
Chyba Pravidlo 
27 Štandardná hra Tie-break

Hra nie je ukončená - oprava okamžite. Zistené pri párnom počte bodov - oprava 
okamžite.

Hra je ukončená - poradie ostáva zmenené - 
výmena lôpt bude o 1 hru neskôr.

Zistené pri nepárnom počte bodov - poradie 
ostáva zmenené.

Chyba podania vo dvojhre - táto chyba neplatí. Chyba podania vo dvojhre - táto chyba neplatí.

Chyba podania vo štvorhre - platí, ak mimo 
poradia podáva partner - neplatí, ak mimo 
poradia podávajú súperi.

Chyba podania vo štvorhre - platí, ak mimo 
poradia podáva partner - neplatí, ak mimo 
poradia podávajú súperi.

Po druhom odohranom bode - hráč alebo tím, ktorý získa 3 hry vyhráva zápas.
Skóre je 2:2 - hrá sa SUPER Tie-break.

Po druhom bode piatej hry - set pokračuje už ako set s rozhodujúcou hrou (6:6 = Tie-break).

Set hraný s rozdielom dvoch hier alebo 
set s rozhodujúcou hrou namiesto 

zápasovej rozhodujúcej hry              
(SUPER Tie-break)

h.

Odohraný je iba jeden bod - oprava okamžite.

Tie-break namiesto setu hraného                   
s rozdielom dvoch hier (Advantage set)

Chyba v poradí prijímajúceho                              
vo štvorhre e.

f.

Po druhom odohranom bode - set pokračuje ako set s rozdielom dvoch hier (Advantage set) pokiaľ 
sa nedosiahne skóre 8:8, alebo iné párne skóre, napr. 10:10, 12:12... kedy by sa mala hrať 

rozhodujúca hra - Tie-break.

Štandardná hra namiesto Tie-breaku g.

Odohraný je iba jeden bod - oprava okamžite.

Odohraný je iba jeden bod - oprava okamžite 
Po druhom odohranom bode - set sa dokončí ako set s rozhodujúcou hrou (Tie-break).

Potom sa v ďalších hrách v sete pokračuje na prijíme v pôvodnom poradí.
Poradie prijímajúcich ostáva zmenené do konca hry.

c. & d.Hráč podáva mimo poradia

Všetky odohrané body ostávajú v platnosti

OPRAVA CHÝB

Oprava okamžite.
Chyba z podania ostáva v platnosti.

Oprava okamžite.
Chyba z podania neostáva v platnosti.

Hráč podáva z nesprávnej polovice 
svojej strany dvorca a.

Hráči sú na nesprávnej strane dvorca b.


