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Susreti bez glavnih sudaca
Na ovom natjecanju većina susreta/neki susreti igrat će se bez glavnih sudaca. Svi
igrači trebaju biti svjesni sljedećih temeljnih principa kada igraju u takvim uvjetima:
- svaki igrač odgovoran je za sva izvikivanja na svojoj strani igrališta
- sva izvikivanja („out“ i „fault“) trebaju uslijediti odmah nakon odskoka lopte i to
dovoljno glasno kako bi ih protivnik čuo
- u slučaju dvojbe igrač treba odlučiti u korist protivnika
- ako igrač pogrešno uzvikne da je lopta vani, a nakon toga uvidi da je lopta bila
dobra, poen se ponavlja, osim ako se radilo o dobitnom udarcu ili ako je igrač
već prije u susretu neopravdano uzviknuo da je lopta vani. U takvim
slučajevima, igrač koji je uzviknuo da je lopta vani, gubi poen
- igrač koji servira treba reći rezultat prije svakog prvog servisa, dovoljno glasno
da ga protivnik čuje
- ako nije zadovoljan radnjama i odlukama protivnika igrač treba pozvati
vrhovnog suca ili njegovog pomoćnika
Za susrete na zemljanim igralištima postoje dodatni postupci koje igrači trebaju
slijediti:
- otisak lopte može se provjeriti nakon udarca kojim je okončan poen ili ako je
igra zaustavljena (vraćanje lopte dopušteno je, s time da onda igrač odmah
prestane igrati)
- ako igrač nije siguran u vezi uzvika protivnika, on može zatražiti od protivnika
da mu pokaže trag lopte. U tom slučaju igrač može preći na drugu stranu kako
bi pogledao trag
- igrač priznaje poen protivniku ako izbriše trag
- ako postoji neslaganje oko traga lopte, može se pozvati vrhovnog suca ili
njegovog pomoćnika kako bi on donio konačnu odluku
- u normalnim prilikama igrač koji je uzviknuo da je lopta vani treba biti u stanju
pokazati trag lopte
- igrač gubi poen ako pogrešno uzvikne da je lopta vani, a onda ustanovi da je
lopta bila dobra
Igrači koji ne slijede navedene postupke mogu biti opomenuti prema pravilu ometanja i
nesportskog ponašanja.
Bilo koje pitanje u vezi ovih postupaka treba uputiti vrhovnom sucu.

