Test teoretic
Repriza de întrebări – Decembrie 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 5 de întrebări tip grilă (întrebările 1 - 5); fiecare întrebare are un singur răspuns
corect şi 5 întrebări (întrebările 6 – 10) la care dacă nu se cere altceva, scrieţi modul şi locul de reluare a
jocului precum şi sancţiunea disciplinară.. Timp maxim de lucru: 15 minute.
1. Un jucător a fost trimis de arbitru în afara terenului de joc pentru a-şi corecta echipamentul. Ce condiţii
trebuie să fie îndeplinite ca jucătorul să reintre pe teren?
A. Jucătorul poate reintra pe teren numai după ce echipamentul a fost verificat de un oficial de meci şi cu
permisiunea arbitrului.
B. Arbitrul poate permite jucătorului să intre pe terenul de joc dacă se asigură că echipamentul respectă regulile.
C. Jucătorul poate reintra pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului, îndată ce şi-a pus echipamentul în ordine.
D. Jucătorul poate reintra pe teren doar numai cu permisiunea arbitrului şi atunci când jocul este oprit.
2. Arbitrul vede că un jucător, pe terenul de joc scuipă un coechipier care se află în afara suprafeţei de pedeapsă.
Ce decizie ia arbitrul?
A. Arbitrul opreşte jocul, elimină jucătorul care a scuipat, reia jocul cu o lovitură liberă directă de pe
locul unde victima a fost lovită.
B. Arbitrul opreşte jocul, elimină jucătorul care a scuipat, reia jocul cu o lovitură liberă indirectă de pe locul
unde se afla jucătorul vinovat.
C. Arbitrul elimină jucătorul care a scuipat la prima oprire a jocului.
D. Deoarece a fost implicat un coechipier al jucătorului vinovat, arbitrul lasă jocul să continue fără a da vreo
sancţiune disciplinară.
3. Imediat după înscrierea unui gol, arbitrul constată că jucătorul care a marcat fusese trimis de arbitru în afara
terenului de joc cu puţin timp în urmă din cauza unei deficienţe a echipamentului. Jucătorul a revenit pe teren
fără permisiunea arbitrului. Ce decizie trebuie să ia arbitrul?
A. Arbitrul nu acordă golul, avertizează jucătorul care a înscris, reia jocul cu o lovitură de începere.
B. Arbitrul nu acordă golul, avertizează jucătorul care a înscris, reia jocul cu o lovitură de pedeapsă.
C. Arbitrul nu acordă golul, avertizează jucătorul care a înscris, reia jocul cu o lovitură liberă directă de
pe locul unde jucătorul a lovit mingea.
D. Arbitrul nu acordă golul, avertizează jucătorul care a înscris, reia jocul cu o minge de arbitru.
4. Printr-un atac prin alunecare în propria sa suprafaţă de pedeapsă , în lupta pentru minge, un apărător
împiedică un atac promiţător. Cum acţionează arbitrul?
A. Arbitrul acordă lovitură de pedeapsă. Nu este necesară nicio sancţiune disciplinară.
B. Arbitrul acordă o lovitură de pedeapsă şi elimină jucătorul.
C. Arbitrul acordă o lovitură de pedeapsă şi avertizează jucătorul vinovat.
5. După ce echipa A a marcat un gol, dar înainte de reluarea jocului, arbitrul a observat că în momentul în care a
fost înscris golul, un jucător în plus al echipei A s-a aflat pe teren. Cum acţionează arbitrul?
A. Arbitrul anulează golul şi reia jocul cu o lovitură de la poartă.
B. Arbitrul anulează golul şi reia jocul cu o lovitură liberă directă unde se afla jucătorul suplimentar.
C. Arbitrul anulează golul şi reia jocul cu o minge de arbitru pe linia suprafeţei de poartă (5,5 m).
6. În pauza dintre reprize, antrenorul schimbă jucătorul său numărul 7 cu jucătorul numărul 13. Înainte ca
repriza a doua să înceapă, totuşi el uită să comunice aceasta arbitrului. După câteva minute, arbitrul identifică
aceasta când numărul 13 joacă mingea la mijlocul terenului. Decizia arbitrului?
R: Jocul continuă fără nicio sancţiune disciplinară. Arbitrul notează incidentul în raportul de arbitraj.
7. În timpul executării loviturilor de la 11 metri, un jucător înşeală în mod nesportiv atunci când execută.
Mingea intră în poartă. Cum decide arbitrul?
R: Lovitura de la 11 metri este considerată ratată, executantul este avertizat din cauza fentei nesportive.
8. Atacantul cu numărul 9 intră în suprafaţa de pedeapsă şi driblează un apărător.În acel moment el nu are o
şansă clară de gol, totuşi este o acţiune bună de atac.Apărătorul încearcă cu un ultim efort cu un picior întins să
ajungă mingea, dar îl face pe atacant să cadă. Decizia arbitrului?

R: Lovitură de pedeapsă fără avertisment.
9. Portarul echipei gazdă doreşte să joace cu o şapcă de culoare roşie. Totuţi el este îmbrăcat complet în negru,
în timp ce coechipierii săi sunt complet în verde. Poate arbitrul să permită aceasta?
R: Da.
10. În lupta pentru minge, un atacant trece peste linia de poartă lângă poartă. Apărătorul rămâne în terenul de
joc.. Furios de acţiune, el aleargă apoi, în timp ce mingea este jucată la mijlocul terenului, peste linia de poartă
lângă poartă la atacantul care stă jos şi îl loveşte cu piciorul. Decizia arbitrului?
R: Lovitură de pedeapsă, eliminare.
Notă: întrebările sunt din surse diverse (Elveţia şi Germania)
:

