Test teoretic
Repriza de întrebări – Noiembrie 2017 - Rezolvări
Dragi prieteni ai sportului,
Înainte de a fi un test de rutină, acesta ar trebui să vă servească, prin regularitate, la a pregăti examenele
teoretice din timpul anului.
Acest test constă din 20 de întrebări tip grilă; fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Timp
maxim de lucru: 25 minute.
1. Numarul minim de jucatori intr-o echipa este sapte, conform Legilor Jocului. In aceste conditii, este permis ca
la un meci de Liga 3 o echipa sa joace doar cu sase jucatori? (CL3 2017)
A. Nu, niciodata.
B. Nu este permis la inceputul jocului, dar sunt cazuri in timpul meciului.
C. Da; conform ROAF, o echipa poate incepe meciul daca are minim 6 jucatori.
D. Da, insa numai in cazul in care nu are suficienti jucatori sub 19 ani.
2. Conform ROAF, echipele au dreptul sa efectueze incalzirea pe terenul de joc. Exista vreo exceptie de la
aceasta regula? (CL3 2017)
A. Nu.
B. Da. Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, arbitrul poate decide ca incalzirea ambelor
echipe sa se efectueze pe un alt teren.
C. Da. Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, observatorul poate decide ca incalzirea ambelor echipe
sa se efectueze pe un alt teren.
D. Da. Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, echipa gazda poate decide ca incalzirea ambelor
echipe sa se efectueze pe un alt teren.
3. Ce prevede ROAF, referitor la mingile utilizate, in cazul in cazul in care terenul de joc este acoperit cu
zapada? (CL3 2017)
A. Nu este prevazuta o astfel de situatie.
B. Trebuie sa aiba culoarea galbena.
C. Trebuie sa aiba o culoare contrastanta.
D. Se recomanda sa aiba o culoare contrastanta.
4. La ce distanta de linia de margine trebuie sa se plaseze copiii de mingi, conform ROAF, la un joc de Liga 3?
(CL3 2017)
A. La minim 1 metru.
B. La minim 3 metri.
C. La minim 4 metri.
D. La minim 5 metri.
5. La un joc de Liga 3 echipa gazda a asigurat prezenta la teren a doua autosanitare. Unde trebuie sa stationeze
acestea, pe durata jocului, conform ROAF? (CL3 2017)
A. Ambele in incinta terenului de joc.
B. In incinta sau in imediata apropiere a terenului.
C. Cel putin una in incinta terenului de joc, iar cealalta in imediata apropiere a terenului.
D. In parcarea stadionului.
6. Un club participa cu o echipa in Liga 1 si cu una in Liga 3. Conform ROAF, la jocurile echipei de categorie
inferioara, delegatul clubului este obligat sa anexeze la raportul de arbitraj lista cu cei 15 jucatori care… (CL3
2017)
A. au drept de joc numai la echipa de categorie inferioara.
B. au drept de joc numai la echipa de categorie superioara.
C. au drept de joc la ambele echipe.
D. sunt formati la nivel national.
7. Conform ROAF, programul de udare a terenului de joc trebuie comunicat de clubul gazda la sedinta tehnica.
Ca regula generala, udarea terenului trebuie sa se termine... (CL3 2017)
A. cu 15 minute inaintea loviturii de incepere a jocului.
B. cu 30 de minute inaintea loviturii de incepere a jocului.
C. cu 45 de minute inaintea loviturii de incepere a jocului.
D. cu 60 de minute inaintea loviturii de incepere a jocului.

8. Ce se intampla daca la un joc de Liga 1 medicul delegat trebuie sa se deplaseze la o unitate medicala pentru a
insoti un jucator accidentat? (TL1 2017)
A. Jocul va fi oprit pana la revenirea medicului delegat;
B. Jocul va fi oprit pana la revenirea medicului delegat dar , nu mai mult de 60 minute;
C. Jocul va continua; asistenta medicala va fi asigurata in continuare de medicul echipei gazda;
D. Jocul va continua doar in cazul in care la teren este prezent si medicul echipei oaspete, altfel se asteapta
revenirea medicului delegat.
9. In care din situatiile de mai jos terenul de joc trebuie considerat impracticabil? (TL1 2017)
A. Daca pe aproximativ 1/4 din teren este apa.
B. Daca terenul este acoperit cu zapada.
C. In caz de furtuna.
D. Toate raspunsurile sunt corecte.
10. In timpul jocului in tribuna au loc incidente grave intre grupuri mari de suporteri si fortele de ordine. Cate
minute va intrerupe arbitrul jocul inainte de a-l opri definitiv, in cazul in care nu este restabilita ordinea? (TL1
2017)
A. Fiind vorba de incidente grave, arbitrul va opri jocul imediat.
B. Pana la incetarea faptelor respective si inlaturarea pericolului, dar nu mai mult de 60 minute.
C. Pana la incetarea faptelor respective si inlaturarea pericolului, dar nu mai mult de 10 minute.
D. Pana la incetarea faptelor respective si inlaturarea pericolului, dar nu mai mult de 30 minute.
11. Cate mingi este obligata echipa oaspete sa prezinte inaintea jocului, conform ROAF? (TL1 2017)
A. Una.
B. Doua.
C. Minim trei.
D. Niciun raspuns nu este corect.
12. Inaintea unui joc din Liga I are loc sedinta tehnica condusa de delegatul oficial. Conform ROAF, la aceasta
sedinta trebuie sa participe si medicul echipei gazda? (TL1 2017)
A Da.
B. Da; alaturi de medicul delegat.
C. Nu.
D. Nu; doar la jocurile cu grad de risc ridicat este obligatorie prezenta sa.
13. Conform ROAF, terenul de joc este impraclicabil in caz de... (TL1 2017)
A. Ploaie.
B. Descarcari electrice.
C. Ninsori.
D. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte.
14. Cate mingi sunt obligate sa asigure cluburile organizatoare si cat timp se acorda pentru a indeplini aceasta
cerinţa? (TL2 2017)
A. Minim 2 mingi si maxim 15 minute;
B. Minim 3 mingi si maxim 30 minute;
C. Minim 2 mingi si maxim 30 minute;
D. Minim 3 mingi si maxim 15 minute.
15. La pauza jocului, delegatul ospetilor doreşte sa formuleze o contestatie. Considerând ca motivul nu este unul
întemeiat, arbitrul refuza sa-i puna la dispoziţie raportul de arbitraj. Este o decizie corecta? (TL2 2017)
A. Da; arbitrul este cel care hotărăşte daca motivul este sau nu intemeiat;
B. Nu: arbitrul este obligat sa-i puna raportul la dispoziţie indiferent de motivul contestatiei;
C. Da, uneori;
D. Da; va consemna in raport motivul invocat de catre delegat.
16. Ce documente trebuie sa prezinte cadrul medical delegat, conform ROAF, pentru a putea asigura asistenta
medicala la un joc? (TL2 2017)
A. Doar un act de identitate.
B. O delegaţie eliberata de unitatea medicala de care aparţine, precum si un act de identitate.

C. Diploma de studii, legitimatia de serviciu, o delegaţie si un act de identitate.
D. O delegaţie sau legitimatia de serviciu.
17. Conform ROAF, cu 15 minute inaintea inceperii sedintei tehnice, terenul de joc va fi inspectat de: (TL3
2017)
A. Delegatul oficial, impreuna cu arbitrii si delegatul echipei gazda.
B. Delegatul oficial, impreuna cu arbitrii.
C. Arbitrii si delegatul echipei gazda.
D. Arbitrii.
18. In situatia unor accidentari grave care necesita deplasarea la unitatea medicala a medicului delegat cat si a
medicului echipei gazda, cine poate asigura asistenta medicala la un joc de Liga 3? (TL3 2017)
A. Medicul echipei vizitatoare trecut in raportul de arbitraj.
B. Medicul sau asistentul medical al echipei vizitatoare inscris in raportul de arbitraj.
C. Nimeni in afara celor doi medici nu poate asigura asistenta medicala. Jocul se intrerupe pana la intoarcerea
lor.
D. Nimeni in afara celor doi medici nu poate asigura asistenta medicala. Jocul trebuie intrerupt definitiv.
19. Cine efectueaza verificarea terenurilor de joc, conform ROAF? (TL1 2016)
A Arbitrul jocului, din oficiu;
B. Arbitrul jocului, in baza unei contestaţii:
C. Forul care organizează competiţia, din oficiu sau la cererea echipei interesate;
D. Toate răspunsurile de mai sus sunt corecte.
20. La un joc de Liga 3, una dintre echipe are in componenta mai multi juniori, pentru care prezinta arbitrilor
carnetele de legitimare. Ce documente trebuie sa mai prezinte in vederea identificarii acestora? (CL3 2016)
A. Cartile de identitate ale jucatorilor, in original.
B. Cartile de identitate sau pasapoartele jucatorilor, in original.
C. Cartile de identitate/pasapoartele jucatorilor, in original sau copie.
D. Nu mai sunt necesare alte documente.
Notă: CL3 = Concurs Liga 3; TL1 = Testare Liga 1; TL2 = Testare Liga 2; TL3 = Testare Liga 3;

