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LEGENDA: 
 

 

Lp. Pytanie Odpowiedź 
Ocena  
Komisji 

1. 
Czy zawodnicy z pola również mogą używać okularów przystosowanych do 
uprawiania sportu? 

  

2. 
Czy kartkę wymiany może podać sędziemu asystentowi również sam współpartner 
zawodnika mającego wejść na boisko? 

  

3. 
Zawodnik znajdujący się na polu gry zgubił ochraniacz, zanim sędzia zdążył 
zareagować, bezpośrednim strzałem zdobył bramkę. Podaj finalną decyzję 
sędziego. 

  

4. 
Czy w czasie procedury wymiany rezerwowy bramkarz również musi zawsze 
wchodzić na pole gry na wysokości linii środkowej? 

  

5. 

Piłka przed rozpoczęciem zawodów ważyła 440g. W drugiej połowie zawodów po 
opadach deszczu uznał, że piłka waży 500g. Jaką decyzję powinien podjąć sędzia: 

A – nakazać wymienić piłkę na inną, której waga nie przekracza 450 g 

B – zezwolić na kontynuowanie gry, ponieważ waga piłki przed rozpoczęciem 
zawodów mieściła się w granicach zawartych w Przepisach Gry. 

C – zakończyć zawody w przypadku nie dostarczenia nowej piłki. 

  

6. 
Spodenki drużyny gości miały kolor niebieski z żółtym paskiem na końcu nogawek. 
Czy sędzia zezwoli w świetle najnowszych przepisów na grę zawodników w 
niebieskich podspodenkach? 

  

7. 

Podczas rozgrzewki, 25 minut przed meczem, sędzia zauważył, jak dwaj zawodnicy 
przeciwnych drużyn (przewidziani do gry w podstawowych składach) pobili się na 
płycie boiska. Podjął następujące decyzje: 
A – nie dopuścił obu zawodników do zawodów,  
B – pokazał obu zawodnikom czerwone kartki, 
C – zezwolił obu zespołom na uzupełnienie podstawowego składu o jednego  

z wpisanych do protokołu zawodników rezerwowych, 
D – nakazał obu zespołom grę w 10-osobowych składach, 

E – zezwolił na dopisanie do protokołu jednego zawodnika rezerwowego tylko 
drużynie gości, jako że zawodnik wykluczony w tej drużynie był bramkarzem. 

  

8.  
 
Czy organizator rozgrywek może dowolnie określić długość linii bramkowych oraz 
bocznych? 

  

9. 

Masażysta znajdował się za swoją bramką, gdzie właśnie skończył udzielać 
pomocy kontuzjowanemu zawodnikowi. Widząc, że przeciwnik ma realną szansę na 
zdobycie bramki, masażysta wbiega na boisko i łapie w polu bramkowym swojej 
drużyny, zmierzającą do bramki piłkę w ręce. Podaj decyzję sędziego. 

  

10.  
Czy dwie linie wytyczone pod kątem prostym do linii bramkowej w odległości 5,5m 
od zewnętrznej strony każdego słupka bramkowego ograniczają pole bramkowe z 
jego boków ? 

  

11.  
Zawodnik drużyny gospodarzy, powrócił na boisko bez zgody sędziego. Jaką 
decyzję podejmie sędzia, jeżeli zawodnik ten nie przeszkadzał w grze? 

  

12. Czy dopuszczalne jest rozgrywanie zawodów piłką w kolorze zielonym ?   

 

 

G – grać dalej J   – jeszcze raz R     – rzut rożny TAK / NIE 

B – rzut wolny bezpośredni S   – rzut sędziowski Z      – zakończenie +     – napomnienie 

P – rzut wolny pośredni Br – bramka Rb   – rzut od bramki ++   – wykluczenie 

K – rzut karny W  – wrzut A, B, C, D, E – wpisz wszystkie poprawne warianty 


