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1. Conform capitolului “Interpretarea Legilor Jocului si instructiuni pentru arbitri”, panourile publicitare verticale trebuie amplasate la
cel putin:
A. 1 m de liniile de margine ale terenului de joc; la aceeasi distanta de linia de poarta ca si de adancimea plasei portii, si 2 m de plasa
portii;
B. 1 m de liniile de margine ale terenului de joc; la aceeasi distanta de linia de poarta ca si de liniile de margine, si 1 m de plasa portii;
C. 1 m de liniile de margine ale terenului de joc; la aceeasi distanta de linia de poarta ca si de adancimea plasei portii, si 1 m de
plasa portii;
D. 1.5 m de liniile de margine ale terenului de joc; la aceeasi distanta de linia de poarta ca si de adancimea plasei portii, si 1.5 m de plasa
portii.
2. In timp ce mingea este in joc, un jucator inlocuitor arunca cu un obiect catre un coechipier. Ce sanctiune disciplinara trebuie sa acorde
arbitrul in acest caz?
A. Eliminare pentru comportare violenta, daca jucatorul a aruncat obiectul folosind o forta excesiva;
B. Avertisment pentru comportare nesportiva, daca obiectul nu l-a atins pe coechipier;
C. Nu este nevoie de sanctiune disciplinara, daca obiectul nu si-a atins tinta;
D. Cand se arunca cu un obiect, jucatorul vinovat este intotdeauna eliminat pentru comportare violenta.
3. Arbitrul opreste jocul, pentru ca un jucator inlocuit intra pe terenul de joc. Cum trebuie reluat jocul in aceasta situatie?
A. Cu o LLI in favoarea echipei adverse, care se va executa de pe locul unde se afla mingea in momentul opririi jocului (vezi
Legea 13 – Locul executarii loviturii libere);
B. Cu o minge de arbitru, care se va executa de pe locul unde se afla mingea in momentul opririi jocului;
C. Cu o LLD in favoarea echipei adverse, care se va executa de pe locul unde se afla mingea in momentul opririi jocului (vezi Legea 13
– Locul executarii loviturii libere);
D. Cu o LLI in favoarea echipei adverse, de pe locul unde se afla jucatorul in momentul opririi jocului (vezi Legea 13).
4. 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?
A. Lasa jocul sa continue; avertizeaza pe cei doi jucatori vinovati, pentru comporatare nesportiva; la prima intrerupere a
jocului;
B. Opreste jocul; avertizeaza pe cei doi jucatori vinovati, pentru comportare nesportiva; reia jocul cu lovitura libera indirecta;
C. Opreste jocul; avertizeaza pe cei doi jucatori vinovati, pentru comporatare nesportiva; reia jocul cu lovitura de pedeapsa;
D. Opreste jocul; avertizeaza pe cei doi jucatori vinovati; reia jocul cu minge de arbitru.
5. 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?
A. Anuleaza golul; va relua jocul cu o minge de arbitru, de pe linia suprafetei de poarta paralela cu linia portii, din punctul cel
mai apropiat de locul unde se afla mingea in momentul opririi jocului.
B. Se consulta cu arbitrul asistent si daca acesta ii confirma ca mingea nu a depasit in intregime linia portii, anuleaza golul;
C. Acorda golul; o echipa nu trebuie sa fie dezavantajata din cauza erorii arbitrului;
D. Acorda golul pentru ca oricum mingea ar fi intrat in poarta.
6. Cand trebuie sa intre brancardierii, cu targa, pe terenul de joc?
A. Doar ca urmare a unui semn din partea arbitrului;
B. De fiecare data cand intra medicul;
C. De fiecare daca cand un jucator este accidentat;
D. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte.
7. Cand incepe si pana cand dureaza autoritatea arbitrului cu privire la sanctiunile disciplinare?
A. Din momentul in care intra pe terenul de joc si pana cand il paraseste, dupa fluierul de final al jocului;
B. Din momentul in care intra pe terenul de joc si pana cand fluiera finalul jocului;
C. De la ora oficiala de incepere a jocului si pana dupa fluierul de final al jocului;
D. De cand ajunge la stadion si pana cand il paraseste.
8. Se executa o minge de arbitru. Dupa ce atinge pamantul, mingea este trimisa cu piciorul direct spre portar, de catre un coechipier.
Portarul nu ajunge insa la minge, iar aceasta intra in poarta. Care este decizia arbitrului?
A. Repeta mingea de arbitru;
B. Lovitura de la colt;
C. Gol valabil;
D. LLI in favoarea echipei adverse.
9. In care din situatiile de mai jos mingea nu trebuie considerata in joc, dupa ce a fost lovita cu piciorul si s-a miscat?
A. Daca nu a iesit din arcul de cerc la o lovitura de la colt;
B. Daca nu a parasit suprafata de pedeapsa la o lovitura libera;
C. Daca nu a parasit suprafata de pedeapsa la o lovitura de la poarta;
D. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte.
10. Echipa A inscrie un gol. In acel moment arbitrul constata ca echipa respectiva joaca in 12 jucatori. Ce decizie ia arbitrul, daca
marcatorul este unul dintre titulari?
A. Acorda golul;
B. Acorda golul, daca cel de-al 12-lea jucator nu a influentat jocul;
C. Acorda golul, daca cel de-al 12-lea jucator nu a atins deloc mingea de cand a intrat pe terenul de joc;
D. Nu acorda golul.
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11. Atunci cand un jucator aflat in pozitie de ofsaid joaca mingea care revine, e deviata sau respinsa de un adversar care impiedica
inscrierea unui gol, inseamna ca acesta:
A. Influenteaza un adversar;
B. Obtine un avantaj din aceasta pozitie;
C. Intervine in joc;
D. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte.
12. Legea 12 precizeaza faptul ca un jucator inlocuitor trebuie avertizat atunci cand se face vinovat de una din urmatoarele greseli:
A. Protest prin vorba sau gest;
B. Intra sau reintra pe terenul de joc fara permisiunea arbitrului;
C. Incalca cu persistenta Legile Jocului;
D. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte.
13. Un jucator al echipei in aparare executa rapid o LLD din propria suprafata de pedeapsa. Mingea este trimisa direct in poarta adversa.
Ce decizie ia arbitrul daca constata ca, in momentul executarii loviturii, in suprafata de pedeapsa respectiva erau cativa adversari, care nu
au avut timp sa o paraseasca?
A. Nu acorda golul; repeta LLD; conform Legii 13, toti jucatorii echipei adverse trebuie sa se afle in afara suprafetei de pedeapsa
respective pâna când mingea este in joc;
B. Nu acorda golul; avertizeaza aparatorul pentru ca s-a grabit sa execute; repeta LLD;
C. Nu acorda golul; reia jocul cu lovitura de la poarta in favoarea echipei adverse;
D. Acorda golul.
14. Se executa o lovitura de pedeapsa. Executantul trimite mingea usor catre inainte. Dupa ce parcurge aproximativ 30 cm, aceasta este
trimisa direct in poarta adversa de un coechipier al executantului, venit din pozitie regulamentara. Ce decizie ia arbitrul?
A. Avertizeaza ambii jucatori pentru comportare nesportiva; repeta lovitura de pedeapsa;
B. Avertizeaza ambii jucatori pentru comportare nesportiva; reia jocul cu LLI in favoarea echipei adverse, de pe punctul loviturii de
pedeapsa;
C. Gol valabil;
D. Repeta lovitura de pedeapsa.
15. Care dintre circumstantele de mai jos trebuie luate in considerare de catre arbitru, atunci cand decide eliminarea unui jucator vinovat
de impiedicarea inscrierii unui gol sau a unei situatii clare de marcare a unui gol?
A. Probabilitatea de a pastra sau recupera controlul mingii;
B. Pozitia si numarul jucatorilor;
C. Daca greseala a fost facuta cu o forta excesiva;
D. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte.
16. Un atacant trimite mingea puternic, cu piciorul, direct in mana unui aparator aflat pe linia portii, la aproximativ 1.5 m de acesta. In
loc sa intre in poarta, din mana aparatorului, care era lipita de corp, mingea sare in bratele portarului. Cum trebuie sa procedeze arbitrul?
A. Opreste jocul; elimina aparatorul pentru ca impiedica echipa adversa sa inscrie un gol; reia jocul cu lovitura de pedeapsa;
B. Opreste jocul; acorda o lovitura de pedeapsa in favoarea echipei in atac;
C. Opreste jocul; avertizeaza aparatorul pentru comportare nesportiva; reia jocul cu lovitura de pedeapsa;
D. Lasa jocul sa continue.
17. Ce se intampla daca un portar se accidenteaza in timpul executarii loviturilor de departajare si nu mai poate continua?
A. El poate fi inlocuit cu un jucator inlocuitor desemnat cu conditia ca echipa sa nu fi epuizat numarul maxim de inlocuiri
permise de regulamentul competitiei;
B. El poate fi inlocuit numai cu un jucator aflat pe terenul de joc la finalul jocului;
C. El poate fi inlocuit numai cu un jucator inlocuitor desemnat;
D. Acesta nu mai poate fi inlocuit.
18. Arbitrul este obligat sa nu inceapa jocul daca medicul delegat nu se prezinta la teren. Cate minute trebuie sa astepte pana la aparitia
acestuia?
A. Cel putin 15 minute de la ora oficiala la care este programat jocul;
B. Maxim 15 minute de la ora oficiala la care este programat jocul;
C. Maxim 60 minute de la ora oficiala la care este programat jocul;
D. Maxim 30 minute de la ora oficiala la care este programat jocul.
19. Care din urmatoarele persoane au acces la vestiarul arbitrilor inainte de inceperea jocului?
A. Delegatul echipei gazde;
B. Delegatul echipei oaspete;
C. Medicul delegat;
D. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte.
20. Conform ROAF, contestatiile se fac in scris in raportul de arbitraj si se semneaza de catre:
A. Delegatul echipei contestatoare; delegatul echipei adverse; arbitru;
B. Capitanul echipei contestatoare; capitanul echipei adverse; arbitru;
C. Orice oficial al echipei contestatoare; orice oficial al echipei adverse; arbitru;
D. Delegatul sau capitanul echipei contestatoare; delegatul sau capitanul echipei adverse, arbitru.

Bibliografie: Legile Jocului si ROAF
Nota: Fiecare din cele 20 de intrebari are 4 variante de raspuns. Unul singur se considera corect (ex: acolo unde primele 3 raspunsuri
sunt corecte se va alege varianta “D. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte.” Celelalte 3 nu se vor bifa!).

