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1. Dupa executarea unei lovituri de pedeapsa, in drumul sau catre poarta mingea este atinsa de un corp strain.
Ce decizie ia arbitrul?
2. Dupa executarea unei lovituri de pedeapsa, mingea revine la executant, care o atinge cu mana in mod voit,
impiedicand un adversar sa intre in posesia ei. Cum trebuie sa procedeze arbitrul?
3. Un jucator inlocuitor aflat la incalzire in spatele propriei porti intra pe terenul de joc, crezand ca nu este vazut
de catre arbitru, fara insa a comite vreo alta greseala. Totusi, acesta il vede si opreste imediat jocul. Cum va
proceda arbitrul in continuare?
4. Executantul unei lovituri libere indirecte din suprafata de pedeapsa adversa ridica mingea cu amandoua
picioarele simultan, incercand sa-i deruteze pe cei aflati in zid. Mingea ajunge la un coechipier al acestuia, care
reuseste sa inscrie un gol. Ce decizie trebuie sa ia arbitrul?
5. Un atacant scapat singur spre poarta adversa este urmarit de doi adversari. Primul ii pune piedica, dar pentru
ca atacantul reuseste sa pastreze controlul mingii arbitrul acorda avantaj. Dupa cativa metri, atacantul intra in
suprafata de pedeapsa unde este oprit de cel de-al doilea aparator, care il tine de tricou. Cum trebuie sa
procedeze arbitrul?
6. Un jucator aflat in propria suprafata de pedeapsa opreste o situatie clara de inscriere a unui gol, jucand de o
maniera periculoasa, dar fara a atinge adversarul. Ce decizie ia arbitrul?
7. In timpul pauzei dintre reprize un jucator face schimb de echipament cu portarul, fara sa informeze arbitrul.
In minutul 46, noul portar prinde mingea in brate, in propria suprafata de pedeapsa, moment in care arbitrul isi
da seama de schimbare. Cum trebuie sa procedeze in aceasta situatie?
8. In timp ce mingea este in joc, un jucator aflat in propria suprafata de pedeapsa arunca puternic cu un obiect
intr-un adversar care se afla la 3 metri de el, in afara terenului de joc, pentru a primi ingrijiri medicale. Cum
trebuie sa procedeze arbitrul?
9. Ce obligatii are arbitrul in cazul in care una dintre echipe solicita verificarea identitatii unor jucatori pe motiv
de substituire?
10. Conform ROAF, terenul de joc este neregulamentar in urmatoarele situatii:
11. Ce prevede Legea 3 cu privire la eliminarea jucatorilor sau a jucatorilor inlocuitori?
12. Enumerati greselile prevazute in Legea 12 pentru care si tentativa poate duce la acordarea unei lovituri
libere directe.
13. Ce este lovitura de incepere?
14. Unde trebuie sa se afle toti jucatorii, cu exceptia executantului si a portarului advers, la executarea unei
lovituri de pedeapsa?
15. Fiecare repriza trebuie prelungita pentru a se recupera tot timpul pierdut din cauza:
16. Cum se va relua jocul, dupa ce a fost oprit de arbitru pentru a acorda un avertisment unui jucator care a
incalcat Legea 4?
17. Ce inseamna “forta excesiva” si cum se sanctioneaza disciplinar?
18. Care sunt circumstantele pe care trebuie sa le ia in considerare arbitrul atunci cand decide eliminarea unui
jucator vinovat de impiedicarea inscrierii unui gol sau a unei situatii clare de marcare a unui gol?
19. La executarea unei mingi de arbitru, dupa ce atinge pamantul, mingea este trimisa cu piciorul direct in
poarta. Ce decizie ia arbitrul?
20. Cand incepe si pana cand dureaza autoritatea arbitrului cu privire la sanctiunile disciplinare?

