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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
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Około 30m od bramki przeciwnika napastnik został nieostrożnie zaatakowany przez obrońcę.
Sędzia miał zamiar przerwać grę, jednak wstrzymał się widząc, że piłkę przejmuje
współpartner poszkodowanego i w polu karnym ma przed sobą już tylko bramkarza. Jednak
ten napastnik jest na pozycji spalonej, co zasygnalizował A2. Podaj decyzję sędziego?
Gdy piłka jest w grze, poza polem karnym zawodnik gości nierozważnie atakuje nogi
przeciwnika, który był w posiadaniu piłki. W tym samym czasie bramkarz gospodarzy w
sposób uznawany za nierozważny kopie napastnika znajdującego się w polu karnym
gospodarzy. Podaj decyzję 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?
Rozgrzewający się za linią bramkową, 10 metrów od własnej bramki, rezerwowy drużyny
gości, widząc piłkę zmierzającą na rzut od bramki, chciał jak najszybciej podać ją swemu
bramkarzowi (aby ten wznowił grę). Przez nieuwagę ów rezerwowy włożył nogę na pole gry i
w ten sposób kopnął piłkę do bramkarza. Sędzia dostrzegł, że w zachowaniu tego
rezerwowego nie było niesportowych intencji, chciał on tylko przyśpieszyć wznowienie gry. Co
zdecyduje 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?
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Czy Przepisy Gry określają, jak sędzia ma postępować i karać zawodników w przypadku
zaistnienia masowej konfrontacji?
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Drużyna gospodarzy, przy wysokim prowadzeniu, zdecydowała się na nietypowe wykonanie
rzutu karnego. Wykonawca rzutu nie strzelał bezpośrednio na bramkę, ale zagrał piłkę lekko
w przód i jego współpartner zdobył gola strzałem z 9 metrów. Jednak ten współpartner, tak
samo jak dwaj obrońcy, przedwcześnie wkroczyli w pole karne. Decyzja sędziego?
Czy sędziowie teraz będą pokazywać żółtą (żk) lub czerwoną kartkę (czk) osobom
funkcyjnym winnym niewłaściwego zachowania?
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.
Przy wykonaniu rzutu karnego bramkarz i wykonawca rzutu karnego naruszają Przepisy (w
tym momencie) i z tak wykonanego rzutu karnego piłka wpada do bramki. Jaka decyzje
podejmie sędzia?
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?
Zawodnik drużyny broniącej, próbując zagrać piłkę będącą w jego zasięgu podstawił nogę
przeciwnikowi we własnym polu karnym, co pozbawiło realnej szansy na zdobycie bramki
zawodnika drużyny przeciwnej. Podaj decyzje podjęte w tej sytuacji przez sędziego.
Czy nowa procedura rzutu sędziowskiego bazuje na tym, że nie będzie można „walczyć”
o piłkę?
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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15 Napastnik stojący na pozycji spalonej w polu karnym przeciwników w momencie zagrania
w jego stronę piłki został uderzony ręką w głowę. Jakie decyzje podejmie sędzia, który widział
to uderzenie i ocenił, że jego siła nie była minimalna?
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Zawodnik popełnił poważny, rażący faul. Sędzia zastosował korzyść, gdyż drużyna
przeciwna miała realną szansę na zdobycie bramki. Jaka będzie decyzja sędziego, jeżeli
zawodnik, który ma zostać wykluczony, przed najbliższą przerwą w grze będzie walczył
z przeciwnikiem o piłkę, nieostrożnie podstawiając mu nogę, 13 m od własnej bramki?
Przed listopadowym meczem III ligi okazało się, że zmrożone boisko jest śliskie, twarde
i zagraża bezpieczeństwu zawodników. Decyzja o odwołaniu meczu należy do:
A. kierownika ds. bezpieczeństwa
B. delegata PZPN/ŁZPN
C. sędziego
D. reguluje to Regulamin Rozgrywek
Podczas rzutu karnego wykonawca wykonał zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki,
a bramkarz zaskoczony zachowaniem zawodnika nie wykonał żadnego ruchu (stał na linii
w środku bramki), a z wykonanego rzutu bramka została zdobyta. Podaj decyzję sędziego.

17

18

Odpowiedź

19

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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W 46 min zawodów sędzia zauważył że w przerwie między połowami została dokonana
zamiana bramkarza i zawodnika z pola, a zespół sędziowski nie został o tym poinformowany.
W najbliższej przerwie w grze sędzia napomniał obu zawodników, czy postąpił prawidłowo?
Bramkarz we własnym polu karnym rzucił ochraniaczem w piłkę. Sędzia przerwał grę
i uznał, że była to sytuacja korzystna. Podaj decyzje sędziego.
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?
W trakcie gry obrońca gospodarzy naciskany przez przeciwnika podał piłkę do swojego
bramkarza będącego w polu bramkowym (ok. 3 m od linii bramkowej) w celu jej wybicia
w pole. Zdezorientowany i zaskoczony bramkarz chwycił piłkę w ręce tam gdzie stał. Sędzia
widząc to zarządził rzut wolny pośredni dla drużyny gości. Czy miejscem wznowienia będzie
miejsce w którym bramkarz chwycił piłkę w ręce?
Obrońca poza własnym polem karnym zatrzymał oburącz przeciwnika prowadzącego piłkę
w sytuacji realnej szansy do zdobycia bramki. Pomimo tego zatrzymanemu udało się zagrać
piłkę do współpartnera, który kontynuował akcję. Sędzia zastosował korzyść a akcja
zakończyła minimalnie niecelnym strzałem obok bramki. Podaj decyzję sędziego?
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?
Dwóch zawodników przeciwnych drużyn zderzyło się i obaj potrzebowali pomocy. Sędzia
przerwał grę i wezwał pomoc medyczną dla obu zawodników. Po udzieleniu im pomocy
sędzia kierując się najnowszymi zapisami w Przepisach gry pozwolił obu zawodnikom
pozostać na boisku. Grę wznowił rzutem sędziowski używając przy tym gwizdka. Czy
postępowanie sędziego było zgodne z Przepisami gry?
Podczas rzutu karnego zanim piłka jest w grze, bramkarz opuszcza wyraźnie linię bramkową
i broni przez to rzut karny, jednak zanim sędzia zdążył zareagować gwizdkiem wykonawca
dobija i zdobywa bramkę. Decyzja sędziego?
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Czy, jeżeli drużyna broniąca tworzy „mur” składający się z dwóch lub więcej zawodników, to
zawodnicy drużyny atakującej muszą pozostawać min. 2 m od „muru”?
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Sędzia zakończył pierwszą połowę meczu kiedy drużyna gości strzeliła gola. Arbiter uznał że
bramka została zdobyta prawidłowo. Kiedy cały zespół sędziowski zebrał się w środkowej
strefie boiska jeden z sędziów asystentów poinformował go, że bramka została zdobyta
nieprawidłowo, gdyż zaistniał spalony. Po konsultacji sędzia uznał rację asystenta i zmienił
swoją decyzję nie uznają gola. Czy sędzia postąpił zgodnie z Przepisami gry?

TAK

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?
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