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Legenda:
G - grać dalej
B – rzut wolny bezpośredni
P – rzut wolny pośredni
K – rzut karny
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J – jeszcze raz
S – rzut sędziowski
Br – bramka
W – wrzut
NIE

Podpis oceniającego

R – rzut różny
Z – zakończenie
Rb – rzut od bramki
+ – napomnienie
++ – wykluczenie

Pytanie
Podczas wykonywania rzutu od bramki obrońca poślizgnął się na mokrej
murawie i zagrał piłkę piszczelem tak ,że piłka wyraźnie poruszyła się i
opuściła pole karne po tym jak przebyła około 10 m.
Czy w rozumieniu „terminologii piłkarskiej” zawartej w przepisach gry w
p.n „Protokół” to dokument meczowy sporządzony przez sędziego po
meczu , którego elementami są m.in. dokumenty przekazane przez drużyny
ze składami oraz wykazem osób funkcyjnych ?
Po sygnale na wykonanie rzutu karnego bramkarz i wykonawca rzutu
karnego jednocześnie dokonali przewinień, a z wykonanego rzutu karnego
piłkę w ręce złapał bramkarz. Co uczyni sędzia ?
Rzut wolny bezpośredni przyznaje się jeśli zawodnik popełni jedno z
następujących przewinień:
A – atakuje przeciwnika ciałem i dochodzi do kontaktu
B – Kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika
C – popycha przeciwnika rękami
D – przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu piłki z rąk
Podczas gdy piłka była w grze , kapitan gości niezadowolony z poprzedniej
decyzji sędziego, krzyczy do niego: cyt: „ślepy jesteś ty cwelu” Jaką decyzję
podejmie sędzia ?
Napastnik usiłował zdobyć bramkę poprzez rozmyślne zagranie piłki ręką,
ale po jego zagraniu ręką piłka wyszła poza linie bramkową obok bramki.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Sędzia ustawił mur i dał gwizdkiem sygnał na wykonanie rzutu wolnego
pośredniego . Jeszcze przed sygnałem gwizdka z muru wybiegł zawodnik
drużyny broniącej . Piłka po strzale wpadła do bramki . Jaka będzie decyzja
sędziego jeśli okazało się ,że sędzia zapomniał zasygnalizować uniesionym
ramieniem rodzaj rzutu ?
Czy za gesty lub czyny wykonywane w sposób prowokacyjny lub zapalny
osoba funkcyjna zostanie wykluczona ?
W 50 minucie sędzia podyktował rzut karny, z którego padła prawidłowo
zdobyta bramka. Sędzia uznał zdobytą bramkę tylko poprzez wyciągniecie
ramienia w kierunku punktu środkowego pola gry. Czy w tej sytuacji musi
użyć również gwizdka?
Jeżeli asystent trenera uporczywie opuszcza strefę techniczną , nie
popełniając przy tym innego przewinienia zostanie:
A. ukarany ostrzeżeniem
B. napomnieniem
C. wykluczeniem
W czasie gry na boisko wbiegł zawodnik rezerwowy drużyny A i zatrzymał
się obok linii środkowej przy linii bocznej. Widząc tą sytuację inny
zawodnik rezerwowy drużyny „B” wbiegł za nim i uderzył go ręką w głowę
z minimalną siłą. Sędzia przerwał grę. Jaką podejmie decyzję ?
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Zawodnik zdobył bramkę i wybiegł na bieżnię fetując tam zdobycie bramki. Po
chwili sędzia dostrzegł sygnalizację spalonego zawodnika , który zdobył
bramkę. Sędzia uznał zasadność tej decyzji i wznowił grę rzutem wolnym
pośrednim za spalonego, nie uznając tej bramki. Czy mimo to ,że bramka nie
została zdobyta w opisanej sytuacji , sędzia ukarze zawodnika napomnieniem
za fetowanie zdobytej bramki ?
Czy zawodnik, który opuścił pole gry w wyniku wymiany musi natychmiast
udać się do strefy technicznej lub szatni?
Sędzia przerwał grę z powodu nierozważnego ataku zawodnika nr 4. Zanim
sędzia zdążył rozpocząć procedurę udzielenia kary indywidualnej drużyna
poszkodowana rozegrała rzut wolny stwarzając sobie klarowną okazje do
zdobycia bramki , która parę chwil później została zakończona wybiciem piłki
poza linii boczną przez bramkarza.
Po sygnale na wykonanie rzutu karnego bramkarz i zawodnik wykonujący
rzut karny naruszyli przepisy gry w tym samym czasie , a z wykonanego rzutu
piłka wyszła poza linię bramkową na zewnątrz bramki. Sędzia zadecyduje :
A –rzut wolny pośredni i kartka dla bramkarza
B – rzut wolny pośredni i kartka dla zawodnika
C – Powtórzy rzut karny i napomni obu zawodników
D – rzut wolny pośredni i napomni obu zawodników
Rzut karny wykonał inny zawodnik niż pierwotnie zidentyfikowany. Bramkarz
naruszył przepisy (opuścił linię bramkową) i dlatego udało mu się obronić rzut
i wybić piłkę na rzut rożny. Co postanowi sędzia ?
Obszar do gry, który jest ograniczony liniami bocznymi i bramkowymi to pole
gry. Czy do tego pola należą również obszary , które są ograniczone siatkami
w bramkach ?
Napastnik na pozycji spalonej podjął ewidentną próbę zagrania piłki która była
blisko niego ,a którą podał jego współpartner. Próba się nie powiodła ale piłka
i tak wpadła do bramki przeciwników.
Sędzia zarządził rzut wolny bezpośredni z około 20 metrów od bramki
przeciwników.
W
murze
obronnym
ustawiło
się
czterech
zawodników(obrońców), a przed nimi dwóch napastników , którzy stali ponad
metr od nich. Za nim sędzia dał sygnał gwizdkiem jeden z napastników zbliżył
się na 0,5 m do obrońców. Co uczyni sędzia widząc ,że w momencie gwizdka
rzeczony obrońca ponownie oddalił się na około 2 m , a z wykonanego rzutu
padła bramka. ?
Napastnik wkroczył w pole karne przed wejściem piłki do gry z rzutu od
bramki i tam został zaatakowany w sposób nierozważny przez obrońcę.
Bramkarz , który wykonywał rzut od bramki zaczął krzyczeć do sędziego: cyt
„ Co Pan robi ? Przecież on symuluje, ślepy Pan jest?
Sędzia zarządził rzut sędziowski. Wykonał go tak ,że opuścił piłkę na boisko
jednemu zawodnikowi , obok którego około 2 m stał jego współpartner, a
pozostali zawodnicy drużyny przeciwnej znajdowali się ponad 4 m od
zawodnika , któremu opuścił piłkę. Czy procedura rzutu sędziowskiego
została zachowana ?
Sędzia zarządził rzut karny i poinformował drużyny ,że po jego wykonaniu gra
nie będzie już kontynuowana. Bramkarz będąc kapitanem zwrócił się z prośbą
do sędziego o pozwolenie na zamianę funkcją z zawodnikiem z pola,
jednocześnie prosząc by po zmianie mogli zostać w swoich dotychczasowych
ubiorach ze względu na dużą różnicę wzrostu. Sędzia nie wyraził zgody i
nakazał wymianę strojów. Czy miał takie prawo ?
Napastnik w polu karnym przeciwnika jest na pozycji spalonej i biegnie za
piłką , ale jej nie dotyka i nie przeszkadza żadnemu zawodnikowi drużyny
broniącej. Widząc to obrońca atakuje go w walce o piłkę popełniając przy tym
poważny rażący faul. Co zadecyduje sędzia ?
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Podczas wykonywania rzutów z punktu karnego bramkarz i wykonawca rzutu
naruszyli w tym samym czasie przepisy gry, a bramka została zdobyta. Sędzia:
A – powtórzy rzut karny i napomni wykonawcę rzutu
C
B – powtórzy rzut karny i napomni bramkarza
C – uzna rzut karny za niewykorzystany i napomni wykonawcę
D – uzna rzut karny za niewykorzystany i napomni bramkarza i wykonawcę
Gdy gra toczyła się przy linii bocznej gdy na boisko wpadła druga piłka. Nie
wpływała ona na grę i zachowanie zawodników do momentu gdy jeden z
zawodników drużyny broniącej rozmyślnie kopnął tą piłką w piłkę „meczową”.
K+
Piłki zderzyły się w okolicy punktu karnego drużyny broniącej i w ten sposób
udało się zawodnikowi pozbawić napastnika korzystnej akcji. Co postanowi
sędzia ?
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Zgodnie z Art. V udzielanie pomocy medycznej zawodnikowi
kontuzjowanemu na polu gry jest niedozwolone. Wyjątek stanowią:
A – gdy kontuzjowany jest bramkarz
B – gdy zawodnicy tej samej drużyny zderzą się i potrzebują pomocy
C – gdy zawodnik kontuzjowany będzie wykonawcą rzutu karnego
D – zawodnicy przeciwnych drużyn zderzą się i potrzebują pomocy

A, B,C

W czasie gry z trybun rozległ się gwizdek , który miał wpływ na przebieg gry.
Sędzia zauważył ,że gwizdka użył jeden z kibiców drużyny gości. Co
postanowi sędzia , widząc ,że piłkę do ręki wziął jeden z piłkarzy , który myślał
S
,że gwizdek był wykonany przez sędziego i ,że był podyktowany rzut wolny
dla jego drużyny ?
Piłka została wybita poza linie boczną . Zawodnik wziął ją w ręce i długo
W+
wycierał , a następnie nagle pozostawił ją by wrzucał współpartner . Decyzja?
Czy piłka o wadze 450 gram, ciśnieniu 0.8 atmosfery i średnicy 70 cm , może
Nie
być dopuszczona do gry?
W czasie gry zawodnik rezerwowy, mający już na swoim koncie napomnienie,
niezadowolony z decyzji sędziego, kopnął bidon , który wpadł na boisko i
uderzyłby sędziego stojącego w okolicy punktu karnego jego drużyny, gdyby K + (++)
nie sprytne uchylenie się arbitra. Sędzia grę przerwał , a w tym czasie
(++)
zdenerwowany trener , zawodnika rezerwowego kopnął butelkę z wodą , która
wpadła w okolice własnego pola karnego. Jaką decyzję podejmie sędzia ?
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