
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ИГАРА ЗА „КЛАЂЕЊЕ У ТОКУ МЕЧА“ 

ТЕНИС 

Члан 11. 

Правило прекида меча: 

• У случају прекида меча било када током трајања меча (услед мрака, кише или 

неких других разлога) , све опкладе чији се исход није реализовао до тренутка 

прекида остају активне до званичног завршетка меча без обзира када се тај меч 

настави (нема временског ограничења). 

Члан 12. 

Правила отказивања мечева: 

• Уколико клађење буде отворено са погрешним резултатом (који има јасан утицај 

на понуђене квоте) кладионица задржава право да опкладу прогласи неважећом  

и додели квоту 1,00 (један). 

• Уколико су имена играча или тимова погрешно написана, кладионица задржава 

право да опкладу прогласи неважећом и додели квоту 1,00 (један). 

• Уколико неки играч или тим преда меч, све нерешене опкладе (оплкладе чији се  

исход није реализовао до тренутка прекида) сматраће се неважећим и биће им 

додељена квота 1,00 (један). 

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ИГАРА ЗА ТЕНИСКЕ МЕЧЕВЕ 

 

          ВРСТА ИГРЕ:               

                  / ПОДИГРА: 

                              - ОПИС:            

1. Коначан исход меча: 
 

           / Коначан исход тип 1 

- победа првоименоване екипе у регуларном току меча  

                  / Коначан исход тип 2 

- победа другоименоване екипе у регуларном току меча 
 

2. Исход (дефинисан редни број) сета: 

             / Исход (редни број) сета тип 1 

- победа првоименоване екипе или играча на крају (редни број) сета    

   



                  / Исход (редни број) сета тип 2 

- победа другоименоване екипе или играча на крају (редни број) сета 
 

3. Тачан број сетова (2 или 3) : 

             / Тачан број сетова (2 или 3) тип 1 

- Укупан број одиграних сетова на мечу је тачно 2 

                  / Тачан број сетова (2 или 3) тип 2 

- Укупан број одиграних сетова на мечу је тачно 3  
 

4. Тачан број сетова (3, 4 или 5) : 

             / Тачан број сетова (3, 4 или 5) тип 1 

- Укупан број одиграних сетова на мечу је тачно 3 

             / Тачан број сетова (3, 4 или 5) тип Х 

- Укупан број одиграних сетова на мечу је тачно 4 

             / Тачан број сетова (3, 4 или 5) тип 2 

- Укупан број одиграних сетова на мечу је тачно 5 
 

5.   Укупно гемова (редни број) сета на мечу (задата вредност): 

                  / Ук. гемова  (редни број) сета (од задате вредности) тип 1(<) 

- укупно одиграних гемова (редни број) сета (од задате вредности) мање 

                  / Ук. гемова (редни број) сета (од задате вредности) тип 2(>) 

- одиграних гемова (редни број) сета (од задате вредности) више 
 

6.  Пар/непар гемова (редни број) сета на мечу: 

                  / Пар/непар гемова (редни број) сета тип 1(<) 

- Број одиграних гемова (редни број) сета је паран 

                  / Пар/непар гемова (редни број) сета тип 2(>) 

-  Број одиграних гемова (редни број) сета је непаран 
 

7.  Укупно гемова на мечу (задата вредност): 

                  / Ук. гемова (од задате вредности) тип 1(<) 

- укупно одиграних гемова (од задате вредности) мање 

                  / Ук. гемова (од задате вредности) тип 2(>) 

- укупно одиграних гемова (од задате вредности) више 

 



8. Пар/непар гемова на мечу: 

                  / Пар/непар гемова тип 1(<) 

- Број одиграних гемова је паран 

                  / Пар/непар гемова тип 2(>) 

-  Број одиграних гемова је непаран 
 

9. Победник (редни број) гема (редни број) сета на мечу:  

               / Победник (редни број) гема (редни број) сета на мечу тип 1 

- првоименована екипа или играч осваја тачно дефинисани гем у одређеном сету 

                  / Победник (редни број) гема (редни број) сета на мечу тип 2 

- другоименована екипа или играч осваја тачно дефинисани гем у одређеном сету 
 

10.  Победник (редни број) два везана гема (редни број) сета на мечу: 

                / Победник (редни број) два везана гема (редни број) сета на мечу тип 1 

- првоименована екипа или играч осваја тачно дефинисана два гема у одређеном сету 

                  / Победник (редни број) два везана гема (редни број) сета на мечу тип Х 

- првоименована и другоименована екипа или играч осваја тачно дефинисане гемове у 

одређеном сету наизменично 

                  / Победник (редни број) два везана гема (редни број) сета на мечу тип 2 

- другоименована екипа или играч осваја тачно дефинисана два гема у одређеном сету 

 

 

 

 


