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Pytanie

1.

Czy Przepisy Gry pozwalają, aby zasygnalizować korzyść tylko jedną
ręką?

Tak

2.

Czy w czasie procedury wymiany rezerwowy bramkarz również musi
zawsze wchodzić na pole gry na wysokości linii środkowej?

Tak

3.

Drużyna gości gra w 7 osobowym składzie została ukarana rzutem
karnym, oraz został wykluczony jeden z jej zawodników. Decyzja
sędziego ?
Jaka będzie decyzja sędziego, gdy bramkarz we własnym polu karnym
nieostrożnym popchnięciem przeciwnika w plecy, pozbawia go realnej
szansy na zdobycie bramki ?
Zgodnie z zapisem Artykułu nr 3 Przepisów Gry maksymalna liczba
wymian w B-klasie to:
A-4
B-5
C-6
Podczas wykonywania rzutu karnego, bramkarz przewinił, a piłka nie
wpadła do bramki. Decyzja?
Sędzia zezwolił na krótką przerwę między połowami dogrywki w celu

4.

5.

6.
7.

uzupełnienia płynów przez zawodników. Czy słusznie?
8.
9.

10.
11.

12.

13.

W środkowej strefie pola gry, zawodnik zaatakował przeciwnika
przekraczając granicę użycia akceptowalnej siły.
Czy prawdą jest, że przy każdym rozpoczęciu gry, wszyscy
zawodnicy, z wyjątkiem dwóch zawodników wykonujących
rozpoczęcie gry, muszą zająć miejsca na własnej połowie pola gry?
Czy decyzje sędziego, jak i wszystkich pozostałych członków zespołu
sędziowskiego, muszą być zawsze respektowane?
Podczas wykonywania rzutu karnego, zawodnik zagrał piłkę piętą do
tyłu. Jego współpartner nie zastanawiając się zbyt długo, bezpośrednim
strzałem, zdobył bramkę. Decyzja?
Zawodnik drużyny broniącej zagrywa piłkę ręką na własnej połowie
boiska, w odległości 16,5 m od linii bramkowej, na wysokości punktu
karnego. Podaj decyzję sędziego.
Piłka, zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, opuściła
pole gry i złamała chorągiewkę środkową. Decyzja sędziego?

14.

Rzut karny wykonał współpartner zidentyfikowanego wykonawcy. Jaka
będzie decyzja sędziego, który stwierdził, że piłka wpadła do bramki?

15.

Czy wszyscy zawodnicy muszą się znajdować na własnej połowie pola
gry, w momencie rozpoczęcia zawodów?
Bramkarz znajdujący się we własnym polu karnym , chcąc zablokować
strzał napastnika, czyni to tak nieudolnie, iż podstawia mu nogę, przez
co pozbawia tego zawodnika możliwości zdobycia bramki. Jakie
decyzje podejmie sędzia?

16.
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17.

18.
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W czasie wznawiania gry z rzutu sędziowskiego zanim piłka dotknęła
podłoża, zawodnik gości kopnął z użyciem nieproporcjonalnej siły
przeciwnika.
Czy drużyna, która wygrała losowanie przed meczem rozpoczyna grę w
pierwszej połowie ?
Czy sędzia asystent musi zawsze sygnalizować rzut rożny lub rzut od
bramki?
Zdenerwowany obrońca, chcąc szybko wznowić grę wrzutem wykonał
go jedną ręką (druga tylko nadawała kierunek piłce), a piłka pechowo
wpadła do jego bramki, dotknięta przez bramkarza. Co zrobi sędzia ?
Czy zawodnik rezerwowy, który podczas wymiany nie wszedł jeszcze
na pole gry, może wykonać rzut z rogu ?
Wykonawca rozpoczęcia gry kopnął piłkę, która bezpośrednio wpadła
do jego bramki. Podaj decyzję sędziego.
Dwóch zawodników przeciwnych drużyn w czasie próby zagrania piłki
zderza się głowami. Sędzia przerwał grę i wezwał pomoc medyczną. Po
opatrzeniu obu zawodników sędzia zezwolił im na pozostanie na polu
gry. Czy słusznie?
W czasie wykonywania rzutu karnego współpartner bramkarza dokonał
przewinienia. Piłka wpadła do bramki. Co postanowi sędzia ?
Zawodnik zdobył bramkę kapitalnym uderzeniem głową. W chwili jej
zdobycia na polu gry znajdował się masażysta jego drużyny. Jaką
decyzję podejmie sędzia ?
Sędzia uległ prośbie bramkarza, który chciał wystąpić w czapeczce,
choć miała ona daszek z przodu. Czy to właściwy sposób postępowania
?
Zespół sędziowski wyznaczony do prowadzenia zawodów Klasy B
zobowiązany jest do przybycia na miejsce zawodów:
A – co najmniej 90 minut przed rozpoczęciem,
B - co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem,
C – co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem.
Podczas gry bramkarz znajdujący się we własnym polu bramkowym
pokazał wulgarny gest do kibiców znajdujących się za jego bramką.
Decyzja sędziego ?
Czy dozwolone jest wykonanie rzutu karnego piętą?
Na meczu kartkę wymiany może wręczyć sędziemu asystentowi:
A – trener
B – kierownik drużyny
C – sam zawodnik wchodzący
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