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Intrebari

1. In timpul executarii primei lovituri din punctul de pedeapsa pentru departajare, mingea se sparge in
momentul contactului cu bara transversala, iar dupa aceea cade pe linia portii. Cum trebuie sa procedeze
arbitrul?

2. Se executa o minge de arbitru, la marginea suprafetei de pedeapsa. Dupa ce mingea atinge pamantul,
jucatorul echipei aflate in atac o preia cu piciorul, dupa care o trimite direct in poarta adversa. Care este decizia
arbitrului?

3. Unul dintre arbitrii asistenti este lovit de un obiect aruncat de un spectator. Ce decizie trebuie sa ia arbitrul in
acest caz?

4. Se executa o lovitura de la poarta. Datorita unui vant puternic mingea ajunge direct in poarta. Ce decizie ia
arbitrul?

5. In minutul 89, la scorul de 0-0, arbitrul se grabeste si acorda gol inainte ca mingea sa fi depasit in intregime
linia portii. Realizeaza insa imediat ca a facut o eroare. Ce trebuie sa faca in continuare?

6. Un jucator aparator aflat in propria suparafata de pedeapsa joaca mingea cu mana in afara acesteia, in
interiorul arcului de cerc care are ca centru punctul loviturii de pedeapsa, impiedicand un adversar sa intre in
posesia ei. Cum trebuie sa procedeze arbitrul?

7. In timp ce mingea este in joc la centrul terenului doi adversari se iau la bataie in suprafata de pedeapsa. Nici
unul dintre arbitri nu a vazut cine a lovit primul. Cum va proceda arbitrul?

8. In timp ce mingea se afla in bratele portarului coechipier, un jucator aparator aflat in afara terenului de joc
pentru a primi ingrijiri medicale, la cativa metri de propria poarta, arunca puternic cu gheata intr-un atacant
advers intrat in suprafata de pedeapsa. Cum trebuie sa procedeze arbitrul?

9. Ce echipe au dreptul sa efectueze maxim patru inlocuiri pe toata durata jocului, conform ROAF?

10. Conform ROAF, terenul de joc este impracticabil daca se afla in una din urmatoarele situatii:

11. Dupa marcarea unui gol, arbitrul isi da seama, inainte de reluarea jocului, ca o persoana in plus se afla pe
terenul de joc in momentul inscrierii golului. In ce conditii arbitrul trebuie sa valideze golul?

12. In ce conditii un jucator trimis de catre arbitru sa-si puna in ordine echipamentul poate reveni pe terenul de
joc?

13. In ce conditii se acorda o lovitura de pedeapsa, conform Legii 14?

14. Cum trebuie sa procedeze arbitrul, daca un jucator inlocuitor intra pe terenul de joc in locul unui jucator, la
inceputul jocului, fara ca arbitrul sa fie informat de aceasta modificare?

15. Enumerati greselile prevazute in Legea 12, cu exceptia celor comise de portar, pentru care se acorda o
lovitura libera indirecta echipei adverse.

16. Jucarea mingii cu mana presupune actul deliberat al jucatorului care intra in contact cu mingea atingand-o
cu mana sau bratul. Arbitrul trebuie sa ia in considerare urmatoarele:

17. Cand un jucator se face vinovat de fault grosolan?

18. In ce conditii un jucator poate inlocui portarul?

19. Definiti “imprudenta”. Este necesara o sanctiune disciplinara?

20. Ce prevede Legea 7 cu privire la pauza dintre reprize?


