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Liczba punktów

LEGENDA:
G – grać dalej
B – rzut wolny bezpośredni
P – rzut wolny pośredni
K – rzut karny

J – jeszcze raz
S – rzut sędziowski
Br – bramka
W – wrzut

R – rzut rożny
TAK / NIE
Z
– zakończenie
+ – napomnienie
Rb – rzut od bramki
++ – wykluczenie
A, B, C, D, E – wpisz wszystkie poprawne warianty
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1.

Po gwizdku na wykonanie rzutu karnego do piłki podbiegł współpartner
wykonawcy i wykonał rzut. Bramkarz tuż przed kopnięciem piłki całkowicie
opuścił linię bramkową i wyczuwając intencje strzelającego wybił piłkę na rzut
rożny.
Widząc toczącą się w pobliżu własnego pola karnego akcję drużyny przeciwnej
zawodnik rezerwowy zerwał się z ławki i wbiegł na boisko, kierując się w
kierunku akcji. W pogoni za nim ruszył zawodnik rezerwowy drużyny
przeciwnej i uderzył go dłonią w głowę, zanim dobiegł on do strefy, w której była
toczona akcja. Uderzony zawodnik przewrócił się, a sędzia przerwał grę i uznał,
że siła uderzenia była minimalna.
Wykonawca rzutu rożnego potknął się i upadając goleniem zagrał piłkę. Piłka
opuściła pole rożne i przejął ją zawodnik drużyny przeciwnej.
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Tuż po zdobyciu bramki przez drużynę A sędzia zauważył, że na boisku, w kole
środkowym, znajduję się dwóch zawodników rezerwowych drużyny B i jeden B +, +, +
drużyny A.
Sędzia podążając za korzystną akcją drużyny zderzył się z obrońcą drużyny
przeciwnej. Spowodowało to, że napastnik drużyny A znalazł się sam na sam z
G
bramkarzem.
Bramkarz złapał piłkę zagraną w pole karne przez napastnika drużyny
przeciwnej. Widząc, że bramkarz drużyny przeciwnej opuścił bramkę i stoi poza
własnym polem karnym rzucił mocno piłkę w kierunku bramki przeciwników.
Br
Piłka niesiona silnym wiatrem wpadła do tej bramki, mimo rozpaczliwej
interwencji bramkarza, któremu udało się jedynie dotknąć piłkę.
Bramkarz, który otrzymał już napomnienie wymienił się koszulką z obrońcą i
ruszył w kierunku akcji prowadzonej przez drużynę przeciwną. Sędzia to
P +, +, ++
zauważył, mimo że obserwował akcję drużyny przeciwnej, która miała
wszystkie cechy akcji korzystnej.
Napastnik z pozycji spalonej wystartował w celu przejęcia piłki, która zmierzała
w kierunku linii końcowej. Było jednak oczywiste, że nie ma szansy na jej
G
przejęcie przed opuszczeniem przez nią pola gry. Sędzia stwierdził, że żaden z
współpartnerów nie miał szans na włączenie się do akcji i przejęcie piłki. Stali
oni i z odległości obserwowali pogoń napastnika za piłką.
Jedna z drużyn prowadziła korzystną akcję i wtedy sędzia techniczny
poinformował sędziego, że trener tej drużyny właśnie zignorował jego
G
polecenie.

10 Sędzia odgwizdał przewinienie, które pozbawiło zawodnika drużyny atakującej
realnej szansy na zdobycie bramki. Zanim sędzia rozpoczął procedurę
wykluczenia zawodnika drużyny przeciwnej inny zawodnik drużyny atakującej
zdecydował się na szybkie wznowienie rzutu wolnego, tak, że jego
współpartner, do którego trafiła piłka, po minięciu obrońcy znalazł się sam na
sam z bramkarzem.
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11 Sędzia zarządził rzut wolny bezpośredni z pola karnego, tuż przy linii pola
bramkowego. Znajdujący się poza polem karnym napastnik drużyny
przeciwnej, widząc bramkarza zmierzającego wprowadzić piłkę do gry, ruszył
w jego kierunku. Kiedy był już metr za linią pola karnego, bramkarz kopnął piłkę.
Napastnik przejął ją i precyzyjnym strzałem zdobył bramkę.
12 Sędzia podyktował rzut wolny dla drużyny A w bezpośrednim sąsiedztwie pola
karnego drużyny B, na wprost bramki. Czterech zawodników drużyny B ustawiło
mur tuż za linią pola karnego a dwa metry za nimi stanęło dwóch
współpartnerów wykonawcy rzutu, którego strzał trafił w spojenie słupka z
poprzeczką. Piłka pozostała w grze i wykonawca rzutu oraz zawodnicy
tworzący mur ruszyli w jej kierunku. Niektórzy z nich musieli ominąć stojących
nieruchomo dwóch współpartnerów wykonawcy rzutu.
13 Bramkarz kończył właśnie picie z plastikowej butelki, kiedy zauważył, że w
kierunku bramki leci piłka, którą kopnął przeciwnik wykonujący rzut wolny
pośredni z okolicy linii środkowej. Gdy piłka nieomal przekraczała linię
bramkową w świetle bramki, bramkarz rzucił się i trzymaną butelką w ręku
wybił ją na róg.
14 Tuż po rozpoczęciu gry sędzia zauważył, że zamiast zawodnika wpisanego do
protokołu w podstawowym, składzie znajduje się zawodnik wpisany do
protokołu jako rezerwowy. Gdy zastanawiał się czy przerwać grę spostrzegł, że
na boisku znajduję się jeszcze jeden zawodnik rezerwowy tej samej drużyny,
który jest dwunastym uczestnikiem meczu po stronie tej drużyny.
15 Podczas wykonywania rzutu wolnego współpartner wykonawcy stanął na
wysokości pięcioosobowego muru, w odległości 1 metra od przeciwnika
stojącego na skraju tego muru. Tuż przed kopnięciem piłki współpartner
wykonawcy przesunął się w kierunku tego przeciwnika a wykonawca rzutu
pięknym strzałem umieścił piłkę w bramce.
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Bramkarz kopie piłkę podaną mu przez współpartnera. Robi to jednak
nieudolnie kiksując, tak że piłka leci w górę i spada niedaleko niego, ciągle w
polu karnym. W kierunku piłki rusza napastnik, jednak bramkarz jest szybszy,
łapiąc piłkę w powietrzu.
Napastnik w wyniku akcji wybiegł poza boczną w pobliżu własnej ławki
rezerwowych. Kiedy zamierzał wrócić na pole gry jeden z siedzących na tej
ławce zawodników rezerwowych krzyknął do niego “Słabiutko dzisiaj,
słabiutko”. Zawodnik zmienił swój zamiar i ruszył w kierunku zawodnika
rezerwowego i uderzył go dłonią w twarz. Było to uderzenie z niewielką siłą.
Obrońca we własnym polu karnym nieostrożnie kopnął napastnika drużyny
przeciwnej, który upadł, a sędzia podyktował rzut karny. Widząc, że kopnięty
napastnik prosi o pomoc lekarską, sędzia zezwolił na wejście na boisko
lekarzowi i fizjoterapeucie, a następnie nie zezwolił na udzielanie pomocy
medycznej na płycie boiska nakazując opuszczenie jej. W tym momencie
kapitan drużyny poinformował sędziego, że kontuzjowany zawodnik będzie
wykonawcą rzutu karnego i sędzia zezwolił na dokończenie pomocy medycznej
na płycie boiska. Po 50 sekundach od momentu zezwolenia zespół medyczny
opuścił boisko, a napastnik rozpoczął przygotowania do wykonania rzutu
karnego. Czy sędzia postąpił słusznie?
W jednym z pól karnych miało miejsce starcie obrońcy z napastnikiem, po
którym napastnik przewrócił się. Sędzia nakazał kontynuowanie gry, a piłkę
przejął współpartner “faulowanego” napastnika, biegnąc obok sędziego użył
gestu wideo weryfikacji (kształt ekranu telewizora), co nie uciekło uwadze
sędziego.
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Zawodnik rezerwowy drużyny broniącej wbiegł na boisko w czasie, gdy drużyna
przeciwna prowadziła klarowną akcję. Widząc to zawodnik drużyny broniącej
ruszył w jego kierunku i uderzył go dłonią w głowę z niedużą siłą.

Napastnik wystartował z pozycji spalonej w kierunku piłki i kiedy próbował ją
zagrać, został brutalnie kopnięty z tyłu w nogę przez obrońcę. Zdarzenie miało
miejsce w polu karnym obrońcy, a sędzia stwierdził, że napastnik nie
przeszkadzał zawodnikom.
Bramkarz wykonał rzut od bramki. Po zagraniu piłki, w kierunku swojego
współpartnera stojącego poza polem karnym, stwierdził, że pierwszy przy piłce
będzie stojący poza polem karnym napastnik, który właśnie wystartował w jej
kierunku. Dlatego też bramkarz ruszył za piłką i rzucając się wybił w kierunku
linii bocznej, tuż przed przejęciem jej przez przeciwnika. Stało się to na wprost
bramki, jeszcze w polu karnym, pomiędzy bramkarzem i bramką nie było
nikogo.
Obrońca znajdujący się we własnym polu bramkowym, widząc napastnika
składającego się do strzału na bramkę, rzucił się w celu zablokowania strzału.
Piłka lecąca w kierunku bramki trafiła w rękę, na której interweniujący obrońca
oparł się o murawę i wyszła na róg.
W czasie, gdy drużyna przeciwna prowadziła korzystną akcję, obrońca
rozmyślnie opuścił pole gry i stanął 1 metr za linią bramkową. Jeden z
przeciwników zacentrował piłkę w pole karne i jego współpartner, napastnik,
podjął walkę z innym obrońcą o górną piłkę. Przegrał ją, obrońca zagłówkował
piłkę w kierunku linii środkowej i inny zawodnik drużyny atakującej, znajdujący
się w łuku pola karnego, strzelił na bramkę. Piłka po drodze uderzyła w nogę
napastnika, który w momencie strzału miał przed sobą tylko bramkarza i
wpadła do bramki. Tuż po tym, stojący za linią bramkową, obrońca wbiegł na
boisko reklamując spalonego.
W trakcie, gdy doszło do samoistnej kontuzji z powodu, której sędzia musiał
przerwać grę, gdy w posiadaniu była drużyna gospodarzy. Po zniesieniu na
noszach kontuzjowanego piłkarza arbiter zarządził wykonanie rzutu
sędziowskiego. W momencie opuszczenia piłki przy arbitrze znajdował się tylko
jeden zawodnik gospodarzy, 2 metry od nich współpartner, a wszyscy
przeciwnicy minimum 4 metry. Zawodnik natychmiast po odbiciu się piłki od
murawy precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w bramce drużyny przeciwnej.
Sędzia podyktował rzut wolny pośredni, ponieważ zawodnik drużyny A był
spalony. Miejsce wykonywanie rzutu znajdowało się 30 metrów od bramki
drużyny A. Wykonawca rzutu, zawodnik drużyny B ustawił piłkę i po gwizdku
sędziego bezpośrednim strzałem umieścił piłkę w bramce drużyny A. Wtedy do
sędziego podbiegł jeden z zawodników drużyny A mówiąc, panie sędzio, ale
pan nie podniósł ręki pionowo w górę, a przecież był to rzut wolny pośredni. I
rzeczywiście zawodnik miał rację, sędzia nie zasygnalizował, że był to rzut
wolny pośredni.
Napastnik znajdujący się na pozycji spalonej podjął ewidentną próbę zagrania
piłki, która była blisko niego.
Drużyna posiadała klarowną szansę na zdobycie bramki, przejmując piłkę po
interwencji swojego zawodnika, który zdaniem przeciwników była
przewinieniem. Takiego zdania był również trener drużyny przeciwnej, który
rozmyślnie opuścił strefę techniczną i okazywał niezadowolenie z decyzji
sędziego.
Drużyna zdobyła bramkę i wtedy sędzia zauważył stojącego we własnym polu
karnym zawodnika rezerwowego tej drużyny. Sędzia techniczny powiedział
mu, że zawodnik rezerwowy wszedł na pole gry kilka sekund przed zdobyciem
bramki i został natychmiast uderzony przez zawodnika drużyny przeciwnej z
minimalną siłą.
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Trener drużyny, która była właśnie prowadziła akcję w okolicy linii środkowej,
ciągle nie mogąc się pogodzić z jedną z decyzji sędziego, podbiegł do leżącej
przy ławce rezerwowych piłki, która służyła do rozgrzewki jego zawodników i
kopnął ją na pole gry tak, że doleciała ona do pola karnego jego drużyny.
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