
Тенис на корт
ПРЕЗЕНТИРАНА ОТ ДИАНА,ТЕОДОРА, МАРИЕЛА И ГАБРИЕЛА



1. История

 Тенис (или тенис на корт) е спорт , който се играе от 2-ма или 4-ма 

души. Съзтезателите използват ракета с опъната корда , за да удряд 

малка гумена топка над мрежа в полето на опонента. Тенисът е 

измислен във Франция в края на 12 век, но тогава все още не е имало 

ракети, а топката е удряна с ръка.



2. Правила

 1. Корт - Кортът трябва да има правоъгълна форма с 
дължина 23.77 м. При мачовете по еденично неговата 
широчина трябва да бъде 8.23 м., а при мачовете по двойки 
10.97 м. Кортът трябва да бъде разделен напречно, 
посредата от мрежа, окачена на метален кабел, краищата 
на който трябва да са закачени на или да минават над 
горната част на двете основни колчета с височина 1.07 м. 
Мрежата трябв ада бъде напълно опъната, така че да 
запълва цялото пространство между двете основни колчета 
и да бъде с достатъчно малки отвори, които да не позволяват 
на топката да минават през тях. Височината на мрежата в 
центъра трябва да бъде 0.914 м. и трябва да бъде оптегната 
надолу с помоща на лента. Друга лента трябв ада покрива 
металния кабел в горната част на мрежата. Двете ленти 
трябва да са бели. 



3. Постоянни съоръжения 

 Постоянните съоръжения на корта включват 

задните и страничните огради, зрителите, 

трибуните и пейките около корта, както и всички 

други съоръжения около и над корта, съдията 

на стол, съдиите на линии и подавачите на 

топки, когато се намират на съответните си 

места. Когато мачът поединично се провежда 

на корт за двойки с мрежа за двойки и 

допълнителни колчета, то тогава основните 

колчета и част от мрежата между тях и 

допълнителните колчета се счита за постоянно 

съоръжение.



4. Топки

 а/ броя на топките с които ще се играе –
2,3,4 или 6; б/ смяната на топките, ако има 
такава. Смяната на топките, ако има такава, 
може да бъде направена: - след нечетен 
брой геймове, в които случай първата смяна 
трябва да се извършва два гейма по-рано от 
следващите смени, поради разгряването за 
мача. Тай-брейкът се брои за един гайм. 
Топките не се сменят преди тай-брейк. В този 
случай смяната на топките се извършва в 
началото на втория гейм на следващия сет; -
в началото на сет. Ако топката се спука по 
време на игра, точката се преиграва.



 Тип 1 бързо Тип 2 редно бързи Тип 3 бавни За 

надморск височина над 1219 м. Тегло 56.0 –

59.4 грама 56.0 – 59.4 грама 56.0 – 59.4 

грама 56.0 – 59.4 грама Размер 6.54 – 6.86 

см. 6.54 – 6.86 см. 7.00 – 7.30 см. 6.54 – 6.86 

см. Отскок 135 – 147 см. 135 – 147 см. 135 –

147 см. 122 – 135 см. Деформация при 

натиск 0.5 – 0.6 см 0.56 – 0.74 см 0.56 – 0.74 

см 0.56 – 0.74 см Деформация при натиск 

0.67 – 0.91 0.8 – 1.08 см 0.8 – 1.08 см 0.8 – 1.08 

см



5. Резултат в гейма

 а/ „Стандартен гейм” Резултатът в „стандартния гейм” се 
отчита по показания по-долу начин, като първо се обявява 
резултата на сервиращия: - в началото на гейма – „0” -
първа точка – „15” - втора точка – „30” - трета точка – „40” -
четвърта точка – „гейм” В случаите, когато всеки 
играч/двойка е спечелил по три точки, резултатът се обявява 
за „равен”. След това се обявява „предимство” за 
играча/двойката, спечелил следващата точка. Ако същия 
играч/двойка спечели още една точка, печели и гейма. Ако 
това направи другия играч или двойка, резултатът отново е 
„равен”. За да спечели гейма, играчът/двойката трябва да 
спечелят две последователни точки, след като резултатът е 
бил „равен”.



6. Сервиз

 Непосредствено преди да започне движението за 

изпълнението на сервис, играчът застава неподвижно 

с двата крака зад основната линия в частта между 

мисленото продължение на централния белег и 

страничната линия. Сервиращият подхвърля с ръка 

топката във въздуха, в каквато и да е посока, след 

което я удря с ракетата, преди да е достигнала земята. 

Изпълнението на сервиса се смята за завършено в 

момента, в който ракетата удари или пропусне да 

удари топката. Играчът, който е в състояние да си 

служи само с едната ръка, може да използва 

ракетата си за подхвърляне на топката във въздуха.



7. Най-добрия тенисист във България

 Григор Димитров е роден на 16 май 1991 

г. в Хасково, България, като единствено 

дете на баща си Димитър Господинов 

Димитров, треньор по тенис, и майка си 

Мария, спортна учителка и бивша 

волейболистка. За първи път хваща 

ракета, когато е на три години, а от 5-

годишна възраст започва да играе 

редовно в родния си град.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


