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Liczba punktów

LEGENDA:
G – grać dalej
B – rzut wolny bezpośredni
P – rzut wolny pośredni
K – rzut karny

J – jeszcze raz
S – rzut sędziowski
Br – bramka
W – wrzut

R – rzut rożny
TAK / NIE
Z
– zakończenie
+ – napomnienie
Rb – rzut od bramki
++ – wykluczenie
A, B, C, D, E – wpisz wszystkie poprawne warianty

Lp.
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Sędzia asystent zauważył, że obrońca we własnym polu karnym brutalnie, z użyciem nieproporcjonalnej
siły, naskoczył na nogę przeciwnika (gra w tym czasie toczyła się po przeciwnej stronie boiska). Po
chwili piłka opuściła boisko przez linię boczną, a uprawniona drużyna natychmiast prawidłowo wznowiła
grę wrzutem. Dopiero wtedy sędzia dostrzegł sygnalizację asystenta i użył gwizdka. Jakie decyzje
podejmie gdy asystent opisze mu szczegóły zajścia w polu karnym?
W narożniku boiska przy A1 napastnik zagrał piłkę w kierunku współpartnera, który w momencie
podania powracał z pozycji spalonej. Zawodnik nie zagrał piłki lecz przebiegł obok niej. A1 sygnalizuje
spalonego a piłka opuszcza w tym momencie linię bramkowa. Podaj decyzje sędziego?
Czy zawodnik zostanie ukarany, gdy piłka dotknie jego dłoni/ramienia jeżeli ciało zawodnika zostało
nienaturalnie powiększone i w związku z tym stworzona została nieprzepisowa większa przeszkoda
przez dłoń/ramię, które nie przylega do ciała tego zawodnika?
Napastnik oddał strzał na bramkę a stojący na linii pola karnego obrońca, aby ten strzał obronić,
świadomie i celowo wystawił nogę w kierunku piłki, trafiając ja czysto i kierując ją w bok. Piłka trafiła do
innego napastnika będącego w momencie strzału na pozycji spalonej. Jak zachowa się widzący to
sędzia?
Czy zawodnik wymieniany musi opuścić́ boisko w najbliższym miejscu linii ograniczającej pole gry,
chyba że sędzia zezwoli zawodnikowi na szybkie/natychmiastowe opuszczenie pola gry na linii
środkowej?
Czy rzut wolny pośredni po odgwizdaniu spalonego drużyna przeciwna zawsze wykonuje z miejsca
przewinienia?
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Odpowiedź

7

Czy napastnik będący wewnątrz bramki może być uznany za spalonego, skoro jest poza boiskiem?
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Czy sędziowie teraz będą pokazywać żółtą (żk) lub czerwoną kartkę (czk) osobom funkcyjnym winnym
niewłaściwego zachowania?
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Czy zawodnik zostanie ukarany, gdy piłka dotknie jego dłoni/ramienia jeżeli zawodnik upada i jego
dłoń/ręka znajduje się między ciałem a podłożem wspierając upadek.
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Zawodnik znajdując się na pozycji spalonej w polu karnym przeciwnika jest zaangażowany w akcje. W
tym momencie zostaje gwałtownie uderzony w twarz przez przeciwnika. Podaj decyzję sędziego.
Czy w przypadku, w którym nie jest możliwe ustalenie osoby funkcyjnej winnej niewłaściwego
zachowania, żółtą lub czerwoną kartką zostanie ukarany najwyższy rangą trener obecny w strefie
technicznej?
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Czy zgodnie z Przepisami Gry za każdą przerwę na uzupełnianie płynów sędzia ma doliczyć minutę?
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Zawodnik , którego powrót na boisko wymagał zgody sędziego wszedł na nie bez zgody sędziego i
wywarł na sędziego asystenta nr1 wpływ. W jaki sposób sędzia wznowi z tego powodu przerwaną grę?
A – rzutem sędziowskim z miejsca w którym zawodnik wywarł ten wpływ
B – rzutem wolnym bezpośrednim z miejsca w ,którym zawodnik wywarł ten wpływ.
C – rzutem wolnym pośrednim z miejsca w ,którym zawodnik wywarł ten wpływ.
Czy przy rzutach wolnych wykonywanych przez drużynę broniącą w jej własnym polu karnym i przy
rzutach od bramki, piłka będzie w grze, gdy zostanie kopnięta i poruszy się?
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Napastnik, startując z pozycji spalonej z połowy przeciwników, cofnął się na własną połowę
i tam właśnie, 10 metrów od linii środkowej, zagrał piłkę. Asystent dostrzegł, że zaistniał spalony. Jego
sposób postępowania to:
A. podniesienie chorągiewki w górę ręką, w której asystent akurat trzymał chorągiewkę;
B. podniesienie chorągiewki w górę prawą ręką;
C. przemieszczenie się wzdłuż linii bocznej tak, by być w linii ze spalonym zawodnikiem;
D. po odgwizdaniu spalonego sygnalizacja chorągiewką dokładnego miejsca wznowienia gry;
E. po odgwizdaniu spalonego sygnalizacja chorągiewką obszaru boiska, w którym doszło do
przewinienia.
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Czy na zawodach, na które został wyznaczony i w których jest obecny sędzia techniczny,
sędzia asystent nr 1 ma obowiązek zawsze sygnalizować kiedy ma być dokonana wymiana
zawodników?
Czy nowa procedura rzutu sędziowskiego bazuje na tym, że nie będzie można „walczyć” o
piłkę?
Sędzia zauważył, że obrońca w wyniku wślizgu znalazł się poza boiskiem za własną linią
bramkową. Przez to napastnik będący na boisku znalazł się na pozycji spalonej. Podaj
decyzję sędziego, gdy współpartner napastnika zagra w tej sytuacji do niego piłkę poza pole
karne wewnątrz pola gry.
Czy, jeżeli gra została zatrzymana, gdy piłka lub ostatnie zagranie piłki była/o w polu karnym,
to piłka z rzutu sędziowskiego zostanie upuszczona dla bramkarza drużyny broniącej?
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Następuje dalekie podanie na lewą stronę boiska do współpartnera, który na połowie
przeciwnika stoi osamotniony na pozycji spalonej. Opadająca piłkę usiłuje wybić za siebie
obrońca, jednak kiksuje i jedynie potrącił piłkę. Nadbiegający z pozycji spalonej napastnik
przejmuje piłkę i po przebiegnięciu kilkunastu metrów mając przed sobą tylko bramkarza
zdobywa bramkę. Podaj decyzje sędziego?
Zawodnik atakujący czerwonych będący na pozycji spalonej powraca na własną połowę
boiska i wyskakuje do piłki razem z przeciwnikiem walcząc z nim o nią. Żaden z nich nie
zagrywa piłki, którą przejmuje ręką inny napastnik czerwonych, ale już na połowie drużyny
zielonych. Sędzia nakaże:
A. rzut wolny pośredni z miejsca, gdzie znajdował się napastnik w momencie zagrania piłki
do niego;
B. grać dalej stosując korzyść;
C. rzut wolny pośredni z miejsca, gdzie znajdował się napastnik w momencie atakowania
przeciwnika w walce o piłkę;
D. rzut wolny bezpośredni.
Czy zawodnik zostanie ukarany, gdy piłka dotknie jego dłoni/ramienia jeżeli dłoń/ramię będzie
znajdowało się na wysokości powyżej barku (również i niżej gdy piłka zagrywana jest
celowo), jako że zawodnik „podejmuje ryzyko” mając dłoń/ramię w tej zazwyczaj
„nienaturalnej” pozycji?
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Zawodnik drużyny broniącej rozmyślnie zagrał ręką piłkę, uniemożliwiając przeciwnikowi
wejście w jej posiadanie. Podaj decyzję sędziego.
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Napastnik oddał strzał na bramkę, a stojący na linii bramkowej obrońca, wykonując
ekwilibrystyczną paradę, odbił piłkę ręką przed siebie. Do piłki tej dopadł współpartner
napastnika, który w momencie oddawania strzału kolegi znajdował się na pozycji spalonej i
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bezpośrednim strzałem zdobył bramkę. Podaj decyzję sędziego.
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Czy, jeżeli doszło do przewinienia karanego żółtą/czerwoną kartką, a drużyna poszkodowana
szybko wykona rzut wolny stwarzając sobie sytuację do zdobycia bramki, to sędzia może
odłożyć pokazanie kartki (żk/czk) do najbliższej przerwy w grze?
Czy obowiązek identyfikacji i odnotowania ukaranego zawodnika spoczywa na wszystkich
członkach zespołu sędziowskiego?
Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej ok. 7 m od piłki, chcąc uniemożliwić obrońcy
dojście do piłki zaatakował go ciałem. Co zrobi sędzia?
Czy, jeżeli drużyna broniąca tworzy „mur” składający się z dwóch lub więcej zawodników, to
zawodnicy drużyny atakującej muszą pozostawać min. 2 m od „muru”?
Piłka opuściła pole gry przez linię boczną. W momencie wrzutu wykonywanego przez
współpartnera napastnik zajął pozycję przedostatniego zawodnika na połowie rywali, a
następnie otrzymał piłkę po rozmyślnej paradzie obronnej bramkarza. Jaka będzie decyzja
sędziego?
Sędzia odstąpił od udzielenia napomnienia (żk) za „nieprzepisowe” fetowanie zdobycia
bramki (ściąganie koszulki) ponieważ zawodnik, który zdobył bramkę znajdował się na
spalonym, a bramka nie została uznana. Czy postąpił słusznie?

TAK
Okólnik 15

TAK
B
NIE
Okólnik 15

G
NIE
Okólnik 15

Liczba punktów

Ocena
Komisji

