorý získal rozhodujúci bod, získava „Hru“.
V zmiešanej štvorhre prijíma podanie hrá rovnakého pohlavia ako je podávajúci. Hrá i nemôžu meni
svoje postavenie pri prijímaní rozhodujúceho bodu.
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STAV V SETE:
1. “KRÁTKE” SETY
Hrá /dvojica, ktorý prvý získa štyri hry vyhráva set, za predpokladu rozdielu najmenej dvoch hier. Ak sa v
sete dosiahne stav 4:4, hrá sa rozhodujúca hra.
2. ROZHODNUTIE ROZHODUJÚCOU HROU (7 BODOV)
Ak je stav v zápase 1:1 na sety alebo 2:2 pri hre na 3 ví azné sety, hrá sa na rozhodnutie zápasu jedna
rozhodujúca hra (tajbrejk). Táto rozhodujúca hra nahrádza rozhodujúci set.
Hrá , ktorý prvý získa sedem bodov vyhráva túto rozhodujúcu hru a zápas, za predpokladu rozdielu
najmenej dvoch bodov vo i súperovi.
3. ROZHODNUTIE ROZHODUJÚCOU HROU (10 BODOV)
Ak je stav v zápase 1:1 na sety alebo 2:2 pri hre na 3 ví azné sety, hrá sa na rozhodnutie zápasu jedna
rozhodujúca hra (tajbrejk). Táto rozhodujúca hra nahrádza rozhodujúci set.
Hrá , ktorý prvý získa desa bodov vyhráva túto rozhodujúcu hru a zápas, za predpokladu rozdielu
najmenej dvoch bodov vo i súperovi.
Poznámka: Pri použití rozhodujúcej hry namiesto rozhodujúceho setu:
• Pôvodné poradie pri podaní ostáva. (Pravidlo 5 a 14)
• Vo štvorhre môže by poradie v rámci páru pri podaní a prijímaní zmenené tak, ako na za iatku každého
setu. (Pravidlo 14 a 15)
• Pred za iatkom rozhodujúcej hry je prestávka 120 sekúnd.
• Výmena lôpt, ak by k nej malo prís pred za iatkom rozhodujúcej hry sa neuskuto uje.
VÝMENA STRÁN:
Táto alternatíva výmeny strán môže by použitá v tie-breaku.
Po as tie-breaku, hrá i by mali meni strany po prvom bode a potom po každých štyroch bodoch.
„LET“ PO AS SERVISU:
Podanie, pri ktorom sa lopta dotkne siete, pásky, je platné. (Táto alternatíva je známa ako pravidlo „no let“.)

PRÍLOHA 5
POSTAVENIE ROZHODCOV
Vrchný rozhodca je kone nou autoritou v otázke výkladu pravidiel a jeho rozhodnutie je kone né.
V zápasoch, v ktorých je ur ený hlavný rozhodca je tento kone nou autoritou v skutkových otázkach po as
zápasu.
Ak hrá i nesúhlasia s interpretáciou výkladu pravidiel hlavným rozhodcom, majú právo privola na dvorec
vrchného rozhodcu.
V zápasoch, v ktorých sú ur ení iaroví a sie oví rozhodcovia, títo vykonávajú všetky hlásenia (vrátane
hlásenia chýb nohou) týkajúce sa ich iary alebo siete. Ak si je hlavný rozhodca istý, že išlo o jasnú chybu,
má právo zmeni rozhodnutie iarového alebo sie ového rozhodcu. Hlavný rozhodca je zodpovedný za
hlásenia na všetkých iarach alebo na sieti (vrátane hlásenia chýb nohou) v prípadoch, kde nie je ur ený
iarový alebo sie ový rozhodca.
Ak nie je iarový rozhodca schopný rozhodnú , okamžite to musí signalizova hlavnému rozhodcovi a ten
rozhodne sám. Ak v zápase nie je iarový rozhodca alebo tento nie je schopný rozhodnú a ak nie je ani
hlavný rozhodca schopný rozhodnú v skutkovej otázke, bod sa opakuje V stretnutiach družstiev, pri ktorých
je vrchný rozhodca prítomný na dvorci, je vrchný rozhodca kone nou autoritou aj v skutkových otázkach.
Ak to hlavný rozhodca uzná za potrebné alebo primerané môže by hra kedyko vek zastavená alebo
prerušená.
Vrchný rozhodca tiež môže zastavi alebo preruši hru v prípade tmy, nevyhovujúceho po asia alebo
nevyhovujúceho stavu ihriska. Ak je hra prerušená pre tmu, mala by by prerušená po ukon ení setu alebo
po odohraní párneho po tu hier. Pri pokra ovaní prerušeného zápasu ostáva v platnosti stav a postavenie
hrá ov na ihrisku dosiahnuté po prerušení.
Rozhodnutia hlavného alebo vrchného rozhodcu súvisiace s plynulos ou hry a dostávaním pokynov musia
by v súlade so schváleným a používaným Kódexom správania.
Prípad 1. Hlavný rozhodca po opravení pôvodného hlásenia prizná podávajúcemu prvé podanie.
Prijímajúci namieta, že by malo nasledova druhé podanie, pretože podávajúci už raz podával chybne.
Môže by vrchný rozhodca požiadaný o rozhodnutie?
Rozhodnutie: Áno. hlavný rozhodca urobil prvé rozhodnutie v otázke výkladu pravidiel tenisu (vz ahujúcej
sa k uplatneniu ur itej skuto nosti). Avšak ak hrá nesúhlasí s rozhodnutím hlavného rozhodcu, môže by
vrchný rozhodca požiadaný o kone né rozhodnutie.
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Prípad 2: Lopta je hlásená „za“, ale hrá tvrdí, že bola zahraná správne. Môže by privolaný vrchný
rozhodca aby rozhodol?
Rozhodnutie: Nie. Hlavný rozhodca urobil kone né rozhodnutie v otázke skutkovej podstaty (rozhodnutie
vz ahujúce sa k tomu, o sa skuto ne udialo).
Prípad 3: Môže hlavný rozhodca po odohraní bodu opravi iarového rozhodcu, ak pod a jeho názoru došlo
k jasnej chybe po as hry?
Rozhodnutie: Nie. Hlavný rozhodca môže opravi iarového rozhodcu len vtedy, ak to urobí okamžite po
tom, ako sa stala chyba.
Prípad 4: Potom, o rozhodca na iare ohlásil loptu „za“, hrá tvrdí, že lopta, ktorú zahral, bola dobrá. Môže
hlavný rozhodca zmeni rozhodnutie iarového rozhodcu?
Rozhodnutie: Nie. Hlavný rozhodca nemôže nikdy zmeni rozhodnutie na základe protestu alebo
intervencie hrá a.
Prípad 5: Rozhodca na iare hlási loptu „za“. Hlavný rozhodca dobre nevidel, ale i napriek tomu sa
domnieva, že lopta bola dobrá. Môže zmeni rozhodnutie iarového rozhodcu?
Rozhodnutie: Nie. Hlavný rozhodca môže toto rozhodnutie zmeni , len ak je presved ený, že iarový
rozhodca urobil jasnú chybu.
Prípad 6: Môže iarový rozhodca zmeni svoje rozhodnutie po ohlásení stavu hlavným rozhodcom?
Rozhodnutie: Áno, ak iarový rozhodca urobí chybu, môže sa opravi , ak to urobí okamžite a nie na
základe protestu alebo intervencie hrá a.
Prípad 7: Aké je správne rozhodnutie, ak hlavný alebo iarový rozhodca hlási loptu „za“ a potom opraví
svoje hlásenie?
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca musí rozhodnú i pôvodné hlásenie nerušilo niektorého z hrá ov. Ak áno,
bod sa opakuje. Ak nie, hrá , ktorý odohral loptu získava bod.
Prípad 8: Lopta je zaviata naspä ponad sie a hrá sa správne nakloní ponad sie a pokúsi sa loptu
zahra . Súper(i) mu v tom bráni. Aké je správne rozhodnutie?
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca musí rozhodnú i bránenie v hre bolo úmyselné alebo neúmyselné a bu
prizná bod hrá ovi, ktorému bolo bránené v hre alebo nariadi aby sa bod opakoval.

POSTUP PRI KONTROLE STOPY LÔPT
1. Kontrola stopy lopty sa môže vykonáva iba na antuke.
2. Na základe žiadosti hrá a môže hlavný rozhodca skontrolova stopu lopty (za predpokladu, že nevie
s ur itos ou rozhodnú zo svojej pozície – stoli ky) v prípadoch:
- po ví aznom údere hrá a
- po prerušení výmeny hrá om (1 úder je povolený, pokia potom hrá okamžite zastaví výmenu)
3. Hlavný rozhodca musí skontrolova stopu lopty osobne, môže však požiada iarového rozhodcu, aby
mu ukázal kde sa stopa nachádza.
4. Pokia hlavný alebo iarový rozhodca nenájdu správnu stopu lopty, alebo pokia je táto ne itate ná,
pôvodné hlásenie i oprava iarového rozhodcu vždy zostávajú v platnosti.
5. Rozhodnutie hlavného rozhodcu v prípade stopy lopty je vždy kone né.
6. V zápasoch hraných na antuke by mal hlavný rozhodca hlási stav až v prípade, že je úplne presved ený
o správnosti svojho hlásenia. Ak si nie je úplne istý, mal by po ka , i si situácia nevyžiada kontrolu stopy.
7. Protestujúci hrá po as štvorhry musí preruši výmenu sám, alebo ju môže preruši hlavný rozhodca,
ktorý v prvom rade musí zoh adni to, i bol postup prerušenia výmeny zo strany hrá a správny. V prípade
porušenia pravidiel, hlavný rozhodca môže toto posúdi ako úmyselné bránenie v hre súperovi.
8. Ak hrá zmaže stopu lopty skôr než hlavný rozhodca ozna í loptu za dobrú alebo chybu, rozhodca
priznáva bod súperovi.
9. Pokia hrá prekro í sie , aby sám skontroloval stopu lopty, rozhodca je povinný postupova v zmysle
Kódexu správania (Nešportové správanie).
POSTUP PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKÉHO PREHLIADA A
Na turnajoch, kde sa používa elektronický prehliada , musia by dodržané nasledovné pravidlá:
1. Hrá môže žiada o kontrolu stopy loptu pomocou tohto prehliada a len v prípade, ak ide o ví azný úder,
alebo pokia hrá preruší výmenu (1 úder je povolený, pokia potom hrá okamžite zastaví výmenu).
2. Hlavný rozhodca môže použi elektronický prehliada , ke si nie je istý správnos ou hlásenia alebo
opravy hlásenia. Môže túto kontrolu i odmietnu , ak je presved ený, že žiados hrá a je neoprávnená.
3. Protestujúci hrá po as štvorhry musí preruši výmenu sám, alebo ju môže preruši hlavný rozhodca,
ktorý v prvom rade musí zoh adni to, i bol postup prerušenia výmeny zo strany hrá a správny. V prípade
porušenia pravidiel, hlavný rozhodca môže toto posúdi ako úmyselné bránenie v hre súperovi.
4. Pôvodné hlásenie zostáva v platnosti, pokia z akéhoko vek dôvodu nie je možné vykona kontrolu cez
elektronický prehliada
5. Rozhodnutie hlavného rozhodcu vyplývajúce z výsledku Elektronického Prehliada a je finálne a nie je
možné sa proti tomu rozhodnutiu odvola . V prípade manuálnej vo by (viac stôp prichádza do úvahy)
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potrebnej pre systém na prehliadnutie konkrétneho dopadu lopty, rozhodca schválený vrchným rozhodcom
rozhodne, ktorá stopa resp. dopad lopty bude posúdený.
6. Každý hrá (tím) má nárok na 3 neúspešné kontroly stopy lopty v sete, v prípade, že sa hrá tie-break,
hrá (tím) má nárok ešte o 1 kontrolu navyše. V sete, ktorý sa hrá na rozdiel dvoch gemov, hrá (tím) má
nárok na 3 neúspešné kontroly do stavu 6:6 a od tohto stavu alšie 3 pokusy každých 12 gemov.
V zápasoch, v ktorých sa hrá zápasový tie-break ako rozhodujúca hra, každý hrá (tím) má nárok na 3
kontroly v tomto zápasovom tie-breaku. Hrá (tím) má neobmedzené množstvo úspešných kontrol stôp
lopty.
PRÍLOHA 6
TENIS DETÍ DO 10 ROKOV
DVOREC
Pre sú aže detí do 10 rokov môžu by použité nasledovné rozmery dvorca:
1.Dvorec ozna ený ako ervený, by mal by obd žnik s ve kos ami medzi 10,97 m a 12,80 m na d žku
a medzi 4,88 m a 6,10 m na šírku. Výška siete v strede by mala by v rozmedzí 0,800 m a 0,838 m.
2. Dvorec ozna ený ako oranžový, by mal by obd žnik s ve kos ami medzi 17,98 m a 18,29 m na d žku
a medzi 6,40 m a 8,23 m na šírku. Výška siete v strede by mala by v rozmedzí 0,800 m a 0,914 m.
LOPTY
Od 1.1.2012 pre sú aže detí do 10 rokov môžu by použité iba nasledovné typy lôpt:
1. ervené lopty – ktoré sa doporu ujú pre hru na ervenom dvorci, pre deti do 8 rokov, ktorí hrajú
s raketami s d žkou do 58,4 cm.
2.Oranžové lopty – ktoré sa doporu ujú pre hru na oranžovom dvorci, pre deti od 8 do 10 rokov, ktorí hrajú
s raketami s d žkou medzi 58,4 a 63,5 cm.
3.Zelené lopty, ktoré sa doporu ujú pre hru na tenisovom dvorci so štandardnými ve kos ami, pre hrá ov vo
veku medzi 9 a 10 rokov a s d žkou rakety medzi63,5 cm a 66 cm.
Pozn.:
Od 1.1.2012 nemôžu by pre sú aže detí do 10 rokov použité tie typy lôpt, ktoré sú uvedené v Prílohe 1.

Špecifikácie ervených, oranžových a zelených lôpt:
Váha

ervená lopta
(penová)
25.0-43.0 g

ervená lopta
(štandardná)
36.0-49.0 g

Oranžová lopta
(štandardná)
36.0-46.9 g

Zelená lopta
(štandardná)
47.0-51.5 g

Ve kos

8.00-9.00 cm

7.00-8.00 cm

6.00-6.86 cm

6.30-6.86 cm

Odraz

85-105 cm

90-105 cm

105-120 cm

120-135 cm

Predná deformácia

-

-

1.40-1.65 cm

0.80-1.05 cm

Všetky testy na odraz, váhu, ve kos a deformáciu musia by robené v súlade s aktuálnymi pravidlami ITF.
Systém bodovania
V tenise detí do 10 rokov môžu by použité systémy bodovania, ktoré sú špecifikované v prílohe .4 týchto
pravidiel, okrem toho môže by použitý i skrátený systém bodovania, ktorý zahr uje napríklad zápasy hrané
na 1 zápasový tie-break alebo na 3 tie-breaky/ zápasové tie-breaky alebo na 1 set.
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POSTUPY PRE PRESKÚMANIE
A PREROKOVANIE PRAVIDIEL TENISU
1. ÚVOD
1.1 Uvedené postupy boli schválené Správnou radou Medzinárodnej tenisovej federácie d a 17. mája
1998.
2.1 Správna rada môže as od asu doplni , opravi alebo pozmeni tieto postupy.
2. CIELE
2.1 Medzinárodná tenisová federácia má dozor nad Pravidlami tenisu a je zaviazaná:
a. Zachováva tradi ný charakter a bezúhonnos tenisu.
b. Aktívne zachováva schopnosti tradi ne potrebné ku hre.
c. Podporova zlepšenia, ktoré udržujú sú aživos hry.
d. Zabezpe ova spravodlivé sú aženie.
2.2 Na zabezpe enie spravodlivého, dôsledného a pohotového preskúmania a prerokovania Pravidiel
tenisu sa použijú nižšie uvedené postupy.
3. OBLAS PÔSOBNOSTI
3.1 Tieto postupy sa týkajú rozhodnutí v nasledujúcej oblasti pravidiel:
a. Pravidlo 1 - Dvorec
b. Pravidlo 3 - Lopta
c. Pravidlo 4 - Raketa
d. Príloha 1 k Pravidlám tenisu
e. Ktoréko vek alšie pravidlá, o ktorých Medzinárodná tenisová federácia môže rozhodnú .
4. ŠTRUKTÚRA
4.1 Pod a týchto postupov vydáva Rozhodnutia Rada pre pravidlá.
4.2 Tieto Rozhodnutia sú kone né s možnos ou odvola sa pod a týchto postupov k Odvolacej komisii.
5. POUŽITIE
5.1 Rozhodnutia môžu by vydané:
a. Na podnet Správnej rady.
b. Po obdržaní žiadosti pod a nižšie uvedených postupov.
26 Pravidlá tenisu

6. MENOVANIE A ZLOŽENIE RADY PRE PRAVIDLÁ
6.1 Rada pre pravidlá je menovaná prezidentom Medzinárodnej tenisovej federácie
(Prezident) alebo ním poverenou osobou a má taký po et lenov, aký ur í Prezident alebo ním poverená
osoba.
6.2 Ak je do Rady pre pravidlá vymenovaná viac ako jedna osoba, Rada pre pravidlá nominuje spomedzi
svojich lenov predsedu.
6.3 Predseda je oprávnený riadi postupy pred a v každom preskúmaní alebo prerokovaní pred Radou pre
pravidlá.
7. NÁVRHY ROZHODNUTÍ RADY PRE PRAVIDLÁ
7.1 Podrobnosti každého vydaného návrhu Rozhodnutia na podnet Správnej rady môžu by poskytnuté
bona fide akejko vek osobe alebo hrá ovi, výrobcovi výstroja alebo národnej asociácii alebo jej lenovi, pre
ktorých má návrh Rozhodnutia význam.
7.2 Uvedeným osobám bude poskytnutá primeraná doba na zaslanie pripomienok, námietok alebo
požiadaviek Prezidentovi alebo ním poverenej osobe v súvislosti s navrhovaným Rozhodnutím.
8. ŽIADOS O ROZHODNUTIE
8.1 Žiados o Rozhodnutie môže by podaná ktorouko vek stranou s bona fide záujmom na Rozhodnutí,
vrátane akéhoko vek hrá a, výrobcu výstroja alebo národnej asociácie alebo jej lena.
8.2 Akáko vek žiados o Rozhodnutie musí by predložená Prezidentovi v písomnej forme.
8.3 Platná žiados musí obsahova minimálne nasledujúce informácie:
a. Úplné meno a adresu žiadate a.
b. Dátum žiadosti.
c. Jasnú formuláciu ozna ujúcu záujem žiadate a na probléme v súvislosti s ktorým je požadované
Rozhodnutie.
d. Všetky podstatné dôkazy, na ktoré má žiadate v úmysle spo ahnú sa pri prerokovaní.
e. Ak je pod a názoru žiadate a potrebný znalecký dôkaz, musí by priložená žiados na prerokovanie tohto
dôkazu. Žiados musí obsahova meno navrhovaného znalca a jeho odborný posudok.
f. Ak sa žiados týka rakety alebo inej asti výstroja, musí by spolu so žiados ou predložený prototyp alebo
vzor výstroja.
g. Ak pod a názoru žiadate a existujú mimoriadne alebo neobvyklé okolnosti, ktoré vyžadujú rozhodnutie v
ur itom ase alebo do ur itého dátumu, žiadate doloží vyjadrenie popisujúce tieto mimoriadne alebo
neobvyklé okolnosti.
8.4 Ak žiados o rozhodnutie neobsahuje informácie alebo vzor výstroja pod a vyššie uvedeného lánku 8.3
(a-g), Prezident alebo ním poverená osoba o tom upovedomí žiadate a a poskytne mu presne ur ený,
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primeraný as na odstránenie nedostatkov. Ak žiadate neodstráni nedostatky žiadosti v ur enom ase,
žiados sa nebude bra do úvahy.

9. ZVOLANIE RADY PRE PRAVIDLÁ
9.1 Po obdržaní platnej žiadosti alebo na podnet Správnej rady môže Prezident alebo ním poverená osoba
zvola Radu pre pravidlá, aby sa zaoberala žiados ou alebo podnetom.
9.2 Rada pre pravidlá nemusí uskuto ni prerokovanie v súvislosti so žiados ou alebo podnetom, ak pod a
názoru Predsedu žiados alebo podnet môže by spravodlivo vyriešený bez prerokovania.
10. POSTUPY RADY PRE PRAVIDLÁ
10.1 Predseda rady pre pravidlá ur í príslušný spôsob, postup a dátum akéhoko vek preskúmania alebo
prerokovania.
10.2 Predseda písomne oznámi žiadate ovi alebo akejko vek osobe alebo združeniu, ktorá vyjadrila záujem
na vydaní Rozhodnutia skuto nosti uvedené v ods. 10.1.
10.3 Predseda rozhodne o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dokazovania a nie je viazaný právnymi
predpismi týkajúcimi sa riadenia konania a prijímania dôkazov, za predpokladu, že prerokovanie je vedené
spravodlivo, s primeranými možnos ami prezentova svoje stanovisko pre zú astnené strany.
10.4 Pod a týchto postupov sa akéko vek preskúmanie alebo prerokovanie:
a. uskuto ní bez prítomnosti verejnosti,
b. môže preruši alebo odloži Radou pre pravidlá.
10.5 Predseda má možnos pod a potreby kooptova do Rady pre pravidlá alších lenov s odbornými
skúsenos ami, aby sa zaoberali otázkami, ktoré vyžadujú takéto odborné skúsenosti.
10.6 Rada pre pravidlá prijíma Rozhodnutia jednoduchou vä šinou. Žiadny len sa nesmie zdrža
hlasovania.
10.7 Predseda má vo nos konania pri ur ení nákladov pre žiadate a (alebo iné osoby alebo organizácie,
ktoré vznášajú námietky alebo požadujú informácie v preskúmaní alebo prerokovaní) týkajúcich sa žiadosti
a primeraných výdavkov, ktoré vznikli Rade pre pravidlá za prevedené testy alebo vypracované správy
týkajúce sa výstroja v súvislosti s Rozhodnutím.
11. OZNÁMENIE
11.1 Vždy, ke Rada pre pravidlá dosiahne rozhodnutie, musí toto poskytnú v rozumnom ase v písomnej
forme žiadate ovi alebo akejko vek osobe alebo združeniu, ktoré vyjadrilo záujem na Rozhodnutí.
11.2 Písomné oznámenie musí obsahova zdôvodnenie Rozhodnutia Rady pre pravidlá.
11.3 Po oznámení žiadate ovi alebo po inom dátume ur enom Radou pre pravidlá bude Rozhodnutie
bezodkladne zaradené do Pravidiel tenisu.
12. POUŽITIE SÚ ASNÝCH PRAVIDIEL TENISU
12.1 Aj ke je Rada pre pravidlá oprávnená vydáva do asné Rozhodnutia, sú asné pravidlá tenisu
ostávajú v platnosti až do skon enia preskúmania alebo prerokovania a vydania Rozhodnutia Radou pre
pravidlá.
12.2 Pred a po as akéhoko vek preskúmania alebo prerokovania môže predseda Rady pre pravidlá vyda
také nariadenie, aké považuje za potrebné v súvislosti s Pravidlami tenisu a týmito postupmi, vrátane
vydania do asných Rozhodnutí.
12.3 Takéto do asné rozhodnutie môže v sebe zah a príkaz obmedzujúci použitie akéhoko vek výstroja
pod a Pravidiel tenisu v priebehu procesu rozhodovania Radou pre pravidlá, pokia ide o to, i výstroj sp a
podmienky stanovené v Pravidlách tenisu.
13. MENOVANIE A ZLOŽENIE ODVOLACÍCH KOMISIÍ
13.1 Odvolacie komisie sú menované Prezidentom alebo ním poverenou osobou spomedzi ( lenov
správnej rady/Technická komisia).
13.2 Žiadny len Rady pre pravidlá, ktorý vykonal pôvodné rozhodnutie, nemôže by lenom Odvolacej
komisie.
13.3 Po et lenov Odvolacej komisie ur uje Prezident alebo ním poverená osoba. Po et lenov nesmie by
menší ako traja.
13.4 Odvolacia komisia si ur í spomedzi svojich lenov predsedu.
13.5 Predseda je oprávnený usmer ova postupy pred a v každom odvolacom konaní.
14. ODVOLANIE
14.1 Žiadate (alebo osoba alebo združenie, ktoré vyjadrilo záujem a zaslalo akéko vek pripomienky,
námietky alebo požiadavky k Rozhodnutiu) môže poda odvolanie vo i Rozhodnutiu Rady pre pravidlá.
14.2 Platné odvolanie:
a. musí by písomne podané do 45 dní od oznámenia Rozhodnutia predsedovi Rady pre pravidlá, ktorý
vykonal rozhodnutie, vo i ktorému je odvolanie podané,
b. musí popisova detaily Rozhodnutia, vo i ktorému je odvolanie podané, a
c. musí obsahova všetky dôvody odvolania.
14.3 Na základe obdržania platného odvolania, predseda rady pre pravidlá, ktorá prijala pôvodné
rozhodnutie, môže požadova od žiadate a uhradenie primeraného poplatku za odvolanie ako podmienku
odvolacieho konania. Tento poplatok bude v prípade úspešného odvolania vrátený odvolávajúcemu.
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15. ZVOLANIE ODVOLACIEHO SENÁTU
15.1 Prezident alebo ním poverená osoba zvolá odvolaciu komisiu po uhradení poplatku za odvolanie.
16. POSTUPY ODVOLACIEHO SENÁTU
16.1 Odvolacia komisia a jeho predseda vedú konania a preskúmania v súlade s vyššie uvedenými
lánkami 10, 11 a 12.
16.2 Po oznámení Rozhodnutia Odvolacej komisie odvolávajúcemu sa alebo po inom dátume, ktorý ur í
Odvolacia komisia bude Rozhodnutie bezodkladne zaradené do Pravidiel tenisu.
17. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
17.1 Ak sa Rada pre pravidlá skladá iba z jedného lena, tento je zodpovedný podobne ako predseda za
vedenie prerokovania a ur uje postupy pred a po as preskúmania alebo prerokovania.
17.2 Všetky preskúmania alebo prerokovania sa uskuto ujú v anglickom jazyku. Ak žiadate alebo iné
osoby alebo organizácie, ktoré namietajú alebo vyžadujú informácie nehovoria po anglicky, po as každého
prerokovania musí by prítomný prekladate .
17.3 Rada pre pravidlá a Odvolacia komisia môžu uverej ova vý atky z ich vlastných rozhodnutí.
17.4 Všetky oznámenia realizované pod a týchto postupov musia by vyhotovené v písomnej forme.
17.5 Akéko vek oznámenie v súvislosti s týmito postupmi sa pokladá za uskuto nené dátumom, kedy bolo
oznámené, odoslané alebo doru ené žiadate ovi alebo alšej dotknutej strane.
17.6 Rada pre pravidlá rozhodne o odmietnutí žiadosti, ak pod a jej odôvodneného názoru je žiados v
podstate rovnaká ako žiados alebo podnet, o ktorom rada už rozhodla v lehote do 36 mesiacov od dátumu
žiadosti.
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PLÁN DVORCA
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POKYNY NA VYZNA ENIE DVORCA

Pravidlá tenisu

Nasledujúci postup je vhodný na vyzna enie kombinovaného dvorca pre dvojhru a štvorhru. (Nižšie je
uvedené vyzna enie dvorca iba pre dvojhru.)
Najskôr stanovte polohu siete priamou iarou dlhou 12,80 m. Na tejto iare vyzna te stred (zna ka X na
plániku) a od neho vymerajte na obe strany a ozna te:
vo vzdialenosti 4,11 m body a, b, v ktorých sie pretína vnútorné bo né iary,
vo vzdialenosti 5,03 m polohu ty iek pre dvojhru (body n, n),
vo vzdialenosti 5,48 m body A, B, v ktorých sie pretína vonkajšie bo né iary,
vo vzdialenosti 6,40 m umiestnenie st pikov pre sie body N, N, ktoré sú na koncoch pôvodných iar dlhé
12,80 m.
Zarazte kolíky do bodov A a B a upevnite na ne príslušné konce dvoch meracích pásiem. Jedným z nich
zmerajte uhloprie ku polovice dvorca dlhú 16,18 m a druhým vonkajšiu bo nú iaru dlhú 11,89 m. Napnite
obe pásma tak, aby sa v týchto vzdialenostiach stretli v bode C, je to jeden z rohov dvorca. Rovnakým
spôsobom nájdete druhý roh D. Pre kontrolu sa odporú a overi si d žku iary CD, ktorá je základnou iarou
a musí by 10,97 m dlhá. Vyzna te jej stred J a tiež konce vnútorných bo ných iar (c d) vo vzdialenosti
1,37 m od bodov C a D. Stredná iara a iara pre podanie sú vyzna ené pomocou bodov F, H, G, ktoré sú
vo vzdialenosti 6,40 m od siete na iarach bc, XJ, ad.
Rovnakým spôsobom sa vyzna í na opa nej strane siete druhá polovica dvorca.
Ak sa má vyzna i len dvorec pre dvojhru, nie je potrebné vyzna ova iary zvonka bodov a, b, c, d, avšak
dvorec môže by vymeraný tak, ako je uvedené vyššie. Rohy základných iar (c,d) sa môžu ur i
upevnením dvoch pásiem na kolíky v bodoch a, b, namiesto v bodoch A a B použitím d žok 14,46 m a
11,89 m. St piky pre sie budú v bodoch n,n a použije sa 10 m dlhá sie pre dvojhru.
Ak je pre dvojhru použitý kombinovaný dvorec pre štvorhru a dvojhru, so sie ou pre štvorhru, musí byt sie
podopretá v bodoch n,n, vo výške 1,07 m pomocou dvoch st pikov, nazývaných ty ky pre dvojhru, ktoré
majú prierez bu štvorcový o strane najviac 7,5 cm, alebo kruhový o priemere najviac 7,5 cm. Stredy ty iek
pre dvojhru musia by na každej strane vo vzdialenosti 0,914 mimo dvorca pre dvojhru.
Ako pomôcka pre umiestnenie týchto ty iek sa odporú a pri vymeriavaní dvorca vyzna i každý z bodov n,n
bielou bodkou.
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Poznámka:
Pre medzinárodné sú aže je odporú aná minimálna vzdialenos medzi základnými iarami a zadným
hradením 6,40 m a medzi bo nými iarami a bo ným ohradením 3,66 m.
Pre rekrea nú hru a klubové sú aže je odporú aná minimálna vzdialenos medzi základnými iarami a
zadným ohradením 5,48 m a medzi bo nými iarami a bo ným ohradením 3,05 m.
Odporú aná minimálna výška stropu je 9,14 m.
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