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UVODNA RIJEČ VRHOVNOG SUCA NA POČETKU TURNIRA 
 
Zadnja promjena: 03.2019. 
 
 
Drage igračice, igrači, treneri i roditelji,  
 
Srdačno Vas pozdravljam i želim dobrodošlicu na turnir. Nadam se da ćete ostvariti 
željeni rezultat. Prije samog početka želim Vas podsjetiti na poštivanje Pravila tenisa i 
Pravila ponašanja kako bi nam svima bilo lakše i jednostavnije tijekom odigravanja 
turnira.  
 
Moje ime je ______________ i vrhovni sudac sam na ovom turniru, cijelo vrijeme dok 
se igra, bit ću u klubu kako bi na sva pitanja vezana uz Pravila i  raspored igranja 
mogao/la u svako doba odgovoriti.  
 
Zajedno sa mnom će raditi i moji pomoćnici _________________________ koji će paziti 
da sve odvija prema Pravilima i njih također možete pitati ako Vam je nešto nejasno. 
Oni će u slučaju potrebe doći na teren i nakon što saslušaju što Vam se dogodilo, donijeti 
odluku o eventualnom problemu i nastavku igre.  
 
Lijepo Vas molim da se pridržavate objavljenog rasporeda igranja. Ovo je pojedinačni 
turnir i svaki igrač je sam na terenu. Za vrijeme dok ste na terenu, nemojte razgovarati 
s trenerom, roditeljima ili nekim drugim iz Vaše pratnje.  Ako sami igrači sudite, budite 
fer, glasno izgovarajte rezultat kako bi što manje problema bilo u brojenju. Ukoliko Vam 
nešto nije jasno, zovite suca. Ako Vam sudi glavni sudac, poštujte njegove odluke jer u 
tom meču niste Vi sudac, nego igrač ili igračica. 
 
Trener, roditelji i ostali članovi pratnje su Vaši vjerni navijači, oni nisu suci i nemojte 
tražiti od njih da se miješaju u Vaš susret i donose odluke ili Vam savjetuju što da radite. 
To s njima obavite ili prije ili nakon susreta.  
 
Molim trenere, roditelje i ostale članove pratnje da sportski navijaju, budu potpora 
igračima i ne miješaju se u odluke igrača kada sami sude ili kad sude suci, odluke 
sudaca.  
 
Pravila ponašanja se odnose na igrače i sve one koji su u pratnji igrača. Primjenjuju se 
u klubu i službenom hotelu. Svaki prekršaj ponašanja pratnje rezultira kažnjavanjem 
igrača.  
 
Ako mislite da nešto nije u redu, molim Vas obratite se ili mojim pomoćnicima ili meni 
osobno i nastojati ćemo sve riješiti prema Pravilima tenisa i Pravilima ponašanja.  
 
Uživajte u igri i sportski se borite.  
 
 


