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.

Kiedy dojdzie do kilku przewinień w tym samym czasie, sędzia karze za
cięższe przewinienie, biorąc pod uwagę:
A. sankcję dyscyplinarną
B. dotkliwość ataku fizycznego
C. sposób wznowienia gry
D. atmosferę zawodów
E. taktyczne konsekwencje przewinień
Zawodnik przypadkowo zgubił buta, jednak kontynuował udział w akcji
i zdobył bramkę dla drużyny przeciwnej, zagrywając piłkę niedokładnie
stopą bez buta. Co postanowi sędzia?
Zawodnik za zgodą sędziego opuścił pole gry, a następnie na nie powrócił
bez zgody sędziego i włączył się do gry przeszkadzając przeciwnikowi,
jednak nie naruszając zapisów Art.12. Podaj decyzję sędziego, jeśli nie
było możliwości zastosowania korzyści.
Przed zawodami delegat nakazał zamianę chorągiewek rożnych drużyny
gospodarzy, gdyż posiadały one logo klubu. Sędzia, mimo uwag delegata,
uznał, że takie chorągiewki są zgodne z Przepisami Gry. Czy słusznie?

2.

3.

4.

5.

Spodenki drużyny gości miały kolor niebieski z żółtym paskiem na końcu
nogawek. Czy sędzia zezwoli w świetle najnowszych przepisów na grę
zawodników w niebieskich podspodenkach?

Oznacz kółkiem
prawidłowy
symbol

A B C D E

3.
Ocena
Komisji

ABCE

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

Br

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

P+

TAK - NIE

TAK

TAK - NIE

TAK

Czy napastnik będący wewnątrz bramki może być uznany za spalonego,
skoro jest poza boiskiem?
Obrońca wykonuje rozmyślne zagrania próbując wybić nogą piłkę lecącą
do jego bramki po strzale jednego z napastników. Czyni to na tyle
skutecznie, że piłka nie wpada do bramki, ale trafia w innego z
napastników, będącego przez cały czas na pozycji spalonej i przekracza
linię bramkową poza bramką. Podaj decyzję sędziego.

TAK - NIE

TAK

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

P

8.

Czy skarpetka zastosowana pod uciętą skarpetę (getrę) musi być tego
samego koloru co getra, która ją zakrywa?

TAK - NIE

NIE

9.

Wykonawca rzutu wykonuje zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki, bo
wykonywanie zwodów taktycznych w trakcie dobiegania do piłki jest
dozwolone, a z wykonanego rzutu piłka wpada bezpośrednio do bramki.
Podaj decyzję sędziego.

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

6.
7.

10. W momencie wykonania wrzutu piłki wrzucający zwrócony był twarzą do
pola gry, miał część każdej stopy na linii bocznej poza linią boczną
i wrzucał piłkę obiema rękoma zza i nad głową, z miejsca, w którym piłka
opuściła pole gry. Bezpośrednio z wrzutu piłka wpadła do bramki
przeciwnika. Podaj decyzję sędziego.

A B C D

P+

Rb
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TAK - NIE

NIE

12. Czy to prawda, że dłonie i ręce wszystkich zawodników, włącznie
z bramkarzem, są brane pod uwagę przy ocenie pozycji spalonej?

TAK - NIE

NIE

13. Czy chorągiewki w barwach jasnych oraz drzewcu wysokości 1,60 m
z nieostro zakończonym wierzchołkiem, są zgodne z Przepisami Gry?

TAK - NIE

TAK

A B C D E

ABE

Lp.

Pytanie

11. W czasie gry chorągiewka rożna została złamana przez zawodnika
w wyniku podjętej interwencji obronnej. Piłka pozostała na polu gry,
a wykorzystując zagranie obrońcy napastnik przejął tę piłkę i zdobył
bramkę. Sędzia asystent zasygnalizował sędziemu, że przed zdobyciem
bramki chorągiewka była złamana. Na podstawie tej informacji sędzia
nie uznał bramki i grę wznowił rzutem sędziowskim z linii pola
bramkowego, równoległej do linii bramkowej w miejscu najbliższym
miejsca wyjścia piłki poza linię bramkową. Czy postąpił zgodnie
z zaleceniami i Przepisami Gry?

14. Rzut karny jest rozstrzygnięty, gdy piłka:
A. przestanie się poruszać,
B. wyjdzie poza pole gry,
C. zostanie odbita od słupka, poprzeczki lub bramkarza,
D. sędzia przerwie grę dając przypadkowy sygnał gwizdkiem,
E. sędzia przerwie grę za naruszenie Przepisów.
15. Wykonawca rzutu wykonuje zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki, bo
wykonywanie zwodów taktycznych w trakcie dobiegania do piłki jest
dozwolone, a w tym samym czasie obrońcy wbiegają przedwcześnie w
pole karne. Z wykonanego rzutu piłka wpada bezpośrednio do bramki.
Podaj decyzję sędziego.

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

16. Zawodnik poza polem karnym w sposób nieostrożny naruszył przepis
Art. 12 w odniesieniu do przeciwnika, który jednocześnie bierze aktywny
udział w grze w rozumieniu Art.11. Podaj decyzję sędziego.

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

17. Czy Przepisy Gry stanowią, że zawsze zawodnik drużyny broniącej
opuszczający pole gry bez zgody sędziego będzie, dla oceny spalonego,
uważany za znajdującego się na własnej linii bramkowej lub linii bocznej,
aż do najbliższej przerwy w grze lub do momentu, gdy drużyna broniąca
zagra piłkę w kierunku linii środkowej i opuści ona pole karne?
18. Zawodnik wykonał rzut karny przed sygnałem gwizdkiem sędziego,
a piłka opuściła pole gry przez linię bramkową poza bramką. Decyzja
sędziego?
19. Napastnik będący na pozycji spalonej wewnątrz pola bramkowego
w wyniku dośrodkowania przemieszcza się za piłką i na wysokości łuku
pola karnego zagrywa piłkę głową. Sędzia asystent zasygnalizował
spalonego, a sędzia przerwał grę. Następnie nakazał wznowić ją
z miejsca, w którym zaistniała pozycja spalona. Czy słusznie?
20. Każda z drużyn odpowiedzialna jest za ustalenie kolejności wykonywania
rzutów z punktu karnego z zawodników, którzy dopuszczeni są do ich
wykonywania. O wybranej kolejności sędziego informuje:
A. kierownik drużyny
B. kapitan drużyny
C. nie ma takiego obowiązku
D. kapitan drużyny, ale tylko o pierwszych pięciu wykonawcach.

TAK - NIE

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

P+

B

TAK

J

TAK - NIE

NIE

A B C D

C
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21. Piłkę zmierzającą do bramki gości stara się wybić masażysta tej drużyny,
który wcześniej udzielał pomocy medycznej bramkarzowi i zauważył, że
nikt inny nie będzie w stanie zapobiec utracie bramki. Masażysta czyni to
skutecznie, kopiąc piłkę, jednak ta mimo tej interwencji wpada do bramki.
Sędzia asystent, znając zapisy najnowszych zmian w Przepisach Gry nie
sygnalizował naruszenia przepisów i potwierdził sędziemu prawidłowość
zdobycia bramki. Co uczyni sędzia?
22. W trakcie wykonywania rzutu karnego bramkarz narusza Przepisy Gry,
a bramka nie została zdobyta. Podaj decyzję sędziego.

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

23. W rozgrywkach młodzieżowych napastnik tak niefortunnie wykonał rzut
rożny, że piłka niesiona wiatrem trafiła bezpośrednio do jego bramki.
Podaj decyzję sędziego.

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

24. Zawodnik opuścił boisko za zgodą sędziego dla poprawienia ubioru. Po
zmianie spodenek, sprawdzeniu ubioru przez sędziego technicznego
oraz poinformowaniu sędziego przez system komunikacji, że nowy ubiór
zawodnika wypełnia wszelkie zapisy Art.4, sędzia zezwolił zawodnikowi
na wejście na pole gry przez linię boczną zaraz po uzyskaniu tej
informacji – mimo że gra była w toku. Czy postąpił słusznie?
25. Napastnik gospodarzy znajdował się na linii środkowej boiska, jednak
w momencie podania do niego piłki przez współpartnera jego ręka w
wyniku naturalnego ruchu związanego z biegiem, znajdowała się nad
połową przeciwnika. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli na połowie
gości znajdował się tylko ich bramkarz, a napastnik przejął piłkę i biegnie
z nią w kierunku linii bramkowej z realną szansą na zdobycie bramki?
26. W czasie wykonania rzutu karnego sędzia asystent musi zająć pozycję:
A. na przecięciu linii bramkowej z linią pola karnego, gdy nie ma
dodatkowych sędziów asystentów (DSA)
B. w kole środkowym, gdy są DSA
C. na wysokości punktu karnego, gdy jest DSA
D. na przecięciu linii bramkowej z linią pola bramkowego, gdy nie ma
DSA
27. Zawodnik drużyny atakującej w celu uniknięcia spalonego opuścił pole
gry i pozostał poza nim, sygnalizując, że nie bierze aktywnego udziału
w grze. Jednak po chwili, widząc, że jego drużyna jest ciągle
w posiadaniu piłki, powraca na pole gry zza linii bramkowej i bierze
aktywny udział w grze. Podaj decyzję sędziego.
28. Czy jest możliwe, aby zawodnik wyłączony z wykonywania rzutów
z punktu karnego w celu zrównania liczby zawodników, mógł powrócić do
ich wykonywania po rozpoczęciu procedury wykonywania rzutów ?
29. Przed rozpoczęciem serii rzutów z punktu karnego sędzia w obecności
dwóch kapitanów dokonał wyboru bramki, na którą będą wykonywane
rzuty, a następnie przeprowadził losowanie, które wyłoniło drużynę, która
jako pierwsza wykona rzut. Jeżeli do postępowania sędziego obie
drużyny nie wnoszą uwag, to czy można uznać je za prawidłowe
postępowanie?
30. Piłka, która jednoznacznie porusza się w kierunku linii bocznej boiska,
odbija się od sędziego asystenta i pozostaje na polu gry. Podaj decyzję
sędziego.

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

TAK - NIE

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

A B C D

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

J+

R

TAK

G

AC

P

TAK - NIE

NIE

TAK - NIE

NIE

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

G

