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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

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

Pytanie

Zawodnik drużyny broniącej podczas, gdy piłka znajdowała się w innej strefie
boiska, uderzył napastnika gospodarzy we własnym polu karnym. Zauważył
to asystent, który poinformował jednocześnie sędziego, że siła uderzenia
była znikoma. Decyzja sędziego.
Napastnik znajdujący się w polu karnym przeciwników strzelił w światło
bramki a znajdujący się na linii bramkowej obrońca rzucił się i ręką wybił piłkę
w pole. Trafiła ona do współpartnera napastnika, będącego w chwili strzału
na pozycji spalonej. Napastnik ten zdobył bramkę.
Po wznowieniu przez bramkarza gry z rzutu od bramki, kopnięta piłka odbiła
się od sędziego, który nie zdążył opuścić pola karnego, a następnie wpadła
do bramki drużyny zagrywającego zawodnika. Podaj decyzję.
Jeżeli w czasie wykonywania serii rzutów z punktu karnego w celu wyłonienia
zwycięzcy dwumeczu (Puchar Polski) przepis art. 14 naruszają bramkarz i
wykonawca rzutu, to czy gdy padnie bramka sędzia ukarze wykonawcę żółtą
kartką a rzut karny będzie powtórzony?
W meczu klasy okręgowej zawodnik drużyny gospodarzy wykonywał wrzut
na wysokości pola karnego drużyny gości. Do wrzuconej w pole karne piłki
najwyżej wyskoczył bramkarz gości, który następnie mocnym wyrzutem piłki
próbował uruchomić kontratak. Piłka niesiona silnym podmuchem wiatru
wpadła do bramki przeciwnika. Decyzja.
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 piłkę, która nie trafia jednak w
bramkę. Decyzja sędziego?
Jeżeli w czasie gry osoba funkcyjna, zawodnik rezerwowy, zawodnik
wymieniony, zawodnik wykluczony wejdzie na pole gry, sędzia musi:
A. przerwać grę,
B. nakazać usunięcie tej osoby w najbliższej przerwie w grze,
C. zastosować karę napomnienia.
Wskaż właściwe.
Czy możliwa jest sytuacja, w której zawodnik zostanie wykluczony z gry
dopiero po otrzymaniu trzeciego napomnienia w tym samym meczu?
Zawodnik wykonywał rzut wolny z łuku własnego pola karnego, na wprost
bramki i zagrał piłkę w pole karne, w kierunku swojego bramkarza stojącego
w polu bramkowym. Bramkarz stwierdził, że pierwszy przy piłce będzie
stojący w polu karnym przeciwnik, który właśnie wystartował w jej kierunku.
Bramkarz ruszył w kierunku piłki i rzucając się wybił piłkę ręką tuż sprzed nóg
przeciwnika. Bramkarz był ostatnim zawodnikiem drużyny broniącej.
Zawodnik rezerwowy wpisany jednocześnie jako kierownik drużyny, wkroczył
na boisko w czasie gry głośno okazując niezadowolenie z decyzji asystenta.
Sędzia słysząc to przerwał grę. Podaj decyzję.
Napastnik znajdujący się w polu bramkowym przeciwników strzelił w kierunku
bramki przeciwnika. Kopnięta piłka uderzyła obrońcę w rękę powiększającą
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obrys ciała. Odbita piłka trafiła do współpartnera napastnika, który
natychmiast umieścił ją w siatce. Sędzia zauważył sędziego asystenta
sygnalizującego, że ten strzelający bramkę współpartner napastnika, był w
momencie pierwszego strzału, na pozycji spalonej.
Napastnik, który znalazł się poza polem gry, tuż przy linii bocznej, rzucił
trzymanym w ręku ochraniaczem w trenera własnej drużyny stojącego w
strefie technicznej. Ochraniacz zmierzał w kierunku głowy trenera, jednak
udało mu się uchylić, mimo że obserwował korzystną akcję prowadzoną
przez jego drużynę.
Tuż po rozpoczęciu gry przez drużynę A i rozgrywaniu akcji na swojej
połowie boiska sędzia zauważył, że na boisku znajduje się 12 zawodników w
drużynie B.
Czy karą za przeszkadzanie jest zawsze rzut wolny pośredni?
Czy pod spodenki muszą być tego samego koloru, co główny kolor spodenek
lub kolor w jakim są końcówki nogawek spodenek – zawodnicy z jednej
drużyny muszą nosić ten sam kolor pod spodenki?
Czy wykonane przez sędziego ostrzeżenie dla osoby funkcyjnej jest
nienormalną przerwą w grze w rozumieniu Art. 7 Przepisów Gry?
Czy to prawda, że sędzia dolicza w każdej części zawodów cały stracony
czas gry z powodu:
• wymian zawodników,
• oceny powagi kontuzji i/lub znoszenia kontuzjowanego zawodnika z pola
gry,
• marnowania czasu gry,
• sankcji dyscyplinarnych,
• przerw medycznych, dozwolonych regulaminem rozgrywek, np. „przerwy na
uzupełnianie płynów”
(która nie powinna przekroczyć jednej minuty) i „przerwy na schłodzenie
organizmu” (od 90
sekund do trzech minut),
• opóźnień związanych ze sprawdzaniem lub wideo weryfikacją VAR,
• każdego innego powodu, łącznie ze znaczącymi opóźnieniami wznowienia
gry (np. po fetowaniu bramki)
Jaką decyzje podejmie sędzia, jeśli bramkarz rzuca piłkę bezpośrednio do
bramki przeciwnika?
Dla oceny spalonego przyjmuje się, że górna granica ręką znajduje się na :
A. wysokości ramienia
B. wysokości pachy
C. wysokości barku
Czy zawodnik uważany jest za nienaturalnie powiększającego swoje ciało,
gdy ułożenie jego rąk/ramion nie stanowi następstwa ruchu ciała w danej
sytuacji lub nie jest tym uzasadnione.
Po meczu kierownik drużyny gości poprosił o wpisanie do załącznika swoich
uwag i zastrzeżeń dotyczących zasadności pokazanych kartek przez
sędziego. Czy sędzia postąpił słusznie zgadzając się na prośbę kierownika?
Osobą odpowiedzialną za kwestie proceduralne związane z meczem jest
kierownik drużyny. Jeśli drużyna nie ma kierownika, przyjmuje się, że jego
funkcję pełni trener. Jeżeli drużyna nie ma ani trenera, ani kierownika,
domyślnie funkcje kierownika przypisuje się kapitanowi drużyny.
Czy ten zapis jest zgodny z przepisami gry?
Bramkarz Astry Piekoszów we własnym polu karnym złapał piłkę (z akcji)
ostatnio zagraną przez zawodnika drużyny Sokoła Rykoszyn. Kontroluje piłkę
ręką przez czas dłuższy niż 8 sekund – grając w ten sposób gra na czas.
Podaj decyzje sędziego.
Piłka wychodzi poza linie boczną ostatnio zagrana przez zawodnika Korony II
Kielce, kiedy to właśnie ta drużyna prowadziła z przewagą jednej bramki w
90 minucie meczu. Trener bramkarzy z Kielc, po tym jak piłka obok niego
wyszła na wrzut zatrzymał piłkę nogą i przez dłuższą chwilę przetrzymywał
ją, nie oddając jej zawodnikowi Stali Kraśnik, który chciał szybko wznowić
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grę. Jaką decyzje podejmie sędzia, kiedy to zawodnik Stali zdenerwowany
sytuacją pluje w twarz trenera Korony?
Napastnik znajduje się na pozycji spalonej ,podjął ewidentnie próbę zagrania
piłki, która była blisko niego.
Czy popełnienie poważnego rażącego faulu jest zawsze karane
wykluczeniem ,nawet jeżeli sędzia zastosował korzyść, po której drużyna
przeciwna zdobyła bramkę.
Czy bramkarz może mieć na sobie spodnie dresowe oraz czapkę z
daszkiem.
Bramkarz gospodarzy piąstkuje piłkę będąc na linii bramkowej we własnym
polu karnym. Piłka ta przypadkowo trafia w rękę napastnika drużyny gości i
bezpośrednio trafia do bramki. Decyzja sędziego?
Zawodnik gospodarzy przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi , nie
dochodzi do kontaktu i tym samym przerywa korzystną akcję gości. Jaką
decyzję podejmie sędzia?
Sędzia odgwizdał przewinienie a wykonawca rzutu wolnego zdecydował się
na szybkie wykonanie tego rzutu. Kopnął piłkę ale została ona przejęta przez
przeciwnika, który znajdował się 3 metry od miejsca wznowienia.
Trener w trakcie meczu wszedł na boisko i podejmował działania o
charakterze prowokacyjnym lub zapalnym do zawodnika drużyny przeciwnej.
Wykonawca rzutu rożnego celowo odbił piłkę od przeciwnika.
Poirytowany zawodnik gości w przerwie w grze zwraca się do przeciwnika
słowami ,,Ile przyjąłeś kasy ty chuju, na co przeciwnik odpowiada ,,Zacznij
grać pedale ‘’Decyzja?
Czy zawodnik pełniący funkcję kapitana drużyny posiada przywilej
możliwości dyskusji z sędzią.
Zawodnik drużyny broniącej doznał lekkiej kontuzji nogi (leży na boisku) a
jego drużyna zapoczątkowała korzystną akcję do zdobycia bramki.
Obowiązkowe wyposażenie sędziego to:
A. zegarek
B. gwizdek
C. czerwoną, żółta kartka
D. notatnik (lub inne przybory do zapisywania wydarzeń związanych z
przebiegiem zawodów).
E. sprzęt do komunikacji
F. moneta
Sędzia dał sygnał gwizdkiem, że bramka została zdobyta, zanim piłka
przekroczyła linię bramkową całym swoim obwodem.
Sędzia zapomniał zasygnalizować uniesionym ramieniem, że wykonywany
jest rzut wolny pośredni, a z tego rzutu piłka wpadła bezpośrednio do bramki.
Dwóch zawodników tworzy mur, zawodnik drużyny przeciwnej dołączył do
niego, (stoi w odległości 10 cm od przeciwnika) następnie z rzutu wolnego
bezpośredniego pada bramka.
Zawodnik Lechii Strawczyn rozpoczął zatrzymywanie zawodnika Astry
Piekoszów przed polem karnym i kontynuuje zatrzymywanie go również w
polu karnym.
Zawodnik Lechii Strawczyn w walce o piłkę brutalnie nogami atakuje
zawodnika Astry Piekoszów w środkowej części boiska.
Zawodnik wykonując rzut karny wykonuje niedozwolone zwody taktyczne w
tym samym czasie bramkarz opuszcza linię bramkowej, wpada bramka.
Bramkarz wykonując rzut od bramki zauważył na telebimie, że jego drużyna
niesłusznie zdobyła bramkę, w ramach fair play skierował piłkę do swojej
bramki.
Gdy piłka jest w grze zawodnik zamienia się funkcją z bramkarzem bez
zgody sędziego. Sędzia, który to zauważył zezwolił na kontynuowanie gry, a
w najbliższej przerwie w grze udzielił napomnienia, obu zawodnikom. Czy
postępowanie sędziego było prawidłowe?
Podczas rzutów z punktu karnego jedna z drużyn została zredukowana do
mniej niż siedmiu zawodników. Czy sędzia ma prawo wówczas zakończyć
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W którym/których z podanych przypadków zawodnik nie musi opuścić pola
gry, po udzieleniu mu pomocy przez służby medyczne:
A. kontuzjowany jest bramkarz,
B. zawodnik doznał lekkiej kontuzji,
C. podyktowany został rzut karny, a zawodnik kontuzjowany będzie
wykonawcą tego rzutu,
D. zawodnik doznał kontuzji na skutek fizycznego ataku, za który przeciwnik
został napomniany lub wykluczony,
E. kontuzjowany został kapitan drużyny.
Podczas meczu jeden z sędziów został czynnie znieważony przez jednego z
uczestników meczu oraz było jasne, że dalsze prowadzenie zawodów
zagraża bezpieczeństwu sędziów. Jaką decyzję podejmie sędzia?
Zawodnik, który znajdował się na pozycji spalonej otrzymuje podanie od
współpartnera i zagrywa piłkę, jednak ma to miejsce na jego własnej połowie
pola gry. Co postanowi sędzia?
Zawodnik przerywa korzystną akcję, sędzia przerwał grę, ale nie zdążył
rozpocząć procedury udzielenia napomnienia, ponieważ poszkodowana
drużyna szybko wykonała rzut wolny, stwarzając sobie tym samym klarowną
szansę na zdobycie bramki. Czy postępowanie sędziego będzie prawidłowe
jeśli, pozwoli kontynuować grę i nie udzieli napomnienia zawodnikowi, który
wcześniej popełnił przewinienie?
W środku pola gry zawodnik wykonuje nierozważny faul, sędzia przerywa
grę, a drużyna poszkodowana szybko wznawia grę tym samym stwarzając
sobie klarowną szansę na zdobycie bramki, sędzia nie zdążył rozpocząć
procedury udzielenia napomnienia, zatem pozwolił kontynuować grę,
natomiast napomnienia udzielił w następnej przerwie w grze. Czy jego
decyzja była słuszna?
Jaką decyzję podejmie sędzia, jeśli trener opóźnia wznowienie gry przez
drużynę przeciwną?
Sędzia zarządził rzut wolny pośredni, jednak zapomniał to zasygnalizować
poprzez uniesienie ramienia w górę. Z tego rzutu wolnego piłka wpadła do
bramki przeciwnika wykonawcy. Jaką decyzję podejmie sędzia?
Które ze stwierdzeń o protestach dotyczących tożsamości zawodników są
prawdziwe:
A. drużyna ma prawo zgłosić protest dotyczący tożsamości zawodników
drużyny przeciwnej najpóźniej do zakończenia zawodów
B. sprawdzenie tożsamości odbywa się przed zawodami, po zawodach, lub w
ich przerwie
C. protest musi być sporządzony na piśmie i czytelnie podpisany przez
kierownika
D. sprawdzenia tożsamości dokonuje kierownik, który złożył protest
Drużyna gości zdobyła bramkę. Sędzia stwierdził, ze w chwili jej zdobycia na
polu gry znajdowała się osoba niepożądana, która nie przeszkadzała w grze.
Sędzia wznowił grę rzutem sędziowskim. Czy decyzja sędziego była
prawidłowa?
Zawodnik po opatrzeniu poza polem gry przez służby medyczne, wszedł na
pole gry i wywarł wpływ na toczącą się akcję drużyny przeciwnej. Sędzia
przerwał grę.
Podczas wykowanego rzutu karnego, zarówno bramkarz jak i wykonawca
rzutu popełnili przewinienia, w tym samym czasie.
Bramkarz trzymający będącą w grze piłkę w rękach zamierza zwolnić ja z rąk
poprzez kopnięcie jej w pole. Jednocześnie przeciwnik podejmuje próbę
zablokowania wykopywanej piłki. Osiąga on cel, a piłka wpada do bramki
bramkarza.
Sędzia zauważył, że strzelec bramki fetując jej zdobycie wspiął się na
ogrodzenie. Za chwilę sędzia asystent poinformował sędziego, że strzelec
bramki był spalony i sędzia nie uznał bramki.
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Po zdobyciu bramki, sędzia zauważył, że na boisku znajduje się dwóch
zawodników rezerwowych przeciwnych drużyn. Sędzia asystent
poinformował sędziego, że wbiegli oni na boisko przed zdobyciem bramki.
W czasie rzutu sędziowskiego, opuszczoną przez sędziego piłkę , która nie
dotknęła podłoża, zawodnik skierował do własnej bramki.
Bramkarz wykonał rzut od bramki. Piłka trafiła sędziego, który znajdował się
blisko punktu karnego i wpadła do bramki.
Zawodnik wykonujący rzut karny po dobiegnięciu do piłki wykonał zwody
taktyczne a bramkarz przed wprowadzeniem piłki do gry opuścił
nieprzepisowo linię bramkową i obronił strzał parując piłkę na rzut karny.
Zawodnik uzyskał od sędziego zgodę na zmianę obuwia i zszedł z boiska.
Chwilę potem, rezygnując ze zmiany obuwia, wbiegł na boisko i faulem
przerwał korzystną akcję drużyny przeciwnej we własnym polu karnym.
Sędzia uznał, że zamiarem tego zawodnika było zagranie piłki.
Sędzia przerwał grę z powodu wpłynięcia na nią osoby funkcyjnej jednej
z drużyn. Zdarzenie to miało miejsce na linii pola karnego jego zespołu.
Decyzja sędziego.
Zawodnik "Zielonych" oddaje strzał z 18 metrów, piłka po odbiciu od słupka
wpada do bramki. Przed wznowieniem gry ze środka , sędzią stwierdza że w
momencie jej zdobycia na polu gry znajdował sie masażysta drużyny, która
straciła bramkę. Czy sędzia uzna bramkę?.
Sędzia podjął decyzję że w wyniku nierozważnego ataku na nogi przeciwnika
ukaże zawodnika żółtą kartką. W wyniku tego zdarzenia zawodnik atakujący
doznał kontuzji i był zmuszony opuścić boisko dla udzielenia pomocy. Sędzia
zdecydował że wstrzyma się z pokazaniem żółtej kartki do jego powrotu na
pole gry. Czy postąpił zgodnie z przepisami gry?
Sędzia dał sygnał gwizdkiem, że bramka została zdobyta, zanim piłka
przekroczyła linię bramkową całym swoim obwodem. Podaj dalsze decyzje
sędziego?
Podczas rzutu karnego z którego pada bramka, zarówno bramkarz jak i
wykonawca popełniają przewinienie w tym samym czasie. Sędzia nie uznaje
bramki, a wykonawcę i bramkarza napomina. Czy jego postępowanie było
słuszne?
Zawodnik w polu karnym zostaje trafiony piłką odbitą od kolana obrońcy
w naturalnie ułożoną rękę po czym bezpośrednio zdobywa bramkę. Sędzia
nie uznaje bramki. Czy postąpił słusznie?
Czy bramkarz kontrolujący piłkę ręką/rękami może być atakowany przez
przeciwnika?
Sędzia przerywa grę, za przewinienie popełnione przez zawodnika na polu
gry na osobie niepożądanej. Podaj sposób wznowienia gry?
Zawodnik wykonujący rzut wolny bezpośredni z 17-go metra robi zwody
taktyczne dla zdezorientowania zawodników drużyny przeciwnej. Czy sędzia
powinien interweniować?
Podczas wykonywania rzutu od bramki zawodnik drużyny przeciwnej
znajduje się w polu karnym, ponieważ nie miał czasu na jego opuszczenie i
nie wpływa na grę bramkarza.
Czy zgodnie z artykułem 11, przy ocenie pozycji spalonej bierzemy pod
uwagę bark zawodnika?
Dwóch zawodników tej samej drużyny zderzyło się ze sobą i była im
potrzebna pomoc medyczna. Sędzia nakazał im opuścić boisko. Czy
postępowanie sędziego było słuszne?
Które z poniższych warunków muszą zostać spełnione podczas wymiany
zawodników:
A. sędzia musi być poinformowany przed dokonaniem zamierzonej wymiany
B. zawodnik wymieniany po otrzymaniu zgody od sędziego opuszcza pole
gry (chyba, że już jest poza nim)
C. zawodnik rezerwowy może wejść na pole gry przed opuszczeniem go
przez zawodnika wymienianego
W trakcie zawodów na boisko wbiega kibic, zawodnik drużyny gospodarzy
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Po dośrodkowaniu z bocznego sektora boiska, napastnik drużyny
gospodarzy przyjmuje piłkę na klatkę piersiową, piłka przypadkowo odbija się
od ręki napastnika, a ten bezpośrednim strzałem zdobywa bramkę. Decyzja?
Zawodnik wyjął ochraniacz i rzucił w przeciwnika z użyciem
nieproporcjonalnej siły, jaką decyzję podejmie sędzia biorąc pod uwagę, że
sytuacja miała miejsce w obrębie środka boiska?
Zawodnik przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się ale nie dochodzi
między nimi do kontaktu. Decyzja?
Czy zgodnie z najnowszymi przepisami gry napomnienia oraz reprymendy
otrzymane przez zawodników w trakcie zawodów nie obowiązują w trakcie
serii rzutów karnych?
Czy sędzia zawsze musi wskazywać korzyść oburącz?
W 76 minucie spotkania zawodnik drużyny gości przerywa korzystną akcję
drużyny przeciwnej. Zanim sędzia rozpoczął procedurę udzielenia kary,
współpartner faulowanego szybko wznowił grę, jednak piłka niedokładnie
zagrana wyszła poza linię bramkową. Decyzja sędziego?
Napastnik znajdujący się na pozycji spalonej w momencie strzału swojego
współpartnera, przejął piłkę i zdobył bezpośrednio bramkę. Zawodnik ten
przejął piłkę po rozmyślnej paradzie obronnej obrońcy znajdującego się w
świetle bramki, polegającej na kontrolowanym odbiciu piłki klatką piersiową.
Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik znajdując się na pozycji spalonej w polu karnym przeciwnika jest
zaangażowany w grę. W tym samym momencie zostaje gwałtownie uderzony
w twarz. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik opuścił pole gry bez zgody sędziego w celu wymiany obuwia. Po
chwili powrócił na boisko również bez zgody sędziego i zaatakował
nieostrożnie przeciwnika w środkowej strefie boiska. Przedstaw decyzję
sędziego.
W drugiej połowie meczu Klasy A w pole karne drużyny atakującej wbiegł
pies. W tym czasie drużyna atakująca zakończyła akcję celnym strzałem i
piłka wpadła do bramki obok bezradnie interweniującego bramkarza. Strzelec
bramki w geście radości przebiegł przed ławką rezerwowych drużyny
przeciwnej wykonując przy tym szydercze, podburzające gesty. W reakcji na
to jeden z zawodników rezerwowych opluł strzelca bramki, a drugi krzyknął
do sędziego asystenta: „Ślepy jesteś? Jak można taką bramkę uznać, jak są
zwierzęta na boisku?!”. Podaj decyzję sędziego.
Po sygnale na wykonanie rzutu karnego, rzut karny wykonał inny zawodnik
(mający już napomnienie) niż zgłoszony sędziemu wykonawca rzutu
karnego. Z wykonanego rzutu piłka została wybita przez bramkarza poza
własną linię bramkową. Co uczyni sędzia?
Po wykonaniu wrzutu przez drużynę atakującą w pole karne drużyny
broniącej napastnik chcąc przyjąć piłkę poślizgnął się na grząskiej murawie.
Stojący tuż za nim obrońca po przewróceniu się napastnika niespodziewanie
zostaje trafiony w rękę ułożoną w sposób naturalny wzdłuż ciała. Jaka
decyzję podejmie sędzia?
Sędzia zastosował korzyść po nierozważnym wślizgu gracza gospodarzy
grającego z numerem 14. Współpartner faulowanego zawodnika przejął piłkę
i 18 m przed bramką w sytuacji sam na sam z bramkarzem został
nieostrożnie zaatakowany przez rywala z numerem 27. Podaj decyzję
sędziego.
W trakcie gry zawodnik dopuścił się poważnego, rażącego faulu, jednak w
tym momencie drużyna poszkodowana posiadała realną szansę zdobycia
bramki. Arbiter widząc całą sytuację zastosował korzyść, a zawodnika
faulującego wykluczył dopiero podczas najbliższej przerwy w grze
(zakładając, że nie brał on czynnego udziału w grze). Czy postępowanie
sędziego było słuszne?
Drużyna zdobyła prawidłowo bramkę. Po tym fakcie a przed rozpoczęciem
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gry sędzia stwierdził, że w chwili jej zdobycia na polu gry znajdował się kibic
drużyny atakującej i nie miał on wpływu na grę. Decyzja sędziego?
Drużyna gości przeprowadzała korzystną akcję w okolicy pola karnego
przeciwników. Obrońca gospodarzy w taktycznym celu zaatakował ciałem
zawodnika posiadającego piłkę, czyniąc to w sposób nieostrożny, w
konsekwencji czego odebrał piłkę rywalom. Podaj decyzję sędziego.
Czy rozpoczęcie gry można uznać za prawidłowe ,gdy piłka potoczyła się
wzdłuż linii środkowej?
Obrońca z rzutu zagrywa piłkę w kierunku swojego bramkarza, który mija się
z piłką, a ta nieuchronnie zmierza do bramki. Ratując sytuację ich
współpartner ręką wbija piłkę z linii bramkowej w pole.
Podczas akcji w polu bramkowym w momencie wybijania piłki przez
bramkarza nastąpiło w powietrzu przypadkowe zetknięcie się ciał
atakującego piłkę napastnika i bramkarza. Wypiąstkowana piłka opuściła
boisko przez linię boczną.
Zawodnik po gwizdku sędziego na rozpoczęcie gry kopnął piłkę silnie, że
wpadła ona do bramki przeciwnika.
Obrońca usiłował uderzyć przeciwnika wychodzącego sam na sam z
bramkarzem tuż przed punktem karnym, napastnik robiąc unik stracił piłkę.
Bramkarz widząc, że napastnik znajduje się w 100% sytuacji do zdobycia
bramki wybiegł poza pole karne przejął piłkę, wprowadził ją nogą we własne
pole karne, po czym wziął w ręce i wybił w pole.
Co zdecyduje sędzia, jeżeli po wykonanym rzucie rożnym piłka po jej
zagraniu przejdzie odległość swojego obwodu, lecz nie opuści pola rożnego i
zatrzyma się?
Zawodnik drużyny atakującej prowadząc piłkę zaatakował barkiem w plecy
w sposób nieostrożny przeciwnika, który chciał mu odebrać piłkę.
W momencie wrzutu napastnik znajduje się na pozycji spalonej. Wrzucona
piłka odbiła się od słupka i przejął ją ten zawodnik zdobywając bramkę.
Zawodnik usiłując w wyskoku zagrać piłkę głową mija się z nią i uderza piłkę
ręka przylegającą do tułowia, nie powiększającą obrysu ciała, zdobywając w
ten sposób bramkę.
Podczas akcji prowadzonej przez drużynę gospodarzy w środkowej strefie
boiska zawodnik gości w wyniku walki o piłkę z przeciwnikiem pada na
murawę. Zdaniem sędziego nie jest to groźna kontuzja więc zezwala na
kontynuowanie gry. Następnie piłka przeniesiona w wyniku kilku składnych
podań w boczną strefę boiska zagrywana jest w pole karne drużyny gości,
gdzie głową wybija ją jeden z jej stoperów. Gdy piłka zmierza ponownie do
gracza gospodarzy i znajduje się pół metra od niego, sędzia widząc leżącego
wciąż zawodnika gości decyduje się na przerwanie gry i zarządza rzut
sędziowski dla gospodarzy. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe?
W czasie ataku prowadzonego przez drużynę gości piłka trafia w źle
ustawionego sędziego, dzięki czemu drużyna ta rozpoczyna groźny atak.
Zawodnik drużyny gości poślizgnął się na grząskiej murawie w wyniku czego
piłka dotknęła go w rękę, którą podpierał się podczas upadku. Kontakt był
oczywisty i widoczny dla wszystkich uczestników zawodów, a także licznie
zgromadzonej publiczności, która od razu zaczęła domagać się odgwizdania
przewinienia.
Czy jeżeli bramka zostaje zdobyta i nie ma żadnych wątpliwości co do
prawidłowości jej zdobycia, sędzia i SA mogą nawiązać ze sobą kontakt
wzrokowy, po czym SA szybko biegnie wzdłuż linii bocznej około 25–30
metrów w kierunku linii środkowej, nie podnosząc chorągiewki?
Czy w wypadku zaistnienia masowej konfrontacji, będący bliżej zdarzenia SA
musi wkroczyć na pole gry, aby wspierać sędziego, a drugi SA powinien
obserwować wydarzenia i rejestrować szczegóły incydentu?
Czy istnieje sytuacja, jeżeli na zawody wyznaczony został sędzia techniczny,
w której SA musi pomóc sędziemu technicznemu w przeprowadzeniu
procedury wymiany?
W środkowej strefie boiska zawodnik gości atakuje przeciwnika z naskoku,
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wyprostowanymi nogami, w sposób który zagraża bezpieczeństwu
przeciwnika. Sędzia widząc, że współpartner poszkodowanego zawodnika
utrzymał się przy piłce, a akcja jest korzystna, nie interweniuje. Po kilku
sekundach piłka ląduje w bramce drużyny gości po strzale napastnika
gospodarzy.
Zawodnik gospodarzy grający na prawym skrzydle przeprowadza
indywidualną akcję, mija swojego rywala w pojedynku jeden na jeden, wbiega
w pole karne rywala, gdzie akcję przerywa nieostrożnym faulem obrońca
gości. Sędzia zarządza rzut karny i nie pokazuje napomnienia - w jego opinii
było to przerwanie korzystnej akcji w walce o piłkę. Bezpośrednio po
podyktowaniu rzutu przez sędziego asystent zajął pozycję na przecięciu linii
bramkowej i linii pola karnego. Czy postępowanie sędziów było prawidłowe?
Wykonawca rzutu karnego ustawił piłkę na początku punktu karnego,
pokazując sędziemu, że piłka jest styczna z punktem. Sędzia zezwolił na
takie ustawienie. Czy postąpił zgodnie z PG?
Sędzia przerywa grę po nieuważnym faulu zawodnika gospodarzy na 20
metrze od swojej bramki. Gdy przywołuje do siebie przewiniającego
zawodnika w celu udzielenia mu napomnienia (faul ten przerywał korzystną
akcję drużyny gości) współpartner poszkodowanego ustawia piłkę w miejscu
przewinienia i pięknym strzałem umieszcza piłkę w bramce przeciwnika.
Tuż po rozpoczęciu gry sędzia zauważył, że na boisku znajduje się 12
zawodników jednej z drużyn.
Czy sędzia w trakcie ekstremalnych upałów może zarządzić (na wniosek
kapitanów drużyn) przerwę na uzupełnienie płynów – jeden raz w trakcie
danej części gry.
Sędzia nie do końca był przekonany o swojej decyzji czy piłka całym
obwodem przekroczyła linię bramkową pomiędzy słupkami zanim obrońca
wybił ja na rzut rożny i skorzystał z podpowiedzi klubowego sędziego
asystenta, który potwierdził jego przypuszczenia. W związku z czym sędzia
uznał bramkę. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe?
Czy sędzia może ukarać zawodnika z tytułu uporczywego dokonywania
przewinień jakim jest spalony?
Rzut karny wykonał inny zawodnik niż pierwotnie zidentyfikowany, a
bramkarz przed strzałem opuścił linię bramkową i obronił strzał parując piłkę
na rzut rożny
W trakcie gry zawodnik rezerwowy usiłował uderzyć sędziego asystenta,
który był poza polem gry. Decyzja sędziego?
Zawodnik po strzeleniu bramki założył koszulkę na głowę, po czym wspiął się
na ogrodzenie do swoich kibiców, w sposób naruszający bezpieczeństwo.
Sędzia wykluczył trenera drużyny gospodarzy w sytuacji kiedy wziął on piłkę
która opuściła pole gry i znalazła się w strefie technicznej, po czym rzucił ją
wzdłuż linii bocznej wysoko nad głową nadbiegającego zawodnika drużyny
gości, czym opóźnił jego wznowienie gry. Czy postępowanie sędziego było
prawidłowe?
Bramkarz (miał już na koncie żółtą kartkę) zamienił się funkcją z obrońcą
kiedy piłka była w grze. Sędzia to zauważył, lecz gry nie przerwał ze względu
na korzystną akcję przeciwników. Czy postępowanie sędziego było
prawidłowe.
Czy bramkarz za powtórną odmowę obrony rzutu karnego zostanie
wykluczony z gry (konsekwencja dwóch napomnień)?
Zawodnik gospodarzy z nr 5 otrzymał zgodę od sędziego na opuszczenie
pola gry w celu zmiany obuwia. Jednak zanim opuścił pole gry wziął udział w
akcji swojej drużyny. Jakie sankcję zastosuję sędzia przerywając grę?
A. napomni zawodnika gospodarzy z nr 5
B. wznowi grę rzutem wolnym bezpośrednim / karnym z miejsca
przewinienia
C. wznowi grę rzutem sędziowskim z miejsca przewinienia
D. wznowi grę rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia
E. nie zastosuję żadnych sankcji dyscyplinarnych w stosunku do zawodnika
gospodarzy nr 5
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Zawodnik drużyny czerwonych podejmuję ewidentną próbę zagrania piłki,
która jest blisko niego, będąc na pozycji spalonej. Jaka będzie decyzja
sędziego?
A. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu brania udziału w grze.
B. grać dalej
C. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu przeszkadzania przeciwnikowi
D. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu osiągania korzyści poprzez
zagranie piłki lub przeszkadzanie przeciwnikowi.
Podczas wykonywania rzutu karnego, trzech zawodników drużyny broniącej
było wychylonych ciałem za linie pola karnego w stronę bramki stojąc za tą
linią. Współpartner wykonawcy stał na 16 metrze w polu karnym od linii
bramkowej podczas wykonywania tego rzutu. Piłka z rzutu karnego nie
wpadła do bramki. Jaka będzie decyzja sędziego?
Zawodnik drużyny broniącej podczas gdy piłka znajduje się w innej strefie
boiska, uderza napastnika gospodarzy we własnym polu karnym. Jaka
będzie decyzja sędziego, którego powiadomił o tym asystent twierdząc, że
siła uderzania była zaniedbywalnie mała?
Czy może być wykonane oznaczenie na zewnątrz pola gry w odległości
9,15m. od chorągiewki rożnej?
Czy możliwa jest sytuacja, w której zawodnik zostanie wykluczony dopiero po
otrzymaniu 3 żółtej kartki w tych samych zawodach?
Czy masażysta może towarzyszyć zawodnikowi rezerwowemu stojącemu
przy linii środkowej, który oczekuje na wymianę?
Obrońca drużyny Staru Starachowice widząc nadbiegającego napastnika
drużyny Neptuna Końskie rozmyślnie kieruję kozłującą piłkę do własnego
bramkarza piszczelem prawej nogi. Obrońca wykonał ten ruch świadomie, a
nieatakowany bramkarz łapię piłkę w ręce we własnym polu karnym.
Decyzja?
Po zakończeniu I połowy trener drużyny gospodarzy wszedł na boisko w celu
okazywania niezadowolenia z decyzji sędziego z 30 min, którą było
podyktowanie rzutu karnego przeciwko jego drużynie. Został on ukarany za
to zachowanie czerwoną kartką. W 55 min. meczu, 4 m. od ławki drużyny
gości leżał poszkodowany zawodnik tej drużyny, sędzia przerwał grę. Trener
drużyny gości wszedł na pole gry aby zorientować się co się stało
zawodnikowi. Sędzia mając na uwadze sytuację z trenerem gospodarzy,
ukarał napomnieniem trenera gości. Czy postępowanie sędziego w stosunku
do obu trenerów było prawidłowe?
W meczu Astra Piekoszów – Polonia Białogon sędzia w 76 min meczu,
zarządził rzut karny, za nierozważne przewinienie bramkarza Astry we
własnym polu karnym. Sędzia napomniał bramkarza Astry. Zawodnik Polonii
nie zdobył gola z rzutu karnego, ponieważ bramkarz gospodarzy
przedwcześnie wyszedł z bramki, ewidentnie wywierając wpływ na
wykonawcę. Jaką decyzję podejmie sędzia, oraz jakie kary dyscyplinarne
zastosuje w związku z zachowaniem bramkarza?
Jaką decyzję podejmie sędzia, jeśli bramkarz gdy piłka była w grze rzuci piłkę
bezpośrednio do bramki przeciwnika:
A. bramka
B. rzut rożny
C. rzut sędziowski
D. rzut od bramki
Czy za spalonego sędzia może zarządzić rzut wolny pośredni z miejsca
przewinienia, również jeżeli ma to miejsce na własnej połowie pola gry.
Co należy do obowiązkowego wyposażenia sędziego:
A. gwizdek (gwizdki),
B. zegarek (zegarki),
C. czerwone i żółte kartki,
D. notatnik (lub inne przybory do zapisywania wydarzeń związanych z
przebiegiem zawodów).
E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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W czasie procedury wymiany zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry,
tylko:
A. podczas przerwy w grze,
B. na wysokości linii środkowej,
C. po tym, jak zawodnik wymieniany opuścił już pole gry,
D. po otrzymaniu sygnału od sędziego.
E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zespół sędziowski wyznaczony do prowadzenia zawodów w klasie
okręgowej zobowiązany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów,
co najmniej :
A. 45 minut przed rozpoczęciem
B. 30 minut przed rozpoczęciem
C. żadna z powyższych odp. nie jest prawidłowa
Silnym wykopem z rzutu od bramki obrońca wprowadził piłke do gry. Piłka
niesiona podmuchem wiatru wpadła do bramki drużyny przeciwnej. Jaka
będzie decyzja sędziego?
Czy sędzia może stosować korzyść przy spalonym?
Czy zawodnik musi zostać ukarany napomnieniem, nawet gdy bramka
zostaje nieuznana, jeżeli fetując zdejmuje koszulkę?
Jeżeli drużyna grająca w siedmiu zawodników zostanie ukarana rzutem
karnym, a w rezultacie popełnionego przewinienia jeden z jej zawodników
zostanie wykluczony z gry, sędzia powinien zakończyć zawody, nie
zezwalając na wykonanie rzutu karnego?
Czy zgodnie z przepisami gry można wykonać rzut karny pietą?
Sędzia zarządził powtórne wykonanie rzutu karnego, do piłki podszedł
współpartner wykonawcy pierwszego rzutu karnego, co uczyni sędzia?
Komu przysługuje piłka z rzutu sędziowskiego w sytuacji w której piłka
dotknęła osoby niepożądanej i sędzia przerwał grę :
A. zawodnicy z obu drużyn mogą walczyć o piłkę,
B. zawodnik drużyny ,która była bliżej piłki,
C. zawodnik drużyny, która jako ostatnia miała kontakt z piłką.
Czy przy rzucie sędziowskim, sędzia opuszcza na boisko piłkę jednemu
zawodnikowi, a wszyscy pozostali zawodnicy [obu drużyn] muszą
pozostawać minimum 4 metry od piłki aż znajdzie się ona w grze ?
Bramkarz drużyny gospodarzy „Arki” Pawłów piąstkuje piłkę będąc na linii
bramkowej we własnym polu karnym. Piłka ta przypadkowo trafia w rękę
napastnika gości drużyny „Kamiennej” Brody i bezpośrednio trafia do bramki.
Jaką decyzje podejmie sędzia?
Mur obronny został utworzony z czterech zawodników. Obok nich stanęło
dwóch zawodników drużyny przeciwnej. Sędzia nakaże im na odsunięcie się
na odległość :
A. 4 m. od muru,
B. 9.15 m od muru,
C. 1 m od muru,
D. zawodnicy mogą pozostać w murze.
Zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry, tylko:
A. podczas przerwy w grze,
B. na wysokości linii środkowej,
C. po tym, jak zawodnik wymieniany opuścił już pole gry,
D. po otrzymaniu sygnału od sędziego
Podczas gdy piłka była w grze, kapitan gospodarzy niezadowolony z
poprzedniej decyzji sędziego krzyknął do niego, cyt. „ Ty ślepa kurwo”. Jaką
decyzje podejmie sędzia ?
Czy w momencie wykonywania rzutu karnego i kopnięcia piłki przez
napastnika drużyny gości, stopy bramkarza broniącego drużyny gospodarzy
muszą dotykać linii bramkowej ?
Obrońca drużyny „Star” STARACHOWICE nierozważnym atakiem przerwał
korzystną akcję drużyny przeciwnej przed własnym polu karny. Sędzia
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zdecydował o napomnieniu winnego zawodnika, ale nim sędzia rozpoczął
procedurę udzielenia sankcji dyscyplinarnych, drużyna poszkodowana
wznowiła szybko grę po czym zdobyła bramkę. Jaką decyzje podejmie
sędzia?
Bramka może być zdobyta z:
A. rozpoczęcia akcji,
B. rzutu od bramki,
C. rzutu wolnego pośredniego,
D. rzutu rożnego.
Sędzia odgwizdał zakończenie meczu gdy piłka, od paru minut, była w grze.
Zawodnicy obu drużyn zaczęli przemieszczać się w kierunku sędziego aby
podziękować mu za prowadzenie meczu. Jednak jeden z nich dobiegając do
sędziego powiedział „tuż przed pana gwizdkiem jeden z zawodników drużyny
przeciwnej kopnął swojego kolegę w nogę w ich polu karnym”. Taką samą
informację przekazał mu sędzia asystent, dodając, że siła kopnięcia była
bliska minimalnej i miejsce kopnięcia było chronione ochraniaczem.
Gdy gra toczyła się w pobliżu pola karnego jednej z drużyn, zawodnik
rezerwowy drużyny broniącej zerwał się z ławki i ruszył w kierunku akcji.
Widząc to zawodnik rezerwowy drużyny atakującej ruszył za. nim i parę
metrów za linią boczną dogonił go kopiąc brutalnie w nogę. Sędzia
poinformowany o zdarzeniu przez sędziego technicznego przerwał grę
Bramkarz zagapił się i gdy trzymał w ręce ochraniacz goleni, który wyjął na
chwilę ze skarpety w celu poprawy jego umieszczenia w niej, zauważył, że w
jego kierunku leci piłka kopnięta mocno, przez przeciwnika z okolicy linii
środkowej. Przeciwnik widząc, że bramkarz skupiony jest na poprawie
ubioru, i nie kontroluje rozwoju sytuacji, podjął próbę zdobycia bramki. Gdy
piłka nieomal przekraczała linię bramkową w świetle bramki bramkarz rzucił
się i trzymanym w ręku ochraniaczem, wybił ją na róg.
Tuż po rozpoczęciu gry sędzia zauważył, że zamiast zawodnika wpisanego
do protokołu w podstawowym składzie, na boisku znajduje się zawodnik
wpisany do protokołu jako rezerwowy. Gdy zastanawiał się czy przerwać grę
spostrzegł, że na boisku znajduje się jeszcze jeden zawodnik rezerwowy tej
samej drużyny który jest dwunastym uczestnikiem meczu po stronie tej
drużyny.
W czasie meczu I ligi sędzia techniczny zauważył, że trener jednej z drużyn
mówi jakby do siebie. Po chwili stwierdził, że trener ukrywa w dłoni telefon
komórkowy a na uchu ma niewielką słuchawkę. Poprosił więc trenera aby
zakończył rozmowę ale ten odmówił mówiąc: na trybunie siedzi mój asystent
obserwujący mecz i komórkowy kontakt z nim pomaga mi w prowadzeniu
drużyny. Gdy sędzia techniczny informował sędziego o tym co dostrzegł i co
mu powiedział trener piłka była w grze
Już w pierwszej akcji meczu sędzia podyktował rzut karny, który drużynie
broniącej wydał się kontrowersyjny. Sędzia nie zamierzał skorzystać .z wideo
weryfikacji, mimo, że jeden z obrońców podbiegł do niego używając gestu
wideo weryfikacji (kształt ekranu telewizora).
Chłopiec do podawania piłek wbiegł na boisko w czasie gdy piłka była w grze
a obrońca drużyny atakującej nie chcąc dopuścić aby chłopiec przemieścił
się w miejsce prowadzenia ataku przez jego drużynę uderzył go mocno w
klatkę piersiową. Chłopiec przewrócił się a sędzia widząc to zdarzenie
przerwał grę.
Sędzia podyktował rzut wolny pośredni. Piłka po wykonaniu rzutu wpadła
bezpośrednio do bramki wykonawcy. Co postanowi sędzia, jeżeli zapomniał
zasygnalizować uniesionym ramieniem , że wykonywany jest rzut wolny
pośredni?
Podczas rzutu karnego , gdy piła została zagrana przez napastnika,
bramkarz miał jedną stopę ewidentnie przed linią bramkową, a część drugiej
stopy bramkarza znajdowała się na linii bramkowej. Z wykonanego rzutu
karnego piłka powędrowała 2 metry nad bramkę. Decyzja?
Czy rozmyślne zagranie piłki ręką przez obrońcę, po którym piłka trafia do
napastnika będącego na pozycji spalonej, jest rozmyślnym zgraniem piłki
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W 90 min sędzia techniczny zasygnalizował zmianę w drużynie gospodarzy
zawodnikiem schodzącym miał być kapitan, który odmówił zejścia z pola gry.
Sędzia napomniał zawodnika żółtą kartką oraz nakazał zejście. Czy sędzia
postąpił słusznie?
W 60 min bramkarz gości wykonując rzut od bramki, zagrał piłkę
bezpośrednio do napastnika, który był na pozycji spalonej. Napastnik po
przyjęciu piłki, skierował ją do bramki przeciwników. W tym czasie jeden z
obrońców podbiegł do sędziego liniowego i zaczął krzyczeć w jego kierunku
„kurwa spalony jest, co ty kurwa nie widzisz!?” Podaj decyzję sędziego.
W czasie gdy drużyna gospodarzy wychodziła z kontratakiem, na boisko
wbiegł jeden z kibiców w celu zrobienia sobie zdjęcia z bramkarzem gości.
Sędzia przerwał grę. W tym czasie kibic został gwałtownie uderzony pięścią
w twarz przez jednego z zawodników gospodarzy. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik z nr 10 po dośrodkowaniu piłki z rzutu rożnego skacząc do główki z
przeciwnikiem zagrywa rozmyślnie piłkę ręka i kierują ją do bramki. Obrońca
walczący z nim o piłkę podbiegł w sposób agresywny do sędziego, krzycząc
„cwelu nie widziałeś!? Ręką strzelił!”. Podaj decyzję sędziego.
Kierownik drużyny gości rozmyślnie wszedł do strefy technicznej drużyny
przeciwnej w sposób niekonfrontacyjny. Sędzia udzielił mu reprymendy, czy
dobrze postąpił?
W 2 min sędzia główny podyktował rzut karny dla gości, co nie spodobało się
kapitanowi gospodarzy, który użył gestu „ekran TV” w kierunku sędziego.
Podaj decyzję sędziego.
W 90 min napastnik gości wykonując rzut karny przy wyniku 1:1 wykonał
zwody taktyczne w trakcie dobiegania do piłki i strzelił bramkę. Podaj decyzję
sędziego.
W końcówce meczu przy wyniku 0:0 obrońca gości wykonując wrzut, zagrał
piłkę do swojego bramkarza. Piłka niesiona przez podmuch wiatru wpadła do
bramki. Sędzia uznał bramkę, czy postąpił prawidłowo?
Obrońca z rzutu wolnego bezpośredniego zagrywa piłkę współpartnerowi,
który jest na pozycji spalonej. Zawodnik przyjmuję piłkę, następnie został
zaatakowany nierozważnie nogami przez przeciwnika. W tym samym czasie
sędzia asystent zasygnalizował spalonego. Podaj decyzję sędziego.
Napastnik drużyny gospodarzy po strzeleniu bramki, fetując zdobycie bramki
wspiął się na ogrodzenie. Sędzia główny po konsultacji z asystentem bramki
nie uznali, na spalonym był współpartner strzelca, który utrudniał obronę
bramkarzowi. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje
zagrana lub dotknięta przez współpartnera, może być ukarany jedynie wtedy,
gdy jest aktywny w grze poprzez przeszkadzanie przeciwnikowi poprzez:
A. utrudnianie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki poprzez
wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia
B. atakowania przeciwnika w walce o piłkę
C. ewidentną próbę zagrania piłki, która znajduje się blisko
D. wykonywanie ewidentnych dział, które jednoznacznie wpływają na
możliwość zagrania piłki przez przeciwnika
Czy istnieje sytuacja, kiedy to sędzia może zastosować korzyść pomimo
wystąpienia gwałtownego i agresywnego zachowania?
Sędzia wykonał rzut sędziowski w narożniku boiska, a niesiona silnym
wiatrem piłka, niedotknięta przez jakiegokolwiek zawodnika, opuściła
bezpośrednio pole gry, przewracając chorągiewkę rożną, bez możliwości
jednoznacznej oceny, przez którą linię wyszła. Co zdecyduje sędzia?
A. przyzna rzut od bramki drużynie broniącej;
B. przyzna wrzut drużynie atakującej;
C. powtórzy rzut sędziowski.
Którą ręką sędzia asystent sygnalizuje spalonego?
A. lewą
B. prawą
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C. zależnie od tego, czy jest lewo - czy praworęczny
D. Przepisy Gry tego nie określają
Obrońca pozbawił przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki w polu
karnym tego obrońcy, jednakże obrońca ten próbował zagrać piłkę.
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 bezpośrednim strzałem zdobył bramkę.
Podaj decyzję sędziego.
Po gwizdku na wykonanie rzutu wolnego z okolic narożnika pola karnego
jeden z zawodników drużyny atakującej „przyłączył się” do dwuosobowego
muru drużyny broniącej. Zanim sędzia zdążył zareagować, wykonawca rzutu
wznowił grę – szybkim mocnym strzałem zdobył bramkę. Podaj decyzję
sędziego.
Czy oceniając spalonego sędzia asystent powinien brać pod uwagę pierwszy
moment kontaktu z piłką przy zagraniu lub dotknięciu piłki?
Napastnik pięknym strzałem umieścił piłkę w bramce i następnie opuścił pole
gry i wspiął się na ogrodzenie w sposób naruszający porządek.
Czy zgodnie z Przepisami Gry chorągiewki dla sędziów asystentów mogą
być tylko w kolorach czerwonym i żółtym?
Zawodnik drużyny czerwonych podejmuję ewidentną próbę zagrania piłki,
która jest blisko niego, będąc na pozycji spalonej. Jaka będzie decyzja
sędziego?
A. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu brania udziału w grze.
B. grać dalej
C. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu przeszkadzania przeciwnikowi
D. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu osiągania korzyści poprzez
zagranie piłki lub przeszkadzanie przeciwnikowi.
Czy możliwa jest sytuacja, w której zawodnik zostanie wykluczony dopiero po
otrzymaniu 3 żółtej kartki w tych samych zawodach?
Kierownik gości przekazał sędziemu protokół z imionami i nazwiskami
zawodników, zawodników rezerwowych oraz osób funkcyjnych. Kapitan oraz
kierownik tej drużyny czytelnie podpisali ten protokół. Czy kierownik drużyny
gości dostarczył sędziemu prawidłowo wypełniony protokół?
Czy masażysta może towarzyszyć zawodnikowi rezerwowemu stojącemu
przy linii środkowej, który oczekuje na wymianę?
Napastnik na ewidentnej pozycji spalonej wystartował w celu przejęcia piłki,
która zmierzała w kierunku linii końcowej. Było jednak oczywiste, że nie ma
szansy na jej przejęcie przed opuszczeniem przez nią pola gry. Sędzia
stwierdził, że żaden ze współpartnerów nie miał szans na włączenie się do
akcji i przejęcie piłki. Stali oni i z odległości obserwowali pogoń napastnika za
piłką.
Po gwizdku sędziego na wykonanie rzutu karnego wykonawca rzutu i
bramkarz popełnili przewinienia w tym samym momencie a bramka została
zdobyta.
Wykonawca rzutu rożnego potknął się i upadł. Jednak widząc
podbiegającego do niego współpartnera któremu miał podać piłkę zagrał ją
goleniem. Piłka opuściła pole rożne ale zanim współpartner ją przejął,
przekroczyła również linię boczną.
Rzut karny wykonał inny zawodnik niż pierwotnie zidentyfikowany a bramkarz
przed strzałem opuścił linię bramkową i obronił strzał parując piłkę na rzut
rożny.
Napastnik na pozycji spalonej podjął ewidentną próbę zagrania piłki która
była blisko niego i którą podał jego współpartner. Próba się nie powiodła ale
piłka i tak wpadła do bramki przeciwników.
Zawodnik drużyny gości podczas gdy piłka znajduje się w innej strefie boiska,
uderza napastnika gospodarzy we własnym polu karnym. Jaka będzie
decyzja sędziego, którego powiadomił o tym asystent twierdząc, że siła
uderzania była minimalna ?
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Obrońca będący w swoim polu karnym wykonuje wślizg usiłując wybić piłkę
jednak jej nie sięga i fauluje napastnika w sposób nieostrożny pozbawiając
go realnej szansy na zdobycie bramki. Co postanowi sędzia ?
W 80 minucie spotkania zawodnik gości zostaje sfaulowany w polu karnym
przez zawodnika drużyny broniącej poprzez ciągnięcie za koszulkę co
pozbawiło go realnej szansy na zdobycie bramki. Jaką decyzję podejmie
sędzia ?
Podczas wykonywania rzutu wolnego (mur liczył trzech zawodników drużyny
broniącej) współpartner wykonawcy znalazł się w odległości 0,5 m od muru.
Jaka będzie decyzja sędziego ?
Piłkarz Arki Gdynia podczas zagrania piłki przez współpartnera znajdował się
na pozycji spalonej. Obrońca drużyny przeciwnej rozmyślnie zagrywa piłkę
ręką aby ta nie dotarła do napastnika. Ostatecznie piłka dociera do niego a
ten zdobywa bramkę. Czy bramka zostanie uznana ?
Podczas rzutu karnego, gdy piłka została zagrana przez wykonawcę obie
nogi bramkarza ewidentnie znajdowały się przed linią bramkową. Piłka całym
obwodem przekroczyła linię bramkową. Podaj decyzję sędziego ?
Po zdobyciu prawidłowej bramki przez napastnika sędzia spotkania przed
wznowieniem gry zauważył że w polu karnym znajdował się masażysta
drużyny broniącej. Czy bramka zostanie uznana ?
Piłka jest w grze poza polem karnym. Zawodnik gości nierozważnie atakuje
nogi przeciwnika który jest w posiadaniu piłki. W tym samym czasie asystent
sygnalizuje iż bramkarz gospodarzy w sposób nierozważny kopie napastnika
znajdującego się w polu karnym gospodarzy. Podaj decyzję sędziego ?
Obrońca wykonuje wślizg w polu karnym i czysto trafia w piłkę. Piłka
wychodzi poza linię boczną boiska, a napastnik upadając w sposób
artystyczny usiłuje wprowadzić w błąd sędziego sugerując, że był faulowany.
Decyzja ?
Zawodnik drużyny gości podejmuje ewidentną próbę zagrania piłki która jest
blisko niego będąc na pozycji spalonej. Jaka będzie decyzja sędziego ?
A. rzut wolny pośredni.
B. rzut wolny pośredni z tytułu brania udziału w grze.
C. grać dalej.
Podczas akcji w środku pola piłka trafia sędziego i ten przerywa grę. Wznowi
ją rzutem sędziowskim...
A. z miejsca, gdzie piłka była ostatnio zagrana przez zawodnika.
B. z miejsca, gdzie przejął ją zawodnik przeciwnej drużyny
C. z miejsca, gdzie piłka trafiła w sędziego
Podczas dynamicznej akcji w polu karnym zawodnik przypadkowo gubi buta,
mimo tego udaje mu się zakończyć akcję golem.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Zawodnik fetując zdobytą bramkę naciąga koszulkę na głowę.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Po strzale oddanym przez napastnika (drużyny A), obrońca (drużyny B),
dostrzegając, iż bramkarz (drużyny B), z powodu złego ustawienia nie ma
szans na udaną paradę, broni strzał wybijając piłkę butem trzymanym w
dłoni, poza linię boczną. Sytuacja ma miejsce w polu karnym.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Kiedy piłka była poza grą (opuściła boisko przez linię boczną) trener gości
wybiegł ze swojej strefy technicznej i spoliczkował asystenta trenera
przeciwnej drużyny pozostając cały czas poza boiskiem.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Podczas toczącej się akcji, obrońca drużyny atakującej w celu uzupełnienia
płynów, opuszcza pole gry bez zezwolenia sędziego.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Naciskany przez napastnika obrońca, rozmyślnie zagrał piłkę piszczelem do
bramkarza swojej drużyny, golkiper łapię piłkę w ręce.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Po strzale oddanym z rzutu karnego, piłka uderza w poprzeczkę i pęka
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pozostając cały czas na polu gry.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Bezpośrednio po decyzji sędziego dotyczącej spalonego zawodnik pokazuje
rękami gest “ekranu TV”, pomimo, iż mecz jest rozgrywany na poziomie klasy
B, gdzie jak powszechnie wiadomo, wideoweryfikacja nie jest dostępna.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Czy jakakolwiek biżuteria (naszyjniki, obrączki, bransoletki, kolczyki,
skórzane lub gumowe opaski itp.) jest zakazana i musi zostać usunięta
Podczas wykonywania rzutu karnego, tuż przed oddaniem strzału bramkarz
podskakuje i uderza w poprzeczkę rozpraszając wykonawcę, czego efektem
jest strzał poza światło bramki.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Czy w Przepisach Gry pojawia się zapis, który mówi o tym, że: dla oceny
spalonego przyjmuje się, że górna granica ręki znajduje się na wysokości linii
ramienia ?
Czy prawdą jest, że bramkarz podlega takim samym ograniczeniom
dotyczącym zagrania piłki ręką, jak pozostali zawodnicy poza polem karnym?
Żółta bądź czerwona kartka może być pokazana:
A. zawodnikowi
B. zawodnikowi rezerwowemu
C. zawodnikowi wymienionemu
D. osobie funkcyjnej
Do sędziów boiskowych zalicza się:
A. sędziego
B. sędzia asystent video
C. sędziów asystentów
D. sędziego technicznego
E. dodatkowych sędziów asystentów
F. rezerwowego sędziego asystenta
Czy prawdą jest, że drużyna, która decydowała, na którą bramkę będzie
atakowała w pierwszej połowie, rozpoczyna grę w drugiej połowie zawodów?
W 70 minucie zawodów gracz drużyny gospodarzy przejmuje piłkę zagraną
do niego przez współpartnera i wbiega z nią w pole karne. W tym momencie
słyszy on gwizdek i zatrzymuje się. Sygnał gwizdkiem pochodził jednak z
trybun (autorem gwizdka był jeden z kibiców). Sędzia zdecydował się
przerwać grę i wznowić ją rzutem sędziowskim. Ku zdziwieniu drużyny
gospodarzy sędzia upuścił piłkę dla bramkarza drużyny przeciwnej. Czy
zachowanie sędziego było słuszne?
Zawodnik drużyny gości wbiega z piłką w pole karne przeciwników. Będąc 12
metrów od bramki (w realnej szansie na zdobycie bramki) zostaje on pchnięty
w plecy przez przeciwnika, który następnie przechwytuje futbolówkę.
Po podyktowaniu rzutu karnego przez sędziego, sędzia asystent
bezpośrednio udał się na przecięcie linii bramkowej i linii pola karnego. Czy
postępowanie sędziego asystenta było słuszne?
Zawodnik gospodarzy z numerem 5 oddaje strzał. Znajdujący się na pozycji
spalonej współpartner rozkłada szeroko ręce, dając do zrozumienia, że nie
bierze on udziału w akcji. Piłka odbija się od poprzeczki i wpada do bramki.
Sędziowie (poprzez zestaw komunikacji) wspólnie ocenili, że rozłożenie rąk
minimalnie mogło zasłonić pole widzenia bramkarzowi. Decyzja?
Podczas rzutu karnego strzelec wykonuje zwody taktyczne podczas
dobiegania do piłki. W tym samym momencie bramkarz opuszcza linię
bramkową (wpływając na strzelca). Bramkarz broni rzut karny przenosząc
piłkę nad bramką. Jaką decyzję podejmie sędzia wiedząc, że w pierwszej
połowie bramkarz obronił już rzut karny, ale ten został powtórzony, a on sam
za swoje przewinienie otrzymał wtedy reprymendę?
*(zwody taktyczne podczas dobiegania do piłki są dozwolone. Przewinienie
popełnia jedynie bramkarz, który wpływa na przeciwnika. Z uwagi, że jest to
kolejne przewinienie bramkarza otrzymuje on napomnienie).
Czy sędzia przerywa grę, jeśli zawodnik zamieni się funkcją z bramkarzem
bez zgody sędziego?
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Czy jeżeli zawodnik przekroczy linie ograniczającą pole gry w ramach
toczącej się akcji popełnia przewinienie?
Jaką decyzję podejmie sędzia, jeśli widzi leżącego zawodnika na środku
boiska, interpretując, że zawodnik doznał lekkiej kontuzji?
Jakie jest obowiązkowe wyposażenie sędziego głównego?
A. gwizdek
B. zegarek
C. czerwone i żółte kartki
D. notatnik
Komu sędzia może pokazana żółtą bądź czerwoną kartkę?
A. zawodnikowi
B. zawodnikowi rezerwowemu
C. zawodnikowi wymienionemu
D. osobie funkcyjnej
E. spikerowi
Zawodnik po zdobyciu bramki w geście radości zdejmuje koszulkę. Sędzia
napomniał zawodnika, jednak przez „słuchawkę” dostał sygnał od sędziego
asystenta, że bramka nie może być uznana ponieważ zawodnik, który strzelił
bramkę był na spalonym. Sędzia główny anulował żółtą kartkę i nakazał
rozpoczęcie gry rzutem wolnym pośrednim. Czy zachowanie sędziego było
prawidłowe.
Czy wszystkie rzuty wolne są wykonywane z miejsca ich przewinienia?
Sędzia podyktował rzut wolny pośredni. W murze ustawiło się dwóch
zawodników drużyny broniących oraz jeden zawodnik drużyny atakującej.
Zawodnik z rzutu wolnego zdobył bezpośrednio bramkę. Decyzja sędziego?
Sędzia zarządza rzut karny. Do piłki podchodzi zawodnik nr. 11 który uderza
piłkę w poprzeczkę i ta wraca pod jego nogi. Zawodnik nr 11 dobija piłkę i
zdobywa bramkę. Decyzja sędziego?
Sędzia zarządził rzut karny. Do piłki podchodzi zidentyfikowany strzelec i
podaję piłkę do tyłu. Decyzja sędziego?
Bramkarz drużyny gospodarzy został ukarany w drugiej części dogrywki karą
napomnienia za niesportowe zachowanie („gra na czas”). Czy jeśli w trakcie
rzutów z punktu karnego bramkarz popełni przewinienie, w wyniku którego
rzut musi zostać powtórzony, zostanie on wykluczony w wyniku otrzymania
drugiego napomnienia?
Bramkarz drużyny gości wykonuje rzut wolny bezpośredni przyznany jego
drużynie z jego własnego pola karnego. Zagrywa piłkę do obróconego tyłem
do niego współpartnera zbyt lekko. Znajdujący się w momencie wznowienia
gry w polu karnym napastnik drużyny gospodarzy (nie zdążył opuścić pola
karnego w wyniku szybkiego wznowienia gry) rusza do tej piłki, a próbujący
zapobiec przejęciu przez niego piłki bramkarz drużyny gości piąstkuje piłkę
tuż spod jego nóg tak, że nie trafia ona żadnego zawodnika wychodząc poza
linię boczną boiska. Tuż po piąstkowaniu bramkarza próbujący sięgnąć piłkę
rozpędzony napastnik drużyny gości wjeżdża nogami w bramkarza w sposób
zagrażający bezpieczeństwu tego bramkarza. Podaj kolejno decyzje
sędziego mając na uwadze, iż bramkarz miał już na koncie żółtą kartkę i
gdyby nie jego interwencja napastnik miałby realną szansę na zdobycie
bramki.
Obrońca gospodarzy, znajdujący się we własnym polu karnym zdecydował
się na długie podanie w kierunku swojego współpartnera, znajdującego się
na połowie przeciwnika. Piłka odbiła się w kole środkowym od ziemi, pękła i
doleciała w tej postaci do napastnika. Napisz jak powinien zachować się
sędzia.
25 metrów od bramki przeciwników, napastnik gospodarzy wychodzący sam
na sam z bramkarzem gości i kontrolujący piłkę, został szarpnięty za ramię
przez mającego na koncie napomnienie obrońcę gości i upadł na murawę.
Sędzia przerwał grę. Napastnik szybko pozbierał się i nie oglądając się na
arbitra, szybko wznowił grę. Zagrał piłkę do współpartnera, który znalazł się
w sytuacji realnej do zdobycia bramki. Bramkarz obronił strzał, wybijając piłkę
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Zawodnik drużyny atakującej oddaje silny strzał na bramkę drużyny
przeciwnej. Piłkę lecącą w światło bramki, tuż przed przekroczeniem linii
bramkowej, wybija w pole gry rozmyślnie ręką obrońca drużyny broniącej.
Wybita piłka trafia do innego zawodnika drużyny atakującej, znajdującego się
w momencie oddawania strzału na pozycji spalonej, który strzałem głową
prawidłowo zdobywa bramkę. Decyzja?
Zawodnik drużyny która przy aktualnym wyniku awansowałaby do półfinału
rozgrywek, wziął piłkę do rąk i nie spiesząc się dokonywał przygotowań do
wykonania wrzutu. W pewnym momencie, widząc nadbiegającego
współpartnera, nagle pozostawił piłkę współpartnerowi.
Sędzia asystent podczas sprawdzania ubioru przed wyjściem na 1 połowę
meczu spostrzegł, że jeden z zawodników posiada wycięte w getrach dziury,
tłumacząc lepszą wentylację i komfort. Asystent zgłosił ten fakt do sędziego,
który nie zezwolił na wyjście na boisko temu zawodnikowi. Czy sędzia miał
do tego prawo?
Czy dopuszczalna jest forma sporządzenia protestu na piśmie przez
kierownika drużyny, podpisania go i przekazanie asystentowi nr 1 podczas
gry?
Asystent trenera wkopał na boisko leżącą obok niego drugą piłkę. Chciał w
ten sposób przeszkodzić przeciwnikom w prowadzeniu korzystnej akcji, ale
akurat w tym momencie piłka uciekła napastnikowi poza linię boczną. Co
zrobi sędzia?
Trener drużyny gości, będący jednocześnie wpisany w sprawozdaniu jako
zawodnik rezerwowy, w trakcie gry pozwolił sobie na wejście na boisko i
skierowanie słów do Sędziego: „Ślepy jesteś?!”. Arbiter przerwał grę gdy
piłka znajdowała się na środku boiska. Decyzja?
Tuż po rozpoczęciu gry sędzia zauważył, że zamiast zawodnika wpisanego
do protokołu w podstawowym składzie, na boisku znajduje się zawodnik
wpisany do protokołu jako rezerwowy. Gdy zastanawiał się czy przerwać grę.
spostrzegł, że na boisku znajduje się jeszcze jeden zawodnik rezerwowy tej
samej drużyny, który jest dwunastym uczestnikiem meczu.
Zawodnik rezerwowy siedzący na ławce zerwał się z niej i kopnął zapasową
piłkę na pole gry. Kopnięcie był bardzo mocne i piłka wpadając w pole karne
drużyny zawodnika rezerwowego zdezorientowała zawodnika drużyny
przeciwnej posiadającego piłkę, tak, że stracił nad nią kontrolę.
Obrońca czerwonych zdecydował się na podanie piłki stopą w kierunku
własnego bramkarza. Dopiero po zagraniu zorientował się, że w polu karnym
oprócz bramkarza, znajduje się jeszcze jeden zawodnik - napastnik białych.
Napastnik ruszył w kierunku piłki czym w ewidentny sposób wpłynął na
możliwość zagrania przez bramkarza. Bramkarz widząc sytuację rzucił się,
okazał się odrobinę szybszy od przeciwnika i wypiąstkował piłkę ręką na
wysokości punktu karnego. Piłka po tym zagraniu opuściła boisko przez linię
bramkową. Podaj decyzję sędziego
W trakcie gdy piłka była w grze, trener zespołu gospodarzy wszedł do strefy
technicznej zespołu przeciwnego w sposób niekonfrontacyjny. Jakie decyzje
podejmie sędzia, który zauważył to zachowanie i przerwał grę?
Zawodnik drużyny A zostaje zaatakowany w sposób nierozważny przez
przeciwnika w środkowej strefie boiska, co powoduje przerwanie korzystnej
akcji. Drużyna A widząc, że ma klarowną szansę do zdobycia bramki szybko
wznawia grę i po kilku podaniach i pięknym strzale piłka zostaje
wypiąstkowana przez bramkarza drużyny B poza linię bramkową. Decyzja
sędziego?
Czy zgodnie z obecnym brzmieniem Art. 13 przy każdym rzucie wolnym piłka
jest w grze, kiedy została kopnięta i poruszyła się.
Czy to, że drużyna która, decydowała na którą bramkę będzie atakowała w
pierwszej połowie oznacza, że wygrała losowanie ?
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Przeciwnik znajdujący się w polu karnym bramkarza (5 metrów za jego
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plecami) dla którego wykonywany jest rzut sędziowski, po tym jak piłka
dotknęła podłoża, korzystając z jego nieuwagi zbliżył się do niego i przejął
piłkę zanim bramkarz zdążył ją zagrać. Przy biernej postawie bramkarza
dwoma kopnięciami podprowadził piłkę w okolice punktu karnego i kopnął do
pustej bramki. Proszę podać decyzję sędziego.
W trakcie ataku pozycyjnego w polu karnym gospodarzy piłka pękła i stała
się niezdatna do gry, gdy podania między sobą wymieniali napastnicy gości.
Sędzia zorientował się o tym fakcie i przerwał grę. Jak zostanie ona
wznowiona po wymianie piłki?
W trakcie gry bramkarz gości wyrzucił piłkę poza pole karne do
współpartnera będącego w kole środkowym, a zaraz potem skomentował
głośno pracę sędziów słowami: ”Co oni dzisiaj od..walają?!”. Opisz dokładnie
postępowanie sędziego, wiedząc, że bramkarz był już wcześniej
napomniany.
Czy to, że drużyna, która decydowała, na którą bramkę będzie atakowała w
pierwszej połowie oznacza, że wygrała losowanie?
Dwóch zawodników tej samej drużyny zderzyło się i potrzebowało pomocy
medycznej. Czy w związku z tym faktem sędzia nakaże im opuścić boisko
przed wznowieniem gry?
Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej otrzymuje piłkę bezpośrednio z
wrzutu z autu. Podaj decyzję sędziego.
Czy jeżeli drużyna nie ma kierownika przyjmuje się, że jego funkcję pełni
trener?
Napastnik przyjął piłkę w polu karnym przeciwnika na pierś, jednocześnie
piłka przypadkowo dotknęła prawej ręki napastnika. Po opanowaniu piłki
zawodnik bezpośrednim strzałem zdobył bramkę. Podaj decyzję sędziego
Bramkarz, który otrzymał już napomnienie wykonał niedozwolone oznaczenie
na polu gry. Sędzia to zauważył, mimo że podążał za korzystną akcją
drużyny przeciwnej.
Jaka będzie decyzja sędziego jeżeli w momencie zdobycia bramki, na polu
gry znajdował się zawodnik rezerwowy drużyny, która strzeliła bramkę i miał
wpływ na grę?
Zawodnik w krótkim odstępie czasu dokonał dwóch oddzielnych przewinień
karanych napomnieniem. Sędzia uznał, że skoro zawodnik i tak ma zostać
wykluczony pokazał mu bezpośrednio czerwoną kartkę. Czy słusznie?
Po prawidłowo wykonanym rzucie sędziowskim zawodnik drużyny X kopnął
piłkę w kierunku pola karnego drużyny gości. Bramkarz gości ruszył w jej
kierunku, ale poślizgnął się i nie dotknął piłki, która wtoczyła się do jego
bramki. Jaka jest decyzja sędziego?
Sędzia asystent podczas zawodów IV ligi został zaatakowany przez kibica
butelką rzuconą z trybun. Zespół sędziowski odczuwał niebezpieczeństwo
kontynuowania zawodów. Jaką decyzję powinien podjąć sędzia?
Czy podczas wykonywania rzutu rożnego zawodnik drużyny atakując może
znajdować się na pozycji spalonej?
Czy sędzia może dopuścić zawodnika do gry w tzw,, kominie”?
Obrońca silnym wykopem chciał zagrać piłkę do napastnika, który w
momencie podania znajdował się na pozycji spalonej.
Obrońca drużyny przeciwnej chciał przeciąć to podanie zagrywając piłkę
głową, lecz tylko tracił ją głową tak iż trafiła do napastnika, który w sytuacji
sam na sam z bramkarzem i umieścił piłkę w siatce. Jaką decyzję powinien
podjąć sędzia?
Czy 6 metrów to odpowiednia odległość od piłki w której powinni znajdować
się zawodnicy drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu
sędziowskiego ?
Obrońca wykonując rzut wolny pośredni zagrał piłkę do bramkarza, lecz
przez nierówność boiska piłka ominęła bramkarza i wpadła bezpośrednio do
bramki. Jaką decyzję powinien podjąć sędzia?
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Czy można wykonać rzut wolny piętą ?
Zawodnik drużyny gości po zdobyciu gola w celowy sposób podbiegł pod
sektor kibiców drużyny gospodarzy i ostentacyjnie cieszył się ze zdobycia
bramki wykonując prowokacyjne gesty. Jaką decyzję powinien podjąć
sędzia?
Obrońca chwycił zawodnika drużyny atakując za koszulkę w celu przerwania
korzystnej akcji przed polem karnym, lecz zawodnik drużyny przeciwnej siłą
rozpędu zdołał wejść w pole karne i dopiero wtedy został przewrócony. Jaką
decyzję podejmie sędzia?
Trener drużyny gospodarzy okazując niezadowolenie z decyzji sędziego
krzyknął z ławki ,, ale to wydrukowałeś” w momencie gdy piłka znajdowała
się poza grą. Jaką decyzję powinien podjąć sędzia?
Zawodnik wykonujący rzut wolny bezpośredni 25 metrów od bramki
przeciwnika ustawił piłkę w miejscu wyznaczanym przez sędziego. Gdy
sędzia ruszył odmierzyć miejsce w którym miał stanąć mur ów zawodnik
przesunął piłkę pół metra do przodu. Jaką decyzję powinien podjąć sędzia ?
Czy Regulaminy rozgrywek muszą określać:
• ilu zawodników rezerwowych można wpisać do protokołu – od trzech do
maksimum dwunastu,
• czy zezwala się na dokonanie jednej dodatkowej wymiany, jeżeli zawody
będą wymagały rozegrania dogrywki (bez względu na to, czy drużyna
wykorzystała wszystkie przysługujące jej wymiany, czy nie)
Czy zawody które trwają dwa równe okresy 45-minutowe, mogą one zostać
skrócone tylko jeśli uzgodniono to przed rozpoczęciem zawodów pomiędzy
sędzią i obiema drużynami i jest to zgodne z regulaminem rozgrywek.
Zawodnik przebywający na pozycji spalonej, otrzymuje piłkę po rozmyślnym
zagraniu obrońcy głową przejmuję tak zagraną piłkę kontynuuje grę a
następnie znajduje się w sytuacji sam na sam z bramkarzem
Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej porusza się w kierunku piłki z
wyraźną intencją zagrania jej a następnie zostaje sfaulowany przez
przeciwnika zanim zagrał piłkę lub próbował ją zagrać lub przed walką o piłkę
Czy za spalonego sędzia
zarządza rzut wolny pośredni z miejsca
przewinienia, również jeżeli ma to miejsce na własnej połowie pola gry
Po gwizdku sędziego na wykonanie rzutu karnego wykonawca rzutu i
bramkarz popełnili przewinienia w tym samym momencie a bramka została
zdobyta.
Wykonawca rzutu karnego dokonuje przewinienia zanim piłka jest w grze. W
wykonywanego rzutu pada bramka.
Sędzia odgwizdał przewinienie a wykonawca rzutu wolnego zdecydował się
na szybkie wykonanie tego rzutu. Kopnął on piłkę w kierunku bramki swojej
drużyny a piłka przekroczyła linię ograniczającą pole gry między słupkami
bramkowymi.
Podczas wykonywania rzutu wolnego współpartner wykonawcy stanął na
wysokości pięcioosobowego muru, w odległości 1 metra od przeciwnika
stojącego na skraju tego muru. Tuż przed kopnięciem piłki współpartner
wykonawcy przesunął się w kierunku tego przeciwnika a wykonawca rzutu
pięknym strzałem umieścił piłkę w bramce.
Czy gwałtowne, agresywne, zachowanie ma miejsce gdy zawodnik używa
lub próbuje użyć nieproporcjonalnej siły bądź brutalności w stosunku do
przeciwnika, kiedy walczą o piłkę oraz wobec współpartnera, osoby
funkcyjnej, sędziego, widza, lub jakiejkolwiek innej osoby, bez względu na to,
czy doszło do kontaktu
Czy zgodnie z artykułem 11, przy ocenie pozycji spalonej bierzemy pod
uwagę bark zawodnika?
Dwóch zawodników tej samej drużyny zderzyło się ze sobą i była im
potrzebna pomoc medyczna. Sędzia nakazał im opuścić boisko. Czy
postępowanie sędziego było słuszne?
Które z poniższych warunków muszą zostać spełnione podczas wymiany
zawodników:
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A. sędzia musi być poinformowany przed dokonaniem zamierzonej wymiany
B. zawodnik wymieniany po otrzymaniu zgody od sędziego opuszcza pole
gry (chyba, że już jest poza nim)
C. zawodnik rezerwowy może wejść na pole gry przed opuszczeniem go
przez zawodnika wymienianego
W trakcie zawodów na boisko wbiega kibic, zawodnik drużyny gospodarzy
podbiega do niego i uderza go pięścią w twarz. Decyzja?
Po dośrodkowaniu z bocznego sektora boiska, napastnik drużyny
gospodarzy przyjmuje piłkę na klatkę piersiową, piłka przypadkowo odbija się
od ręki napastnika, a ten bezpośrednim strzałem zdobywa bramkę. Decyzja?
Zawodnik wyjął ochraniacz i rzucił w przeciwnika z użyciem
nieproporcjonalnej siły, jaką decyzję podejmie sędzia biorąc pod uwagę, że
sytuacja miała miejsce w obrębie środka boiska?
Zawodnik przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się ale nie dochodzi
między nimi do kontaktu. Decyzja?
Czy zgodnie z najnowszymi przepisami gry napomnienia oraz reprymendy
otrzymane przez zawodników w trakcie zawodów nie obowiązują w trakcie
serii rzutów karnych?
Czy sędzia zawsze musi wskazywać korzyść oburącz?
W 76 minucie spotkania zawodnik drużyny gości przerywa korzystną akcję
drużyny przeciwnej. Zanim sędzia rozpoczął procedurę udzielenia kary,
współpartner faulowanego szybko wznowił grę, jednak piłka niedokładnie
zagrana wyszła poza linię bramkową. Decyzja sędziego?
W 72 min. zawodnik drużyny gości prowadząc piłkę w bocznej strefie boiska
zostaje nieostrożnie sfaulowany przez zawodnika drużyny gospodarzy
oznaczonego numerem 10, który dopuszcza się piątego przewinienia w ciągu
ostatnich 10 minut gry. Po przerwaniu gry przez sędziego trener gości
dostrzega uporczywość w poczynaniach zawodnika drużyny gospodarzy
sugerując sędziemu udzielenia napomnienia. Jaką decyzję podejmie sędzia,
jeżeli jest to pierwsze tego typu zachowanie trenera w trakcie meczu oraz
zgadza się z sugestią trenera.
Podczas drugiej połowy meczu został przyznany pierwszy rzut karny w
meczu, a wykonywać go będzie drużyna gości. Do piłki podchodzi zawodnik
gości oznaczony numerem 3, który rozmyślnie kopie piętą w stronę bramki,
jednak strzał broni bramkarz, który zanim piłka była w grze opuścił linię
bramkową. Jaką decyzję podejmie sędzia.
Bramkarz gości wznawia grę z rzutu od bramki jednak kiksuję, a piłke
przyjmuję napastnik gospodarzy w polu karnym, który nie zdążył z niego
wyjść po poprzedniej akcji. Napastnik mając realną szansę na zdobycie
bramki, próbuje oddać strzał jednak w tym samym momencie zostaje
nierozważnie sfaulowany przez bramkarza w walce o piłkę.
Listopadowy mecz III Ligi
ze względu na niekorzystne warunki
atmosferyczne będzie rozegrany pod powłoką pneumatyczną (balonem). Czy
sędzia pozwoli na rozegranie zawodów, jeśli boisko zostało zweryfikowane
przez odpowiednią komisję?
Po meczu klasy B do szatni sędziowskiej zostali wezwani kierownicy obu
drużyn w celu zapoznania się z treścią sporządzonych informacji o karach
indywidualnych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych mających związek z
meczem. Kierownik gości jednak miał duże zastrzeżenia do pracy sędziego
w tym meczu i chciał dopisać swoje uwagi do załącznika. Czy sędzia pozwoli
na tego typu praktykę?
W trakcie drugiej połowy zawodów, gdy piłka jest w grze na pole gry przez
barierki udaje się przedostać jednemu z kibiców, który w dosadny sposób
zwraca uwagę napastnikowi gości jak ma się ustawiać. Napastnik nie
wytrzymuję napięcia i wymierza cios w twarz, który powala kibica na ziemię.
Podaj decyzję sędziego.
Jakie aspekty bierze sędzia pod uwagę przy ocenie sytuacji pozbawienia
realnej szansy na zdobycie bramki:
A. zasadniczy kierunek gry,
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B. odległość miejsca przewinienia od bramki przeciwnika,
C. liczba obrońców oraz ich usytuowanie,
D. potencjalne drugie napomnienie wykluczające zawodnika z gry,
E. prawdopodobieństwo utrzymania lub uzyskania kontroli nad piłką
Po gwizdku kończącym pierwszą połowę trener gości truchtem wbiega na
pole gry w kierunku trójki sędziowskiej, w celu skonfrontowania się z sędzią,
gdyż był niezadowolony z podejmowanych przez niego decyzji. Podaj
decyzję.
Napastnik gości dostaje penetrujące obronę gospodarzy podanie i pięknym
strzałem piłkę umieszcza w bramce rywali. Co zrobi sędzia, jeśli napastnik w
momencie podania miał jedynie prawą dłoń wysuniętą za obrońcę
wyznaczającego linie spalonego.
W trakcie meczu trampkarzy mł. rozgrywanego pod powłoką pneumatyczną
(balonem) bramkarz gości, którzy prowadzili w tym spotkaniu dwoma
bramkami, złapał piłkę po dośrodkowaniu i dalekim wykopem trafił w element
konstrukcyjny balonu w środkowej części boiska. Co zrobi sędzia, jeśli uzna
zachowanie bramkarza za niesportowe ?
Zawodnik wykonując rzut od bramki prawidłowo wprowadził piłkę do gry,
jednak ta pod wpływem silnego wiatru wpadła do bramki wykonującego rzut.
Jaka będzie decyzja sędziego?
Bramkarz wykonując rzut od bramki prawidłowo wprowadził piłkę do gry,
jednak ta została dotknięta przez niego ręką w polu karnym po raz drugi,
zanim dotknęła innego zawodnika, jaka będzie decyzja sędziego?
Zawodnik drużyny broniącej w wyniku kontuzji leży na murawie we własnym
polu karnym, widząc, że sędzia nie przerywa gry, a jego drużyna ma szansę
wyprowadzić kontratak opuszcza pole gry przez linię bramkową. Akcja jego
drużyny została przerwana na środku boiska, a swoją akcję wyprowadzała
drużyna przeciwna, w wyniku której piłkę otrzymał napastnik mający przed
sobą tylko bramkarza, oddał on strzał, tym samym zdobywając bramkę.
Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik rezerwowy rozmyślnie kopnął butelkę wody na pole gry, a ta trafiła
w przeciwnika znajdującego się w nie swoim polu karnym. Jaka będzie
decyzja sędziego?
Obrońca przewrócił się we własnym polu karnym, w czasie wstawania opierał
się ręką o murawę, w tym momencie jego współpartner wybijając piłkę trafił
go w rękę, po czym piłka opuściła pole gry przez linię końcową. Podaj
decyzję sędziego.
Czy bramkarz jest uważany za kontrolującego piłkę jeżeli podrzuca ją do
góry?
Drużyna atakująca wykonywała rzut wolny bezpośredni z 17m na wprost od
bramki rywala. Po prawidłowo wykonanym rzucie piłka uderzyła w słupek,
następnie trafiła pod nogi wykonawcy rzutu, który zwodem minął obrońcę i
oddał strzał, zdobywając bramkę. Podaj decyzję sędziego.
Wykonawca rzutu karnego wykonał zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki,
a bramkarz opuścił linię bramkową przed oddaniem strzału. Z wykonanego
rzutu karnego nie padła bramka. Jaka będzie decyzja sędziego?
W czasie wykonywania rzutu karnego bramkarz popełnił przewinienie, piłka
po strzale poleciała wysoko nad poprzeczką. Podaj decyzje sędziego.
Zawodnik z pola zamienił się funkcją z bramkarzem bez zgody sędziego.
Sędzia zauważył to w następnej przerwie w grze, kiedy miał być wykonywany
wrzut dla przeciwnej drużyny. Jaka będzie decyzja sędziego?
Podczas ataku drużyny A ostatni obrońca zamienił się funkcją z bramkarzem,
drużyna A oddała strzał nad bramką. Co w tej sytuacji powinien zrobić sędzia
główny?
Zawodnik któremu była udzielana pomoc zszedł za linie boczną boiska. Po
chwili gdy jego drużyna atakowała na bramkę przeciwnika wbiegł na boisko
nie wpływając na ten atak, jego drużyna wybiła piłkę poza linie boczną.
Zawodnik drużyny A będący na pozycji spalonej zasłania bramkarza, jego
drużyna oddaje strzał na bramkę i piłka wpada do siatki. Czy sędziowie
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Drużyna A wykonuje rzut rożny, do piłki podchodzi dwóch zawodników.
Zawodnik X podaje do zawodnika Y który znajduję się za linią piłki, sędzia
asystent podniósł chorągiewkę sygnalizując spalonego. Czy sędzia podjął
słuszną decyzję?
Drużyna A posiada rzut wolny pośredni na połowię przeciwnika, zawodnik X
oddaje bezpośredni strzał na bramkę, piłka wpada do bramki. Sędzia główny
podczas wykonywania tego rzutu wolnego zapomniał zasygnalizować
uniesionym ramieniem że jest to rzut wolny pośredni. Decyzja?
Podczas wykonywania rzutu wolnego bezpośredniego sędzia zarządził gdzie
ma stać mur. Bramkarz ustawił mur z 4 zawodników obok nich ustawił się
zawodnik drużyny przeciwnej próbując zasłaniać bramkarzowi piłkę.
Zawodnik zaczął wykonywać rzut wolny i oddał strzał nad bramką podaj
decyzję sędziego.
Drużyna A wykonuje rzut karny, zawodnik z drużyny B przedwcześnie
wbiega w pole karne natomiast zawodnik z drużyny A oddaje celny strzał i
zdobywa bramkę z rzutu karnego. Czy sędzia powinien uznać tą bramkę?
Drużyna A wykonuje wrzut z autu obok sędziego asystenta. Zawodnik z tej
drużyny wykonując wrzut staje częścią stopy na linii. Czy ten wrzut jest
wykonany poprawnie?
Przy linii końcowej poza polem karnym zawodnik nierozważnie atakuje
przeciwnika w nogi. Decyzja?
Podczas nieostrożnego faulu zawodnika X, zawodnik Y zbulwersowany opluł
przeciwnika. Podaj decyzje sędziego.
W wyniku zderzenia się bramkarza z zawodnikiem drużyny atakującej
potrzebna była interwencja medyczna obu graczom. Zakładając, że będą
zdolni do dalszego kontynuowania gry, który z nich będzie musiał opuścić
boisko?
A. żaden z nich
B. napastnik
C. bramkarz
D. obaj
W momencie wykonywania rzutu wolnego jeden z zawodników drużyny
atakującej stanął w odległości 0,5 metra od trzyosobowego muru drużyny
broniącej. Jaką decyzję podejmie sędzia?
Czy ręce i ramiona wszystkich zawodników, włącznie z bramkarzami, są
brane pod uwagę przy ocenie pozycji spalonej?
Czy przekrój bramek musi być jednakowego kształtu, tj. kwadratowy,
prostokątny, okrągły, eliptyczny lub musi stanowić połączenie tych czterech
przekrojów?
Czy w przypadku rzutu wolnego sędzia asystent może na polecenie sędziego
głównego odmierzyć wymaganą odległość muru za pomocą kroków?
Obrońca wykonując rzut wolny bezpośredni podaje piłkę do bramkarza, ten
jednak nie dotykając jej kiksuje, a piłka wpada do bramki. Jaką decyzję
podejmie sędzia?
Czy wchodzenie do strefy technicznej drużyny przeciwnej w sposób
agresywny lub konfrontacyjny skutkuje wykluczeniem?
W 88 minucie meczu sfrustrowany zawodnik drużyny przegrywającej
agresywnie kopie kibica, który wtargnął na boisko w czasie trwania gry. Jaką
decyzję podejmie sędzia?
Czy sędzia zezwoli na rozpoczęcie meczu ligi Świętokrzyskiego Juniora
Młodszego, jeśli gospodarze nie zapewnią chorągiewek, a obramowanie
bramki ma kolor żółty?
Piłka po odbiciu się od poprzeczki upada w okolicę linii bramkowej
powodując zamieszanie wśród zawodników. Sędzia asystent ocenił, że piłka
wpadła do bramki i po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z sędzią głównym
natychmiast biegnie 25-30 metrów w stronę linii środkowej. Czy sędzia
asystent zachował się prawidłowo?
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Po uznaniu bramki, a przed wznowieniem gry, sędzia zauważył sygnalizację
asystenta, który stwierdził, iż w chwili jej zdobycia na polu gry, w okolicach
środkowej jego strefy przebywał trener drużyny, która zdobyła gola. Jaka
będzie decyzja sędziego?
W czasie walki o piłkę zawodnicy przeciwnych drużyn zderzyli się i
potrzebowali natychmiastowej pomocy. Sędzia przerwał grę i po udzieleniu
pomocy przez służby medyczne polecił tym zawodnikom opuścić plac gry.
Czy sędzia postąpił słusznie?
Sędzia uznał bramkę i po wznowieniu gry od środka, zauważył asystenta
sygnalizującego, iż bramka została zdobyta ze spalonego. Decyzja?
Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej w momencie strzału swojego
współpartnera, przejął piłkę, która trafiła do niego po rozmyślnej paradzie
obronnej bramkarza drużyny przeciwnej i strzałem z bliskiej odległości zdobył
bramkę. Decyzja sędziego ?
W 1 min. meczu, zawodnik drużyny broniącej wybił piłkę nogą, będącą na
wysokości twarzy zawodnika drużyny przeciwnej, który w obawie o kontuzję
zrezygnował z zagrania piłki głową. Sytuacja ta miała miejsce w polu
bramkowym na wprost bramki, bramkarz drużyny broniącej znajdował się na
wysokości punktu karnego, a w bramce stał inny zawodnik drużyny broniącej.
Jaką decyzję podejmie sędzia?
Rzut karny został wykonany przez współpartnera zgłoszonego wykonawcy, a
piłka po sygnale sędziego na wykonanie rzutu i strzale odbiła się od słupka i
opuściła plac gry przez linię bramkową. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik zszedł z boiska w celu wymiany zakrwawionego ubioru. Następnie
wszedł na pole gry bez zgody sędziego i we własnym polu karnym w czasie
gry opluł przeciwnika. Podaj decyzję sędziego?
Nierozważność ma miejsce gdy:
A. atak naraża na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji,
B. atak wykonany jest bez należytej staranności,
C. atak wykonany jest niedokładnie i nieuważnie,
D. żadna z powyższych odpowiedzi
Wykonawca rzutu wolnego pośredniego oddał strzał spoza pola karnego
przed sygnałem gwizdka. Piłka wpadła do bramki przeciwnika ocierając się
po drodze o palce rozpaczliwie interweniującego bramkarza. Podaj decyzję
sędziego jeżeli rzut ten miał być wykonany na gwizdek?
Rzut karny powtarza się gdy:
A. zawodnik atakujący naruszy przepisy gry (niedozwolone zwody taktycznie
przy dobiegnięciu do piłki) i bramka zostanie zdobyta
B. zawodnik broniący naruszy przepisy gry i bramka zostanie zdobyta
C. zarówno współpartner zawodnika wykonującego rzut jak i współpartner
bramkarza naruszą przepisy gry i bramka zostanie zdobyta
D. zarówno zawodnik wykonujący rzut jak i bramkarz naruszą przepisy gry a
bramka zostanie zdobyta
Podczas przerwy w grze, drużyna gości chciała przeprowadzić procedurę
wymiany zawodników, lecz zawodnik odmówił zejścia z boiska. Podaj
decyzję sędziego.
W trakcie trwania zawodów zawodnik drużyny gości zmienia się funkcją z
bramkarzem nie informując o tym sędziego. Podaj decyzję.
Wyjątkiem od obowiązku opuszczenia pola gry przez kontuzje dotyczą
jedynie przypadku gdy:
A. kontuzjowany jest bramkarz
B. doszło do ciężkiej kontuzji
C. opieka medyczna sugeruję gotowość do gry zawodnika
D. podyktowany został rzut karny a wykonawcą jest kontuzjowany zawodnik
W trakcie trwania zawodów zawodnik drużyny gości dostał lekkiego urazu
bez kontaktu z przeciwnikiem, sędzia przerwał grę i wezwał pomoc
medyczną, lecz kontuzjowany zawodnik nie chciał opuścić placu gry.
Bramkarz drużyny gości podczas wznowienia gry ręką rzucił piłka
bezpośrednio do bramki przeciwnika, piłka wpadła do bramki. Sędzia
zarządził rzut od bramki. Czy decyzja sędziego była słuszna?
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Zawodnik drużyny gości podczas strzału w kierunku bramki drużyny
przeciwnej znajduję się na pozycji spalonej, nie biorąc udziału w akcji, lecz
zasłania bramkarzowi drużyny przeciwnej kierunek lotu piłki. Czy sędzia
powinien przerwać grę z tytułu spalonego ?
Rzut wolny pośredni jest przyznany, jeżeli zawodnik:
A. przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi i nie dochodzi do kontaktu
między zawodnikami
B. rzuca przedmiotem w piłkę, przeciwnika lub jednego z sędziów, bądź
dotykanie piłki trzymanym przedmiotem.
C. osoba funkcyjna wchodzi na boisko, wpływając na grę
Które z poniższych aspektów muszą być brane pod uwagę przy decyzji o
pozbawieniu realnej szansy na zdobycie bramki:
A. liczba obrońców oraz ich usytuowanie
B. prawdopodobieństwo utrzymania lub uzyskania kontroli nad piłką
C. odległość miejsca przewinienia od bramki przeciwnika
Zawodnik drużyny gości wykonując rzut wolny pośredni zdobył bramkę.
Podaj decyzję sędziego.
Podczas wykonywania rzutu karnego zamiast zawodnika zidentyfikowanego i
wyznaczonego do strzału, niespodziewanie rzut karny wykonał jego kolega z
drużyny. Sędzia zarządził rzut wolny bezpośredni i ukarał zawodnika
wykonującego napomnieniem. Czy sędzia dobrze zarządził sytuacją?
Na boisku pojawiła się osoba niepożądana, która miała wpływ na przebieg
gry, co zadecyduje sędzia?
Czy sędzia asystent nr 2, który znajduje się na wprost ławki jednej z drużyn
może mieć zamontowana mała kamerkę na koszulce, która będzie nagrywać
zachowania osób towarzyszących drużynie, a także w celu pokazania czy
asystent prawidłowo wskazuje bądź nie wskazuje pozycji spalonej?
Sędzia dolicza w każdej z części zawodów cały stracony czas gry z powodu:
A. sankcji dyscyplinarnych
B. wymian zawodników
C. znaczące Fetowanie bramki
Zawodnik drużyny Astry Piekoszów, po indywidualnej akcji oddaje strzał na
bramkę Polonii Białogon. Piłka będąc na linii bramkowej, zostaje wybita przez
obrońcę Polonii Białogon. Zanim do tego doszło, sędzia widząc, ze Piłka
zmierza do bramki odgwizduje zdobyta bramkę.
Czy przy ocenie pozycji spalonej bierzemy pod uwagę ułożenie rak i ramion
bramkarza?
W 49 minucie za jeden z fauli, sędzia przyznaje rzut wolny bezpośredni na
23m od bramki przeciwnika. Bramkarz ustawia dwuosobowy mur a do nich
dołącza zawodnik drużyny atakującej który stoi w odległości 0,5 jarda od
muru. Z rzutu wolnego pada bramka. Decyzja?
Podczas wykonywania rzutu karnego, zawodnik go wykonujący robi półobrót
i uderza piłkę pięta w kierunku bramki. Decyzja?
W sytuacji, gdy podczas wykonywania rzutu karnego, zawodnicy obu drużyn
przedwcześnie wbiegają w pole karne, ale mimo to z rzutu karnego pada
bramka sędzia zadecyduje?
Na zawodach rozgrywanych pod tzw. balonem , obrońca taktycznie kopnął
piłką w element konstrukcyjny (ponad powierzchnią własnego pola karnego).
Podaj decyzję sędziego.
W meczu derbowym Busko Zdrój - Nida Pińczów, zawodnik z Buska widząc
rozwijająca się akcje gości, fauluje w sposób nieostrożny zawodnika Nidy,
który w momencie faulu zdołał zagrać do partnera z drużyny, który miał
realna szanse na zdobycie bramki. Jednak tej szansy nie wykorzystał i stracił
piłkę.
Podczas rozgrywanego meczu na pole gry wdarła się osoba niepożądana,
która swoim zachowanie wpływała na przebieg gry. Jaka decyzję podejmie
sędzia?
Wykonując rzut karny zawodnik trafia piłką w słupek, po czym dobija piłkę i
zdobywa bramkę. Jaką decyzję podejmie sędzia.
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Po wykonaniu rzutu sędziowskiego zawodnik drużyny atakującej zagrał piłką
do współpartnera, który bezpośrednim strzałem z powietrza zdobył bramkę,
lobując bramkarza. Co zrobi sędzia.
Piłka pękła podczas wykonywania rzutu karnego, nie dotykając
jakiegokolwiek zawodnika, poprzeczki lub słupka. Jaka decyzja sędziego?
Czy z powodu wysokiej temperatury sędzia musi poinformować kierowników
drużyny na odprawie przedmeczowej o przerwie w czasie meczu na
uzupełnienie płynów?
Podczas meczu w polu karnym, gdzie toczyła się akcja pojawiła się druga
piłka, która wpłynęła na przebieg gry. Sędzia zauważył tą sytuację i przerwał
grę. Podaj decyzję sędziego.
W trakcie wykonywania rzutu karnego bramkarz nie stosuje się do poleceń i
narusza Przepisy Gry. Zawodnik wykonujący karny nie zdobył bramki. Co
powinien zrobić sędzia?
Zawodnik zatrzymał przeciwnika ciągnąc go za koszulkę w środkowej części
boiska. Sytuacja ta sprawiła, że zawodnik nie przechwycił podanej mu piłki.
Jaką decyzję podejmie sędzia?
Napastnik specjalnie spowalnia opuszczenie swojej pozycji w polu karnym,
podczas zwalniania Iłki z rąk przez bramkarza. Podaj decyzję sędziego?
Wykonując rzut karny napastnik zagrał piłkę do tyłu piętką. Decyzja
sędziego?
Czy Przepisy Gry dopuszczają wykonanie rzutu karnego piętą zakładając, że
pozostałe punkty procedury wykonania rzutu karnego zostały zachowane?
Komu przysługuje piłka z rzutu sędziowskiego, w sytuacji w której piłka
dotknęła osoby niepożądanej i sędzia przerwał grę:
A. zawodnicy obu drużyn mogą walczyć o piłkę,
B. zawodnik drużyny, która była bliżej piłki,
C. zawodnik drużyny, która jako ostatnia miała kontakt z piłką.
Czy prawdziwa jest teza, że jeżeli piłka stanie się niezdatna do gry podczas
wykonywania rzutu karnego lub podczas wykonywania rzutów z punktu
karnego, w czasie gdy została zagrana do przodu i zanim dotknęła
jakiegokolwiek zawodnika, słupka lub poprzeczki, rzut karny powtarza się?
Czy przekrój bramki musi być jednakowego kształtu, tj. kwadratowy,
prostokątny, okrągły, eliptyczny lub musi stanowić połączenie tych
przekrojów?
Nieobecność jednego sędziego lub obu sędziów asystentów związkowych
zobowiązuje do przedstawienia sędziemu kandydatów na tę funkcję:
A. kierowników drużyn
B. kapitanów drużyn
C. trenerów drużyn
Czy rozmyślna parada obronna może być wykonana tylko przez bramkarza?
Czy prawdą jest, że jeśli drużyna nie ma kierownika to przyjmuje się, że jego
funkcję pełni trener? Natomiast jeżeli drużyna nie ma ani trenera, ani
kierownika, domyślnie funkcję kierownika przypisuje się kapitanowi drużyny?
Czy odmowę podpisania załącznika przez kierownika drużyny sędzia opisuje
w sprawozdaniu?
Zawodnik nie jest spalony, gdy otrzymuje piłkę bezpośrednio z:
A. rzutu od bramki
B. wrzutu
C. rzutu rożnego
D. rzutu sędziowskiego
Obrońca, znajdujący się z piłką we własnym polu karnym, słysząc wyraźny
gwizdek, zatrzymał się. Do bezpańskiej już piłki dobiegł napastnik drużyny
przeciwnej i umieścił piłkę w siatce. Okazało się że gwizdka użył któryś z
kibiców obrońcy, którzy zajmowali sektor za tą bramką.
Zawodnik Neptuna Końskie wykonujący rzut karny zagrywa piłkę do tyłu do
swojego współpartnera, który zdobywa bramkę po tym podaniu.
Zawodnik Alitu Ożarów poruszający się w kierunku bramki i mając przed
sobą tylko bramkarza drużyny zawodnika faulującego, zostaje pozbawiony
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Jeżeli przewinienie zostało popełnione poza polem gry przez zawodnika
wobec zawodnika, zawodnika rezerwowego, zawodnika wymienionego lub
osoby funkcyjnej własnej drużyny, to gra zostanie wznowiona rzutem wolnym
bezpośrednim z linii ograniczającej pole gry, z miejsca najbliższego
przewinieniu?
Zawodnik Skały Tumlin oddaje strzał z poza pola karnego, lecz piłka lecąca
w światło bramki trafia w rękę obrońcy, która powiększyła w sposób
nienaturalny ciało zawodnika. Zawodnik drużyny broniącej podczas strzału
znajdował się w swoim polu karnym. Podaj decyzje arbitra.
Drużyna gości przegrywająca w 90 minucie 2:1 próbuje wykonać wrzut,
jednakże trener drużyny gospodarzy opóźnia wznowienie gry poprzez
przetrzymywanie piłki.
Sędzia udzielił napomnienia trenerowi drużyny gospodarzy za brak
współpracy
z
członkiem
zespołu
sędziowskiego,
ignorowanie
polecenia/prośby sędziego asystenta nr 1. Czy postąpił słusznie?
Drużyna Tęczy Gowarczów zdobywa po akcji w 89 minucie wyrównującą
bramkę, jednakże chwilę później sędzia zauważył na boisku zawodnika
rezerwowego tej drużyny, który miał wpływ na przebieg gry.
Zawodnik drużyny KS Smyków oddaje strzał głową, piłka mija bramkarza,
lecz obrońca wybija butem trzymanym w dłoni piłkę zmierzającą do pustej
bramki.
Podczas rzutu karnego bramkarz oraz wykonawca popełniają przewinienia w
tym samym momencie. Piłka wpada do bramki, jednakże sędzia dyktuje rzut
wolny pośredni, a także karze wykonawcę żółtą kartką. Czy sędzia postąpił
słusznie?
Podczas meczu, gdy gra się toczy w bocznej strefie pola gry, zawodnik
drużyny gospodarzy w walce o piłkę ugryzł przeciwnika w rękę.
Trener drużyny gości rozmyślnie w sposób niekonfrontacyjny wchodził do
strefy technicznej drużyny przeciwnej. Decyzja?
Czy jest dozwolone umieszczanie jakiegokolwiek rodzaju materiałów
reklamowych na bramkach, siatkach bramkowych, drzewcach chorągiewek i
ich flagach,
podobnie
jak
mocowanie
na
nich
jakiegokolwiek
dodatkowego wyposażenia (kamery, mikrofony, itp.)
Czy drużyna, która wygrała losowanie ma możliwość wyboru:
A. rozpoczęcia gry
B. na którą bramkę będzie atakowała w pierwszej połowie
Wykonawca rzutu rożnego potknął się i upadając goleniem zagrał piłkę. Piłka
opuściła pole rożne i przejął ją zawodnik drużyny przeciwnej.
Napastnik znajdujący się na pozycji spalonej podjął ewidentną próbę zagrania
piłki, która była blisko niego.
Czy ukarana wykluczeniem osoba funkcyjna ma 2 minuty od wydania decyzji
przez sędziego na opuszczenie strefy technicznej, bezpośredniego
otoczenia pola gry i gry oraz tunelu?
Rzut karny wykonał inny zawodnik niż pierwotnie zidentyfikowany a bramkarz
przed strzałem opuścił linię bramkową i obronił strzał parując piłkę na
rzut rożny.
Zawodnik drużyny gospodarzy, mając już na swoim koncie napomnienie,
wykonał rzut karny zagrywając piłkę do tyłu, do której dobiegł współpartner i
pięknym strzałem zdobył bramkę. Decyzja?
Czy sędzia może stosować korzyść przy spalonym tak jak w przypadku
innych przewinień?
Czy za wchodzenie na pole gry osoby funkcyjnej, w sposób
niekonfrontacyjny i bez okazywania braku szacunku, sędzia udzieli takiej
osobie:
A. wykluczenia
B. napomnienia
C. reprymendy
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Podczas wykonania rozpoczęcia gry zawodnik dotyka drugi raz piłkę zanim
dotknęła ona innego zawodnika. Jak w tej sytuacji postąpi sędzia?
Zawodnik nie jest na pozycji spalonej, gdy:
A. znajduje się na własnej połowie.
B. znajduje się na równi z przedostatnim zawodnikiem drużyny przeciwnej.
C. znajduje się na równi z dwoma ostatnimi zawodnikami drużyny
przeciwnej.
D. znajduje się dalej linii bramkowej przeciwników niż zarówno piłka jak i
przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej.
Czy każdy kontakt piłki z ręką lub ramieniem zawodnika jest nieprzepisowy?
Zawodnik słownie i czynnie poprzez gestykulacje, okazuje niezadowolenie z
decyzji sędziów. Podaj decyzję sędziego?
Napastnik drużyny gości podbiegł do ławki rezerwowej gospodarzy i opluł
jednego z siedzących tam zawodników. Co zrobi sędzia?
Zawodnik, znajdujący się w kole środkowym, wykonał atak na piłkę w
wyskoku w sposób nieostrożny, w wyniku czego trafił w okolice brzucha
przeciwnika. Jak powinien postąpić sędzia?
Na boisku o minimalnych wymiarach pola gry, bramkarz rzucił piłkę
bezpośrednio do bramki przeciwnika. Decyzja?
Czy sędzia dolicza w każdej części zawodów cały czas stracony m. in. z
powodu:
A. sankcji dyscyplinarnych
B. wykonywania rzutu karnego
C. wymian zawodników
D. oceny powagi kontuzji
E. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Czy sędziowie wyznaczeni na zawody III ligi powinni stawić się co najmniej
75 minut przed rozpoczęciem zawodów?
Napastnik jest na 10 metrze od bramki przeciwników i składa się do strzału w
sytuacji sam na sam z bramkarzem. Będący za nim obrońca wykonuje
wślizg, usiłując wybić piłkę, jednak jej nie sięga i podcina napastnika.
Decyzja?
Czy za niesportowe zachowanie sędzia powinien ukarać zawodnika
napomnieniem (ż. k.)?
Podczas akcji w środku pola gry, piłka trafiła sędziego. Po tej sytuacji
zmuszony był przerwać grę. Wznowi ją rzutem sędziowskim:
A. z miejsca, gdzie piłka trafiła sędziego
B. z miejsca, gdzie piłka była ostatnio zagrana przez zawodnika
C. z miejsca, gdzie przejął ją zawodnik drużyny przeciwnej
Czy piłka jest poza grą, gdy sędzia przerwie grę gwizdkiem?
Czy zawodnik wykonujący rzut karny musi być jednoznacznie
zidentyfikowany?
Czy zawodnik, który odbywa KW (karę wychowawczą) na zawodach grup
młodzieżowych, powinien pozostać podczas odbywania kary w obrębie strefy
technicznej (tam gdzie jest wyznaczona) lub przy trenerze?
W jednym ze spotkań klasy A kibic użył gwizdka poprzez co spowodował
zamieszanie i wpłynął na grę. Sędzia przerwał akcję i wznowi ją...
Zawodnik w środkowej strefie boiska został zaatakowany przez przeciwnika z
użyciem nieproporcjonalnej siły. Decyzja sędziego?
W meczu rozgrywek Ligi Juniorów Starszych sędzia zezwolił drużynom na
wymiany powrotne. Czy arbiter postąpił słusznie?
Obrońca drużyny GKS Nowiny bez powiadomienia i zgody sędziego zamienił
się funkcją z bramkarzem. Kto w tym przypadku powinien zostać
napomniany?
A. obrońca
B. bramkarz
C. obrońca i bramkarz
D. nikt

P

A, B, C, D

NIE
P+
B ++
B
Rb

A, C, D

TAK

K+

Tak

A

TAK
TAK
TAK
S
B ++
Nie

C

BAZA PYTAŃ Świętokrzyskiego Kolegium Sędziów

424

425

426

427

428
429

430

431

432
433
434

435

436

437

438
439
440

Jeżeli sędzia da sygnał gwizdkiem, że bramka została zdobyta, zanim piłka
przekroczyła linię bramkową całym swoim obwodem to grę wznowi:
A. rzutem sędziowskim
B. rzutem pośrednim dla drużyny która zdobyła bramkę
C. uzna bramkę
Drużyna gospodarzy ma mniej niż 7 zawodników gotowych do gry, czy
sędzia zawodów zgodzi sie na rozpoczęcie meczu?
W przypadku gdy doszło do przewinienia w strefie technicznej, a ustalenie
sprawcy nie jest możliwe, sankcje dyscyplinarne zostaną nałożone na:
A. jednego z trenerów
B. wpisanego do sprawozdania trenera
C. najwyższego rangą trenera obecnego w strefie technicznej
D. pierwszą z brzegu osobę funkcyjną
Czy słupki bramkowe i poprzeczka
A. muszą
B. mogą
C. powinny być
koloru białego.
Czy punkt karny wyznaczany jest ze środka punktu
A. do tylnej krawędzi linii bramkowej.
B. do przedniej krawędzi linii bramkowej.
Czy zawodnik który zgubił but lub ochraniacz musi go założyć jak najszybciej,
nie później niż w najbliższej przerwie w grze?
Czy celowe niszczenie ubioru przez zawodnika (np. obcinanie rękawów,
robienie dziur itp.) jest traktowane jako:
A. brak szacunku do zawodów, rozgrywek
B. brak szacunku do innych uczestników meczu
Czy osoby przebywające w strefie technicznej zostają zidentyfikowane przed
rozpoczęciem zawodów, zgodnie z:
A. przepisami gry w piłkę nożną
B. regulaminem rozgrywek
Czy podczas wykonywania rzutu rożnego zawodnikom nie wolno usuwać ani
nawet odchylać chorągiewek rożnych?
Czy rzut wolny lub rzut karny może zostać przyznany wyłącznie za
przewinienie wobec osoby znajdującej się w protokole meczowym lub
jednego z sędziów?
Czy dla oceny spalonego przyjmuje się, że górna granica ręki znajduje się na
wysokości pachy?
Zawodnik drużyny atakującej bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego
wykonywanego z okolic pola karnego zdobywa bramkę. Jednak w momencie
oddania strzału współpartner strzelca stał w odległości mniejszej niż 1 metr
od muru złożonego z trzech zawodników drużyny broniącej. Decyzja?
Zawodnik drużyny broniącej w nierozważny sposób fauluje przeciwnika,
jednak piłkę przejmuje współpartner zawodnika faulowanego i oddaje mocny
strzał w kierunku bramki, po którym bramkarz wybija piłkę na rzut rożny.
Do zmierzającej w kierunku linii bramkowej piłki, podbiegł zawodnik
rezerwowy rozgrzewający się za linią bramkową i podał piłkę do własnego
bramkarza w celu szybkiego wznowienia gry. Sędzia asystent dostrzegł
jednak, że w momencie zagrania, piłka była styczna z linią bramkową w
obrębie pola karnego, po czym zasygnalizował przewinienie sędziemu
głównemu.
Będący na pozycji spalonej zawodnik drużyny atakującej otrzymuje podanie
po rozmyślnym zagraniu od przeciwnika i zdobywa bramkę, nie wpływając
wcześniej na jego zachowanie.
Czy ręce i ramiona wszystkich zawodników, włącznie z bramkarzami, są
brane pod uwagę przy ocenie pozycji spalonej?
Zawodnik drużyny gości przerywa akcję gospodarzy w środkowej strefie
boiska nie zważając na bezpieczeństwo przeciwnika, atakując go z użyciem
nadmiernej siły.
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Ordynarny, obelżywy, obraźliwy język to werbalne lub fizyczne zachowanie,
które jest
A. niegrzeczne,
B. uwłaczające,
C. okazujące brak szacunku;
i jest karane wykluczeniem (czerwona kartka).
Zawodnik drużyny broniącej szybko wznawia grę z rzutu wolnego zagrywając
piłkę do bramkarza w kierunku własnej bramki, jednak robi to na tyle
niedokładnie, że piłka wpada do bramki obok bezradnego bramkarza, który
nie zdążył interweniować. Decyzja?
Zawodnik z rzutu karnego trafia w słupek, po czym piłka wraca bezpośrednio
do niego i dobija niewykorzystaną jedenastkę umieszczając piłkę w siatce.
Decyzja?
Sędzia podyktuje rzut wolny bezpośredni, jeżeli zawodnik popełnia jedno z
następujących przewinień:
A. rzuci przedmiotem w piłkę
B. dotknie piłki trzymanym przedmiotem
C. rzuci przedmiotem w przeciwnika
D. rzuci przedmiotem w sędziego
Jaka będzie decyzja sędziego, gdy bramkarz we własnym polu karnym
nierozważnym atakiem na piłkę pozbawia zawodnika drużyny przeciwnej
realnej szansy na zdobycie bramki?
Czy prawdą jest że „parada obronna” ma miejsce wtedy, gdy zawodnik
zatrzymuje lub próbuje zatrzymać piłkę lecącą do bramki lub bardzo blisko
bramki i używa do tego jakiejkolwiek części ciała z wyłączeniem rąk/ramion
(poza bramkarzem we własnym polu karnym)?
Czy według przepisów gry podczas wykonywania rzutu karnego piłka winna
stać na środku punktu karnego, jako że od tego miejsca wyznacza się
odległość 11 metrów?
Czy podczas wykonywania rzutu sędziowskiego wszyscy pozostali
zawodnicy (obu drużyn) muszą pozostawać od piłki, aż znajdzie się ona w
grze
A. maximum 4 metry
B. minimum 4 metry
C. minimum 4 jardy
Zawodnik wykonujący wrzut, wrzucił piłkę do własnej bramki, decyzja?
Czy sędzia może stosować korzyść przy spalonym tak jak w przypadku
innych przewinień?
Zawodnik drużyny atakującej przeszkadza bramkarzowi w zwalnianiu piłki z
rąk. Podaj decyzję sędziego
Zawodnik celowo zagrywa piłkę ręką i przerywa korzystną akcje drużyny
przeciwnej. Jakie będzie postępowanie sędziego?
Jaką decyzję podejmie sędzia, gdy obrońca znajdujący się we własnym polu
karnym pozbawia przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki poprzez
atak, który zagrażał bezpieczeństwu przeciwnika?
Fetując zdobycie bramki zawodnik wspina się na ogrodzenie. Czy należy mu
się napomnienie?
W 89 minucie przy stanie 0:1 dla drużyny gości, obrońca tej drużyny wybił
piłkę wślizgiem za linię bramkową 2m od narożnika boiska. Piłkę wziął
Asystent Trenera drużyny gości, który pomagał w rozgrzewce zawodnikom
rezerwowym i nie chciał jej oddać zawodnikowi drużyny gospodarzy.
Zdenerwowany zawodnik gospodarzy opluł Asystenta Trenera. Podaj decyzję
sędziego.
Bramkarz zamienił się funkcją z obrońcą, kiedy piłka była w grze. Zostało to
natychmiast zauważone przez sędziego, który uzmysłowił sobie, że bramkarz
ma już na swoim koncie żółtą kartkę. „Bramkarz” (były bramkarz),
natychmiast po zmianie koszulek włączył się do działań obronnych ponieważ
przeciwnicy mieli klarowną szansę na zdobycie bramki i natychmiast przejął
piłkę.
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Zawodnik powrócił na pole gry bez zgody sędziego i następnie zagrał piłkę,
przerywając korzystną akcję drużyny przeciwnej. Podaj procedurę.
Trener opuścił strefę techniczną, nie wchodząc jednak na boisko, aby
słownie okazywać niezadowolenie z decyzji sędziów, wcześniej piłka
opuściła boisko przez linię boczną.
Zawodnik podczas gry poprosił sędziego o możliwość zejścia z pola gry w
celu poprawy ubioru. Sędzia wyraził na to zgodę. Schodzący zawodnik
widząc korzystną akcję prowadzoną przez drużynę przeciwną w sposób
nierozważny zaatakował przeciwnika w nogi. Jaka będzie decyzja sędziego,
jeżeli schodzący zawodnik grał w drużynie w 7 – osobowym składzie?
Sędzia uznał bramkę dla Neptuna Końskie i gra została wznowiona.
Przeniosła się ona w pole karne Alitu Ożarów i wtedy sędzia, znajdujący się
w pobliżu punktu karnego, uzmysłowił sobie, że obok niego stoi zawodnik
rezerwowy Neptuna Końskie, który znajdował się na boisku już przed jej
strzeleniem. Kiedy zamierzał przerwać grę zawodnik rezerwowy pchnął go w
klatkę piersiową. Pchnięcie to było na tyle lekkie, że sędzia utrzymał
równowagę.
Czy w związku z Przepisami Gry możliwa jest sytuacja, by gra z tytułu
„spalonego” była wznowiona na 30 metrze od bramki drużyny, której
zawodnik naruszył Art.11 tychże Przepisów.
Trener drużyny gospodarzy nie współpracował z sędzią asystentem nr1, po
trzeciej prośbie AS1 aby wrócił do strefy technicznej i braku reakcji trenera,
powiadomił o tym sędziego głównego który następnie ukarał trenera
napomnieniem. Czy słusznie?
Czy rzut wolny bezpośredni za przewinienia przeciwko jednemu z sędziów
przyznawane są wyłącznie za przewinienia, w których dochodzi do
fizycznego kontaktu (popychanie, trzymanie, uderzenie itd.), a nie za użycie
słów czy gestów.
Czy prawdą jest, że jakiekolwiek loga, emblematy czy reklamy mogą
znajdować się na siatkach bramkowych, jeżeli są one scalone z siatkami
(włączając w to loga klubu)?
Czy, jeżeli drużyna liczy mniej niż siedmiu zawodników z powodu
rozmyślnego opuszczenia pola gry przez jednego lub kilku zawodników,
sędzia ma obowiązek przerywać grę natychmiast, stosując korzyść?
Czy zawodnik, który ma zostać wymieniony przez innego zawodnika, może
odmówić zejścia z pola gry, tym samym pozostając na boisku?
Podczas wykonywania rzutów z punktu karnego zarówno bramkarz jak i
wykonawca rzutu popełniają przewinienie. Jaka jest decyzja sędziego?
A. bramkarz i wykonawca dostają reprymendę, a rzut karny zostaje
powtórzony
B. bramkarz i wykonawca zostają napomniani, a rzut karny zostaje
powtórzony
C. wykonawca zostaje napomniany a rzut karny uznaje się za
niewykorzystany
Czy prawdą jest, że dla oceny spalonego przyjmuje się, że górna granica ręki
znajduje się na wysokości pachy?
Czy sędzia ma obowiązek dopuścić do meczu zawodnika lub osobę
funkcyjną, która przed rozpoczęciem zawodów popełniła przewinienie karane
wykluczeniem?
Zawodnik myśląc, że zdobył bramkę, która nie została uznana, fetuje ją
poprzez
wykonywanie
prowokacyjnych,
szyderczych,
względnie
podburzających działań. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik drużyny broniącej dotyka piłki w polu karnym własnym butem, który
trzyma w dłoni. Podaj decyzje sędziego.
Po rzucie wolnym pośrednim, piłka wpada bezpośrednio bo bramki
przeciwnika, nie dotykając w trakcie żadnego z zawodników, Jaka jest
decyzja sędziego?
Rzut karny został wykonany przez innego zawodnika niż pierwotnie
zidentyfikowany i piłka trafiła w słupek. Jaka jest decyzja sędziego?
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Czy sędzia asystent może wejść na pole gry w celu pomocy
wyegzekwowania odległości 9,15m od piłki?
Zawodnik przy rzucie z rogu stojąc w polu karnym w okolicach "piątki"
podskakując około pół metra przed bramkarzem przeszkadza mu
ograniczając jego ruchy. Współpartner zawodnika przeszkadzającego
bramkarzowi bezpośrednim strzałem strzela bramkę. Jaka będzie decyzja
sędziego?
Bramkarz wykonał rzut od bramki. Piłka nie zdążyła jeszcze opuścić pola
karnego, a już wbiegł do niego napastnik drużyny przeciwnej, który został
uderzony przez współpartnera bramkarza.
W 3 min. Bramkarz drużyny gospodarzy dokonuje ataku na piłkę we własnym
polu karnym obiema nogami w sposób zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu
przeciwnika. Będący o ułamek sekundy szybszy napastnik gości lekko dotyka
piłkę, po czym w obawie o swoje zdrowie, przeskakuje nad atakującym
bezpardonowo bramkarzem, który skutecznie finalizuje swój niebezpieczny
atak przejęciem piłki, która grzęźnie pomiędzy jego nogami. Podaj decyzję
sędziego.
Czy sędzia jest uprawniony do przerwania gry, jeżeli w jego opinii oświetlenie
pola gry jest niewystarczające?
Zawodnik podczas przerwy w grze - w czasie wykonywania rzutu wolnego
przez drużynę przeciwną - zachował się w sposób gwałtowny i agresywny w
stosunku do współpartnera. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik prawidłowo wykonał rzut karny. Piłka po zagraniu odbiła się od
słupka, pleców bramkarza i zmierzała do bramki. Sędzia zauważył wtedy
jednak, że piłka utraciła swoje cechy i stała się niezdatna do gry. Potwierdził
to również bramkarz, któremu udało się zatrzymać piłkę na linii bramkowej.
Podaj decyzję sędziego?
Sędzia podyktował rzut wolny pośredni za spalonego, który został przyznany
broniącym poza własnym polem karnym. Zanim sędzia zasygnalizował
uniesionym do góry ramieniem jaki rodzaj rzutu będzie wykonywany, obrońca
kopnął piłkę do własnej bramki, obok zachowującego bierną postawę,
zupełnie zaskoczonego bramkarza. Co w tej sytuacji winien uczynić sędzia?
Po sygnale na wykonanie rzutu karnego, wykonawca rzutu w trakcie
dobiegania do piłki wykonał zwody taktyczne w celu zdezorientowania
bramkarza drużyny przeciwnej. Natomiast po dobiegnięciu do piłki
natychmiast oddał strzał i zdobył bramkę. Jaka powinna być decyzja
sędziego.
Obrońca w celu przerwania korzystnej akcji nierozważnie atakuje wślizgiem
napastnika powodując jego upadek. Sędzia zastosował korzyść widząc, że
drużyna poszkodowana ma szanse na zdobycie bramki. Po zakończeniu
akcji sędzia nie udzielił napomnienia obrońcy, gdyż uznał, że faulujący nie
przerwał drużynie poszkodowanej korzystnej akcji. Czy postępowanie
sędziego było słuszne?
Zawodnik podaje piłkę do współpartnera i w tym momencie przeciwnik
brutalnie wślizgiem atakuje go z tyłu w nogi. Sędzia przerywa grę, jednak
zanim zdążył ukarać winnego zawodnika poszkodowany sam wymierzył mu
„sprawiedliwość", uderzając go pięścią w twarz. Do sędziego dobiegają
zawodnicy obydwóch drużyn jeden z nich krzyczy z pretensjami: „nie widzisz,
co oni wyprawiają, zaraz nam nogi połamią", Zawodnik drużyny przeciwnej
natomiast wykorzystując zamieszanie przewraca się sugerując, że został
uderzony. Decyzja sędziego
Bramkarz drużyny gości wykonuje rzut wolny bezpośredni przyznany jego
drużynie z jego własnego pola karnego. Zagrywa piłkę do obróconego tyłem
do niego współpartnera zbyt lekko. Znajdujący się w momencie wznowienia
gry w polu karnym napastnik drużyny gospodarzy (nie zdążył opuścić pola
karnego w wyniku szybkiego wznowienia gry) rusza do tej piłki, a próbujący
zapobiec przejęciu przez niego piłki bramkarz drużyny gości piąstkuje piłkę
tuż spod jego nóg tak, że nie trafia ona żadnego zawodnika wychodząc poza
linię boczną boiska. Tuż po piąstkowaniu bramkarza próbujący sięgnąć piłkę
rozpędzony napastnik drużyny gości wjeżdża nogami w bramkarza w sposób
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zagrażający bezpieczeństwu tego bramkarza. Podaj kolejno decyzje
sędziego mając na uwadze, iż bramkarz miał już na koncie żółtą kartkę i
gdyby nie jego interwencja napastnik miałby realną szansę na zdobycie
bramki.
Czy sędzia uzna rzut karny za niewykorzystany przez zawodnika (w serii
rzutów karnych), jeżeli zawodnik ten przed jego wykonaniem opuścił pole gry
i nie powrócił na czas aby wykonać swój rzut.
Następujące przewinienia osób funkcyjnych powinny skutkować
ostrzeżeniem:
Wybierz jedną lub więcej:
A. minimalne (na niskim poziomie) okazywanie niezadowolenia (mową lub
gestem) z decyzji
B. nadmierne/nieustanne domaganie się żółtej lub czerwonej kartki za
pomocą gestów
C. ewidentne/uporczywe opuszczanie własnej strefy technicznej
D. brak współpracy z członkiem zespołu sędziowskiego, np. ignorowanie
polecenia/prośby asystenta czy sędziego technicznego
Po sygnale na wykonanie rzutu karnego, gdy wykonawca rzutu brał już
rozbieg , bramkarz uderzył oburącz w poprzeczkę, dla wprawienia swego
ciała w większą dynamikę. Wykonawca rzutu strzelił w środek bramki,
bramkarz złapał piłkę. Co postanowi sędzia ?
Jaka będzie decyzja sędziego jeżeli w momencie zdobycia bramki, na polu
gry znajdował się zawodnik rezerwowy drużyny, która strzeliła bramkę i miał
wpływa na grę ?
27 metrów od bramki przeciwników, napastnik gospodarzy wychodzący sam
na sam z bramkarzem gości i kontrolujący piłkę, został szarpnięty za ramię
przez mającego na koncie napomnienie obrońcę gości i upadł na murawę.
Sędzia przerwał grę. Napastnik szybko pozbierał się i nie oglądając się na
arbitra, szybko wznowił grę. Zagrał piłkę do współpartnera, który znalazł się
w sytuacji realnej do zdobycia bramki. Bramkarz obronił strzał, wybijając piłkę
poza linię boczną. Podaj decyzję sędziego.
Czy zgodnie z nowymi zapisami w przepisach gry napomnienia oraz
reprymendy otrzymane przez zawodników podczas zawodów nie obowiązują
podczas serii rzutów karnych ?
Gdy piłka była w grze zawodnik rezerwowy usiłował uderzyć sędziego
asystenta. Zdarzenie miało miejsce poza polem gry.
Jaką podejmie decyzję sędzia, jeżeli obrońca we własnym polu karnym rzuci
ochraniaczem w piłkę, która zmierzała bezpośrednio do jego bramki i w
rezultacie została wybita poza linię bramkową.
Zawodnik "Widzewa Łódź" po zejściu z boiska w celu opatrzenia krwawiącej
rany, wchodzi na nie bez zgody sędziego i jednocześnie wpływa na,
wyznaczając linie spalonego na własnym polu karnym, na sędziego
asystenta nr1 oraz napastnika przeciwników. Jaką decyzje podejmie sędzia?
Czy słupki bramkowe i poprzeczka muszą być koloru białego ?
Napastnik drużyny gospodarzy, będący na pozycji spalonej otrzymuję piłkę
od swojego bramkarza bezpośrednio z rzutu od bramki. Zawodnik przyjmuję
ją po czym pięknym strzałem zdobywa bramkę. Podaj decyzję sędziego.
Obrońca gości w taktycznym celu podstawił nogę przeciwnikowi 25 metrów
od własnej bramki, pozbawiając go 100% szansy na zdobycie bramki. Co
uczyni sędzia. Decyzja?
Piłka zagrywana przez napastnika z rzutu wolnego pośredniego wpada do
bramki przeciwnika, wcześniej odbijając się od słupka. Wykonawca był
ostatnią osobą która dotknęła piłkę. Jaką decyzję podejmie sędzia?
Rzut karny został wykonany przez innego zawodnika niż pierwotnie został
zidentyfikowany. Piłka wpada do bramki. Podaj decyzję sędziego.
Po gwizdku sędziego na wykonanie rzutu karnego wykonawca i bramkarz
popełnili przewinienia w tym samym momencie, a bramka zostaje zdobyta.
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Odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami słupków bramkowych
wynosi 7m ,a odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do podłoża wynosi
2,44 m?
Obrońca wykonał na własnej połowie wrzut w kierunku środkowego obrońcy
swojej drużyny, który przepuścił ją między nogami do swojego bramkarza.
Golkiper nieatakowany przez nikogo łapie piłkę w ręce. Podaj decyzję
sędziego.
Czy przed rozpoczęciem zawodów organizator zawodów zobowiązany jest
dostarczyć sędziom asystentom dwie chorągiewki o wymiarach 30x40 cm, w
dobrze widocznych kolorach?
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Czy bramka może być zdobyta z rozpoczęcia gry?
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Czy bramkarz może mieć na sobie spodnie dresowe i czapkę z daszkiem?
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Czy może być wykonane oznaczenie na zewnątrz pola gry w odległości
9.15m od chorągiewki rożnej?
Podczas wykonywania wrzutu wykonawca znajdujący się poza boiskiem
przykucnął wrzucając piłkę zza i nad głowy. Czy sędzia będzie
interweniował?
Czy sędziowie asystenci i sędzia główny mogą mieć małe kamerki przypięte
na koszulkach w celu nagrywania zwodów, a potem wyciągania wniosków z
podjętych decyzji?
W jakim czasie przed rozpoczęciem zawodów zespoły musza dostarczyć
wypełnione protokoły w rozgrywkach od A klasy do 4ligi
A. 75min
B. 45 min
C. 60 min
Aby zawody mogły się rozpocząć ile co najmniej musi liczyć zawodników
jedna drużyna?
A. co najmniej 6 zawodników
B. co najmniej 7 zawodników
C. co najmniej 8 zawodników
Jaka będzie decyzja sędziego, jeżeli zawodnik przeszkadzał w poruszaniu
się przeciwnikowi i nie doszło do kontaktu między zawodnikami?
Przy wykonaniu rzutu karnego bramkarz i wykonawca rzutu karnego
naruszają przepisy i z tak wykonanego rzutu karnego piłka wpada do braki.
Jaką decyzję podejmuje sędzia?
Rzut karny został wykonany przez wyznaczonego zawodnika, piłka po
odbiciu się od bramkarza, poprzeczki lub słupków została dotknięta przez
osobę niepożądaną. Jaka jest decyzja sędziego?
Czy sędzia ma obowiązek natychmiast przerwać mecz w przypadku gdy
jedna z drużyn liczy mniej niż 6 zawodników.
Jeżeli sędzia z jakiegokolwiek powodu chwilowo nie może pełnić swojej
funkcji, to czy gra może być kontynuowana ?
Czy sędzia w przypadku kontuzji zawodnika zawsze ma obowiązek
natychmiast przerwać grę ?
Czy przed wykonywanie serii rzutów z punktu karnego sędzia losuje monetą
na którą bramkę będą wykonywane rzuty ?
Czy sędzia ma obowiązek kończyć zawody jeśli jedna z drużyn podczas serii
rzutów karnych zostanie zredukowana do mniej niż siedmiu zawodników ?
Czy ręce i ramiona zawodników włącznie z bramkarzami są brane pod
uwagę przy ocenie spalonego ?
Czy nieostrożność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje w
sposób niedokładny, nieuważny i bez należytej staranności. Kara
indywidualna nie jest wymagana ?
Czy w przypadku, gdy doszło do przewinienia, a ustalenie sprawcy nie jest
możliwe, sankcje dyscyplinarne zostaną nałożone na najwyższego rangą
trenera obecnego w strefie technicznej ?
Czy wchodzenie do Centrum Obsługi Wideo (COW) kwalifikuje się do kary
wykluczenia ?

NIE
TAK

NIE

B

B

P
P+

S
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK

TAK
TAK

BAZA PYTAŃ Świętokrzyskiego Kolegium Sędziów
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532

533

534

535
536

537

538

539

540

541

542

Zarówno bramkarz, jak i wykonawca rzutu karnego popełnili przewinienia w
tym samym czasie:
Czy rozgrzewającym się zawodnikom rezerwowym z pola może towarzyszyć
trener bramkarzy tej drużyny.
Czy ręce i dłonie wszystkich zawodników poza bramkarzami nie są brane
pod uwagę przy ocenie pozycji spalonej?
Czy sędziemu asystentowi w czasie meczu wolno używać systemu EPTS?
Czy zawodnicy z pola również mogą używać okularów przystosowanych do
uprawiania sportu?
Czy rezerwowemu zawodnikowi z pola w trakcie procedury wymiany może
towarzyszyć przy linii środkowej trener bramkarzy?
Czy nierozważność ma miejsce wtedy gdy zawodnik swój atak wykonuje nie
zważając na bezpieczeństwo przeciwnika i konsekwencje tego ataku?
W 40 minucie gry sędzia sędzia już po raz ósmy odgwizdał spalonego
zawodnika gości nr 8 stwierdzając, że uporczywie łamie on zapis Art.11.
Decyzja?
Czy prawdziwą jest teza, że po zakończeniu zawodów sędzia techniczny
opuszcza płytę boiska jako ostatni?
Wykonawca rzutu karnego wykonał zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki
a bramkarz opuścił linię bramkową przed oddaniem strzału. Z wykonanego
rzutu karnego padła bramka. Podaj decyzję sędziego?
Bramkarz we własnym polu bramkowym, gdy piłka była w grze, głośno
krzyczał do współpartnerów „debile pierdolę taką grę z wami” i wykonał
ordynarne gesty. Sędzia zanim przerwał grę zobaczył, jak bramkarz tej
drużyny zostaje uderzony pięścią w głowę przez sprowokowanego obrońcę.
Kierownik gości przekazał sędziemu protokół z imionami i nazwiskami
zawodników, zawodników rezerwowych oraz osób funkcyjnych. Kapitan oraz
kierownik tej drużyny czytelnie podpisali ten protokół. Czy kierownik drużyny
gości dostarczył sędziemu prawidłowo wypełniony protokół?
Czy możliwa jest sytuacja, w której zawodnik zostanie wykluczony dopiero po
otrzymaniu 3 żółtej kartki w tych samych zawodach?
Czy masażysta może towarzyszyć zawodnikowi rezerwowemu stojącemu
przy linii środkowej, który oczekuje na wymianę?
Nieobecność jednego sędziego lub obu sędziów asystentów związkowych
zobowiązuje do przedstawienia sędziemu kandydatów na tę funkcję:
A. kierowników drużyn
B. kapitanów drużyn
C. trenerów drużyn
Zawodnik drużyny broniącej podczas gdy piłka znajduje się w innej strefie
boiska, uderza napastnika gospodarzy we własnym polu karnym. Jaka
będzie decyzja sędziego, którego powiadomił o tym asystent twierdząc, że
siła uderzania była zaniedbywalnie mała?
Mecz pucharowy zakończony dogrywką nie został rozstrzygnięty. W związku
z tym sędzia zarządził serię K a swoich dodatkowych sędziów asystentów
(sędziów bramkowych) zgodnie z PG oddelegował na linię bramkową w celu
kontrolowania bramkarza oraz piłki. Czy zgodnie z PG jeden z nich ma
większe uprawnienia np. w kwestii rozstrzygnięcia czy piłka ostatecznie
przekroczyła linię bramkową całym obwodem?
Przed wykonaniem rzutu karnego, trzech zawodników drużyny broniącej było
wychylonych ciałem za linie pola karnego w stronę bramki stojąc za tą linią.
Współpartner wykonawcy stał na 16 metrze w polu karnym od linii bramkowej
podczas wykonywania tego rzutu. Piłka z rzutu karnego nie wpadła do
bramki. Jaka będzie decyzja sędziego?
Czy może być wykonane oznaczenie na zewnątrz pola gry w odległości
9,15m. od chorągiewki rożnej?
Zawodnik drużyny czerwonych podejmuję ewidentną próbę zagrania piłki,
która jest blisko niego, będąc na pozycji spalonej. Jaka będzie decyzja
sędziego?
A. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu brania udziału w grze.
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B. grać dalej
C. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu przeszkadzania przeciwnikowi
D. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu osiągania korzyści poprzez
zagranie piłki lub przeszkadzanie przeciwnikowi.
Podczas meczu 3 LIGI wszystkie piłki stały się niezdatne do gry. Sędzia
wyznaczył organizatorowi czas na dostarczenie piłki. Czas jednak minął, a
zawodnicy zeszli z boiska , udając się do budynku klubowego. Po kilku
minutach równo w południe, organizator zawodów pojawił się z 3 piłkami. Czy
sędzia zezwoli na kontynuowanie meczu, pomimo tego, że zawodnicy zeszli
już do szatni?
Bramkarz wprowadził piłkę do gry rzutem od bramki. Piłka nie zdążyła
opuścić pola karnego gdy silny podmuch wiatru zmienił kierunek jej lotu, tak
że zmierzała ona w kierunku bramki. Za piłką ruszył przeciwnik i bramkarz
rzucił się i trzymanym w ręku bidonem wybił piłkę na róg. Gdyby nie ta
interwencja przeciwnik przejąłby piłkę i znalazł się naprzeciwko bramki w
której znajdował się tylko jeden obrońca.
Po odgwizdaniu nieostrożnego podstawienia nogi, sędzia wyraził zgodę na
przeprowadzenie wymiany i zezwolił zawodnikowi wymienianemu na
opuszczenie boiska przy linii środkowej. Zawodnik rozpoczął bieg w kierunku
miejsca opuszczenia boiska jednak w pewnym momencie zwolnił,
przechodząc do wolnego marszu.
Bramkarz wykonując rzut od bramki podrzucił piłkę nogą w kierunku jego
współpartnera, który natychmiast odegrał piłkę klatką piersiową. Bramkarz
złapał piłkę i rozpoczął wykopywanie jej w pole gry.
Kilkanaście minut po rozpoczęciu meczu sędzia zauważył, że zamiast
zawodnika wpisanego do protokołu w podstawowym składzie, na boisku
znajduje się zawodnik wpisany do protokołu jako rezerwowy. Biegnąc za
akcją, spostrzegł on jednocześnie że na boisku znajduje się jeszcze
zawodnik tej samej drużyny który został wykluczony minutę wcześniej.
Zawodnik wykluczony był dwunastym uczestnikiem meczu po stronie tej
drużyny.
Sędzia odgwizdał brutalny faul obrońcy i kiedy zamierzał pokazać mu
czerwoną kartkę, przeciwnicy wykonali szybko rzut wolny. Sędzia stwierdził,
że to szybkie wykonanie rzutu rozpoczęło korzystną akcję przeciwników.
Obrońca przejął piłkę we własnym polu karnym i natychmiast zagrał ją poza
pole. Gdy opuściła ona łuk pola karnego dwóch przeciwników biegnących w
jej kierunku zderzyło się głowami a sędzia natychmiast przerwał grę. Po
zniesieniu z boiska obu zawodników sędzia wznowił grę rzutem sędziowskim.
Piłka zostało upuszczona w miejscu gdzie znajdowała się ona w momencie
przerwania gry, dla współpartnera obrońcy, Czy sędzia postąpił prawidłowo?
Bramkarz złapał piłkę we własnym polu karnym i natychmiast rzucił ją w
kierunku współpartnera znajdującego się poza polem Piłka nie dotarła do
celu, ponieważ niesiona silnym wiatrem zawróciła i wpadła do bramki.
Sędzia zauważył. że strzelec bramki fetując jej zdobycie wspiął się na
ogrodzenie. Za chwilę sędzia asystent poinformował sędziego, że strzelec
bramki był spalony i sędzia bramki nie uznał.
Przy stanie 1:0 dla drużyny gospodarzy, piłka zagrana przez zawodnika tej
drużyny opuściła pole gry w pobliżu jej ławki rezerwowych podbiegł do niej
trener drużyny gospodarzy, wziął ją do rąk i zaczął oddalać się od miejsca
wznowienia gry wrzutem
Zawodnik popełnił faul za który powinien zostać napomniany. Sędzia
zastosował korzyść, mimo, że zawodnik ten już wcześniej ujrzał żółtą kartkę.
Niewiele później, ten sam zawodnik wybił piłkę nogą czym pozbawił bramki
przeciwnika, który mocnym strzałem skierował piłkę w kierunku bramki. Piłka
wyszła na rzut rożny.
Co zrobi sędzia, jeżeli zawodnik, który ma zostać wymieniony, odmawia
zejścia z pola gry?
Zawodnik po otrzymaniu od sędziego zgody na opuszczenie pola gry
zagrywa piłkę.

B

TAK

K ++

+

P +, +

G

B ++

NIE

Br

P+

W ++

P +, ++

G
P+

BAZA PYTAŃ Świętokrzyskiego Kolegium Sędziów
556
557

558

559

560
561
562

563

564

565

566

567

568

569

570
571

572

573

574

Zawodnik z rzutu sędziowskiego kopnął piłkę bezpośrednio do własnej
bramki.
Zawodnik drużyny broniącej w środkowej części pola gry rozmyślnie zagrywa
piłkę ręką przerywając tym samym akcję drużyny przeciwnej.
Obrońca zagrywa piłkę nogą do swojego bramkarza, a ten naciskany przez
zawodnika drużyny przeciwnej próbuje wybić piłkę daleko w pole, jednak
kiksuje i piłka leci wysoko w górę. Bramkarz zaskoczony tym faktem
wyskakuje i łapie piłkę w ręce będąc cały czas w polu karnym.
Zawodnik opuścił pole gry dla poprawy swojego ubioru, ale widząc, że
przeciwnik przebiega blisko niego , wbiega na pole gry i wykonuje wślizg nie
zważając na bezpieczeństwo przeciwnika.
Obrońca we własnym polu karnym wykonuje nieostrożny wślizg próbując
wybić piłkę przeciwnikowi. Trafia jednak w nogę przeciwnika i tym samym
przerywa korzystna akcję.
Czy podczas wykonywania rzutu wolnego wszyscy przeciwnicy muszą
zawsze pozostawać w odległości co najmniej 9.15m. od piłki?
Po sygnale na wykonanie rzutu karnego zanim piłka była w grze,
współpartner wykonawcy wszedł w pole karne. Z wykonanego rzutu karnego
piłka minimalnie minęła słupek i wyszła poza pole gry.
Po sygnale na wykonanie rzutu karnego zanim piłka była w grze, bramkarz
opuścił linie bramkową i będąc ok. 1 metr przed ta linią obronił strzał
napastnika.
W 30 minucie meczu gdy piłka opuściła boisko przez linię boczną, zawodnik
rezerwowy drużyny gości podszedł do stanowiska wideo weryfikacji. Jaką
decyzję podejmie sędzia.
W 79 minucie zawodnik drużyny gospodarzy został ukarany czerwoną kartką,
po czym opuścił on boisko. W 86 minucie podczas kontry drużyny
gospodarzy ten sam zawodnik wbiegł na boisko po czym kopnął piłkę którą
otrzymał od współpartnera. Podaj decyzję
Sędzia zarządził rzut sędziowski. Zanim piłka dotknęła podłoża zawodnik
drużyny której był przyznany rzut, kopnął ją. Decyzja
Czy Bramkarz niezdolny do kontynuowania gry przed lub podczas
wykonywania rzutów z punktu karnego, może być zastąpiony zawodnikiem,
który został wyłączony z wykonywania rzutów dla zrównania liczby
zawodników?.
Sędzia odgwizdał rzut wolny za nierozważny atak na nogi zawodnika drużyny
gości. Po gwizdku zawodnik, który dopuścił się przewinienia był nie
zadowolony z decyzji sędziego a następnie zwrócił się do sędziego słowami
co kurwa gwiżdżesz ? Decyzja.
Podczas zawodów ekstraklasy, zawodnicy drużyny gospodarzy prowadzili
korzystną akcję. Gdy zawodnicy byli na 30 metrze, kibic drużyny gości wbiegł
na pole gry i wykopał piłkę na aut. Widząc to zawodnik drużyny gospodarzy
w złości kopnął kibica który wbiegł na płytę boiska. Jaką decyzję podejmie
sędzia.
Czy w protokole meczowym można wpisać 13 zawodników rezerwowych ?
Podczas wykonywania rzutu karnego piłka zanim piłka doleciała do bramki
stała się niezdatna do gry, zeszło z niej powietrze, co powinien uczynić
sędzia?
Na meczu juniora starszego, wiał silny wiatr. Bramkarz drużyny gości
złapaną piłkę z akcji szybkim wyrzutem wprowadził do gry. Piłka niesiona
silnym wiatrem wpadła bezpośrednio do bramki przeciwnika nie dotykając
podłoża ani żadnego innego zawodnika.
W czasie walki w środku pola zawodnik drużyny gospodarzy wygrywa walkę
o piłkę która przyjmuje barkiem. Co zrobi sędzia?
Bramkarz wykonuje spektakularnie długi wykop z rzutu od bramki, zawodnik
wiedząc o sile wykopu bramkarza ustawia się tuż przy polu karnym rywali, po
wykonaniu rzutu przyjął piłkę i strzelił bramkę. Zawodnik drużyny atakującej
w momencie zagrania piłki z rzutu od bramki znajduje się na pozycji spalonej.
Podaj decyzję.
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Bramkarz w przerwie gry chciał napić się wody. Przeciwnicy szybko wykonali
rzut wolny i zakończyli akcję strzałem na bramkę. Bramkarz wspaniałą
paradą obronną odbił piłkę trzymaną w ręce butelką. Piłka wyszła za linię
boczną. Podaj decyzję
Piłkę w swoim polu karnym zaczyna nogą podbijać bramkarz (została ona
wcześniej do niego zagrana przez obrońcę). Bramkarz podaje piłkę lobem do
obrońcy, żeby ten odegrał mu głową po czym łapie piłkę. Sędzia przyznaje
rzut wolny pośredni i udziela napomnienia obrońcy. Czy to prawidłowa
decyzja?
Czy każde rzucanie przedmiotami sędzia kwalifikuje jako gwałtowne,
agresywne zachowanie?
Zawodnik popełnia przewinienie na osobie niepożądanej, sędzia jednak
postanowił wznowić grę rzutem wolnym nie rzutem sędziowskim. Czy
postąpił zgodnie z Przepisami Gry?
Zespół sędziowski wyznaczony do prowadzenia zawodów klasy B
zobowiązany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów
odpowiednio wcześniej:
A. 45 minut
B. 15 minut
C. 60 minut
Kierownik drużyny gospodarzy zbulwersowany jego zdaniem fatalnym
poprowadzeniem zawodów, żąda dopisania swoich uwag do załącznika
sędziego. Sędzia na to nie zezwala, kierownik odchodząc, żegna się słowami
„Ja to zgłoszę do Pana Andrzeja, ja go znam…”. Czy sędzia podjął
prawidłową decyzję?
Czy sędzia asystent powinien się udać na przecięcie linii bramkowej oraz linii
pola karnego od razu po podyktowaniu rzutu karnego?
W minucie 82’ zawodnik drużyny atakującej zagrywa piękne prostopadłe
podanie do napastnika, który znajdował się na pozycji spalonej. Bramkarz
widząc zagrożenie wybiega przed pole karne i widząc, że źle wyliczył
odległość łapie piłkę w ręce. Podaj decyzje sędziego.
Zawodnik używa nieproporcjonalnej siły wykonując wślizg przed polem
karnym rywali, jednak trafia najpierw w piłkę a potem zahacza nogi
przeciwnika. Podaj decyzję.
Rzut karny wykonał inny zawodnik niż pierwotnie zidentyfikowany a bramkarz
przed strzałem opuścił linie bramkową i obronił strzał parując piłke na rzut
rożny.
Zawodnik zaatakował przeciwnika ciałem, który krzycząc w dramatyczny
sposób upadł sugerując sędziemu, że odniósł kontuzje. Sędzia uznał, że ta
sugestia jest bezpodstawna.
Bramkarz który otrzymał już napomnienie wykonał niedozwolone oznaczenie
na polu gry. Sędzia to zauważył, mimo że podążał za korzystną akcją
drużyny przeciwnej.
Zaraz po gwizdku kończącym 1 połowę , do sędziego będącego na polu gry
podszedł trener gości w celu konfrontacyjnym sugerując błędną decyzję o
nie podyktowaniu rzutu karnego dla jego drużyny.
W doliczonym czasie gry przy stanie 1:0 dla gospodarzy wrzut miała
wykonywać drużyna gości. Piłkę znajdującą się w strefie technicznej
gospodarzy odkopną ich trener.
Bramkarz kopie piłkę podaną mu przez współpartnera. Robi to jednak
nieudolnie kiksując, tak że piłka leci w górę i spada niedaleko niego, ciągle
polu karnym. W kierunku piłki rusza napastnik, jednak bramkarz jest szybszy,
łapiąc piłkę w powietrzu.
W trakcie wykonywania rzutu karnego bramkarz narusza PG, a bramka nie
została zdobyta. Podaj decyzje sędziego
Tuz po rozpoczęciu gry sędzia zauważył, że zamiast zawodnika wpisanego
do protokołu w podstawowym składzie znajduje się zawodnik wpisany do
protokołu jako rezerwowy.
Wykonawca rzutu rożnego potknął się i upadł. Jednak widząc
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nadbiegającego współpartnera zagrał do niego goleniem. Piłka opuściła pole
rożne ale zanim współpartner ją przejął , przekroczyła również linię boczną.
W trakcie gry doszło do samoistnej kontuzji z powodu, której sędzia musiał
przerwać grę, gdy w posiadaniu była drużyna gospodarzy. Po zniesieniu na
noszach kontuzjowanego zawodnika arbiter zarządził wykonanie rzutu
sędziowskiego. W momencie opuszczenia piłki przy arbitrze znajdował się
tylko zawodnik gospodarzy a wszyscy przeciwnicy minimum 4 metry.
Zawodnik natychmiast po odbiciu się piłki od murawy oddał precyzyjny strzał
i umieścił piłkę w bramce drużyny przeciwnej.
Czy stosowanie wymian powrotnych dozwolone jest wyłącznie w
rozgrywkach młodzieżowych, oldbojów, osób niepełnosprawnych i na
poziomie grassroots, za zgodą odpowiedniego związku narodowego,
konfederacji lub FIFA.
Czy prawdą jest, że w zawodach rozgrywanych z użyciem systemu VAR
musi znajdować się jedno Centrum Obsługi Wideo (COW) i przynajmniej
jedno Stanowisko Wideoweryfikacji (SW).
Zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry, tylko:
• podczas przerwy w grze,
• na wysokości linii środkowej,
• po tym, jak zawodnik wymieniany opuścił już pole gry,
• po otrzymaniu sygnału od sędziego.
Czy wszystkie procedury zostały zachowane?
Czy zgłoszony zawodnik rezerwowy, który został wykluczony, zarówno
przed, jak i po rozpoczęciu zawodów, nie może być zastąpiony.
Zawodnik, który opuścił pole gry w celu poprawy lub zmiany ubioru musi:
• mieć sprawdzony sprzęt przez jednego z sędziów przed otrzymaniem
zgody na powrót na pole gry,
• powrócić na pole gry tylko za zgodą sędziego wyłącznie podczas przerwy w
grze
Po rzucie sędziowskim piłka:
• została dotknięta przez zawodnika zanim dotknęła podłoża,
• opuściła pole gry, po dotknięciu podłoża, niedotknięta przez jakiegokolwiek
zawodnika.
Podaj decyzję sędziego?
Czy prawdą jest, że zawodnik, który został wykluczony podczas zawodów,
nie może brać udziału w rzutach z punktu karnego. Napomnienia (ŻK) oraz
reprymendy otrzymane podczas zawodów nie obowiązują podczas rzutów z
punktu karnego.
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