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Concurs pentru promovare in Liga 3
- ARBITRI ASISTENTI -

Testare Teoretica (A)
Bucuresti, 16.04.2014

Intrebari
1. Mingea paraseste terenul de joc departe de arbitrul asistent, iar acesta nu stie carei echipe ii revine aruncarea
de la margine. Cum trebuie sa procedeze?
2. Un jucator aflat la 30 de metri de poarta adversa este sanctionat pentru ofsaid. Cum va fi reluat jocul?
3. Este permis ca un coechipier cu executantul sa se afle in pozitie afara din joc la executarea unei lovituri de
pedeapsa? Motivati raspunsul.
4. Ce trebuie sa semnalizeze arbitrul asistent, atunci cand o minge de arbitru este trimisa cu piciorul direct in
poarta adversa?
5. Dupa ce arbitrul a dat semnalul de executare a unei lovituri de pedeapsa si inainte ca mingea sa fie in joc,
jucatorul executant incalca Legile Jocului. Cum trebuie sa procedeze arbitrul in aceasta situatie?
6. Arbitrul asistent semnalizeaza ofsaid insa nu e vazut de catre arbitru, iar mingea intra in poarta. Jocul se reia
cu lovitura de incepere si in acest moment arbitrul observa semnalizarea arbitrului asistent. Cum trebuie sa
procedeze arbitrul in continuare?
7. Mingea fiind in joc, un aparator incearca sa o opreasca cu mana sa nu intre in poarta. Reuseste sa o atinga cu
mana insa mingea intra in poarta. Ce decizie ia arbitrul?
8. Se inscrie un gol. In acest moment arbitrul vede semnalizarea arbitrului asistent. Acesta din urma il
informeaza ca inainte cu cateva secunde ca mingea sa intre in poarta, portarul echipei autoare a golului a lovit
un adversar in propria suprafata de pedeapsa. Cum va proceda arbitrul?
9. Inainte de inceperea jocului, o echipa constata ca nici unul dintre portarii inscrisi in raportul de arbitraj nu
este apt pentru a participa la joc. Ce precizeaza ROAF-ul in situatia in care raportul de arbitraj a fost completat,
semnat de ambele echipe si returnat arbitrului?
10. Cate minute trebuie sa astepte arbitrul in cazul in care clubul organizator nu asigura numarul minim de
mingi, conform ROAF, pentru ca jocul sa se poata desfasura?
11. Conform Legii 4, echipamentul de baza al fiecarui jucator se compune din:
12. Un arbitru asistent poate sa permita unui jucator accidentat sa revina pe terenul de joc? Motivati raspunsul.
13. Sub rezerva deciziei contrare a arbitrului, arbitrii asistenti au obligatia sa semnalizeze:
14. Enumerati cele 7 greseli comise din neglijenta, imprudenta sau cu o forta excesiva pentru care se acorda o
lovitura libera directa, conform Legii 12.
15. In cazul executarii loviturilor din punctul de pedeapsa, un arbitru asistent trebuie sa se plaseze la intersectia
liniei de poarta cu linia suprafetei de poarta. Principala sa obligatie este sa observe daca mingea depaseste linia
de poarta. Cum trebuie sa procedeze in aceasta situatie?
16. Cum trebuie sa procedeze arbitrul asistent, atunci cand un gol a fost inscris si nu este nicio indoiala
referitoare la aceasta decizie?
17. Conform Legii 11, un jucator nu este in pozitie afara din joc daca:
18. Care sunt modurile de reluare a jocului in care executantul trebuie sa trimita mingea cu piciorul numai spre
inainte?
19. Mingea este afara din joc atunci cand a depasit in intregime linia de poarta sau linia de margine, pe pamant
sau in aer, sau cand jocul a fost oprit de catre arbitru. Cand se considera ca mingea este in joc?
20. In contextul Legii 11 ce inseamna “intervenind in joc”?

