TEST KS PZPN - OLECKO 2016
IMIĘ I NAZWISKO

LICZBA PUNKTÓW

EGZAMIN TEORETYCZNY
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.

Pytanie

1.

Które z poniższych punktów stanowią, iż sędzia musi napomnieć zawodnika
podczas wykonywania rzutu karnego:
A. Współpartner zidentyfikowanego wykonawcy rzutu karnego wykona rzut
B. Wykonawca rzutu wykonuje zwody taktyczne podczas dobiegania do piłki
C. Bramkarz narusza przepisy, a bramka zostaje zdobyta
D. Piłka z rzutu karnego zostanie zagrana do tyłu
E. Wykonawca rzutu wykonuje zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki
Co postanowi sędzia, jeśli przeciwnik znajdujący się 2 metry od wykonawcy
wrzutu w sposób nieprzepisowy przeszkadza lub rozprasza wykonawcę wrzutu,
a wrzut został wykonany?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

W wyniku kontry napastnik znalazł się na 20. metrze od bramki przeciwka
w bocznym sektorze boiska z tendencją poruszania się w kierunku bramki.
Obrońca będąc przedostatnim zawodnikiem drużyny broniącej (drugim był
bramkarz; pozostali obrońcy nie mieli szans na skuteczną interwencję), chcąc
odebrać piłkę przeciwnikowi, łapie go wpół i przewraca, skutecznie
przerywając akcję. Jakie decyzje podejmie sędzia?
Czy w myśl aktualnie obowiązujących Przepisów Gry zawodnik, który przeszkadza
przeciwnikowi w poruszaniu się i nie dochodzi przy tym do kontaktu między
zawodnikami będzie ukarany przez sędziego rzutem wolnym bezpośrednim?
Czy prawdziwa jest definicja mówiąca, iż tylko atak nogami, który naraża na
niebezpieczeństwo zawodnika drużyny przeciwnej winien być traktowany jako
poważny, rażący faul?
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?
Bramkarz znajdujący się na 7. metrze własnego pola karnego (w świetle bramki),
chcąc zablokować strzał napastnika, czyni to tak nieudolnie, iż podstawia mu
nogę, przez co pozbawia tego zawodnika możliwości zdobycia bramki. Jakie
decyzje podejmie sędzia?
Zawodnik został usunięty przez sędziego w związku z naruszeniem Art. 4
Przepisów Gry. Zawodnik ten usunął wszelkie nieprawidłowości i zgłosił chęć
powrotu do gry. Czy sędzia postąpił słusznie, kiedy po sprawdzeniu tego
zawodnika przez sędziego bramkowego wyraził zgodę na powrót tego zawodnika
w czasie, gdy toczy się gra?
Żółta kartka w związku z rozmyślnym zagraniem piłki ręką musi być pokazana, gdy
zawodnik:
A. zagra piłkę ręką w celu przeszkodzenia lub przerwania korzystnej akcji.
B. uniemożliwia przeciwnikowi wejście w posiadanie piłki.
C. zagrywa piłkę ręką, usiłując w ten sposób zdobyć bramkę.
D. podejmuje nieudaną próbę pozbawienia przeciwnika bramki.
Sędzia posiada uprawnienia do stosowania sankcji dyscyplinarnych:
A. podczas serii rzutów z punktu karnego
B. w trakcie trwania meczu
C. w czasie przedmeczowej inspekcji boiska
D. w trakcie przerwy przed dogrywką.

Oznacz kółkiem
prawidłowy
symbol

1.
Ocena
Komisji

A B C D E

AE

G B P K J S
Br W R Z Rb
++++++++
++++++++

P+

G B P K J S
Br W R Z Rb
++++++++
++++++++

B ++

TAK - NIE

NIE

TAK - NIE

NIE

TAK - NIE

TAK

G B P K J S
Br W R Z Rb
++++++++
++++++++

K+

TAK - NIE

TAK

A B C D

ACD

A B C D

ABCD
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11.

Zawodnik został wykluczony przez sędziego z gry przed rozpoczęciem zawodów,
gdy protokół z składem tego zespołu był już dostarczony do sędziego. Sędzia
wyraził zgodę, by zawodnik rezerwowy zastąpił wykluczonego zawodnika.
Poinformował także kierownika drużyny, iż może on dokonać uzupełnienia
składu o kolejnego zawodnika rezerwowego oraz że to zdarzenie nie pomniejszy
liczby wymian. Czy postępowanie sędziego było zgodne z Przepisami Gry?
W myśl Art. 14, rzut karny wykonywany dla wyłonienia zwycięzcy meczu uważa
się za rozstrzygnięty, gdy:
A. piłka odbije się od słupka bądź poprzeczki
B. piłka wyjdzie poza pole gry
C. piłka przestaje się poruszać
D. Sędzia przerwie grę z tytułu jakiegokolwiek naruszenia przepisów gry
Zawodnik gości przed własnym polem karnym wykonał na nogi przeciwnika
wślizg, który przekraczał granicę użycia akceptowalnej siły i zagrażał
bezpieczeństwu przeciwnika. Sędzia przerwał grę, wezwał natychmiast pomoc
medyczną i jednocześnie wykluczył winnego zawodnika z gry. Ponadto sędzia
stwierdził, iż z uwagi na fakt, iż udzielanie pomocy medycznej powoli dobiega
końca, pozwolił kontuzjowanemu zawodnikowi pozostać na polu gry. Czy miał
takie uprawnienia?
Sędzia zobowiązany jest do wykluczenia zawodnika z tytułu gwałtownego,
agresywnego zachowania, gdy:
A. zawodnik uderza kogokolwiek w głowę lub w twarz czyniąc to przy użyciu
dłoni lub ręki, a siła uderzenia była minimalna
B. zawodnik używa nieproporcjonalnej siły bądź brutalności w stosunku do
zawodnika drużyny przeciwnej, kiedy walczą o piłkę
C. zawodnik uderza kogokolwiek w głowę lub w twarz, czyniąc to przy użyciu
dłoni lub ręki
D. zawodnik używa bądź próbuje użyć nieproporcjonalnej siły bądź brutalności
w stosunku do zawodnika drużyny przeciwnej, kiedy nie walczą o piłkę
E. zawodnik rezerwowy rzuca przedmiotem (w tym piłką) w przeciwnika (bądź
inną osobę) z użyciem nieproporcjonalnej siły.
Sędzia zdecydował się zastosować korzyść, mimo iż zawodnik drużyny broniącej
mający na swoim koncie ŻK, zaatakował nierozważnie ciałem przeciwnika. Jakie
decyzje podejmie sędzia, jeżeli w wyniku zastosowania korzyści drużyna
poszkodowanego zawodnika znajdzie się w sytuacji realnej do zdobycia bramki,
jednak strzał współpartnera został obroniony przez bramkarza, a piłka wyszła
poza linię bramkową?
Zawodnik drużyny broniącej chcąc zablokować piłkę, by nie dopuścić do jej
przechwycenia przez napastnika, wykonał wślizg. Zrobił to jednak w sposób
nieuważny – piłki nie zagrał, lecz podstawił temu napastnikowi nogę, powodując
jego upadek. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeśli zdarzenie miało miejsce na linii
łuku pola karnego, a napastnik, gdyby nie faul, miałby realną szansę na zdobycie
bramki?
Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że „parada obronna” ma miejsce wtedy, gdy
zawodnik próbuje wybić piłkę lecącą do bramki lub bardzo blisko bramki i używa
do tego jakiejkolwiek części ciała z wyłączeniem rąk (poza bramkarzem we
własnym polu karnym)?
W wyniku akcji w polu karnym napastnik znalazł się w bramce drużyny
przeciwnej. Z uwagi na fakt, iż jego drużyna nadal miała szansę na zdobycie
bramki, postanowił zostać w tym miejscu do końca tej akcji. Jednakże po chwili
zaczął słownie rozpraszać uwagę bramkarza, który znajdował się na linii pola
bramkowego. Co postanowi sędzia?
Czy sędzia musi być poinformowany o numerach zawodników oraz o kolejności,
w jakiej zawodnicy będą wykonywali rzuty z punktu karnego w celu wyłonienia
zwycięzcy meczu?
Jaka będzie decyzja sędziego, gdy bramkarz we własnym polu karnym
nierozważnym atakiem na piłkę pozbawia zawodnika drużyny przeciwnej realnej
szansy na zdobycie bramki:
A. K ++
B. P +
C. P ++
D. K +

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Oznacz kółkiem
prawidłowy symbol

Ocena
Komisji

TAK - NIE

NIE

A B C D

BCD

TAK - NIE

TAK

A B C D E

CDE

G B P K J S
Br W R Z Rb
++++++++
++++++++

R +, ++

G B P K J S
Br W R Z Rb
++++++++
++++++++

B++

TAK - NIE
G B P K J S
Br W R Z Rb
++++++++
++++++++

TAK

P+

TAK - NIE

NIE

A B C D

D
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Ocena
Komisji

21.

Czy w myśl Przepisów Gry wszystkie rzuty wolne wykonywane są z miejsca,
w którym doszło do przewinienia?

TAK - NIE

NIE

22.

Po wykonaniu rzutu wolnego z bocznego rejonu boiska piłka zmierzała w okolice
punktu karnego przeciwnika. Spóźniony obrońca przegrał walkę o pozycję
z napastnikiem i nie widząc innej możliwości na uchronienie swojej drużyny
przed 100% bramką pchnął będącego w powietrzu napastnika składającego się
do strzału. Jakie decyzje winien podjąć sędzia?

G B P K J S
Br W R Z Rb
++++++++
++++++++

Bramkarz, chcąc szybko wprowadzić piłkę do gry z rzutu od bramki, decyduje się
to zrobić, kiedy w polu karnym znajdują się jeszcze zawodnicy obu drużyn. Po
wprowadzeniu piłki do gry, zostaje ona zagrana ponownie przez wykonawcę
rzutu od bramki. Jakie decyzje zespołowe oraz sankcje dyscyplinarne podejmie
sędzia?

G B P K J S
Br W R Z Rb
++++++++
++++++++

23.

24.

Czy może zaistnieć sytuacja, kiedy wyłączony wcześniej z wykonywania rzutów
z punktu karnego zawodnik będzie mógł w nich ponownie uczestniczyć?

25.

Napastnik mający na swoim koncie napomnienie, znajduje się w sytuacji 100%
do zdobycia bramki i oddaje strzał na bramkę. Piłkę zmierzającą do bramki
rękoma odbija obrońca. Zanim sędzia zdążył zareagować, ten sam napastnik
dobija piłkę i zdobywa bramkę. Następnie opuszcza pole gry i w rejonie
ogrodzenia fetuje jej zdobycie, poprzez układy choreograficzne. Podaj procedurę
postępowania sędziego, jeśli uznał, że fetowanie to nie doprowadziło do
nadmiernej straty czasu.

26.

Czy wszyscy pozostali sędziowie pomagają sędziemu przy ocenie przewinień
oraz naruszeń Przepisów, które widzą lepiej niż sędzia?

27.

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?

28.

29.

30.

Sędzia podyktował rzut karny. Przeprowadził też całą procedurę, zgodną
z zapisami Art. 14. Po sygnale na wykonanie rzutu karnego rzut ten został
wykonany przez innego zawodnika niż pierwotnie zidentyfikowany, a piłka
została obroniona przez bramkarza i pozostała na polu gry. Sędzia przerwał grę,
podyktował rzut wolny pośredni i ukarał napomnieniem zawodnika, który miał
wykonywać rzut karny. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe?
Sędzia dolicza podczas każdej części zawodów cały stracony czas gry tylko
z powodu:
 wymian zawodników
 sankcji dyscyplinarnych
 marnowania czasu gry
 każdego innego powodu, łącznie ze znaczącymi opóźnieniami
wznowienia gry
Czy prawdą jest, że żaden rodzaj reklamy, stałej lub świetlnej, nie może być
umieszczany na polu gry, siatkach bramkowych i powierzchniach ograniczonych
siatkami bramkowymi, w obrębie strefy technicznej lub w odległości od 1 metra
od linii bocznej i 3 metrów od linii bramkowej?

TAK - NIE
G B P K J S
Br W R Z Rb
++++++++
++++++++

TAK - NIE
G B P K J S
Br W R Z Rb
++++++++
++++++++

K++

P

TAK

BR+

NIE

K++

TAK - NIE

NIE

TAK - NIE

NIE

TAK - NIE

NIE

