
 

 

 
 

Sodniške novice 
  Združenje namiznoteniških sodnikov Sezona 2015-16            Številka 8       20-06-2016 
 

VSEM SODNIKOM, TRENERJEM IN IGRALCEM 
 

Po daljšem testiranju bodo v začetku sezone, torej z veljavnostjo 1. julij 2016,  sodniki 
začeli uporabljati nove znake ob nepravilnem servisu. Nove znake je potrdila ITTF URC 
in se bodo uporabljali na vseh tekmovanjih, ki se igrajo po pravilih ITTF.  
 
Sodnik najprej vzklikne NAPAKA (Fault) in dodeli točko nasprotniku z razlago: 
  

1. Če žogica ni vržena vsaj 16cm visoko iz odprte dlani bo sodnik ali pomočnik: 
Povedal: ni dovolj visoko (Not high enough) in 
Pokazal: 

 
Sliko 1: Ni dovolj visoko 
 
2. Če se servis ni začel iz odprte dlani serverjeve proste roke, bo sodnik ali pomočnik: 
 
Povedal: dlan ni odprta (Palm not opened) in 
Pokazal:  

 
Sliko 2: Dlan ni odprta 



3. Če se servis začne s postavitvijo žogice na prste proste roke, bo sodnik ali 
pomočnik: 
 
Povedal: žogica na prstih (Ball resting on the fingers) in 
Pokazal:  

 
Sliko 3: Žogica na prstih 
 
4. Če se žogica ob začetku servisa nahaja pod nivojem igralne površine bo sodnik ali 
pomočnik: 
 
Povedal: pod nivojem igralne površine (Below the playing surface) in 
Pokazal:  

 
Sliko 4: Pod nivojem igralne površine 
 

 



5. Če je žogica ob začetku servisa pred serverjevo končno linijo ali je žogica ob 
servisu udarjena pred končno linijo (nad igralno površino) bo sodnik ali pomočnik: 
 
Povedal: pred končno linijo (Inside the end line) in 
Pokazal:  

 
Sliko 5: Pred končno linijo 
 
6. Če žogica pri servisu ni vržena blizu vertikale bo sodnik ali pomočnik: 
 
Povedal: ni vertikalno (Not vertically) in 
Pokazal:  

   
Sliko 6: Ni vertikalno          
 

 



7. Če je žogica ob servisu zakrita branilcu s strani serverja ali partnerja v dvojicah, bo 
sodnik ali pomočnik: 
 
Povedal: zakrito s kom ali s čim (Hidden by what or whom ); telesom, komolcem, 
ramo, glavo ali partnerjem; Hidden by (body, elbow, shoulder, head or partner) in 
Pokazal: 

    
Sliko 7: Zakrito s kom ali s čim                              Zakrito z ramo 
 

Pomembno je, da tako sodnik kot pomočnik lahko dosodita napako in jo vsak lahko 

tudi obrazloži po sprejetih določilih, seveda pa točke vedno dodeli le sodnik dvoboja. 
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Združenja sodnikov RS  
 
 
 
 


