B. КАТАЛОГ ПИТАЊА
ИЗ ПРАВИЛА ИГРЕ
Базирано на књизи Meђународна правила рукометне игре од 2010. године
Многа питања имају више од једног тачног одговора
1

Које димензије игралишта прописују правила игре?

a)
б)
ц)
д)

40 x 20 м
42 x 20 м
38 x 18 м
Дужина између 38 и 42 метра, ширина између 18 и 22 метра

10.

Када почиње утакмица ?

а)
б)
ц)
д)

На звиждук првоименованог судије
Кад лопта напусти руку извођача бацања
Кад мерилац времена покрене штоперицу или службени сат - семафор
Након што судија у пољу да знак за извођење почетног бацања

11.

Приликом тај-брејк процедуре – извођење седмераца, ко одлучује који се гол користи?

а)
б)
ц)
д)

Екипа која је добила жреб (бацањем новчића)
Екипа која није добила жреб (бацањем новчића)
Судије
Првоименовани судија

18.

Мало пре почетка утакмице играч А11 се тешко повреди, тако да није у стању да игра.
Одлука ?

а)
б)
ц)

Играч А11 не сме се заменити
Играч А11 сме бити замењен, ако се противници с тим сложе
Играч А11 сме бити замењен, његова замена сме носити број 11 и мора бити уписан у записник
утакмице
Играч А11 сме бити замењен, али његова замена не сме носити број 11

д)

20. Одмах након почетка утакмице, Председник екипе домаћих је сео на клупу са два
службена лица, физиотарапеутом и тренером. Које су последице?
а)
б)
ц)
д)
е)

Играч-резервни голман на клупи мора стајати иза клупе
Председник клуба мора напустити клупу за замену играча
Један од службених лица мора напустити клупу за замену играча
Ко није уписан у записник утакмице мора напустити клупу за замену играча
“Службени представник екипе” мора бити кажњен прогресивно

22. Четири сценарија: Ко има право наступа ?
а)
б)
ц)
д)

Играч који је присутан на почетку утакмице и уписан у записник са утакмице
Играч који није присутан на почетку утакмице али је уписан у записник са утакмице
Играч који је присутан на почетку утакмице али није уписан у записник са утакмице
Играч који је добио дозволу за играње од мериоца времена али није уписан у записник
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24. У контранападу екипе А, играч Б7 улази у поље за игру као прекобројни играч и
ухвати играча А5 тако да спречи јасну прилику за погодак. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Искључење на 2 минута играча Б7
Дисквалификација играча Б7 без писаног извештаја
Дисквалификација играча Б7 са писаним извештајем
Слободно бацање
Седмерац

25.

Судије су досудиле слободно бацање за екипу А, са линије слободног бацања екипе Б.
Мало затим, чује се звиждук мериоца времена који зауставља време. Судије се
обавештавају о разлогу интервенције мериоца времена. Мерилац времена обавештава
судије да је играч А9 направио погрешну измену.

а)
б)
ц)
д)

Слободно бацање за екипу А са линије слободног бацања екипе Б
Слободно бацање за екипу Б са линије слободног бацања
Слободно бацање за екипу Б из простора за замену играча екипе А
Искључење играча А9 на 2 минута

26. Играч Б14 обавља коректну замену док је утакмица у прекиду. Међутим, са
записничког стола огласи се пиштаљка. Играч Б14 није уписан у записник утакмице.
Установи се да тај играч носи број 18 у записнику утакмице. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Прогресивна казна за “слузбеног представника” екипе Б, бацање сходно предходној ситуацији (пре
звиждука), екипа Б наставља игру са 6 играча у пољу.
Слободно бацање за екипу А код записничког стола
Исправка броја у записнику утакмице
Утакмица се наставља извођењем бацања које одговара стању у тренутку прекида, а у записник
утакмице се уноси напомена

27.

Екипа А изводи слободно бацање након финалног звиждука. Прво играч А3 а затим и
А4 напусте терен, да би били замењени, а прво А5 а затим и А6 уђу на терен. Која је од
доле наведених тврдњи тачна?

а)
б)
ц)
д)

Мерилац времена ће сигнализирати и упозорити на погрешну замену екипе А.
А4 се кажњава са два минута због погрешне замене
А6 се кажњава са два минута због погрешне замене
Мерилац времена се неће огласити, јер нема прекршаја правила игре

28. Играч Б8 који није уписан у записник утакмице, закасни и утрчи право из
свлачионице у поље за игру и још омете јасну прилику за погодак. Он је то урадио
гурањем противника слеђа у тренутку скок сута, тако да тај играц губи контролу тела.
Која је правилна одлука ?
а)
Седмерац за екипу А
б)
Слободно бацање за екипу А
ц)
Дисквалификација играча Б8 без писаног извештаја
д)
Дисквалификација играча Б8 са писаним извештајем
е)
Прогресивно кажњавање “службеног представника” екипе Б
29. Када је дозвољено да “ две особе “ ( преставници екипе и/или играчи) ступе у поље за
игру ?
а)
б)
ц)
д)

За време тајм-аута
За време тајм-аута након дозволе судија
Када је играч повређен
После дозволе од стране мериоца времена
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30. Судија свира и показује тајм-аут јер је играчу А2 досуђено треће искључење на 2
минута. Судија се окрене према мериоцу времена и записничару да пријави
дисквалификацију, а тренер екипе А утрчи у поље за игру протестујући против
искључење. Један од службених лица екипе А већ је раније добио опомену. Која је
правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Дисквалификација тренера и редукција екипе, из поља за игру излази један други играч на 2 минута
Лицна опомена тренеру
Дисквалификација тренера са писаним извештајем
2 –- минута искључења за тренера

33. Судија у пољу показује тајм-аут, јер се један играч екипе А повредио и допушта лекару
екипе А да уђе у поље за игру. Тренер екипе Б такође улази у поље за игру и саветује
свога голмана. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Ништа се не досуђује, јер сигнал дозволе уласка важи за све играче и званичнике обе екипе
Сва четири званичника екипе Б треба опоменути, и дисквалификовати ако понове прекршај
“Одговорно службено лице” екипе Б добија опомену
Прогресивна казна против тренера екипе Б

34. Голман А16 повређен је и мора га заменити играч А5. Играч А5 мења дрес. Након 20
минута голман А16 поново је у стању да игра и тренер прави замену. Играч А5 се
враћа у поље за игру не јављајући се записничару. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Нема казне, пошто је то дозвољено
Слободно бацање за екипу Б
Искључење на 2 минута за играча А5
Дисквалификација играча А5

36. На путу у свлачионицу за време одмора (између два полувремена), званичник лице
екипе А приговара судијама. Тренер екипе А је већ кажњен опоменом за време првог
полувремена. Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)

2-минуте искључења за званичника екипе А
Дисквалификација
Екипа А почиње друго полувреме са једним играчем мање на терену у трајању од 2 минута
Писани извештај

41.

Екипа А има само 12 играча присутних на почетку утакмице; два играча одређена за
голмане још нису дошла; Екипа А почиње са једним од дванаест играча у пољу као
голманом. Која је од пону|ених алтернатива коректна?

а)

Играч на терену, који почиње утакмицу као голман, мора имати број 1, 12 или 16 у записнику
утакмице
Играч на терену, који почиње утакмицу као голман може касније играти као играч у пољу
Голмани који су закаснили морају имати бројеве 1, 12 или 16 у записнику утакмице
Један од два закаснела голмана може се користити само као играч у пољу

б)
ц)
д)

42. За време тајм-аута, играч А5 направи прву неправилну замену за своју екипу. Екипа А
била је у поседу лопте када је дат тајм-аут. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Нема кажњавања
Опомена за играча А5
Искључење на 2 минута за играча А5
Слободно бацање за екипу Б
Екипа А остаје у поседу лопте
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43. Голман А3 треба да изведе седмерац. Ради заштите празног гола, играч А15 улази у
поље за игру у дресу голмана након замене са играчем у пољу. Која је правилна одлука
?
а)
б)
ц)
д)
е)

Искључење на 2 минута за голмана А3
Искључење на 2 минута за играча А15
Нема кажњавања
Седмерац за екипу А
Слободно бацање за екипу Б код простора за замену играча екипе А

44. Играч А5 има јасну позицију да постигне погодак. Тренер екипе А вређа мериоца
времена и мерилац времена звижди баш у тренутку када је играч А5 у фази шута.
Коректна одлука?
а)
б)
ц)
д)
е)

Слободно бацање за екипу Б
Казна против тренера екипе А
Слободно бацање за екипу А
Седмерац за екипу А
Писани извештај

45. Играч А6 већ има два искључења на 2 минута. Сада играч А6 направи другу
неправилну замену за своју екипу. Каква је одлука, ако се он такође нарочито грубо
неспортски понаша, након што су га судије информисале о његовој погрешној замени
?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Искључење на 2 минута за играча А6
Дисквалификација играча А6
Писани извештај
Екипа А игра 2 минута са једним играчем мање
Екипа А игра 2 минута са два играча мање
Екипа А игра 4 минута са једним играчем мање

48. 30 секунди пре истека временске казне, играч А3 улази у поље за игру без утицаја на
ток игре. Екипа А је у поседу лопте. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Слободно бацање за екипу Б
Слободно бацање за екипу А
Искључење на 2 минута за играча А3, и екипа А се даље редукује у пољу за игру за једног играча за
30 секунди
Искључење на 30 секунди за играча А3, и екипа А се даље редукује у пољу за игру за једног играча
за 2 минута
Дисквалификација за играча А3, и екипа А се даље редукује у пољу за игру за једног играча за 30
секунди

51.

Играч А2 је искључен на 2 минута, али његов га тренер пошаље натраг у поље за игру
након једног минута. Пре него што се огласи мерилац времена, играч А2 је већ омео
јасну прилику за постизање поготка екипи Б. Која је правилна одлука ?

а)
б)

Слободно бацање за екипу Б и додатна временска казна за играча А2
Седмерац за екипу Б и додатна временска казна играчу А2, и екипа А се даље редукује за остатак
временске казне играча А2
Седмерац, дисквалификација играча А2, и екипа А се даље редукује за остатак временске казне
играча А2
Седмерац, дисквалификација играча А2, и екипа А се даље редукује за остатак временске казне
играча А2; писани извештај

ц)
д)
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56. Голман А1 брани брани шут на гол и баца се на лопту која одлази у смеру поља за игру.
Голман А1 стиже до лопте, клизне преко линије голмановог простора и дода лопту у
поље за игру свом саиграчу. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)

Слободно бацање за екипу Б
Игра се наставља
Голманово бацање за екипу А након звиждука

60. Резултат је 20:20; играч Б7 пресече додавање лопте екипе А и започиње контранапад;
ниједан од играча екипе А не покушава да га следи; утрчава гледалац и сруши играча
Б7; то доводи до бућних сцена са гледаоцима на игралишту; тренер екипе Б удари
гледаоца који је зауставио играча Б7. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Трајни прекид утакмице
Тајм-аут; седмерац за екипу Б; дисквалификација тренера екипе Б; редукција екипе Б у пољу за
игру на 2 минута; писани извештај
Тајм-аут; седмерац за екипу Б; дисквалификација тренера екипе Б
Тајм-аут; седмерац за екипу Б; искључење на 2 минута тренера екипе Б

63. Играч А3 стоји са обе ноге у пољу за игру и хвата лопту која се одбила од његовог
голмана. Пошто је играч А3 правилно ометен од стране играча Б10, он неколико пута
удари лоптом од тло у сопственом голмановом простору. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Игра се наставља без прекида
Седмерац за екипу Б
Слободно бацање за екипу Б
Слободно бацање за екипу А

77.

Слободно бацање за екипу Б треба да се изведе након знака за крај полувремена. Пре
него што је изведено, А8 и А9 су напустили терен у истом тренутку. Они су замењени
прво са А10 и одмах након тога са А11.Која од ових одлука је исправна?

а)
б)
ц)
д)
е)

Мерилац времена сигнализира И указује судијама да је била погрешна замена играча код екипе А
2-минута казне за играча А10 због погрешне замене
2-минута казне за играча А11 због погрешне замене
Мерилац времена се неће огласити, јер нема прекршаја правила игре
Играч А11 се мора вратити у простор за замену играча а играчу А8 или А9 је дозвољено да се може
вратити на терен

84. Када голман А9 изводи голманово бацање, он испусти лопту из руке и она га удари у
ногу. Затим се лопта откотрља преко линије голмановог простора у поље за игру.
Голман А9 потрчи према лопти, подигне је, и врати се са њом у голманов простор, да
би поновио голманово бацање. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Седмерац против екипе А
Слободно бацање против екипе А
Тајм - аут
Корекција, голманово бацање после звиждука

89. Крилни играч А4 има јасну прилику за постизање гола. У задњем тренутку играч Б7
покуша му избити лопту из руке, али погађа само његову подлактицу. Лопта
промашује гол. Ваша одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Слободно бацање за екипу А
Седмерац за екипу А
Искључење играча Б7 на 2 минута
Опомена за играча Б7
Нема кажњавања за играча Б7
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91.

а)
б)
ц)
д)
е)

Играч А6 креће у контранапад, голман Б12 напушта свој голманов простор у жељи да
ухвати лопту, али се судари са играчем А6. Међутим, одбрана је могла да заустави
играча на дозвољен начин. Исправна одлука?
2 минута искључења за Б12
Дисквалификација за Б12
Седмерац за екипу А
Слободно бацање за екипу А
Дисквалификација за Б12; писани извештај

94. Шта је правилно, с обзиром да играч крвари на терену?
а)
б)
ц)
д)
е)

Играч мора одмах, добровољно напустити поље за игру
Играч може остати у пољу за игру, до следећег прекида игре
Играч који замењује играча који крвари, може ући у поље за игру изван простора за замену играча
Играч не може поново ући у поље за игу, до следећег прекида игре
Ако играч одбије да следи упуства судије о напуштању поља за игру, мора бити кажњен за
неспортско понашање

99. Мало пре завршетка првог полувремена играч А7 физички насрне на играча Б5, и у
томе спречава јасну ситуацију за погодак. Аутоматски сигнал за крај првог
полувремена се огласи пре него што је судија стигао да свира. Правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Прво полувреме је завршено; нема казне за играча А7
Прво полувреме је завршено; Слободно бацање или седмерац нису могући
Дисквалификација А7; писани извештај
Седмерац за екипу Б
Дисквалификација А7

100. Играч А8 је искључен на 2 минута због гурања. Одлази до судије и обраћа се следећим
речима: - Глупане, идиоте, никад ти нецеш научити . Пре него што напусти поље за
игру пљуне судију у лице. Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)

Дисквалификација А8, редукција екипе А за једног играча на 2 минута
Дисквалификација А8, редукција екипе А за два играча на 2 минута
Дисквалификација А8, редукција екипе А за једног играча на 4 минута, писани извештај
Дисквалификација А8, редукција екипе А за два играча на 2 минута, писани извештај

107. Играч А11 лобује голмана екипе Б који стоји далеко испред гола. Пре него што лопта
пређе линију гола, директор екипе Б, који седи у првом реду гледалишта иза гола,
избаци лопту. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Седмерац за екипу А
Гол за екипу А
Дисвалификација директора екипе Б
Писани извештај

108. При резултату 25:25 и две секунде пре краја утакмице, званичник домаће екипе А, који
није наведен у записнику утакмица, ухвати лопту која лети директно у празан гол.
Тако спречи гол за екипу Б. Одмах потом огласи се сигнал за крај утакмице. Шта је
исправно?
а)
б)
ц)
д)
е)

Коначан резултат 25:25
Седмерац против екипе А
Коначан резултат 25:26
Дисквалификација службеног лица
Писани извештај
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109. До ког тренутка судије могу поништити гол који је већ признат?
а)
б)
ц)
д)

Све до звиждука за почетно бацање
Све до звиждука за крај утакмице
Гол се мора поништити ако је постигнут након што је мерилац времена прекинуо игру , такође ако
је почетно бацање изведено пре него што је констатован прекид
Не може се никад поништити

123. Играч екипе Б жели извести слободно бацање али играч А11 стоји само 2 метра даље
од лопте и покушава омести извођача бацања. Правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Прогресивна казна за играча А11 и слободно бацање за екипу Б, након звиждука
Слободно бацање за екипу Б, након звиждука
Искључење на 2 минута за играча А11
Исправка положаја играча А11 и слободно бацање за екипу Б, након звиждука

125. За време противнапада играча А5, званичник екипе Б утрчава са клупе у правцу свог
голмановог простора. Играч А5 се збуни тако да престане трчати. По мишљењу судије,
играч А5 је у јасној прилици за постизање гола. Званичник који је начинио прекршај
није додирнуо противничког играча, а ни лопту; најкраћа удаљеност између њега и
играча А5 била је отприлике 10 метара. Која је Ваша одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Тајм – аут
Слободно бацање за екипу А
Седмерац за екипу А
Дисквалификација званичника
Дисквалификација званичника; писани извештај

127. Екипа А креће у противнапад. Играч А5 жели додати лопту играчу А7 који је сам на
линији голмановог простора противничке екипе. Играч А5 баца лопту, званичник
екипе Б утрчава у поље за игру и хвата лопту. Која је правилна одлука?
а)
б)
ц)
д)
е)

Слободно бацање за екипу А
Седмерац за екипу А
2 минута искључења званичника екипе Б
Дисквалификација званичника екипе Б
Дисквалификација званичника екипе Б; писани извештај

128. Играч А5 је сам са голманом екипе Б и у јасној је ситуацији за постизање гола. Екипа Б
обавља неправилну замену и мерилац времена свира управо у тренутку кад је играч
А5 спреман упутити лопту у гол. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Искључење на 2 минута за играча који је направио неправилну замену
Дисквалификација играча који је направио неправилну замену
Слободно бацање за екипу А
Седмерац за екипу А

130. Који од ниже наведених поступака треба окарактерисати као “екстремно неспортско
понашање“ и због тога изрећи казну дисквалификације са писаним извештајем?
а)
б)
ц)
д)

Поновљена одбрана стопалом или подколеницом од стране играча у пољу
Када званичник лице екипе омете јасну ситуацију за гол
Пљување по другој особи
Поновљено отезање са игром ради добијања у времену
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135. Играч Б7 (има лопту у поседу) покушава кренути у контранапад, али га држи играч
А17. Судија, мало пре него што да знак пиштаљком, види добру прилику за постизање
гола и даје предност, саиграч Б8 прима лопту и шутира на гол екипе А. Голман А12
брани шут и жели започети котранапад. Обе екипе већ имају по 3 опомене, добијене
раније у току игре. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Игра се наставља
Искључење играча А17 на 2 минута
Голманово бацање за голмана А12
Тајм –- аут
Слободно бацање за екипу Б

140. Голман Б1 је одбранио шут и бацио лопту саиграчу Б4. Сада голман Б1 иде ка аут
линији, према простору за замену играча. Он јасно прелази аут линију (ван простора
за замену) да би узео пешкир и попио воде из боце. Он на терену није замењен другим
голманом. Исправна одлука?
а)
б)
ц)

Игра се наставља, то је дозвољено
2-минута искључења за Б1 због погрешне замене
Слободно бацање за екипу А код простора за замену играча екипе Б

141. Након досуђеног слободног бацања за екипу А, званичник екипе Б улази у поље за
игру вичући - “ То је требало бити слободно бацање за нас! ”. Званичници екипе Б
нису раније имали опомене у току игре. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

''Одговорно службено лице'' екипе Б мора одвести званичника из дворане
Искључење на 2 минута за званичника, које мора одслужити неки други играч
Опомена за званичника
Слободно бацање за екипу А

142. Колико се опомена највише може дати званичницима неке екипе за време утакмице ?
а)
б)
ц)
д)

Ниједна
1
2
3

144. Играч А3 је опоменут за прекршај који се прогресивно кажњава у пољу за игру. Након
што је замењен, исти играч седне на клупу за резервне играче и вређа судију. Која је
правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Дисквалификација, комбинована са искључењем на 2 минута
Дисквалификација - Пријава у записник. Екипа игра 2 минута са једним играчем мање у пољу за
игру
Искључење на 2 минута
Тајм - аут

146. За екипу А досуђено је слободно бацање. Играч Б6 има лопту. Он односи лопту 4 метра
даље од места са којег треба извести слободно бацање. Правилна одлука?
а)
б)
ц)
д)
е)

Опомена играчу Б6
Искључење на 2 минута играча Б6
Дисквалификација играча Б6
Слободно бацање за екипу А са места где се догодио прекршај због којег је досуђено слободно
бацање
Слободно бацање за екипу А са места где се лопта налази
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148. Када почиње да се мери временска казна играчима?
a)
b)
ц)
д)

Када судија руком даје знак за временску казну
Кад кажњени играч прође аут линију
Кад судија звиждуком даје знак да се утакмица настави
Кад мерилац времена покрене штоперицу

149. Коме се показује временска казна ?
а)
б)
ц)
д)

Кажњеном играчу, записничару / мериоцу времена
Одговорном службеном лицу екипе и мериоцу времена
Мериоцу времена / записничару
Кажњеном играчу, одговорном службеном лицу и записничару

151. Када треба дисквалификовати играча ?
а)
б)
ц)
д)

За грубо неспортско понашање
За спречавање јасне ситуације за постизање гола блокирањем шута или додавања намерним
коришћењем потколенице и стопала
За неправилну замену за трајања временске казне
За неспуштање лопте код досуђеног слободног бацања против властите екипе

153. Играч Б5 је већ два пута био кажњен искључењем на 2 минута, једном за прекршај
који се прогресивно кажњава и једном за бацање лопте када је судија досудио
слободно бацање противнику. Сада је направио другу неправилну измену за своју
екипу и пре него што је утакмица настављена он се екстремно неспортски понаша.
Правилна одлука ?
а)
б)
ц)

Искључење на 2 минута играча Б5
Дисквалификација играча Б5; екипа Б игра 4 минута са 5 играча у пољу, писани извештај
Дисквалификација играча Б5; екипа Б игра 2 минута са 4 играча у пољу, писани извештај

154. Тренер екипе већ је добио опомену. На једну судијску одлуку лекар исте екипе утрчи
неколико метара у поље за игру. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Нема кажњавања
Опомена за доктора
Искључење доктора на 2 минута
Дисквалификација доктора

155. Који од наведених прекршаја морају бити кажњени дисквалификацијом и писаним
извештајем у складу са правилима игре?
а)
б)
ц)
д)
е)

Званичник улази у поље за игру по други пут без дозволе
Званичник покушава присилити своју екипу да напусти утакмицу
Када извођач седмерца погоди голмана у главу, а да голман није померао главу у правцу лопте
Након судијске одлуке играч демонстративно баца лопту на трибине
Играч изван терена пљуне на гледаоца

156. Играч А2 искључен је на 2 минута због прекршаја и сада је на клупи. Код извођења
аута у близини клупе, играч А2 опсује судију. Која је правилна одлука?
а)
б)
ц)
д)
е)

Искључење на 2 минута играча А2
Дисквалификација играча А2, која са собом повлачи тренутну редукцију на 2 минута
Екипа А биће редукована за једног играча на укупно 4 минута
Екипа А биће даље редукована за једног играча за остатак започете казне играча А2 на 2 минута
Писани извештај
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157. Судије су управо досудиле аут за екипу А. У том тренутку званичник екипе А је
затражио екипни тајм-аут. Која је од доле наведених тврдњи тачна?
а)
б)
ц)
д)

Екипни тајм-аут се не може дати, док је лопта ван игре
Мерилац времена сигнализира, зауставља мерење времена показује рукама знак (сигнализација)
бр. 15
Судије потврђују екипни тајм-аут за екипу А
Записничар уноси у записник време екипног тајм-аут-а

158. Играч је због прекршаја искључен на 2 минута. Док је напуштао поље за игру вређа
судију који му тада показује црвени картон. Играч се разбесни и удари судију.
Правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Писани извештај
Екипа се редукује за једног играча у пољу на 2 минута
Екипа се редукује за још једног играча у наредна 2 минута
Екипа игра 4 минута редукована за једног играча у пољу

159. Разочаран грешком, играч А3 опали шамар свом саиграчу А9. Правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Ништа, јер је напао саиграча
Искључење на 2 минута за играча А3
Дисквалификација играча А3
Писани извештај

160. Играч А5 игра лоптом у тренутку кад звеничник екипе А протествује код судије. Судије
свирају, тајм-аут и опомињу службено лице. Како се утакмица треба наставити?
а)
б)
ц)
д)

Слободно бацање за екипу Б, после звиждука код простора за замену играча
Слободно бацање за екипу А, после звиждука код простора за замену играча
Слободним бацањем за екипу А, након звиждука тамо где је лопта била кад је утакмица прекинута
Аут за екипу Б код простора за замену играча

161. Играч А7 је управо кажњен искључењем на 2 минута због неспортске игре. Он одмах
каже судији “ Ти мора да си слеп, ти идиоте ! “. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Поновно искључење играча А7 на 2 минута
Дисквалификација играча А7
Екипа А игра 2 минута редукована за два играча
Екипа А игра 4 минута редукована за једног играча
Дисквалификација А7 са писаним извештајем

162. Играч А3 је кажњен искључењем на 2 минута. Након што напусти поље за игру а пре
наставка утакмице играч А3 се грубо неспортски понаша према тренеру екипе Б у
простору за замену играча. Тренер екипе Б је мало пре тога утрчао у терен и ако није
био досуђен тајм-аут, а до тада није изречена казна “клупи” екипе Б. Правилна одлука
а)
б)
ц)
д)

Дисвалификација играча А3
Опомена тренеру екипе Б
Наставак утакмице са 4 + 1 играча екипе А
Наставак утакмице са 5 + 1 играча за екипу А

163. Улазећи у дворану судије сретну играча Б4 који је већ обучен у дрес и који им довикне:
- “ Ма, не опет ови идиоти ! “ Судије су утврдиле да се Б4 налази у записнику утакмице .
Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Искључење на 2 минута играча Б4 на почетку утакмице
Дисквалификација играча Б4, екипа Б на почетку утакмице игра само са 5 играча у пољу
Дисквалификација играча Б4, екипа може користити 14. играча; Писани извештај
Дисквалификација играча Б4; екипа може користити 14 играча у игри, али мора бити редукована за
једног играча у пољу на 2 минута; Писани извештај
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164. На загревању пре утакмице играч А3 и голман екипе Б нехотице се сударе.
Изнервирају се и голман екипе Б удари играча А3. Играч А3 му одмах узврати. Оба
играча су унешени у записник утакмице. Правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Дисквалификација голмана екипе Б и 2 минута искључења играча А3. Екипе могу користити 14
играча; писани извештај
Дисквалификација оба играча. Екипе могу користити 14 играча, али само по 5 играча у пољу у прва
2 минута; писани извештај
Оба играча искључују се на 2 минута, што се мора одсужити на почетку утакмице. Писани извештај.
Дисквалификација оба играча. Екипе могу користити 14 играча. Писани извештај.

165. Када је играч дисквалификован, број играча у екипи смањује се за један, осим ако је
дисквалификација :
а)
б)
ц)
д)

Досуђена за грубо неспортско понашање за време полувремена
Досуђена због прекршаја изван терена
Досуђена пре почетка утакмице
Досуђена због вређања судија

166. Екипа А има лопту на линији слободних бацања екипе Б. Тренер екипе Б тако жестоко
протествује против судија да они прекидају игру. Како ће се утакмица наставити ?
а)
б)

Након кажњавања тренера екипе Б, слободно бацање за екипу А код простора за замену играча
екипе Б
Након кажњавања тренера екипе Б, слободно бацање за екипу А са линије слободних бацања екипе
Б

167. У полувремену играч А7 физички нападне голмана екипе Б у пољу за игру. Правилна
одлука ?
а)
б)
ц)

Дисквалификација играча А7 и писани извештај
Опомена играчу А7
Упозорање играчу А7, зато што је утакмица била у прекиду

168. Играч вређа судије на путу у свлачионицу за време паузе између два полувремена.
Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Дисквалификација
2 минута искључења (на почетку другог полувремена)
Екипа се редукује за једног играча у прва 2 минута другог полувремена
Писани извештај

170. После утакмице играч се издере на судију: -” Украо си нам победу, идиоте !”. Правилна
одлука?
а)
б)
ц)
д)

Опомена
Дисквалификација
Пријава у записник са утакмице
Опомена и пријава у записник са утакмице

171. У паузи између два полувремену, а док су још на игралишту, играч А9 физички
нападне тренера екипе Б који потом извређа играча А9. Шта треба учинити?
а)
б)
ц)
д)

Дисквалификација играча А9: екипа А почиње прва два минута другог полувремена са 5/1 играча;
писани извештај
Дисквалификација тренера екипе Б; екипа Б почиње прва два минута другог полувремена са 5/1
играча; писани извештај
Дисквалификација играча А9; екипа А у другом полувремену са 6/1 играча
Дисквалификација тренера екипе Б, екипа Б игра са 6/1 играча у другом полувремену.
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176. Које казне треба образложити у записник са утакмице?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Све дисквалификације, осим оних након трећег искључења на 2 минута
Све казне осим опомена
Све временске казне и све дисквалификације
Дисквалификације за опасне прекршаје или глубо неспортско понашање у последњем минуту
утакмице, ако је то имало за циљ да спречи противника у стварању шансе за постизање гола
Дисквалификације због екстремно неспортског понашања
Сваку прогресивну казну за време последњег минута утакмице, ако је прекршај имао за циљ да
спречи противника у стварању шансе за постизање гола

177. Коме је допуштено да се обраћа судијама за време игре ?
а)
б)
ц)
д)

Сваком играчу
Тренеру
Службеном представнику екипе
Капитену екипе

179. Играч А7 је у контранападу. Приликом шута на гол , он погађа голмана Б12, који је у
скоку, лоптом у главу, тако да онесвести голмана. Лопта која се одбија од главе
голмана долази до играча А9, који стоји на линији голмановог простора и убацује
лопту у празан гол. Каква је одлука, ако судија даје знак пиштаљком, док је лопта у
ваздуху изнад голмановог простора а пре него што уђе у гол ?
а)
б)
ц)
д)

Гол за екипу А
Седмерац за екипу А
Слободно бацање за екипу А, после знака пиштаљком
Тајм - аут

181. Играч А4 извео је шут на гол екипе Б. Лопта је ударила у стативу и враћа се у правцу
поља за игру. Играч А6 стоји уз линију голмановог простора спреман да ухвати лопту.
Играч Б4 јасно улази у голманов простор и избацује лопту преко гол аут-линије. Која
је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Седмрац за екипу А
Аут за екипу А
Слободно бацање за екипу А
Голманово бацање за екипу Б

184. ''Одговорни представник'' екипе А вређа записничара, а да то судије нису приметиле.
Када је игра следећи пут прекинута, записничар обавештава судије шта се догодило.
Одлука?
а)
б)
ц)
д)
е)

Дисквалификација службеног представника екипе А
Искључење на 2 минута службеног представника екипе А
Писани извештај
Опомена службеном представнику екипе А
Лична казна није могуча

185. За екипу Б досуђено је слободно бацање, али играч А5 још увек има лопту у поседу.
Играч А5 потом иде према судији и “ љубазно “ му предаје лопту. Правилна одлука?
а)
б)
ц)
д)

Искључење играча А5 на 2 минута и слободно бацање за екипу Б са места где се лопта налази у том
тренутку
Опомена за играча А5 и слободно бацање за екипу Б са места где се лопта налази у том тренутку
Искључење играча А5 на 2 минута и слободно бацање за екипу Б са места где је начињен прекршај
Опомена за играча А5, слободно бацање за екипу Б са места где је начињен прекршај
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186. Дат је тајм-аут због повреде играча екипе А. Судије су дале дозволу за улазак у поље за
игру и лекар екипе А помаже повређеном играчу. Тренер екипе А окривљује играча Б5
који је по његовом мишљењу изазвао ту повреду. Он прати играча Б5 до простора за
замену играча екипе Б и удари га у лице. Која је правилна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Дисквалификација тренера; екипа А се редукује 2 минута за једног играча на терену; игра се
наставља после звиждука, бацањем које одговара разлогу за прекид
2 минута искључења за тренера; слободно бацање за екипу Б
Дисквалификација тренера
Писани извештај

189. Који од ниже наведених прекршаја мора бити кажњен дисквалификацијом ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Званичник улази у поље за игру
Играч који трчи у контранапад је повучен и оборен. Ситуација није нарочито опасна.
Седмерац изведен у лице голмана који се не помера
Након судијске одлуке играч у знак протеста баца лопту на трибине
Голман напушта голманов простор и хвата лопту, али приликом кретања изазове судар са
противником.

191. Након трећег искључења на 2 минута играч А9 је дисквалификован у 36. минуту игре.
У тренерци седа у први ред гледалишта уз аут линију, насупрот простору за замену
играча. Тачно испред њега, у 55. минуту играч Б3 начини прекршај опасан по здравље,
на играчу А10. Повређен играч остаје на поду. Пре него што судије стигну казнити
играча Б3, играч А9 утрчи у поље за игру и ударцем обара играча Б3. Која је исправна
одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Тајм – аут
Дисквалификација играча Б3, писани извештај
А9 више не учествује у утакмици, напомена није могућа
Писани извештај о понашању играча А9
Дисквалификација играча Б3

192. Опомена се мора дати за ?
а)
б)
ц)
д)

Прекршај у понашању према противнику који се прогресивно кажњава
Прекршај код противничког извођења неких бацања
Неспуштање лопте на тло код досуђеног прекршаја против његове екипе
Покушај голмана да обави замену када је противник спреман за извођење седмерца

194. Ко може затражити екипни тајм-аут ?
а)
б)
ц)
д)

Једна од службених особа екипе
Играч
''Одговорни представник екипе''
Капитен екипе

195. Екипа А има лопту на линији 9 метара екипе Б. Технички делегат прекида утакмицу и
каже судијама да је тренер екипе Б вређао. Шта ће судије учинити ?
а)
б)
ц)
д)

Упозорење тренеру екипе Б; писани извештај
Дисквалификација тренера екипе Б и писани извештај
Утакмица се наставља слободним бацањем код простора за замену играча
Утакмица се наставља слободним бацањем за екипу А са линије 9. метара екипе Б
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196. Екипа А има лопту на линији 9. метара екипе Б. Мерилац времена прекида утакмицу и
каже судијама да га је тренер екипе А вређао. Шта ћете учинити ?
а)
б)
ц)
д)

Пријава у записник са утакмице
Дисквалификација тренера екипе А и пријава у записник са утакмице
Утакмица се наставља слободним бацањем за Б код простора за замену играча екипе А
Утакмица се наставља слободним бацањем за екипу А која одговара ситуацији на терену

197. У којој ситуацији се обавезно прекида игра( тајм - аут)?
а)
б)
ц)
д)

Седмерац
2 минута искључења
“ Спољњи утицај “
Дисквалификација

198. Непосредно након изведеног почетног бацања екипе Б, судије су утврдиле да се у
простору за замену играча екипе Б налази особа која није унешена у записник
утакмице. Испоставило се да је он један од чланова управе клуба, али се установи да
екипа Б већ има на клупи 4 друге особе које су унешене у записник. Исправна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Особа мора напустити простор за замену играча
Службени представник екипе’ екипе Б добија личну казну
Додатно још једно службено лице мора напустити простор за замену
Утакмица се наставља са слободним бацањем за екипу А

199. Шта се сматра неспортским понашањем ?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Бацање лопте у главу одбрамбеног играча који се не креће
Пасивно држање голмана током извођења седмерца, када је очито да он не покушава бранити шут
Симулирањем покушати обманути судије
Активно блокирање сута на гол користеци ногу или потколеницу
Поновљени улазак у голманов простор, из тактичких разлога
Реванш након прекршаја

204. У којим ситуацијама уз дисквалификацију мора следити писмени извештај ?
а)
б)
ц)
д)

Физички напад на терену, за време паузе између два полувремена
Нарочито несмотрена и опасна акција
Реванш након прекршаја
Злонамерна акција која никако није у вези са ситуацијом у игри

206. Шта прописују правила везана за изглед дреса ?
а)
б)
ц)
д)

Сви играчи који играју на месту голмана морају носити дрес у идентичној боји
Играчи морају носити бројеве висине најмање 20. цм на грудима и леђима
Голмани смеју носити заштиту за главу ако је она израђена од меканог материјала
Играчи, укључујући голмане, могу користити бројеве од 1 до 100

208. Екипа А постигла је гол. Екипа Б жели на брзину кренути са центра. Стога играч Б5
брзо води лопту према средишњој линији. Притом пролази поред играча А3 који му
отвореним дланом избије лопту тако да лопта погоди играча Б5 у стопало и откотрља
се преко средишње линије на противничку половину. Шта ћете учинити ?
а)
б)
ц)
д)

Тајм-аут
Полазак са центра за екипу Б
Прогресивно кажњавање за играча А3
Слободно бацање за екипу А
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214. Неправилна измена за екипу А, након што су судије досудиле седмерац за екипу А.
Шта ћете одлучити ?
а)
б)
ц)
д)

Слободно бацање за екипу Б
Седмерац за екипу А
Искључење играча екипе А на 2 минута
Опомена за “службеног представника “ екипе А

215. За време утакмице тренер екипе А више пута долази скроз до записничког стола и
одатле саветује своје играче на терену. Док то чини, он протествује против одлука
судија. Услед буке у хали судије то нису приметиле. Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)

Мерилац времена тренутно прекида игру и обавештава судије о тренеровом лошем понашању
Мерилац времена чека први прекид игре и обавештава судије о лошем понашању тренера
Прогресивна казна против тренера
Казна није могућа

220. Почетно бацање за екипу А, у последњем минуту утакмице. Судија је дао знак
пиштаљком, али лопта још није напустила руку извођача. Саиграч А3 трчи после знака
пиштаљком, преко средишње линије и бива оборен са леђа од стране играча Б5, који је
желео да спрећи играча А3 да прими лопту. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Искључење играча Б5 на 2 минута
Дисквалификација играча Б5
Слободно бацање за екипу А
Седмерац за екипу А
Почетно бацање за екипу А
Писани извештај

223. Играч А9 додаје лопту своме голману А1, који стоји у пољу за игру. Играч А9 је на
исправан начин ометан, зато он баца лопту превише високо, тако, да је голман А1
принуђен да се врати назад и уђе у голманов простор са једном ногом, у тренутку
хватања лопте. Одлука?
а)
б)
ц)
д)

Игра се наставља
Тајм - аут
Седмерац за противника
Слободно бацање за противника

227. Играч Б8 добио је 2 минута искључења због погрешне замене. Две секунде после
наставка утакмице, он протествује на неспортски начин, против судија, са клупе за
резервне играче. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Додатних 2 минута искључења за играча Б8
Дисквалификација играча Б8
Екипа Б игра 1 минут и 58 секунди са два играча мање у пољу за игру
Екипа Б игра 2 минута са два играча мање у пољу за игру
Слободно бацање за екипу А
Тиме-оут

228.
а)
б)
ц)
д)
е)

Која је од следећих констатација, које се односе на екипни тајм - аут исправна ?

Екипни тајм - аут може да затражи само ““ званични представник екипе “.
Ако је екипни тајм –- аут затражен када је противник у поседу лопте, записничар мора вратити “
зелени картон “ назад представнику екипе
Време од 1 минута за екипни тајм - аут почиње, када записничар да знак пиштаљком
Прекршаји правила игре у току екипног тајм –- аута имају исте последице као за време трајања
игре
После екипног тајм - аута, утакмица се увек наставља са “ бацањем “ за екипу која је тражила екипни
тајм - аут
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230. Играч А10 издржава прву казну искључења на 2 минута ( време искључења је почело
у 21:00 ). Након што је утакмица настављена, он протествује толико енергично, да
судије прекидају игру у 21:30 са тајм аутом и дају играчу додатних 2 минута искључења.
Које су последице за екипу А ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Искључење играча А10 на 2 минута
Дисквалификација играча А10
Екипа А игра са једним играчем мање до 25:00
Екипа А игра са два играча мање до 23:00, а затим са једним играчем мање до 23:30
Екипа А се редукује за једног додатног играча за преостали део првог искључења на 2 минута

232. Која од следећих констатација, које се односе на место извођења слободног бацања,
је исправна ?
а)

Ако лопта није спуштена одмах, после одлуке о слободном бацању, противнику је дозвољено да
изведе слободно бацање са места где се лопта налази
После погрешне измене, слободно бацање може бити изведено са места где се лопта налази, уместо
из простора за замену играча, ако је то повољније за екипу која изводи бацање
Након пасивне игре, слободно бацање се увек изводи са места где је лопта била, када је слободно
бацање досуђено
За слободно бацање код средишње линије, бочна толеранција је приближно иста као у случају
почетног бацања

б)
ц)
д)

234. Екипа Б игра са једним играчем мање. Играчи екипе Б већ су заузели њихове
позиције у нападу и започиње припремна фаза напада. Онда играчи Б6 и Б8 одлуче да
напусте поље за игру и изврше замену. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Упозоравајући сигнал за пасивну игру
Упозоравајући сигнал за пасивну игру, ако они не повећају темпо игре у наредних 5 секунди
Одмах слободно бацање за екипу А, јер је то пасивна игра
Опомена за играча Б6 или Б8 у случају понављања
Искључење играча Б6 или Б8 на 2 минута у случају понављања

235.
а)
б)
ц)
д)
е)

После ког поступка, упозоравајући сигнал за пасивну игру престаје да важи?
Враћање лопте у посед нападача, после одбране седмерца од стране голмана
Враћање лопте у посед нападача, после њеног одбијања од пречке
Екипни тајм - аут
Екипа убрзава игру, пре него што поново почиње да игра још спорије
Сваки од поступака од а) до д)

237. Екипа Б има лопту у поседу. Делегат прекида игру, зато, јер је тренер екипе Б бацио
столицу изван поља за игру, протествујући на одлуку судија. Предходно није било
кажњавања представника екипе Б. Играч Б7 је имао јасну прилику за гол, када је игра
прекинута. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Опомена за тренера екипе Б
Искључење тренера екипе Б на 2 минута
Дисквалификација тренера екипе Б
Слободно бацање за екипу А
Седмерац за екипу Б
Писани извештај

238. У којој од наведених ситуација ће ''одговорни представник” екипе добити
прогресивну казну?
а)
б)
ц)
д)

Када играч његове екипе напусти простор за замену играча а да се не јави мериоцу/записничару
Када се, када је већ утакмица почела у простору за замену играч налази особа која није уписана у
записник утакмице
Када играч више уђе у терен (као прекобројни играч - један више него што је дозвољено)
Када играч који није уписан у записник утакмице уђе у терен
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239. Голман А1 упућује дугачко додавање према саиграчу А15, који трчи сам према
противничком голу. Голман Б12 напушта свој голманов простор, скаче и хвата лопту,
али се судари са играчем А15 док је у ваздуху. Оба играча падну на под и леже
повређени. Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Тајм-аут, искључење играча А15
Тајм-аут, искључење голмана Б12
Тајм-аут, дисквалификација голмана Б12
Слободно бацање за екипу А
Слободно бацање за екипу А
Седмерац за екипу А

240. Коме није дозвољено учествовати у извођењу седмераца, када је утакмица завршена
нерешено, након продужетака ?
а)
б)
ц)
д)

Играч који увреди судије, одмах након завршетка продужетака
Голмани
Играч који је искључен на 2 минута, а казна му није истекла након продужетака
Дисквалификовани играч

242. Играч Б8 већ има опомену. За време екипног тајм - аута он седи на клупи и на
неспортски начин се обраћа судијама. Одлука?
а)
б)
ц)
д)

Дисквалификација играча Б8
Искључење играча Б8 на 2 минута
Упозорење играчу Б8
Даљи поступак није могућ

245. Екипа А треба да изведе почетно бацање. Судија у пољу даје знак пиштаљком за
извођење. Играч А13 узима лопту из руке играча А9, који стоји спреман да изведе
бацање, зато што је играч А13 видео да играчи А7 и А3 трче на противничку половину и
имају повољну позицију. Играч А13 баца лопту играчу А7, који постиже гол. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Гол за екипу А
Исправка, понављање почетног бацања за екипу А
Слободно бацање за екипу Б
Усмена опомена за играча А13
Усмена опомена за играча А13 и А7

246. Време утакмице је истекло, али нема сигнала од стране мериоца времена. Ко
завршава утакмицу ?
а)
б)
ц)
д)

Записничар
Судија у пољу
Судија код гола
Један од судија

251. Екипа А има лопту у поседу. Један од званичника екипе Б пријављује екипни тајм – аут,
стављајући “зелени картон“ на сто испред мериоца времена. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Зелени картон је стављен на сто
Мерилац времена звижди, уколико ускоро екипа Б дође у посед лопте
Мерилац времена враћа “ зелени картон “ назад представнику екипе
Само “одговорни представник екипе “ може затражити екипни тајм - аут
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252. Тренер екипе А гласно протествује против одлуке судије, која је против његове
екипе, и узбуђено: ''Ти си идиот''. Један од званичника екипе А већ је добио опомену 10
минута раније. Исправна одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Опомена за тренера због неспортског понашања
2 минута искључења тренеру екипе А; екипа се на терену редукује 2 минута за једног играча
Дисквалификација тренера екипе А, екипа се на терену редукује 2 минута за једног играча; писани
извештај
Тајм – аут и обавештење званичницима екипе

253. Слободно бацање још треба да се изведе, после аутоматског сигнала за крај
утакмице. Играч Б9 је заузео исправну позицију и шутира на гол екипе А. Када је лопта
напустила руку играча Б9, чује се пиштаљка мериоца времена. Лопта улази у гол, тако
да голман није имао шансе да одбрани шут. Мерилац времена обавештава судије о
играчу А7, који је ушао у поље за игру у фази одбране, за време слободног бацања, и
извршио замену пре него што је слободно бацање изведено. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Искључење играча А7 на 2 минута
Дисквалификација играча А7
Гол за екипу Б
Седмерац
Понављање слободног бацања после знака пиштаљком

256. Лопта лежи на поду голмановог простора екипе А. У том тренутку мерилац времена
свира са стола и објашњава да је А5 направио погрешну измену. Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)

Голманово бацање
2-минуте искључења за А5
Слободно бацање за Б на линији слободног бацања
Слободно бацање за Б на линији простора за замену играча екипе А

260. Која од следећих инструкција је исправна, што се тиче упозоравајућег сигнала за
пасивну игру.( ИХФ сигнал број 17 ).
а)
Судија у пољу је уочио пасивну игру, и показао знак руком број 17. Након тога, судија код гола
подиже
руку и показује исти знак
б)
Након показивања знака за пасивну игру, екипа која је у поседу лопте затражи екипни тајм - аут,
тада упозоравајући сигнал мора бити показан поново, када се игра настави
ц)
Након показивања знака за пасивну игру, екипа која је у поседу лопте не чини јасан напор да дође у
позицију да шутне на гол, онда судија у пољу или код гола досуђује слободно бацање због пасивне
игре
д)
Након показивања знака за пасивну игру, судије морају да процене да ли је екипа извршила
уочљиву
промену ритма кретања са намером да постигне гол или је циљ напада што већи број додавања с
лоптом
261. Играч А3 трчи са лоптом у контранапад према голу екипе Б. Када је био у скок шуту,
чује се пиштаљка из публике, играч А3 се збуни и не упути шут на гол. Уместо да шутне
на гол, он стане са лоптом у голманов простор. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Слободно бацање за екипу Б, после знака пиштаљком
Седмерац за екипу А
Слободно бацање за екипу А, после знака пиштаљком
Голманово бацање за екипу Б, после знака пиштаљком
Тајм - аут , консултације са мериоцем времена
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263. Утакмица је завршена нерешено после продужетака, а пропозиције налажу да
победника треба да одлуче седмерци. Играч А7 је добио 2 минута искључења у 9 минуту
задњег продужетка. Он је предвиђен од стране “службеног представника екипе” да
учествује у извођењу седмераца. Одлука ?
а)
б)

Играчу А7 је дозвољено да учествује
Играчу А7 није дозвољено да учествује

264.

Играч Б9 је дисквалификован због грубог прекршаја над играчем А9. Пре него што
је утакмица настављена, играч Б9 удари тренера екипе А у лице. Одлука ?

а)
б)
ц)
д)

Дисквалификација Б9; екипа Б игра 2 минута са два играча мање
Дисквалификација Б9; екипа Б игра 4 минута са једним играчем мање
Додатна казна није могућа
Писани извештај

265. Играч Б8 добио је 2 минута искључења након сигнала за тајм - аут. Када одлази са
терена, а пре него што је утакмица настављена, он приговара судијама на неспортски
начин. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)

2 минута + 2 минута за играча Б8. Екипа Б игра 2 минута са два играча мање
2 минута + 2 минута за играча Б8; Екипа Б игра 4 минута са једним играчем мање
2 минута + дисквалификација за играча Б8; Екипа Б игра 2 минута са два играча мање
2 минута + дисквалификација за играча Б8; Екипа Б игра 4 минута са једним играчем мање

267. Играч Б7 из нападајуће екипе заузима позицију ван терена без лопте. Судије су
показале играчу да се мора вратити на терен али он није реаговао. Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)

Игра се даље
Слободно бацање за противника
Прогресивна казна за Б7
Аут за противничку екипу

271. Играч Б3 покушава да шутне на гол. Ипак лопта остаје да лежи у голмановом простору
а да је нико од играча пре тога није додирнуо. У том тренутку званичник екипе Б
затражио је екипни тајм-аут . Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)

Мерилац времена свира, зауставља сат и у истом тренутку показује судијама да је то тајм-аут за екипу
Б
Мерилац времена враћа назад зелени картон званичнику екипе Б
Игра се наставља са слободним бацањем за екипу Б
Голманово бацање за екипу А

272. Екипа А одуговлачи са извођењем почетног бацања. Екипа је већ била упозорена на
ово тактичко понашање раније. Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)
е)

Игра се наставља
Тајм-аут ; почетно бацање после звиждука за наставак
Тајм-аут ; почетно бацање после звиждука за наставак; моментални знак за пасивну игру
Почетно бацање после звиждука за наставак; моментални знак за пасивну игру
Прогресивна казна за ''одговорног представника екипе”

273. Играч А4 додирује лопту која се котрља по поду голмановог простора екипе Б. У
следећем тренутку он је гурнут на под од стране играча Б6. Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)

Прогресивна казна за Б6
Слободно бацање за екипу А
Голманово бацање за екипу Б
Слободно бацање за екипу Б
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275.

Судије руком дају знак да је дозвољено ући у терен зато што је играч екипе А
повређен. Коме је дозвољено да уђе на терен.?

а)
б)
ц)
д)
е)

Два званичника екипе А; нико други
По два званичника из обе екипе
Две особе (званичник или играч) екипе А
Две особе (званичник или играч) из обе екипе
Доктор екипе А ако он није један од 4 званичника екипе

276.
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Која од ових тврдњи, а односе се на голманово бацања, је(су) тачна(е) ?
Играчи противничке екипе морају остати изван линије слободног бацања, док лопта не буде у игри
Играчи противничке екипе морају бити изван линије голмановог простора, три метра удаљени од
места са кога голман изводи голманово бацање
Играчима противничке екипе је дозвољено да додирну лопту пре него што она пређе линију
голмановог простора
Голман не може постићи гол “ у властити гол “-аутогол када изводи голманово бацање
Голман не може дати директно гол противнику из голмановог бацања
Голману није дозвољено да додирује линију голмановог простора за време извођења голмановог
бацања

279. Један од званичника екипе А, већ је добио опомену због протеста. Касније, други
званичник екипе А уђе у поље за игру без дозволе, али се коректно понаша. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)
281.
а)
б)
ц)
д)

Опомена
2 минута искључења за званичника екипе А; Он мора отићи са клупе 2 минута
Дисквалификација
2 минута искључења за званичника екипе А; Екипа се редукује у пољу за игру на 2 минута
У којим ситуацијама тајм –- аут није обавезан ?
Лопта одлази далеко изван поља за игру
Звиждук мериоца времена
Играч симулира повреду
Када судије покажу различите правце када донесу одлуке

282. Голман екипе А додаје лопту играчу А8, који је сам пред голманом екипе Б, испред
голмановог простора. Пре него што је лопта дошла до играча А8, чује се звиждук
мериоца времена, јер је тренер екипе А затражио екипни тајм –- аут у овом несрећном
тренутку. Како ће се игра наставити ?
а)
б)
ц)
д)

Слободним бацањем за екипу А, изван голмановог простора екипе А
Слободним бацањем за екипу А, код простора за замену играча екипе А
Седмерац за екипу А
Слободно бацање за екипу А, са линије слободног бацања екипе Б

283. Судије су донеле одлуку да се игра са резервном лоптом. Када ће првобитна лопта
бити поново коришћена?
а)
б)
ц)
д)

За време следећег прекида
Она неможе бити поново коришћена, изузев ако је резервну лопту немогуће користити
Када судије нађу потребу за њено поновно коришћење
Ако једна од екипа затражи њено поновно коришћење
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285. Играч А6 је гурнут од играча Б3, а овај демостративно пљуне на под испред играча
Б3. Како ће бити кажњен?
а)
б)
ц)
д)

Прогресивно кажњавање
Увек 2 минута искључења
Дисквалификација
Писани извештај

286. Које од следећих тврдњи су тачне, а тичуе се употребе упозоравајућег сигнала за
пасивну игру ?
а)
б)

Само судија у пољу може дати упозоравајући сигнал за пасивну игру
Када је упозоравајући сигнал показан први пут за време напада, руке морају бити спуштене после
10- так секунди
Упозоравајући сигнал може бити поновљен, као подсетник, после првог прекида, ако је био показан
пре прекида
Упозоравајући сигнал увек мора бити обустављен, када одбрамбени играч буде прогресивно кажњен

ц)
д)

288. У којим, од следећих ситуација, екипа мора бити редукована у пољу за игру на 4
минута ?
а)

Играч је дисквалификован; Када напушта поље за игру, он протествује и досуђује му се јос 2 минута
искључења
б)
Играч је добио 2 минута искључења; Када напушта поље за игру он вређа судију и бива
дисквалификован
ц)
Играч је добио 2 минута искључења због неспортског понашања према противнику; Док је још увек
у
пољу за игру, он удари противника у лице и судије га дисквалификују
д)
Играч је добио 2 минута искључења због неспортског понашања; Након што је прешао уздужну
линију, он се враћа у поље за игру и протествује, те добија додатна 2 минута искључења
е)
Играч је дисквалификован због пљувања противника; Приликом напуштања терена он гурне судију
ф) Играч је дисквалификован због грубог прекршаја; После напуштања терена и након што је игра
настављена, он вређа судије док седи у гледалишту
289. Који од следећих поступака није дозвољен, када је дат тајм-аут због повреде, и судије
дају сигнал руком, а самим тим и дозволу, да особе из екипе А могу ући у поље за игру ?
а)
б)
ц)

Играчи екипе Б стоје близу уздужне линије и слушају упутства тренера
Играчи екипе А праве погрешну замену, изван простора за замену играча
Један од представника екипе А, који је у пољу за игру, далеко од свог повређеног играца даје
упутства
другим играчима његове екипе

293.
а)
б)
ц)
д)

Када почиње утакмица ?
Са звиждуком “ првоименованог судије “
Када је лопта у руци извођача почетног бацања
Када мерилац времена покрене штоперицу или семафор
Са звиждуком за извођење почетног бацања судије у пољу

297. Колико би требало бити одстојање између средишње линије и почетка клупе за
резервне играче ?
а)
б)
ц)
д)

1 метар
2 метра
3 метра
3,5 метра
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298. Када је тајм - аут обавезан ?
а)
б)
ц)
д)
е)

Када “службени представник” екипе добије искључење на 2 мин.
Када играч добије треће искључење на 2 минута
После поновљеног неспортског понашања
Када судије је потребно да се судије међусобно консултују
После грубог неспортског понашања

299. Играч А3 је упутио шут на гол екипе Б и погодио стативу. Лопта се одкотрља изван
голмановог простора. Поред линије слободног бацања, играчи А3 и Б4 се баце за
лоптом, неугрожавајући један другог.Играч Б4 успе да гурне лопту до играча Б6, који
одлази у контранапад и постиже гол. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)

Опомена
Гол за екипу Б
Слободно бацање за екипу А или Б, у зависности од околности
Голманово бацање

300. Играч А5 је добио 2 минута искључења у 7:00. Он протествује, пре него што је
утакмица настављена, и добија додатних 2 минута искључења. Тачно 1 минут касније,
он утрчи у поље за игру и мерилац времена звижди. Пошто је ово додатно искључење,
због уласка у поље за игру, он је дисквалификован.Након тога он вређа судије. Одлука
?
а)
б)
ц)
д)

Са 1 играчем мање од 7:00 до 8:00; 2 играча мање од 8:00 до 10:00; 1 играч мање од 10:00 до 11:00
Са 1 играчем мање од 7:00 до 8:00; 2 играча мање од 8:00 до 11:00; 1 играч мање од 11:00 до 12:00
2 играча мање од 7:00 до 8:00; 3 играча мање од 8:00 до 10:00; 2 играча мање од 10:00 до 11:00
2 играча мање од 7:00 до 8:00; 4 играча мање од 8:00 до 10:00; 2 играча мање од 10:00 до 11:00

302. Када би требало да мерилац времена / записничар обавесте судије, ако су они
уочили нарушавање правила игре у простору за замену играча?
а)
б)

Одмах
За време следећег прекида игре

303. Након одбране голмана екипе А, лопта се котрља дуж аут-линије испред клупе екипе
А. Играч А5 који седи на клупи је пружио ногу преко аут линије и зауставио лопту,
тако да је играч А4 може ухватити пре него сто пређе аут линију. Одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Слободно бацање за екипу Б
2-минута искључења за играча А5
Дисквалификација играча А5
Саиграч играча А5 мора напустити терен
Седмерац за екипу Б
Писани извештај

304. Играч А10 покуша да дода лопту саиграчу А8, који је испред голмановог простора
екипе Б. Играч Б10 стоји испред играча А8 и лопта га погађа у ногу. Одлука?
а)
б)
ц)

Слободно бацање за екипу А
Игра се наставља
Зависи ко ухвати лопту

309. А6 трчи у контра напад и има јасну ситуацију за постизање гола када се светла у хали
угасе. Која је од следецих датих тврдњи тачна?
а)
б)
ц)
д)

Судије ће чекати на крајњи исход јасне ситуације за постизање гола
Судије ће прекинуту утакмицу моментално и дати тајм-аут
Након што је светло опет у функцији, утакмица се наставља слободним бацањем за екипу А
Чим је светло поново у функцији утакмица се наставља са седмерцем за екипу А
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310. Ако делегат прекине утакмицу, због нарушавања Правила игре једне од екипа, да ли
у наставку утакмице друга екипа има лопту у поседу?
а)
б)

Да
Не

311. Тренер екипе А је већ добио опомену и 2 минута искључења. Како његова екипа има
само 10 играча у записнику са утакмице, он дода своје име на списак играча, у
записник са утакмице. Убрзо после уласка на терен, он протествује поново против
одлуке судија. До овог тренутка, ниједан од играча екипе А, није био кажњаван.
Одлука ?
а)
б)
ц)
312.

а)
б)
ц)
д)
313.

а)
б)
ц)
д)
314.

а)
б)
ц)
д)

Опомена
2 минута искључења
Дисквалификација
Играч А4 блокира шут играча Б11. Лопта додирне таваницу изнад голмановог
простора. Непосредно након тога тренер екипе Б ставља "зелени картон" на сто испред
мериоца времена. Исправна одлука?
Екипа Б моментално добија тајм-аут
Екипа Б не добија тајм-аут, јер је лопта додирнула плафон
Екипа Б не добија тајм-аут, јер це екипа А бити у поседу лопте када се утакмица настави
Екипа Б добија тајм-аут, али тек када се утакмица настави
Екипа А је у поседу лопте и тражи екипни тајм-аут. Због буке у хали, судије нису чуле
звук сирене са записничког стола. Тек након 10 секунди, када екипа Б има лопту у
поседу, судије чују сигнал са стола. Коректна одлука?
Додељује се тајм-аут
Утакмица се наставља са слободним бацањем за екипу Б
Не додељује се тајм-аут
Утакмица се наставља са слободним бацањем за екипу А
"Одговорни представник екипе" А је већ имао опомену док је седео на клупи. Он сада
напушта простор за замену играча и седа у публику. Са ове позиције он наставља да
протествује на одлуке судија. Коректна одлука?
Даља акција није могућа
Искључење на на 2 минута
Дисквалификација
Писани извештај

315. Играч А9 шутира на гол екипе Б. Голман Б1 одбрани шут, и лопта се котрља према
пољу за игру где је играч екипе Б чека да би је ухватио. Пошто се голман повредио
приликом интервенције судије су прекинуле утакмицу док је лопта још у голмановом
простору. Коректна одлука?
а)
б)
ц)
316.

а)
б)
ц)
д)

Слободно бацање за екипу А
Голманово бацање за екипу Б
Слободно бацање за екипу Б
Играч Б4 стоји у исправној позицији да би извео аут које је досуђено за његов тим.
Пошто није видео слободног саиграча коме би додао лопту он удари лоптом у под
унутар терена и поново је ухвати. Коректна одлука?
Слободно бацање за екипу А без звиждука за наставак
Аут за екипу А са звиждуком за наставак
Понављање аута за екипу Б након звиждука за наставак
Слободно бацање за екипу Б након звиждука за наставак
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317. Непосредно пре краја првог полувремана А7 је физички насрнуо на играча Б5 који је
слободан и због тога више није у јасној ситуацији за постизање поготка. Аутоматска
сирена огласила се пре него што су судије имале времена да реагују. Коректна одлука?
а)
б)
ц)
д)
е)

Прво полувреме је готово, нема даљих акција
Дисквалификација А7
Седмерац за екипу Б
Слободно бацање за екипу Б
Писани извештај

318. Лопта се котрља по поду у голмановом простору екипе А. У том тренутку мерилац
времена звижди и објашњава да је А5 направио погрешну замену. Права одлука?
а) Голманово бацање
б) 2-минуте искључења за играча А5
ц) Слободно бацање за екипу Б на линији слободног бацања
д) Слободно бацање за екипу Б код простора за замену играча екипе А
322. Након звиждука за крај полувремена мора се још извести и слободно бацање. Који
се играчи још увек могу заменити?
а)
б)
ц)
д)

Сви играчи обе екипе
Само играчи одбрамбене екипе
Само играчи екипе која изводи бацање
Само један играч екипе која изводи бацање

323. Који положај морају да заузму играчи за време извођења слободног бацања након
сигнала за крај?
а)
б)
ц)
д)
е)

Сви саиграчи извођача морају бити изван линије слободног бацања противника
Сви саиграчи извођача морају бити на сопственој половини терена
Противнички играчи морају бити 3 метра удаљени од извођача или на сопственој линији голмановог
простора
Сви саиграчи извођача морају бити најмање 3 метра удаљени од извођача
Сви саиграчи извођача могу стајати заједно са извођачем на линији слободног бацања противника

324. Нападач А7 додаје лопту свом саиграчу А8. У том моменту мерилац времена свира
екипни тајм-аут за екипу А. Судије и играчи не чују сигнал и играч А8 додаје лопту
играчу А10 који је у јасној ситуацији за постизање гола. Играч А10 је фаулиран од
стране играча Б5. Судије досуђују 7 метара и искључују играча Б5 на 2 минута. Након
тога судије схватају да је мерилац времена већ дао сигнал зато што је затражен екипни
тајм-аут за екипу А. Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

7-метара за А
2-минуте искључења за играча Б5
Екипни тајм-аут за екипу А
Голманово бацање за екипу Б
Сигнал за наставак
Наставак са слободним бацањем за екипу А са позиције где је А7 био у тренутку звиждука мериоца
времена

327. Голман А12 трчи из голмановог простора према играчу Б99 који је у контранападу.
А12 прилази играчу Б99 са стране их хвата га, али Б99 ухвати лопту и упути шут у
празан гол. Исправна одлука ?
а)
б)
ц)
д)
ф)

Почетно бацање
Тајм - аут
Дисквалификација А12
2 минута исккључења за А12
Седмерац за екипу Б
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328. Голман А16 изводи голманово бацање, упутивши дугачко додавање према саиграчу
А4, који трчи у контранапад. А4 скочи да ухвати лопту и одмах након тога се судари са
голманом Б1, који је одлучио да напусти свој голманов простор у покушају да заустави
контранапад. У тренутку судара Б1 је стајао потпуно мирно испред линије 9 метара.
После судара, А4 губи контролу над телом и пада на под. Исправна одлука?
а)
б)
ц)
д)
е)

Прекршај у нападу – слободно бацање за екипу Б
Слободно бацање за екипу а
Седмерац за екипу А
Прогресивна казна против Б1
Дисквалификација Б1

329. У 29:00 првог полувремена А5 је искључен на 2 минута. После одмора између два
полувремена судија у пољу даје знак за почетак другог полувремена. Три секунде после
тога оглашава се мерилац времена: екипа А има 7 играча на терену! Исправна одлука ?
а)
б)
ц)

Један играч екипе А мора да напусти терен; нема додатне казне
2 минута искључења играча екипе А
Додатни играч напушта терен за 57 секунди (екипа се редукује за 2 играча)

330. Време игре: 43:27 – прекид од стране мериоца времена, после гола играча А15 и
почетног бацања. Мерилац времена обавештава судије да А15 није уписан у записник
утакмице. 14 играча већ је уписано за екипу А. Судије установе да играч А11 није
присутан. Исправна одлука ?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Гол се поништава
Гол се признаје
Играч А11 се брише, а А15 се уноси у записник
Играчу А15 није дозвољено да игра и мора напустити терен
Прогресивна казна против ''одговорног представника екипе А''
Писани извештај

331. Који од наведених прекршаја мора бити кажњен дисквалификацијом са извештајем,
у складу са правилима ?
а)
б)
ц)
д)
е)
ф)

Играч пљуне ка противнику, али не погоди га *
Званичник покушава да повуче екипу са терена
Извођач седмерца погоди голмана у главу, а да голман притом није померао главу у правцу лопте
После судијске одлуке, играч демонстративно баци лопту на трибине
Играч изван поља за игру пљуне гледаоца ( тако да га погоди )
Играч намерно удара противника у стомак

332. Играч А15 блокира додавање од Б12, после тога лопта се котрља по поду. А15 и Б12 се
баце за лоптом, А15 хвата лопту и клизи по поду, устаје и прави 3 корака, а онда додаје
лопту саиграчу који постиже гол. Исправна одлука ?
а) Гол за екипу А
б) Слободно бацање за екипу Б
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