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IMIĘ I NAZWISKO

ILOŚĆ PUNKTÓW

OCENA

LEGENDA:

G - grać dalej
B – rzut wolny bezpośredni
P – rzut wolny pośredni
K – rzut karny
TAK / NIE

J – jeszcze raz
S – rzut sędziowski
Br – bramka
W – wrzut
A, B, C, D

R – rzut rożny
Z – zakończenie
Rb – rzut od bramki
+ - napomnienie
++ - wykluczenie

Lp

Treść pytania

1

Czy zgodnie z postanowieniami PZPN do przepisów gry organizator
zawodów jest zobowiązany zapewnić sędziom asystentom chorągiewki?

2

Czy przy rzucie sędziowskim, sędzia opuszcza na boisko piłkę jednemu z
zawodników, a wszyscy pozostali zawodnicy (obu drużyn) muszą
pozostawać minimum 4 m (4,5 jarda) od piłki, aż znajdzie się ona w grze?
Czy sędzia asystent lub sędzia techniczny jest uprawniony do wydawania
ostatecznych werdyktów?
W trakcie gry bramkarz gości wyrzucił piłkę poza pole karne do
współpartnera będącego w kole środkowym, a zaraz potem skomentował
pracę sędziów słowami: ”Czy oni są ślepi dzisiaj?!!”. Opisz dokładnie
postępowanie sędziego, wiedząc że bramkarz był wcześniej napomniany.
Drużyna A prowadzi korzystną akcję do zdobycia bramki. Jeden z
zawodników drużyny B doznaje samoistnej lekkiej kontuzji. Mimo tego
sędzia nie przerwał gry, czy słusznie?
Bramkarz gospodarzy piąstkuje piłkę będącą na linii bramkowej we własnym
polu karnym. Piłka ta przypadkowo trafia w rękę napastnika gości i
bezpośrednio wpada do bramki. Podaj decyzję sędziego.
Jeżeli zawodnik przebywający poza polem gry popełnia przewinienie na
osobie funkcyjnej własnej drużyny to czy sędzia podyktuje rzut wolny
pośredni z linii ograniczającej pole gry z miejsca najbliższego przewinieniu?
Czy zawodnik może zamienić się funkcją z bramkarzem w trakcie gry jeśli
poinformuje o tym sędziego?
Czy jeżeli piłka przypadkowo dotknie konstrukcji zadaszenia podczas
zawodów rozgrywanych pod balonem, sędzia przerwie grę i wznowi ją
rzutem sędziowskim?
Czy jeżeli drużyna nie ma kierownika przyjmuje się, że jego funkcję pełni
trener?
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