Pravidlo 1

1.1) Aké sú rozmery hracej plochy predpísané pravidlami?
a. 40 x 20 metrov
b. 42 x 20 metrov
c. 38 x 18 metrov
d. dĺžka medzi 38-42 metrov, šírka medzi 18-22 metrov

1.2) Aké sú požadované vnútorné rozmery bránky?
a. 1,92 x 2,92 metra
b. 2,00 x 3,00 metra
c. 2,05 x 3,05 metra
d. 2,08 x 3,08 metra

1.3) Aká široká musí byť bránková čiara medzi tyčami bránky?
a. 5 cm
b. 6 cm
c. 8 cm
d. 10 cm

Pravidlo 2
2.1) Brankár BIELY 1 vyrazil strelu a lopta prechádza za autovú bránkovú čiaru. Potom zaznie
automatický signál a ukončuje stretnutie. Rozhodcovia však zistili, že stretnutie bolo
ukončené o 5 minút skôr. Keďže hráči oboch celkov sú ešte na ihrisku, hra bude pokračovať:
a. vyhadzovaním brankára BIELEHO družstva
b. voľným hodom pre BIELE družstvo
c. bez zapískania
d. po zapískaní

2.2) Po tom, čo zaznel automatický záverečný signál v polčase, rozhodcovia hneď zistili, že
prvý polčas bol ukončený o jednu minútu skôr. Správne rozhodnutie?
a. predĺžiť druhý polčas o jednu minútu
b. táto minúta už je stratená a nebude nahradená
c. po prestávke nastúpia družstva na jednu minútu na rovnakých stranách ako hrali prvý
polčas, potom si vymenia strany a riadne začne druhý polčas
d. zdržať hráčov na ihrisku a dohrať zostávajúcu minútu

2.3) BIELY 11 strieľa na bránku. Brankár ČIERNY 1 strelu chytá. V tomto okamžiku zaznie
automatický záverečný signál. Rozhodcovia však upozorňujú časomerača, že do konca 2.
polčasu chýba ešte 30 sekúnd. Všetci hráči sú ešte na hracej ploche. Ako bude zahájená hra?
a. voľný hod pre ČIERNE družstvo
b. vyhadzovanie brankárom ČIERNEHO družstva
c . voľný hod pre BIELE družstvo
d. po zapískaní
e. bez zapískania

2.4) BIELE družstvo ide po záverečnom hvizde vykonávať voľný hod. V tom okamžiku
opúšťajú hraciu plochu najskôr BIELY 3 a potom BIELY 4, aby ich vystriedali BIELY 5 a BIELY 6,
ktorí vstupujú na ihrisko. Ktoré z nasledujúcich vyjadrení je/sú správne?
a. časomerač píska a oznámi zlé striedanie BIELEHO družstva
b. 2-minútový trest pre BIELEHO 4 za zlé striedanie
c. 2-minútový trest pre BIELEHO 6 za zlé striedanie
d. časomerač nemá žiadny dôvod pískať
e. voľný hod pre BIELE družstvo
f. voľný hod pre ČIERNE družstvo

2.5) Voľný hod pre ČIERNE družstvo je tesne pred koncom stretnutia vykonávaný ako priamy
hod na bránku. Automatický záverečný signál zaznie tesne predtým, než lopta vletí do
bránky. Správne rozhodnutie?
a. koniec stretnutia
b. opakovanie voľného hodu pre ČIERNE družstvo bez zapískania
c. opakovanie voľného hodu pre ČIERNE družstvo po zapískaní
d. 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo

2.6) Krátko pred koncom stretnutia dostáva ČIERNY 2 loptu na súperovom bránkovisku a má
jasnú gólovú príležitosť. Pokúša sa vystreliť, ale je zastavený faulom. Skôr než lopta opustí
ruku hráča ČIERNY 2, zaznie záverečný signál. Správne rozhodnutie?
a. koniec stretnutia
b. voľný hod pre ČIERNE družstvo
c. 7- metrový hod pre ČIERNE družstvo
d. koniec zápasu, záznam do zápisu o stretnutí

2.7) Krátko pred koncom 1. polčasu musí byť vykonaný ešte 7-metrový hod pre BIELE
družstvo. Strela BIELEHO 9 sa odráža od brvna do chrbta brankára, ktorý stojí asi 3 metre
pred svojou bránkou a potom vletí do bránky. Signál automatickej časomiery zaznel v
okamžiku, keď lopta letela od brvna k chrbtu brankára. Správne rozhodnutie?
a. gól
b. opakovanie 7-metrového hodu
c. skončil polčas, žiadne ďalšie rozhodnutie

2.8) Po skončení hracej doby je ešte nutné vykonať 7-metrový hod. Rozhodcovia vyčkajú na
bezprostredný výsledok hodu. Ktorý rozhodca ukončí po vykonaní hodu stretnutie?
a. prvo menovaný rozhodca
b. jeden z rozhodcov
c. rozhodca v poli
d. bránkový rozhodca

2.9) Kedy sa začína stretnutie?
a. hvizdom prvo menovaného rozhodcu
b. keď lopta opustí ruku hráča vykonávajúceho začiatočný hod
c. keď časomerač spustí stopky alebo oficiálnu časomieru
d. v momente keď rozhodca v poli zapíska k vykonaniu začiatočného hodu

2.10) Kto rozhodne o tom, ktorá bránka sa použije pri streľbe 7-metrových hodov?
a. družstvo, ktoré vyhrá žreb
b. družstvo, ktoré prehrá žreb
c. rozhodcovia
d. prvo menovaný rozhodca

2.11) Voľný hod pre ČIERNE družstvo musí byť vykonaný po záverečnom hvizde. Pred jeho
vykonaním súčasne opúšťajú hraciu plochu BIELY 8 a BIELY 9. Sú nahradení hráčmi BIELY 10
a následne BIELY 11. Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú/je správne?
a. časomerač píska a oznámi rozhodcom zlé striedanie BIELEHO družstva
b. vylúčenie BIELEHO 10 na 2 minúty za zlé striedanie
c. vylúčenie BIELEHO 11 na 2 minúty za zlé striedanie
d. časomerač nebude pískať, neprišlo k porušeniu pravidiel
e. BIELY 11 sa musí vrátiť na striedačku, buď BIELY 8 alebo BIELY 9 sa môže vrátiť na plochu

2.12) Krátko pred koncom prvého polčasu sa BIELY 7 dopustil násilnosti proti ČIERNEMU 5,
ktorému tým zmaril jasnú gólovú príležitosť. Automatický záverečný signál zaznel skôr než
rozhodca zapískal. Správne rozhodnutie?
a. koniec 1. polčasu, žiadny trest pre BIELEHO 7
b. koniec 1. polčasu, nie je možný žiadny voľný hod či 7-metrový hod
c. diskvalifikácia BIELEHO 7 záznam do zápisu o stretnutí (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu)
d. 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
e. diskvalifikácia BIELEHO 7 (rozhodcovia ukáže červenú kartu)

2.13) Dokedy môžu rozhodcovia odvolať gól, ktorý bol uznaný?
a. do zapískania k vykonaniu začiatočného hodu
b. do záverečného signálu
c. gól musí byť odvolaný, ak padol po tom, čo časomerač prerušil hru aj v prípade, že bol
začiatočný hod prevedený skôr, než bolo prerušenie spozorované
d. gól nemôže byť odvolaný nikdy

2.14) Rozhodcovia práve nariadili vhadzovanie pre BIELE družstvo. V tom okamžiku požiadal
funkcionár BIELEHO družstva o team time-out. Ktoré z nasledovných tvrdení sú/je správne?
a. team time–out nie je možný, pretože lopta nie je v hre
b. časomerač píska, zastavuje časomieru a ukuje signalizačný znak č. 15
c. rozhodcovia potvrdia team time–out pre BIELE družstvo
d. zapisovateľ zapíše team time–out do zápisu o stretnutí

2.15) V ktorých situáciach je povinné udeliť time-out?
a. 7-metrový hod
b. vylúčenie na 2 minúty
c. pôsobenie vonkajších vplyvov
d. diskvalifikácia

2.16) BIELY 9 strieľa na bránku. Brankár ČIERNY 12 loptu chytá. V tom momente časomerač
píska koniec stretnutia. Rozhodcovia zistili, že do konca 2. polčasu chýba ešte 30 sekúnd.
Všetci hráči sú na hracej ploche. Ako bude hra pokračovať?
a. voľný hod pre ČIERNE družstvo
b. vyhadzovanie brankárom pre ČIERNE družstvo
c. voľný hod pre BIELE družstvo
d. pokračovanie po zapískaní

2.17) Stretnutie skončilo v riadnom hracom čase remízou 20:20, lenže musí pokračovať až do
určenia víťaza. Správny postup?
a. predĺženie začne po 1-minútovej prestávke
b. predĺženie začne po 5-minútovej prestávke
c. po skončení prvej časti predĺženia je 1-minútová prestávka
d. po skončení prvej časti predlženia je 5-minútová prestávka

2.18) V ktorých z nasledujúcich situácií je time–out povinný?
a. vylúčenie na 2 minúty
b. voľný hod
c. pasívna hra
d. zlé striedanie
e. napomenutie
f. vhadzovanie

2.19) Kto nie je oprávnený k účasti na vykonávanie 7-metrových hodov, keď je výsledok
nerozhodný aj po predĺžení?
a. hráč, ktorý urazil rozhodcu práve po skončení predĺženia
b. brankári
c. hráč, ktorý bol vylúčený na 2 minúty a jeho vylúčenie neskončilo do konca predĺženia
d. diskvalifikovaný hráč
e. hráč, ktorý bol ošetrovaný na ihrisku a neuplynuli 3 útoky, počas ktorých nesmie hrať

2.20) 5 sekúnd pred koncom stretnutia vyrazil brankár BIELY 12 strelu. Lopta sa dotkla
stropu nad bránkoviskom. Automatický signál zaznel tesne pred vykonaním vhadzovania
ČIERNEHO družstva. Správne rozhodnutie?
a. vhadzovanie ČIERNEHO družstva po zapískaní
b. time–out
c. koniec stretnutia
d. vyčkať na výsledok vhadzovania, následne potom bude zápas ukončený

2.21) ČIERNY 8 bol už napomínaný. Počas team time–outu sedí na striedačke a nešportovo
komentuje výroky rozhodcov. Správne rozhodnutie?
a. diskvalifikácia ČIERNEHO 8 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
b. vylúčenie ČIERNEHO 8 na 2 minúty
c. napomenutie ČIERNEHO 8
d. žiadny trest nie je možný
e. ČIERNE družstvo bude redukované o jedného hráča po zahájení hry po team time–oute

2.22) Kto je oprávnený vykonávať 7-metrové hody pri rozhodnutí stretnutia po predĺžení?
a. všetci hráči uvedení v zápise o stretnutí
b. hráči, ktorí neboli diskvalifikovaní
c. hráči, ktorí neboli vylúčení na 2 minúty v momente, keď skončilo predĺženie
d. hráči, ktorí dostali povolenie od rozhodcov

2.23) Po záverečnom signále na konci stretnutia musí byť prevedený voľný hod. ČIERNY 9
zaujal správne postavenie a strieľa na bránku BIELYCH. Keď lopta opustí ruku ČIERNEHO 9,
zaznel hvizd časomerača, medzitým padá gól, brankár BIELY 1 nemá šancu zasiahnuť.
Časomerač informuje rozhodcov, že hráč BIELY 7, ktorý bol v obrane striedal spoluhráča
BIELEHO 6 tesne pred vykonaním hodu. Správne rozhodnutie?
a. vylúčenie BIELEHO 7 na 2 minúty
b. diskvalifikácia BIELEHO 7 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
c. gól pre ČIERNE družstvo
d. 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
e. opakovanie voľného hodu pre ČIERNE družstvo po zapískaní

2.24) Stretnutie skončilo nerozhodne aj po predĺžení a je potrebné rozhodnúť pomocou 7metrových hodov. BIELY 7 bol vylúčený na 2 minúty po odohratí 9 minút v záverečnom
predĺžení. ZVD ho nominuje na vykonanie 7-metrového hodu. Správne rozhodnutie?
a. BIELY 7 je oprávnený strieľať 7-metrový hod
b. BIELY 7 nie je opravený strieľať 7-metrový hod

2.25) Kedy je time–out povinný?
a. pri vylúčení funkcionára na 2 minúty
b. pri treťom vylúčení toho istého hráča na 2 minúty
c. po opakovanom nešportovom správaní
d. pri potrebe vzájomnej konzultácie oboch rozhodcov
e. po hrubom nešportovom správaní
f. po žltej karte pre funkcionára

2.26) Krátko pred koncom prvého polčasu sa BIELY 7 dopustil násilnosti proti ČIERNEMU 5,
ktorému tým zmaril jasnú gólovú príležitosť. Automatický záverečný signál zaznel skôr než
rozhodcovia zapískali. Správne rozhodnutie?
a. koniec polčasu, žiadna ďalšia akcia
b. diskvalifikácia BIELEHO 7 bez písomnej správy
c. 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
d. voľný hod pre ČIERNE družstvo
e. diskvalifikácia BIELEHO 7, písomná správa (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)
f. BIELE družstvo bude mať 2 minúty o jedného hráča menej na ihrisku na začiatku druhého
polčasu

2.27) Po záverečnom signále 1. polčasu musí byť prevedený voľný hod. Ktorí hráči môžu byť
v tej chvíli vystriedaní?
a. všetci hráči oboch celkov
b. len hráči brániaceho družstva
c. len hráči útočiaceho družstva
d. len jeden hráč útočiaceho družstva

2.28) Aké postavenie musia hráči zaujať pri vykonávaní voľného hodu po záverečnom
signále?
a. všetci spoluhráči strelca musia stáť za čiarou voľného hodu súpera
b. všetci spoluhráči strelca musia byť na vlastnej polovici
c. súperi strelca musia byť vzdialení najmenej 3 metre od strelca alebo na čiare vlastného
bránkoviska
d. všetci spoluhráči musia byť vzdialení najmenej 3 metre od strelca
e. všetci spoluhráči môžu zostať so strelcom na čiare voľného hodu

2.29) BIELY 7 prihral loptu BIELEMU 8. V tom okamžiku časomerač píska team time-out pre
BIELE družstvo. Rozhodcovia a ani hráči nepočuli signál a BIELY 8 prihral loptu BIELEMU 10,
ktorý bol v jasnej gólovej príležitosti. ČIERNY 5 zastavil BIELEHO 10 v rozpore s pravidlami.
Rozhodcovia nariadili 7-metrový hod a vylúčili ČIERNEHO 5 na 2 minúty. Až po tom zistili, že
časomerač pískal skôr kvôli požiadavke na team time-out. Správne rozhodnutie?
a. 7-metrový hod pre BIELE družstvo
b. vylúčenie ČIERNEHO 5 na 2 minúty
c. team time-out pre BIELE družstvo
d. vyhadzovanie pre ČIERNE družstvo
e. zapískanie na znovu zahájenie hry
f. hra bude znova zahájená voľným hodom pre BIELE družstvo z miesta, kde bol BIELY 7 v
okamžiku hvizdu časomerača

2.30) Záverečný signál prvého polčasu zaznel o 1 minútu skôr. V momente hvizdu nebolo
žiadne družstvo v držaní lopty a nedošlo k žiadnemu priestupku proti pravidlám. Lopta ležala
na ihrisku. Obe družstvá sú na ihrisku. Správne rozhodnutie?
a. minúta nebude odohraná
b. minúta bude odohratá pred prestávkou
c. minúta bude odohraná po prestávke pred začiatkom 2.polčasu
d. 2.polčas bude predĺžený o minútu
e. žreb rozhodne, ktoré družstvo bude v držaní lopty pred dohraním tejto minúty
f. loptu bude mať družstvo, ktoré bolo posledné v držaní lopty pred signálom

2.31) Prvý polčas bol ukončený o 1 minútu skôr. Neprišlo k žiadnemu porušeniu pravidiel a
lopta bola v tej chvíli vo vzduchu nad bránkoviskom. Brankár chytá loptu po zapískaní.
Družstvá sú stále na ihrisku. Správne rozhodnutie?
a. minúta nebude odohraná
b. minúta bude odohratá pred prestávkou
c. minúta bude odohraná po prestávke pred začiatkom 2.polčasu
d. 2.polčas bude predĺžený o minútu
e. loptu pri zahájení hry bude mať družstvo, ktoré ju malo posledné v držaní
f. hra bude zahájená vyhadzovaním brankára

2.32) Prvý polčas bol ukončený o 1 minútu predčasne. Nedošlo k priestupku a lopta bola v
tej chvíli vo vzduchu nad bránkoviskom. Po zapískaní opustila lopta ihrisko cez bránkovú
autovú čiaru. Družstvá sú stále na ihrisku. Správne rozhodnutie?
a. minúta nebude odohraná
b. minúta bude odohraná pred prestávkou
c. minúta bude odohraná po prestávke, pred začiatkom 2.polčasu
d. 2.polčas bude predĺžený o minútu
e. loptu pri znovu zahájeniu hry bude mať družstvo, ktoré ju malo posledné v držaní
f. hra bude zahájená vyhadzovaním brankára

2.33) BIELE družstvo dalo gól a ČIERNE družstvo chce rýchlo rozohrať. ČIERNY 5 preto rýchlo
dribluje smerom k stredovej čiare. Hráč BIELY 3, ktorý ho obchádzal mu pritom otvorenou
rukou loptu vypichol tak, že lopta padá na nohu ČIERNEHO 5 a odkotúľala sa na súperovu
polovicu. Správne rozhodnutie?
a. time-out
b. začiatočný hod pre ČIERNE družstvo
c. progresívne potrestanie BIELEHO 3
d. voľný hod pre BIELE družstvo

2.34) V ktorých situáciách nie je time-out povinný?
a. lopta odletí ďaleko od ihriska
b. pri hvizde časomerača
c. jeden z hráčov sa zdá byť zranený
d. pri protichodnom rozhodnutí rozhodcov
e. pri striedaní hráča v poli brankárom z dôvodu rozohrania vyhadzovania

2.35) Kto môže požiadať o Team time–out ?
a. ktorýkoľvek funkcionár družstva
b. hráč
c. iba zodpovedný vedúci družstva
d. kapitán družstva

2.36) Ktoré z nasledujúcich výrokov o team time- oute je/sú správne?
a. o team time-out smie požiadať len zodpovedný vedúci družstva
b. pokiaľ družstvo požiada o team time-out v čase, keď je lopta v držaní súpera , musí
časomerač vrátiť zelenú kartu funkcionárovi
c. minúta trvania team time-outu začína hvizdom časomerača
d. porušenia pravidiel behom team time-outu majú rovnaké následky ako počas hracej doby
e. po ukončení team time-outu je hra vždy zahájená hodom družstva, ktoré si team time-out
vyžiadalo

2.37) BIELE družstvo je v držaní lopty. Funkcionár C ČIERNEHO družstva žiada o team timeout položením zelenej karty na stolík pred časomerača. Správne rozhodnutie?
a. zelená karta bude postavená na stolík
b. časomerač zapíska akonáhle ČIERNE družstvo získa loptu
c. časomerač vráti zelenú kartu funkcionárovi
d. o team time-out môže požiadať iba zodpovedný vedúci družstva

2.38) Hráč ČIERNY 3 sa pokúša vystreliť na bránu. Lopta však zostáva ležať v bránkovisku bez
toho, aby sa jej dotkol iný hráč. V tom okamžiku zodpovedný vedúci ČIERNEHO družstva
žiada team time-out. Správne rozhodnutie?
a. časomerač píska, zastavuje čas a ukazuje rozhodcom team time-out pre ČIERNE družstvo
b. časomerač vráti zelenú kartu zodpovednému vedúcemu ČIERNEHO družstva
c. hra bude znovu zahájená voľným hodom pre ČIERNE družstvo
d. vyhadzovanie brankárom BIELEHO družstva

2.39) Brankár BIELY 1 prihral BIELEMU 8, ktorý bol sám na bránkovisku ČIERNEHO družstva
pred brankárom ČIERNYCH 12. Tesne predtým než BIELY 8 chytil loptu, zaznel signál
časomerača, pretože tréner BIELEHO družstva práve žiada o team time-out v tomto
nešťastnom momente. Ako bude hra pokračovať?
a. voľný hod pre BIELE družstvo pred bránkoviskom BIELEHO družstva
b. voľný hod pre BIELE družstvo z priestoru striedania BIELEHO družstva
c. 7-metrový hod pre BIELE družstvo
d. voľný hod pre BIELE družstvo na čiare voľného hodu ČIERNEHO družstva

2.40) BIELY 4 zblokoval strelu ČIERNEHO 11. Lopta sa dotkla stropu nad bránkoviskom.
Okamžite potom položí funkcionár A ČIERNEHO družstva zelenú kartu na stolík pred
časomerača. Správne rozhodnutie?
a. okamžité udelenie team time-outu pre ČIERNE družstvo
b. ČIERNE družstvo nemôže dostať team time-out, nakoľko sa lopta dotkla stropu
c. ČIERNE družstvo nedostane team time-out, pretože lopta bude po znovu zahájení hry v
držaní BIELEHO družstva
d. ČIERNE družstvo dostane team time-out, ale až po znovu zahájení hry

2.41) BIELE družstvo bolo v držaní lopty a požiadalo o team time-out. Kvôli hluku v hale
rozhodcovia nepočuli hvizd časomerača. Až po 10 sekundách, keď získalo loptu ČIERNE
družstvo, zaregistrovali rozhodcovia signalizáciu od stolíka. Správne rozhodnutie?
a. team time-out bude udelený
b. hra bude znovu zahájená voľným hodom pre ČIERNE družstvo
c. team time-out nebude udelený
d. hra bude znovu zahájená voľným hodom pre BIELE družstvo
2.42) V čase 78:00 je na 2 minúty vylúčený hráč BIELY 7, stretnutie skončí remízou a podľa
reglementu sa musí rozhodnúť pomocou 7-metorvých hodov. BIELY 7 je nominovaný
zodpovedným vedúcim družstva k realizácii 7-metrového hodu. BIELY 7 strieľa a dáva gól.
Správne rozhodnutie?
a. gól platí, BIELY 7 je oprávnený k hre
b. gól neplatí, BIELY 7 nie je oprávnený k hre
c. 7-metrový hod sa považuje za neúspešný
d. BIELY 7 je diskvalifikovaný

2.43) V čase 55:00 si zodpovedný vedúci BIELEHO družstva vyžiadal team time-out, ktorý je
druhý v poradí pre jeho družstvo. V čase 59:00 ten istý funkcionár žiada o tretí team timeout. Správne rozhodnutie?
a. team time-out je možný
b. team time-out nie je možný
c. delegát stretnutia mal odobrať 3. zelenú kartu, keď bol udelený druhý team time-out

Pravidlo 3

3.1) Koľko farieb môže mať lopta?
a. 1
b. 2
c. 3
d. neobmedzený počet

3.2) Ktorú z týchto štyroch lôpt vyberú rozhodcovia pre stretnutie mužov?
a. obvod 57 cm, váha 450 g
b. obvod 58 cm, váha 400 g
c. obvod 59 cm, váha 425 g
d. obvod 60 cm, váha 500 g

3.3) Ktorú z týchto štyroch lôpt vyberú rozhodcovia pre stretnutie žien?
a. obvod 53 cm, váha 350 g
b. obvod 54 cm, váha 300 g
c. obvod 55 cm, váha 425 g
d. obvod 56 cm, váha 375 g

3.4) Rozhodcovia rozhodli pokračovať v hre s náhradnou loptou. Kedy by mala byť znova
použitá pôvodná lopta?
a. pri nasledovnom prerušení hry
b. už nemôže byť použitá znova, len keby nebolo možné pokračovať s náhradnou loptou
c. keď rozhodcovia posúdia, že je ju nutné použiť znova
d. pokiaľ to požaduje jedno z družstiev

Pravidlo 4

4.1) Krátko pred začiatkom stretnutia sa BIELY 11 tak zraní, že nemôže hrať. Správne
rozhodnutie ?
a. BIELY 11 nemôže byť nahradený
b. BIELY 11 môže byť nahradený, ale musí súhlasiť súper
c. BIELY 11 môže byť nahradený, jeho náhradník môže mať číslo 11 a musí byť zapísaný v
zápise o stretnutí
d. BIELY 11 môže byť nahradený , ale náhradník nesmie mať už číslo 11

4.2) ČIERNE družstvo nastúpilo na stretnutie s 5 hráčmi do poľa. Brankár nie je na začiatku
stretnutia prítomný. ČIERNE družstvo určí ako brankára hráča s číslom 5. Čo vyplýva z tejto
situácie pre hráča číslo 5 ?
a. ČIERNY 5 môže byť nasadený do hry ako hráč v poli kedykoľvek po korektnom striedaní
b. ČIERNY 5 už nemôže nastúpiť ako hráč v poli
c. ČIERNY 5 môže hrať v poli, ak s tým súhlasia funkcionári súpera
d. ČIERNY 5 môže byť použitý ako hráč v poli až vtedy, keď sa dostaví očakávaný brankár

4.3.) Hneď po začiatku stretnutia si prezident BIELEHO klubu sadá na striedačku ku dvom
funkcionárom, masérovi a trénerovi, čo bude nasledovať?
a. náhradný brankár sa musí postaviť za striedačku
b. prezident klubu musí opustiť striedačku
c. jeden z funkcionárov musí opustiť striedačku
d. každý, kto nie je uvedený v zápase o stretnutí musí opustiť striedačku
e. zodpovedný vedúci družstva bude progresívne potrestaný

4.4) Aký je najmenší povolený počet hráčov, ktorí musia byť prítomní na ihrisku pri zahájení
stretnutia a zapísaní v zápise o stretnutí?
a. 5 hráčov
b. 4 hráči do poľa a 1 brankár
c. 5 hráčov do poľa a 1 brankár
d. 6 hráčov do poľa

4.5) Štyri varianty , kto je oprávnený k hre ?
a. hráč prítomný na začiatku stretnutia a uvedený v zápase
b. hráč, ktorý nie je prítomný na začiatku stretnutia ale je v zápise
c. hráč, ktorý je prítomný na začiatku stretnutia ale nie je v zápise
d. hráč, ktorý nie je uvedený v zápise, ale dostal povolenie k hre od časomerača

4.6) Na začiatku stretnutia pri zahájení bolo prítomných iba 6 hráčov BIELEHO družstva .
Krátko po zahájení prišli chýbajúci hráči. BIELY 7 vbieha cez striedačku priamo na hraciu
plochu. Nie je uvedený v zápise o stretnutí. Rozhodnutie?
a. diskvalifikácia BIELEHO 7
b. vylúčenie BIELEHO 7 na 2 min, BIELY 7 bude dopísaný do zápisu
c. BIELY 7 musí byť dopísaný do zápisu o stretnutí
d. progresívne potrestanie zodpovedného vedúceho BIELEHO družstva

4.7) Rozhodcovia nariadili voľný hod pre BIELE družstvo na čiare voľného hodu ČIERNEHO
družstva. Náhle zaznie hvizd časomerača, ktorý zastavil časomieru. Rozhodcovia zisťujú
dôvod pre zásah časomerača. Časomerač ich informuje, že BIELY 9 zle striedal. Rozhodnutie
?
a. voľný hod pre BIELE družstvo na čiare voľného hodu ČIERNEHO družstva
b. voľný hod pre BIELE družstvo od vlastnej čiary voľného hodu
c. voľný hod pre BIELE družstvo od striedačky ČIERNEHO družstva
d. vylúčenie BIELY 9 na 2 minúty

4.8) ČIERNY 14 korektne strieda pri prerušení hry, napriek tomu prichádza hvizd od stolíku
časomerača. ČIERNY 14 nie je uvedený v zápise. Bolo zistené, že tento hráč má v zápise
uvedené číslo 18. Správne rozhodnutie?
a. progresívne potrestanie zodpovedného vedúceho ČIERNEHO družstva
b. voľný hod pre BIELE družstvo od stolíku časomerača
c. číslo hráča musí byť v zápise opravené
d. hra bude pokračovať hodom zodpovedajúcim situácii, popis situácie v zápise

4.9) Kedy je najviac dvom osobám z jedného družstva/ funkcionárom alebo hráčom/
povolený vstup na hraciu plochu?
a. v čase prerušenia stretnutia
b. v čase prerušenia stretnutia s povolením rozhodcu
c. pri zranení hráča
d. po povolení od časomerača stretnutia

4.10.) Rozhodca píska a dáva time - out , pretože udeľuje hráčovi BIELY 2 tretie vylúčenie na
2 min. Keď sa rozhodca otáča k časomeračovi a zapisovateľovi aby signalizoval
diskvalifikáciu vbieha tréner A do ihriska a protestuje proti vylúčeniu. Jeden z funkcionárov
tohto družstva už bol už napomínaný. Rozhodnutie? /4:2, 16:3e/
a. diskvalifikácia trénera a redukcia BIELEHO družstva o ďalšieho hráča na 2 minúty
b. osobné varovanie zodpovedného vedúceho BIELEHO družstva
c. diskvalifikácia ZVD so správou (červená a modrá karta ukázaná rozhodcom)
d. vylúčenie BIELEHO ZVD na 2 min
e. redukcia BIELEHO tímu o ďalšieho hráča na 2 minúty

4.11) V čase time - outu kvôli zraneniu hráča vbieha nadpočetný hráč BIELEHO družstva na
hraciu plochu napriek tomu , že žiadny rozhodca nedal k tomu povolenie . Rozhodnutie ? /
16:3a, 4:4, 4:6/
a. napomenutie hráča
b. progresívny trest pre ZVD
c. diskvalifikácia hráča
d. vylúčenie hráča na 2 min a redukovanie jeho družstva o jedného hráča na 2 min

4.12) Rozhodca v poli dáva time- out, pretože hráč BIELY 5 je zranený. Povoľuje dvom
osobám BIELEHO družstva vstup na hraciu plochu. Tréner ČIERNEHO družstva tiež vstupuje
na hraciu plochu a dáva rady svojmu brankárovi Rozhodnutie? /4:2, 4:11/
a. žiadne rozhodnutie, signál dovoľuje vstúpiť na plochu hráčom aj funkcionárom
b. všetci 4 funkcionári ČIERNEHO družstva budú napomenutí a v prípade opakovania
priestupku budú diskvalifikovaní
c. ZVD ČIERNEHO družstva bude napomenutý
d. progresívne potrestanie trénera družstva B
e. BIELY 5 po ošetrení na hracej ploche musí okamžite opustiť ihrisko a znovu sa naň vrátiť až
po 3 útokoch svojho družstva

4.13.) Brankár BIELY 16 sa zranil a musí byť vystriedaný za BIELY 5. BIELY 5 si mení dres. Po
20 min je BIELY 16 schopný znova nastúpiť a tréner ho strieda. BIELY 5 je nasadený do hry v
správnom ustrojení ako hráč v poli bez upozornenia zapisovateľa. Rozhodnutie?
a. žiadny trest , je to povolené
b. voľný hod pre ČIERNE družstvo
c. vylúčenie hráča BIELY 5 na 2 min
d. diskvalifikácia BIELY 5

4.14) BIELY 4 opúšťa hraciu plochu mimo priestoru pre striedanie. Po tom čo prekročil
postrannú čiaru, ale ešte skôr než sa dostal do svojho priestoru na striedanie vstúpil BIELY
11 korektne na hraciu plochu. Aké bude správne rozhodnutie po hvizde časomerača.
a. voľný hod pre ČIERNE družstvo na mieste, kde BIELY 4 opustil hraciu plochu
b. voľný hod pre ČIERNE družstvo na úrovni priestoru pre striedanie BIELEHO družstva
c. vylúčenie hráča BIELY 4 na 2 min
d. vylúčenie hráča BIELY 11 na 2 min
e. vylúčenie hráčov BIELY 4 a BIELY 11 na 2 min

4.15) ČIERNY 3 sa dopustil prvého chybného striedania svojho družstva v čase prerušenia hry
. Tomu predchádzalo nariadenie voľného hodu pre ČIERNE družstvo. ČIERNY 3 nebol doteraz
ani napomínaný ani vylúčený . Rozhodnutie ?
a. napomenutie hráča ČIERNY 3
b. vylúčenie hráča ČIERNY 3 na 2 min
c. voľný hod pre BIELE družstvo
d. voľný hod pre ČIERNE družstvo

4.16.) Po nariadení 7 m hodu pre BIELE družstvo sa hráč BIELY 27 , ktorý mal vykonávať 7-m
hod dopustil chybného striedania. Rozhodnutie?
a. voľný hod pre ČIERNE družstvo
b. 7m hod pre BIELE družstvo
c. vyhadzovanie pre ČIERNE družstvo
d. vylúčenie hráča BIELY 27 na 2 min

4.17) BIELE družstvo dosiahlo gól . Rozhodcovia ešte nezapískali začiatočný hod , keď ČIERNY
10 vstupuje na hraciu plochu predtým , než ju ČIERNY 6 opustil. Rozhodnutie?
a. začiatočný hod
b. voľný hod pre BIELE družstvo
c. vylúčenie hráča ČIERNY 10 na 2 min
d. vylúčenie hráča ČIERNY 6 na 2 min

4.18) Na začiatku stretnutia je prítomných len 12 hráčov BIELEHO družstva, pretože neprišli
ešte obaja brankári. BIELE družstvo preto začína s jedným z 12 hráčov do poľa ako s
brankárom. Ktoré možnosti sú správne?
a. hráč v poli, ktorý zahajuje stretnutie ako brankár , musí byť v zápise uvedený číslom , 1,12
alebo 16
b. hráč v poli, ktorý zahajuje stretnutie ako brankár , môže byť nasadený ako hráč do poľa
c. brankári BIELEHO družstva, ktorí prídu dodatočne, musia mať čísla 1,12 alebo 16
d. jeden z dvoch brankárov , ktorí prišli dodatočne môže byť nasadený ako hráč v poli

4.19) V priebehu time- outu sa BIELY 5 dopustí prvého chybného striedania svojho družstva
a jeho družstvo malo loptu v držaní keď bol time- out nariadený. Rozhodnutie?
a. žiadny trest
b. napomenutie BIELY 5
c. vylúčenie BIELY 5 na 2 min
d. voľný hod pre ČIERNE družstvo
e. BIELEMU družstvu zostáva lopta v držaní

4.20) Brankár BIELY 3 ide vykonávať 7-m hod. BIELY 15 vystriedal hráča v poli a vstupuje na
hraciu plochu v brankárskom drese, aby chránil prázdnu bránku. Rozhodnutie?
a. vylúčenie hráča BIELY 3 na 2 min
b. vylúčenie hráča BIELY 15 na 2 min
c. žiadny trest
d. 7-m hod pre BIELE družstvo
e. voľný hod pre ČIERNE družstvo z priestoru striedania BIELEHO družstva

4.21) V priebehu protiútoku BIELEHO družstva, ktoré má jasnú gólovú príležitosť sa ČIERNY
3 dopustí chybného striedania. Časomerač ani zapisovateľ nereagujú, ale rozhodca vidí, čo
sa stalo. Rozhodnutie?
a. okamžité vylúčenie ČIERNY 3 a voľný hod pre BIELE družstvo
b. okamžité vylúčenie ČIERNY 3 a 7-m hod pre BIELE družstvo
c. vyčkať na výsledok šance , potom 2 min pre ČIERNY 3 a voľný hod pre BIELE družstvo
d. vyčkať na výsledok šance, potom 2 min pre ČIERNY 3 a hod zodpovedajúci situácii

4.22) Brankár BIELEHO družstva vyrazil strelu a lopta sa kotúľa pozdĺž postrannej čiary pri
striedačke BIELEHO družstva. BIELY 5 sediaci na striedačke zasiahne jednou nohou do ihriska
tak, že zastaví loptu, ktorú hráč BIELY 4 zdvíha skôr, ako opustila ihrisko. Rozhodnutie?
a. voľný hod pre ČIERNE družstvo
b. autové vhadzovanie pre ČIERNE družstvo
c. vylúčenie hráča BIELY 5 na 2 min
d. diskvalifikácia BIELY 5
e. BIELE družstvo redukované na ihrisku o jedného hráča na 2 minúty

4.23) 30 sekúnd pred vypršaním 2 min trestu pre BIELY 3, vstupuje BIELY 3 na hraciu plochu
bez toho aby zasiahol do hry. BIELE družstvo malo v ten moment loptu. Rozhodnutie? a.
voľný hod pre ČIERNE družstvo
b. voľný hod pre BIELE družstvo
c. vylúčenie hráča BIELY 3 na 2 min a BIELE družstvo bude redukované o jedného ďalšieho
hráča na 30 sekúnd
d. 30 sek pre BIELY 3 a BIELE družstvo bude redukované o jedného hráča na 2 min.
e. diskvalifikácia BIELY 3 a BIELE družstvo bude redukované o jedného hráča na 30 sek.

4.24) BIELY 5 bol vylúčený na 2 min. Po uplynutí 1 min 45 sekúnd z 2 min trestu ho tréner
posiela znova na hraciu plochu. Rozhodnutie ?
a. BIELY 5 dostane ďalšie 2 min , vylúčenie bude trvať 2 min 15 sekúnd
b. diskvalifikácia BIELY 5 a BIELE družstvo bude redukované o dvoch hráčov pre zvyšok
vylúčenia / 15 sekúnd/ a o jedného hráča po dobu 1 min. 45 sek.
c. A5 dostane druhé vylúčenie , družstvo A bude redukovane pre zvyšok prvého vylúčenia /
15 sekúnd/

4.25) Po skončení svojho druhého vylúčenia sa chce brankár ČIERNEHO tímu zapojiť do hry
svojho družstva, ktoré hrá práve v obrane. Vstupuje na hraciu plochu , oblečený do svojho
brankárskeho dresu a postaví sa na pozícii krídla ako 6. hráč v poli svojho ČIERNEHO
družstva. Rozhodnutie?
a. hra bude pokračovať bez prerušenia
b. 7-m hod pre BIELE družstvo
c. voľný hod pre BIELE družstvo
d. vylúčenie brankára ČIERNEHO družstva na 2 minúty

4.26) Čo platí pre hráča, ktorý krváca z rany na ihrisku?
a. hráč musí ihneď a dobrovoľne opustiť hraciu plochu
b. hráč môže zostať na ihrisku do najbližšieho prerušenia hry
c. hráč striedajúci krvácajúceho hráča môže vstúpiť na plochu mimo priestoru striedania
d. hráč sa nesmie vrátiť na ihrisko do najbližšieho prerušenia hry
e. pokiaľ hráč odmietne výzvu rozhodcu na pustenie ihriska , musí byť potrestaný za
nešportové chovanie

4.27) BIELY 5 je sám v jasnej gólovej príležitosti pred brankárom ČIERNEHO družstva.
ČIERNE družstvo sa dopustilo chyby pri striedaní a časomerač píska vo chvíli, keď sa chystá
BIELY 5 vystreliť na bránu. Rozhodnutie?
a. vylúčenie hráča, ktorý zle striedal na 2 min
b. diskvalifikácia chybujúceho hráča
c. voľný hod pre BIELE družstvo
d. 7m hod pre BIELE družstvo

4.28) Brankár ČIERNEHO družstva chytil strelu na bránku a prihral loptu ČIERNEMU 4. Potom
brankár odišiel k postrannej čiare vedľa priestoru pre striedanie . Jednoznačne prekročil
čiaru , vzal si uterák a napil sa vody z fľašky. Nebol vystriedaný iným brankárom.
Rozhodnutie?
a. pokračuje sa v hre , toto je dovolené
b. vylúčenie brankára na 2 min za chybné striedanie
c. voľný hod pre BIELY tým od priestoru striedania ČIERNEHO družstva

4.29) Tréner bol napomínaný . Po jednom z výrokov rozhodcov vbehol lekár jeho družstva
niekoľko metrov do ihriska . Rozhodnutie?
a. žiadny trest
b. napomenutie lekára
c. 2 min pre lekára
d. diskvalifikácia lekára

4.30) Hráč BIELEHO družstva sa zranil pri situácií, ktorá neviedla ku progresívnemu trestu pre
ČIERNE družstvo. Rozhodcovia nariadili time – out a dali signál na vstup na hraciu plochu .
Doktor A ošetruje hráča .Tréner BIELEHO družstva obviňuje hráča ČIERNY 5 , ktorý podľa
jeho názoru zranenie spôsobil . Ide za ČIERNY 5 do priestoru striedania BIELEHO družstva a
udrie ho do tváre. Rozhodnutie?
a. diskvalifikácia trénera BIELEHO družstva ( ČK a modrá karta ukázaná rozhodcami) a družstvo
bude redukované na ploche na 2 min.
b. hra bude zahájená hvizdom a hodom zodpovedajúcom situácii pred prerušením
c. vylúčenie trénera na 2 min
d. voľný hod pre ČIERNY tím
e. diskvalifikácia trénera bez správy (len ČK ukázaná rozhodcami), BIELE družstvo bude
redukované na ploche na 2 min o 1 hráča
f. hráč BIELEHO družstva po ošetrení na hracej ploche musí okamžite opustiť ihrisko a znovu sa
naň vrátiť až po 3 útokoch svojho družstva

4.31) Hneď po zahájení stretnutia ČIERNYM tímom, rozhodcovia spozorujú, že na lavičke
ČIERNEHO tímu je osoba, ktorá nie je uvedená v zápise. Vysvitne, že je to je jeden z členov
dozornej rady, ale ČIERNY tím už má 4 funkcionárov v zápise. Rozhodnutie?
a. tá osoba musí opustiť striedačku
b. progresívny trest pre ZVD ČIERNEHO tímu
c. ešte jeden z funkcionárov musí opustiť striedačku
d. hra bude znovu zahájená voľným hodom pre BIELY tím

4.32) Čo stanovujú pravidlá o dresoch a vybavení hráčov?
a. všetci hráči družstva označení ako brankári musia mať dres rovnakej farby
b. hráči musia mať čísla vysoké 2O cm na hrudi aj vzadu
c. brankári môžu nosiť ochranný kryt hlavy z mäkkého materiálu
d. hráči vrátane brankárov musia mať čísla od 1 do 100

4.33) Hráč BIELY 10 si práve odpykáva svoj prvý dvojminútový trest/ začal 21:00/. Po znovu
zahájení hry protestuje tak silne , že rozhodcovia v čase 21:30 prerušujú hru a udeľujú ďalšie
2 min .Aké budú následky pre družstvo BIELY tím?
a. vylúčenie BIELY 10 na 2 min
b. diskvalifikácia BIELY 10
c. BIELE družstvo bude oslabené o 1 hráča do 25:00
d. družstvo A bude oslabené o 2 hráčov do 23:00 a potom o 1 hráča do 23.30

4.34) V ktorých nasledujúcich prípadoch musí zodpovedný funkcionár družstva dostať
osobný trest?
a. keď hráč jeho družstva opustí priestor striedania bez informovania časomerača
b. pokiaľ sú v priestore striedania pri začiatku stretnutia prítomné osoby , ktoré nie sú
uvedené v zápise
c. pokiaľ na hraciu plochu vstúpi nadpočetný hráč / nad povolený počet/
d. pokiaľ na hraciu plochu vstúpi hráč ,ktorý nie je oprávnený k hre
e. ak je objavený nesprávny výstroj po začiatku stretnutia
f. ak nastane v priestore striedania porušenie pravidiel, ktoré nemôže byť jasne určené ku
konkrétnej osobe, kt. ho mala spôsobiť

4.35) Rozhodcovia príslušným signálom povolili vstup na hraciu kvôli zraneniu hráča
BIELEHO družstva . Kto môže vstúpiť na plochu?
a. dvaja funkcionári BIELEHO družstva , nikto iný
b. po dvoch funkcionároch z oboch družstiev
c. dve osoby / funkcionári alebo hráči / z BIELEHO družstva
d. dve osoby/ funkcionári alebo hráči/ z oboch družstiev
e. doktor BIELEHO družstva, pokiaľ nie je jedným zo 4 zapísaných funkcionárov

4.36) Jeden z funkcionárov družstva A už bol za protesty napomínaný. Neskoršie vstúpil iný z
funkcionárov A bez povolenia na hraciu plochu, ale nechoval sa pritom nešportovo.
Rozhodnutie? a. napomenutie
b. vylúčenie funkcionára na 2 min, musí opustiť striedačku na 2 min
c. diskvalifikácia
d. vylúčenie funkcionára na 2 min , družstvo bude redukované na 2 min na ploche

4.37) Ktoré z nasledujúcich akcií nie sú povolené behom time- outu kvôli zraneniu po tom ,
čo rozhodcovia povolili vstup osôb z BIELEHO družstva na hraciu plochu?
a. hráči ČIERNEHO družstva stoja pozdĺž postrannej čiary , aby vypočuli pokyny trénera
b. hráči BIELEHO družstva striedajú mimo čiaru pre striedanie
c. jeden z funkcionárov BIELEHO družstva, ktorý je na ploche, odchádza ďaleko od zraneného
hráča a dáva inštrukcie ostatným hráčom svojho družstva

4.38) Brankár BIELEHO tímu vyrazil strelu a lopta sa kotúľa pozdĺž postrannej čiary pri
striedačke BIELEHO družstva. BIELY 5 sediaci na striedačke zasiahne jednou nohou do ihriska
tak, že zastaví loptu, ktorú BIELY 4 zdvíha skôr, ako opustila ihrisko.
Rozhodnutie?
a. voľný hod pre ČIERNE družstvo
b. vylúčenie hráča BIELY 5 na 2 min
c. diskvalifikácia BIELY 5 (ČK)
d. BIELY tím bude redukovaný o 1 hráča na ihrisku na 2 minúty
e. 7-metrový hod pre ČIERNY tím
f. diskvalifikácia BIELY 5, správa (ČK plus modrá karta)

4.39) BIELY 5 bol vylúčený na 2 min v 1.polčase v čase 29.00. V druhom polčase , 3 sekundy
po hvizde k zahájeniu polčasu zapíska časomerač . BIELE družstvo má na ihrisku 7 hráčov.
Rozhodnutie?
a. jeden z hráčov BIELEHO tímu musí opustiť hraciu plochu , žiadny trest
b. vylúčenie na 2 min pre nadpočetného hráča BIELEHO družstva
c. BIELE družstvo bude redukované o 2 hráčov po dobu 57 sekúnd a o 1 hráča po dobu 1
minúta a 3 sekundy

4.40) V čase 43:27 strelil BIELY 15 gól a po následnom začiatočnom hode prerušil časomerač
hru. Informuje rozhodcov , že BIELY 15 nie je v zápise o stretnutí. Pritom BIELE družstvo má v
zápise 14 hráčov, rozhodcovia zisťujú že BIELY 11 nie je prítomný. Rozhodnutie?
a. gól je neplatný a odvolaný
b. gól platí
c. v zápise bude vyškrtnutý hráč BIELY 11 a dopísaný hráč BIELY 15
d. hráč BIELY 15 nie je oprávnený ku hre a musí opustiť ihrisko
e. progresívne potrestanie ZVD BIELEHO družstva
f. popis situácie do zápisu o stretnutí

4.41) Brankár BIELEHO tímu leží na zemi so zraneným kolenom po tom, čo zneškodnil strelu
ČIERNEHO tímu. Správne rozhodnutie?
a. brankár môže pokračovať v hre po ošetrení na ihrisku
b. 2 osoby na to oprávnené z BIELEHO tímu, môžu vstúpiť na ihrisko ošetriť brankára, po tom ,
čo signály 15 a 16 sú ukázané rozhodcami
c. len 1 osoba na to oprávnená z BIELEHO tímu, môže vstúpiť na ihrisko ošetriť brankára, po
tom , čo signály 15 a 16 sú ukázané rozhodcami
d. po ošetrení na ihrisku sa môže brankár vrátiť späť až po treťom útoku svojho tímu
e. bez ohľadu na počet útokov, brankár sa môže vrátiť na ihrisko po skončení polčasu
f. ak funkcionári BIELEHO tímu odmietnu ošetrenie na ihrisku po výzve rozhodcov, ZVD
BIELEHO tímu bude progresívne potrestaný

4.42) Brankár BIELEHO tímu zneškodní strelu ČIERNEHO tímu. Pri zákroku si udrie hlavu
o tyčku. Potrebuje ošetrenie na ihrisku. Správne rozhodnutie?
a. brankár môže pokračovať v hre po ošetrení na ihrisku, pretože bolo spôsobené zranením
hlavy
b. po ošetrení na ihrisku sa môže brankár vrátiť späť na ihrisko až po treťom útoku svojho tímu

4.43) Po ošetrení na ihrisku sedí BIELY 7 na lavičke. Počas prvého útoku BIELEHO tímu,
ČIERNY 2 získa loptu a beží sám do protiútoku, pričom medzi bránkou a ním je iba brankár
BIELEHO tímu. Ešte skôr, ako ČIERNY 2 môže vystreliť, BIELY 7 vstúpi na ihrisko, keď
vystrieda BIELEHO 9. Správne rozhodnutie?
a. časomerač počká, kým ČIERNY 2 vystrelí, kým preruší hru z dôvodu zlého striedania BIELEHO
tímu
b. časomerač okamžite preruší hru z dôvodu zlého striedania BIELEHO tímu
c. Time-out
d. 2-minúty pre BIELY 7
e. diskvalifikácia bez správy pre BIELY 7 (ČK)
f. hra pokračuje hodom vzniknutým po situácií
g. 7-metrový hod pre ČIERNY tím
h. voľný hod pre ČIERNY tím
i. bez ohľadu na počet útokov svojho tímu, BIELY 7 môže znovu nastúpiť na ihrisko po
odpykaní si 2-minútového trestu

4.44) Po ošetrení na ihrisku, ČIERNY 11 sedí na striedačke a sťažuje sa na rozhodnutie
rozhodcov, za čo obdrží 2-minútový trest. Po druhom útoku svojho tímu znovu nastúpi na
ihrisko, už po vypršaní jeho trestu. Správne rozhodnutie?
a. Time-out
b. 2-minúty pre ČIERNY 11
c. nič, hra pokračuje
d. voľný hod pre BIELY tím

4.45) ČIERNY 10 dostáva loptu na hranici 9-metrového hodu. Hneď po chytení lopty, je
stiahnutý za dres BIELYM 3. Padne tak nešťastne, že si zraní lakeť a potrebuje ošetrenie.
Správne rozhodnutie?
a. žltá karta pre BIELY 3
b. 2-minúty pre BIELY 3
c. 2 osoby na to oprávnené z ČIERNEHO tímu, môžu vstúpiť na ihrisko ošetriť ČIERNEHO 10, po
tom , čo signály 15 a 16 sú ukázané rozhodcami
d. ČIERNY 10 môže pokračovať v hre po ošetrení na ihrisku
e. po ošetrení na ihrisku sa môže ČIERNY 10 vrátiť späť na ihrisko až po treťom útoku svojho
tímu

4.46) ČIERNY 10 dostáva prihrávku do protiútoku od ČIERNY 9. Hneď po odhodení lopty je
ČIERNY 9 stiahnutý za dres BIELYM 11. Po prevzatí prihrávky, ČIERNY 10 padne a leží zranený
na palubovke. Správne rozhodnutie?
a. žltá karta pre BIELY 11
b. -minúty pre BIELY 11
c. 2 osoby na to oprávnené z ČIERNEHO tímu, môžu vstúpiť na ihrisko ošetriť ČIERNEHO 10, po
tom , čo signály 15 a 16 sú ukázané rozhodcami
d. ČIERNY 10 môže pokračovať v hre po ošetrení na ihrisku
e. po ošetrení na ihrisku sa môže ČIERNY 10 vrátiť späť na ihrisko až po treťom útoku svojho
tímu
f. Time – out

4.47) 3 minúty pred koncom je stav 21:21. ČIERNY 2, najlepší strelec svojho tímu si vyvrtne
členok a leží na hracej ploche. Jeden z rozhodcov sa ho pýta, či potrebuje ošetrenie. Keď
neodpovedá a stále leží zranený na hracej ploche, rozhodca preruší hru a ukáže signály 15
a 16 pre vstup dvoch osôb na to určených z ČIERNEHO tímu, aby prišli ošetriť hráča na
ihrisko. ČIERNY tím odmietne poslať 2 osoby na ihrisko a predtým, ako rozhodca urobí niečo
ďalšie, ČIERNY 2 je znovu pripravený hrať. Správne rozhodnutie?
a. ČIERNY 2 smie pokračovať v hre
b. ČIERNY 2 musí opustiť ihrisko a vrátiť sa naň až po treťom útoku svojho tímu
c. progresívny trest pre ZVD ČIERNEHO tímu

4.48) 30 sekúnd do konca 1.polčasu, hráč BIELY 5 je ošetrovaný na hracej ploche. Po
ošetrení opustí hraciu plochu a môže sa vrátiť až po treťom útoku svojho družstva. Po
jednej minúte druhého polčasu počas druhého útoku svojho družstva sa vráti na hraciu
plochu po korektnom striedaní. Správne rozhodnutie?
a) pokračuje sa v hre
b) 2 minútový trest pre hráča BIELY 5 z dôvodu zlého striedania (skorší vstup na hraciu plochu
po ošetrení na hracej ploche)
c) time-out

4.49) BIELY 4 A ČIERNY 5 ležia po zrážke na palubovke zranení. Rozhodcovia okamžite
zastavia hru a ukážu signál č. 15 a č. 16, ktorými dovolia 2 osobám obidvoch družstiev vstup
na hraciu plochu za účelom ošetrenia zraneného hráča. Predtým než nejaká osoba vstúpi na
hraciu plochu, ČIERNY 5 je pripravený hrať bez ošetrenia. BIELY 4 je ošetrený na ihrisku. Po
20 sekundách môže hra pokračovať. Správne rozhodnutie?
a) Po ošetrení na hracej ploche BIELY 4 musí opustiť hraciu plochu a môže sa vrátiť až po
treťom útoku jeho družstva
b) Keďže ČIERNY 5 nebol ošetrovaný na hracej ploche, je mu dovolené pokračovať v hre
c) ČIERNY 5 musí opustiť hraciu plochu a môže sa vrátiť až po treťom útoku jeho družstva

4.50) BIELY 2 je zranený a potrebuje ošetriť na hracej ploche. Prvý polčas skončil po prvom
útoku jeho družstva. Keď rozhodcovia pískajú začiatok druhého polčasu, BIELY 2 je na hracej
ploche počas útoku svojho družstva. Správne rozhodnutie?
a) Časomerač preruší okamžite hru a informuje rozhodcov
b) 2 minútové vylúčenie pre BIELY 2
c) pokračuje sa v hre
d) voľný hod pre tím ČIERNYCH v priestore striedania
e) žiadne vylúčenie pre BIELY 2, ktorý musí opustiť hraciu plochu. Tím BIELY pokračuje v držaní
lopty, pretože časomerač/delegát pochybil

4.51BIELY 4 je ošetrovaný na hracej ploche. Po ošetrení BIELY 4 opustí hraciu plochu a môže
sa vrátiť na hraciu plochu iba po treťom útoku svojho družstva. Po druhom útoku tímu
BIELY, funkcionár A z tímu BIELY žiada hráča BIELY 4, aby vstúpil na hraciu plochu a riešil
úlohy v defenzíve. BIELY 4 strieda BIELEHO 6 a vstúpi na hraciu plochu cez priestor
striedania, aby hral iba v obrane. Správne rozhodnutie?
a) Pokračuje sa v hre – hráčovi BIELY 4 je dovolené hrať v obrane
b) Progresívny trest pre hráča BIELY 4, pretože vstúpil na hraciu plochu príliš skoro
c) 2 minútový trest pre hráča BIELY 4 z dôvodu zlého striedania

4.52) BIELY 11 sa skĺzne na palubovke, skončí mimo hracej plochy na druhej strane priestoru
striedania a narazí hlavou do reklamného panelu. Rozhodcovia okamžite prerušia hru
a zavolajú osoby pre ošetrenie na hracej ploche. Po 20 sekundách je hráč BILEY 11
pripravený hrať. Správne rozhodnutie?
a) Hráčovi BIELU 11 je dovolené pokračovať v hre, pretože ležal mimo hracej plochy, keď bol
ošetrovaný
b) Hráč BIELY 11 musí opustiť hraciu plochu a môže sa vrátiť až po treťom útoku jeho družstva

4.53 Po jednej minúte hry sa stane na hracej ploche súboj medzi hráčom pivot ČIERNY 3
a BIELY 6. Po súboji leží ČIERNY 3 zranený na zemi. ČIERNY 3 si pýta ošetrenie na hracej
ploche. Po ošetrení na hracej ploche je ČIERNY 3 pripravený pokračovať v hre. Správne
rozhodnutie?
a) Hráčovi ČIERNY 3 je dovolené pokračovať v hre
b) Hráč ČIERNY 3 musí opustiť hraciu plochu a môže sa vrátiť až po treťom útoku jeho družstva

4.54 Družstvo ČIERNY je v protiútoku. Hráč ČIERNY 2 dribluje a je sotený hráčom BIELY 10.
Čiastočne stráca kontrolu nad svojím telom, ale ešte dokáže nahrať loptu hráčovi ČIERNY 4,
ktorý strelí gól. Po strelení gólu si počas vracania do obrany podvrtne členok. Rozhodcovia
prerušia hru, dajú 2.minútový trest hráčovi BIELY 10 a dovolia 2 osobám vstup na hraciu
plochu kvôli ošetreniu hráča ČIERNY 4. Po 30 sekundách je hráč ČIERNY 4 pripravený
pokračovať v hre. Správne rozhodnutie?
a) Hráčovi ČIERNY 4 je dovolené pokračovať v hre
b) Hráč ČIERNY 4 musí opustiť hraciu plochu a môže sa vrátiť až po treťom útoku jeho družstva

4.55 Hráč BIELY 11 hádže na bránu a počas streľby bohužiaľ trafí loptou obrancu ČIERNY 2 do
tváre, je potrebné ošetrenie na hracej ploche. Po 20 sekundách ošetrenia je hráč ČIERNY 2
pripravený pokračovať v hre. Správne rozhodnutie?
a) Hráčovi ČIERNY 2 je dovolené pokračovať v hre, pretože zranenie tváre bolo spôsobené
loptou
b) Hráč ČIERNY 2 musí opustiť hraciu plochu a môže sa vrátiť až po treťom útoku jeho družstva

4.56 Pivot ČIERNY 2 leží po strele na bránu v bránkovisku družstva BIELYCH a zrejme kvôli
zraneniu nohy požaduje ošetrenie na hracej ploche. Družstvo BIELY práve začal protiútok.
Správne rozhodnutie?
a) Rozhodcovia okamžite prerušia hru a ukážu signál 15 a 16 a povolia ošetrenie na hracej
ploche pre hráča ČIERNY 2
b) Pokračuje sa v hre až po výsledok protiútoku družstva BIELY, potom rozhodcovia prerušia
hru a povolia ošetrenie na hracej ploche pre hráča ČIERNY 2

4.57 Hráč BIELY 2 sa rozvičuje bez ochrany lakťa. Po 5 minútach hry je družstvo BIELY
v držaní lopty a hráč BIELY 2 po správnom striedaní vbehne na hraciu plochu. Rozhodcovia
spozorujú, že hráč BIELY 2 hrá aj s ochranou lakťa, ktorá má nekryté tvrdé komponenty.
Správne rozhodnutie?
a) Pokračuje sa v hre, je dovolené hrať s ochranou lakťa, ktorá má nekryté tvrdé komponenty
b) Rozhodcovia prerušia hru, hráč BIELY 2 musí opustiť hraciu plochu a môže sa vrátiť iba bez
ochrany lakťa alebo po zakrytí tvrdých komponentov ochrany lakťa
c) Progresívny trest pre hráča BIELY 2
d) Progresívny trest pre ZVD družstva A
e) Voľný hod pre družstvo BIELY
f) Voľný hod pre družstvo ČIERNY

4.58 Družstvo BIELY je v útoku blízko 9-metrovej čiary. Hráč BIELY 7 vstúpi na hraciu plochu
po normálnom striedaní a má oblečenú na svojom bielom drese aj žltú mikinu/bundu.
Správne rozhodnutie?
a) Time out, hráč si musí vyzliecť žltú mikinu/bundu pre pokračovaním v hre
b) Voľný hod pre družstvo ČIERNY
c) 2-minútové vylúčenie pre hráča BIELY 7
d) Voľný hod pre družstvo BIELY

Pravidlo 5

5.1) Brankár ČIERNY č. 1 chytá strelu na bránu a chce založiť protiútok, pričom ľavou nohou
prekročí čiaru bránkoviska. Rozhodnutie?
a) hra pokračuje bez prerušenia
b) voľný hod pre BIELE družstvo
c) opakovanie vyhadzovania brankára po signále na znovu vykonanie

5.2) Brankár BIELY č. 12 stojí v ihrisku mimo svojho bránkoviska. Pri chytaní prihrávky od
spoluhráča vstúpi jednou nohou do bránkoviska zatiaľ, čo druhú nohu má v hracom poli.
Rozhodnutie?
a) 7-m hod pre ČIERNE družstvo
b) hra pokračuje bez prerušenia
c) voľný hod pre ČIERNE družstvo
d) vylúčenie brankára na 2 minúty

5.3) Brankár BIELY č. 12 chytá strelu a skáče po lopte, ktorá smeruje do hracieho poľa.
Sklzom cez čiaru bránkoviska dosiahne na loptu a už v hracom poli ju prihrá spoluhráčovi.
Rozhodnutie?
a) voľný hod pre ČIERNE družstvo
b) hra pokračuje bez prerušenia
c) vyhadzovanie brankára BIELYCH po zapískaní

5.4) Brankár ČIERNY č. 1 vyrazil strelu na bránu. Lopta sa kotúľa do poľa. Pri pokuse zastaviť
loptu skôr, než ju získa BIELY č. 15 čakajúci pred čiarou bránkoviska, zasiahne brankár nohou
loptu tak, že lopta prejde vonkajšiu bránkovú čiaru. Rozhodnutie?
a) 7-m hod pre BIELE družstvo
b) voľný hod pre BIELE družstvo
c) hra pokračuje bez prerušenia
d) progresívne potrestanie brankára ČIERNYCH č. 1, pretože ohrozil súpera

5.5) Brankár BIELY č. 12 nedostal loptu pod kontrolu. Lopta sa pohybuje v bránkovisku
smerom k postrannej čiare. Brankár použije nohu a zahrá loptu cez vonkajšiu bránkovú
čiaru. Rozhodnutie?
a) vyhadzovanie pre BIELE družstvo
b) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) vhadzovanie pre ČIERNE družstvo
d) progresívny trest pre brankára

5.6) Brankár BIELY č. 1 vyrazil strelu. Lopta sa kotúľa do ihriska, kde čaká osamotený ČIERNY
č. 6, ktorý chce loptu zdvihnúť. Brankár BIELY č. 1 stihne zastaviť loptu nohou v okamihu,
keď je lopta na čiare bránkoviska. Rozhodnutie?
a) vyhadzovanie brankára BIELYCH po zapískaní
b) progresívny trest pre BIELEHO č. 1
c) voľný hod pre ČIERNE družstvo
d) 7-m hod pre ČIERNE družstvo

5.7) ČIERNY č . 18 vystrelil na bránu. Strela bola zblokovaná BIELYM č. 7 tak, že lopta
zmenila smer a letí nad bránkoviskom zreteľne k vonkajšej bránkovej čiare. Brankár BIELYCH
č. 1 skočil po lopte tak, že dokázal nohou kopnúť loptu za vonkajšiu bránkovú čiaru.
Rozhodnutie?
a) vyhadzovanie brankára pre BIELE družstvo
b) vhadzovanie pre ČIERNE družstvo
c) voľný hod pre ČIERNE družstvo
d) napomínanie BIELEHO č. 1

5.8) Brankár ČIERNY č. 12 vo svojom bránkovisku vyskočil, aby zachytil dlhú prihrávku od
BIELEHO č. 7. ČIERNY č. 12 chytil loptu vo vzduchu a dopadol s ňou tak, že jednu nohu má
v bránkovisku a druhú v hracom poli. V tejto pozícii prihráva ČIERNEMU č. 3. Rozhodnutie?
a) 7-m hod pre BIELE družstvo
b) hra pokračuje bez prerušenia
c) voľný hod pre BIELE družstvo
d) úprava postavenia a vyhadzovanie brankára po zapískaní

5.9) BIELY č. 9 prihral loptu svojmu brankárovi BIELEMU č. 1, ktorý stojí v hracom poli. BIELY
č. 9 však pod tlakom protihráča vyhodil loptu vysoko, takže BIELY č. 1 musel cúvať a po
chytení lopty vstúpil jednou nohou do bránkoviska. Rozhodnutie?
a) hra pokračuje bez prerušenia
b) time-out
c) 7-m hod pre ČIERNE družstvo
d) voľný hod pre ČIERNE družstvo

5.10) Rozhodcovia nariadili voľný hod pre BIELE družstvo pri čiare bránkoviska BIELYCH.
Brankár BIELY č. 1 stojí tak, že jednu nohu má v bránkovisku a druhú v hracom poli. Prihráva
BIELEMU č. 8 a ten dáva gól. Rozhodnutie?
a) gól pre BIELE družstvo
b) opakovanie voľného hodu pred bránkoviskom BIELEHO družstva
c) voľný hod pre ČIERNE družstvo pri čiare bránkoviska BIELEHO družstva
d) vyhadzovanie brankára pre ČIERNE družstvo
e) 7-m hod pre BIELE družstvo

5.11) Rozhodca zapískal, pretože ČIERNY č. 21 porušil pravidlo o krokoch. ČIERNY č. 21
položil loptu pri bránkovisku BIELEHO družstva. Brankár BIELY č. 12 chce rýchlo rozohrať.
Jednou rukou sa opiera o podlahu v hracom poli a jednou nohou o podlahu v bránkovisku. Z
tejto pozície rozohral loptu BIELEMU č. 3, ktorý zakladá protiútok, ktorý končí gólom.
Rozhodnutie?
a) opakovanie voľného hodu pre BIELE družstvo po zapískaní
b) gól pre BIELE družstvo
c) voľný hod pre ČIERNE družstvo, pretože BIELY č. 12 vykonal voľný hod nesprávne
d) time-out

5.12) Brankár ČIERNY č. 1 opustil svoje bránkovisko. V hracom poli vyskočil a vo vzduchu
chytil prihrávku od spoluhráča. Potom dopadol oboma nohami do bránkoviska.
Rozhodnutie?
a) hra pokračuje bez prerušenia
b) vyhadzovanie brankára pre ČIERNE družstvo
c) voľný hod pre BIELE družstvo
d) 7-m hod pre BIELE družstvo
e) time-out

5.13) Lopta leží na ploche tesne pred bránkoviskom BIELEHO družstva. Brankár BIELY č. 1
stojí v bránkovisku a zdvihne loptu, aby zabránil súperovi v jej získaní. Rozhodnutie?
a) voľný hod pre ČIERNE družstvo
b) 7-m hod pre ČIERNE družstvo
c) progresívne potrestanie BIELEHO č. 1
d) bez zásahu, je to dovolené

Pravidlo 6

6.1. Lopta leží na bránkovej čiare. Útočník BIELY 7 ju zdvíha a chystá sa strieľať . BIELY 7 je v
tejto jasnej gólovej situácii atakovaný v rozpore s pravidlami. Rozhodnutie ?
a) voľný hod pre družstvo ČIERNY
b) voľný hod pre družstvo BIELY
c) 7-m hod pre družstvo BIELY
d) vyhadzovanie brankárom pre družstvo ČIERNY

6.2. Lopta sa kotúľa v bránkovisku družstva BIELY. ČIERNY 8 zdvíha loptu a strieľa na
bránku, dáva gól. Rozhodnutie ?
a) voľný hod pre BIELY
b) vyhadzovanie brankárom BIELY po zapísknutí
c) gól
d) začiatočný hod

6.3. BIELY 3 stojí oboma nohami v hracom poli a chytá loptu vyrazenú jeho brankárom. Keď
je BIELY 3 korektne bránený protihráčom ČIERN 10 , udiera niekoľkokrát loptu o zem vo
vlastnom bránkovisku. Rozhodnutie?
a) hra bude pokračovať bez prerušenia
b) 7- hod pre družstvo ČIERNY
c) voľný hod pre družstvo ČIERNY
d) voľný hod pre družstvo BIELY

6.4. BIELY 7 je pred bránkoviskom družstva ČIERNY , chytá loptu, ktorá sa jasne nachádza
vo vzduchu na bránkoviskom a dáva gól. Rozhodnutie?
a) gól pre BIELY
b) voľný hod pre ČIERNY
c ) vyhadzovanie brankárom ČIERNY
d) vyhadzovanie brankárom ČIERNY po zapískaní

6.5. BIELY 8 je atakovaný niekoľkými hráčmi súpera, preto úmyselne kotúľa loptu do
vlastného bránkoviska , tam sa lopta zastavila. Brankár BIELY 1 loptu nedvíha. Rozhodnutie
?
a) vyhadzovanie brankárom
b) vyhadzovanie brankára po zapísknutí
c) 7m hod pre ČIERNY
d) voľný hod pre ČIERNY

6.6. BIELY 5 zahral úmyselne loptu do vlastného bránkoviska tak, že sa odrazila od
bránkovej tyče a kotúľa sa smerom z bránkoviska. Brankár BIELY 12 ju zdvihne , prihráva ju
BIELY 7 a ten dáva gól. Rozhodnutie?
a) 7m-hod pre ČIERNY
b) gól
c) voľný hod pre ČIERNY
d) vyhadzovanie pre BIELY

6.7. Družstvo ČIERNYCH dalo gól, BIELY 10 vykonáva začiatočný hod, nenašiel žiadneho
voľného spoluhráča pripraveného a tak prekvapil svojho brankára BIELY 12 prihrávkou do
vlastného bránkoviska kde brankár stál. BIELY 12 chytá loptu a prihráva BIELEMU 9 .
Rozhodnutie ?
a) hra bude pokračovať bez prerušenia
b) 7m- hod pre ČIERNY
c) voľný hod pre ČIERNY
d) opakovanie vyhadzovania po oprave

6.8. Obranca ČIERNY 7 videl , že pivot BIELY 9, stojací na bránkovisku , keby dostal loptu,
bol by sám pred brankárom. Preto ČIERNY 7 prebehol bránkoviskom , tak urobil aj predtým,
aby sa dostal pred BIELY 9 a ten nemohol prevziať prihrávku. BIELY 9 však chytil prihrávku
v momente keď ČIERNY 7 vybehol von z bránkoviska , BIELY 9 sa otáča a vráža priamo do
ČIERNY 7.
Rozhodnutie?
a) 7m - hod pre BIELY
b) voľný hod pre BIELY
c) voľný hod pre ČIERNY
d) progresívne potrestanie ČIERNY 7

6.9. Brankár ČIERNY 1 vyrazil strelu späť k útočníkovi BIELY 4 ktorý čakal na bránkovisku.
Obranca ČIERNY 2 vstúpil do bránkoviska a zamedzil vzniku jasnej gólovej príležitosti a
zabránil chytiť loptu BIELY 4. Rozhodnutie?
a) voľný hod pre BIELY
b) 7 hod pre BIELY
c) progresívne potrestanie obrancu ČIERNY 2
d) diskvalifikácia obrancu ČIERNY 2 ( červená karta ukázaná rozhodcom)

6.10. BIELY 10 odohrá loptu smerom do vlastného bránkoviska. Brankár BIELY 1 vyskočil
z bránkoviska a chytil loptu vo vzduchu. BIELY 1 drží loptu pevne a dopadá s ňou mimo
bránkoviska . Rozhodnutie?
a) hra pokračuje
b) vyhadzovanie brankárom BIELY
c) voľný hod pre družstvo ČIERNY
d) 7-m hod pre družstvo ČIERNY

6.11.
BIELY 11 prihráva loptu späť do bránkoviska v ktorom vyskočil brankár BIELY 1 a
chytil loptu vo vzduchu. BIELY 1 ju drží pevne a dopadá s ňou jednou nohou do bránkoviska ,
druhou mimo bránkoviska.
Rozhodnutie?
a) hra pokračuje
b) vyhadzovanie brankárom BIELY
c) voľný hod pre družstvo ČIERNY
d) 7-m hod pre družstvo ČIERNY

6.12. Útočiaci hráč BIELY 7 vstúpil s loptou do bránkoviska ČIERNY. Rozhodnutie?
a) voľný hod pre ČIERNY
b) vyhadzovanie brankárom ČIERNY
c) vyhadzovanie brankárom ČIERNY po zapískaní
d) voľný hod pre ČIERNY po zapískaní

6.13. Lopta leží na ploche v bránkovisku družstva BIELY. V tom okamžiku časomerač píska
a vysvetľuje , že A5 chybne striedal . Rozhodnutie?
a) vyhadzovanie brankárom BIELYCH
b) vylúčenie na 2 min pre BIELY 5
c) voľný hod pre ČIERNY pri čiare voľného hodu BIELY
d) voľný hod pre ČIERNY v priestore pre striedanie BIELY

6.14. V ktorých z nasledujúcich prípadoch ma byť nariadené vyhadzovanie brankárom .
Rozhodnutie?
a) keď sa útočník s loptou dotkne čiary bránkoviska súpera
b) keď hráč útočiaceho družstva bez lopty vstúpi do bránkoviska súpera a získa tým výhodu
c) keď sa lopta od hráča útočiaceho družstva odrazí za vonkajšiu bránkovú čiaru súpera
d) keď sa hráč s loptou dotkne bránkoviska vlastného družstva

6.15. Družstvo BIELE útočí. Lopta letí vzduchom a ČIERNY 4 stojí pre bránkoviskom. ČIERNY
4 loptu dosiahne a nasmeruje ju smerom do bránkoviska. ČIERNY brankár ju tečuje a po tom
prekračuje vonkajšiu bránkovú čiaru vedľa brány.
Rozhodnutie?
a)
vhadzovanie pre ČIERNY
b)
voľný hod pre BIELY
c)
7-m hod BIELY
d)
vyhadzovanie brankárom ČIERNY
e)
progresívne potrestanie ČIERNY 4

6.16. Brankár družstva BIELY 12 chytil strelu a loptu má pod kontrolou v bránkovisku.
Loptu má v ruke keď časomerač píska zlé striedanie BIELY 10.
Rozhodnutie?
a)
voľný hod pre ČIERNY v priestore pre striedanie družstva BIELY
b)
time- out
c)
vyhadzovanie brankárom BIELY
d)
vylúčenie chybné striedanie hráča BIELY 10 na 2 minúty
e)
voľný hod pre ČIERNY u čiary voľného hodu BIELY

6.17. Brankár BIELY 12 vyskočil v hracom poli tesne pred svojim bránkoviskom, vo vzduchu
chytil loptu, ktorú mu prihral BIELY 4 a odhodil ju za vonkajšiu bránkovú čiaru. Po tom
dopadol dovnútra bránkoviska .
Rozhodnutie ?
a)
vyhadzovanie brankárom
b)
vhadzovanie pre súpera
c)
voľný hod pre súpera
d)
napomenutie BIELY 12

6.18. BIELY 9 vystrelil na bránku ČIERNYCH. Brankár ČIERNY 1 strelu vyrazil a lopta sa
kotúľa do hracieho poľa, kde je pripravený zdvihnúť ju hráč družstva ČIERNYCH. Pretože sa
brankár pri zákroku zranil , rozhodcovia prerušili hru v okamihu, keď lopta bola ešte v
bránkovisku . Rozhodnutie?
a) voľný hod pre BIELY
b) vyhadzovanie brankárom ČIERNY
c) voľný hod pre ČIERNY

6.19. Lopta sa kotúľa po podlahe v bránkovisku družstva BIELYCH. V tej chvíli časomerač
píska a oznamuje , že BIELY 5 sa dopustil chyby pri striedaní.
Rozhodnutie?
a) vyhadzovanie brankárom
b) vylúčenie BIELY 5 na 2 min
c) voľný hod pre ČIERNY od čiary voľného hodu
d) voľný hod pre ČIERNY od priestoru striedania BIELY

6.20. BIELY 5 vystrelí na bránu. Strela je vyrazená brankárom ČIERNY 12 a je vo vzduchu
nad bránkoviskom a pohybuje smerom k pivotovi BIELY 11, ktorý stojí pri čiare bránkoviska
v čistej gólovej šanci pripravený loptu chytiť. Obranca ČIERNY 2 skočí v smere lopty and vo
vzduchu nad bránkoviskom loptu odohrá v smere za postrannú čiaru. Kvôli lepu lopta skončí
stáť v bránkovisku bez toho aby sa jej dotkol brankár. Rozhodnutie?
a) vyhadzovanie pre brankára
b) voľný hod pre BIELY
c) 7-metrový hod pre BIELY
d) Progresívne potrestanie pre ČIERNY 2

6.21. Brankár ČIERNY 1 chytil strelu a chce prihrať na ČIERNY 6, ktorý je pripravený pre
rýchly protiútok. Keď ČIERNY 1 prihráva dotkne sa čiary bránkoviska. ČIERNY 6 dostáva
loptu a dáva gól. Správne rozhodnutie?
a) gól je platný
b) voľný hod pre tím BIELY
c) oprava a opakovanie vyhadzovanie brankára po hvizde
d) gól neplatí

6.22. BIELY 6 je v protiútoku. Vyskočí a strieľa na bránku. Pristane na bránkovisku
ČIERNEHO tímu. Brankár ČIERNY 12 blokuje strelu, a lopta ide k BIELY 11, ktorý dáva gól,
zatiaľ čo BIELY 6 leží v bránkoviska medzi ním a brankárom ČIERNY 12. Správne rozhodnutie?
a) gól pre tím BIELY
b) vyhadzovanie pre tím ČIERNY
c) voľný hod pre tím ČIERNY

Pravidlo 7

7.1) Lopta letí vo vzduchu smerom k postrannej čiare. BIELY 3 dokáže zahrať loptu rukou
k hráčovi BIELY 7 predtým než lopta doletí k čiare. Pri tom má BIELY 3 jednu nohu
za postrannou autovou čiarou mimo ihriska. BIELY 7 chytá túto loptu a dáva gól. Správne
rozhodnutie?
a vhadzovanie pre družstvo ČIERNY
b) voľný hod pre družstvo ČIERNY
c) gól
d) vylúčenie hráča BIELY 3 na 2 min

7.2) Hráč ČIERNY 3 dáva riskantnú prihrávku hráčovi ČIERNY 11. Keď je lopta vo vzduchu
ČIERNY 11 zistil, že loptu nedokáže spracovať, tak udrel do lopty päsťou a tým ju prihral
hráčovi ČIERNY 9, ktorý stojí v strede ihriska. Správne rozhodnutie?
a) hra bude pokračovať bez prerušenia
b) voľný hod pre družstvo BIELY, z miesta kde stál ČIERNY 9
c) voľný hod pre družstvo BIELY, z miesta kde stál ČIERNY 11
d) vylúčenie hráča ČIERNY 11 na 2 min

7.3) BIELY 4 stál a chytil loptu, potom vyskočil a dopadol na pravú nohu z ktorej skočil na
svoju ľavú nohu aby vystrelil. Koľko krokov BIELY 4 urobil?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

7.4) Hráč vyskakuje a chytá vo vzduchu loptu, ktorú mu prihrával jeho spoluhráč. Dopadne
na obe nohy súčasne, potom pravou nohou urobil úkrok do strany a ľavú prisunul. Koľko
krokov urobil?
a) 1
b) 3
c) 0
d) 2

7.5 Hráč vo výskoku chytil loptu, ktorú mu prihral spoluhráč a dopadol s ňou na pravú nohu
a znova z tejto nohy vyskočil. Dopadol potom na ľavú a znova na pravú nohu a strieľa. Koľko
krokov urobil?
a) 3
b) 2
c) 1
d) 0

7.6) BIELY 5 mal problém so spracovaním lopty, nakoniec ju dostal pod kontrolu. Urobil 3
kroky, klepol si loptu o zem, urobil znova tri kroky a dal gól. Správne rozhodnutie?
a) voľný hod pre družstvo ČIERNY
b) gól
c) vyhadzovanie brankára ČIERNY
d) vhadzovanie pre družstvo ČIERNY

7.7) BIELY 5 chcel založiť protiútok, pritom si opakovane udieral loptu o zem, zatiaľ čo popri
tom urobil 5 krokov. Potom loptu znova chytil a prihral. Správne rozhodnutie?
a) voľný hod pre družstvo ČIERNY
b) voľný hod pre družstvo BIELY
c) hra bude pokračovať bez prerušenia
d) 7-m hod pre družstvo ČIERNY

7.8) ČIERNY 6 sa pri chytaní lopty pošmykne a padá na zem. Ležiac na chrbte prihráva loptu
hráčovi ČIERNY 9. Správne rozhodnutie?
a) voľný hod pre družstvo BIELY
b) hra bude pokračovať bez prerušenia
c) voľný hod pre družstvo ČIERNY

7.9) BIELY 3 vbehol medzi dvoch protihráčov a vyrazil im loptu v smere svojho pohybu. Loptu
chytil znova pred tým , než dopadla na podlahu. Teraz má pred sebou voľný priestor
k bránke družstva ČIERNYCH, hráč BIELY 3 si jeden krát udrie loptu o zem a strieľa gól.
Správne rozhodnutie?
a) gól
b) voľný hod pre družstvo ČIERNY
c) vyhadzovanie brankárom družstva ČIERNY

7.10) Po jednom klepnutí loptou o zem chce hráč BIELY 7 prihrať loptu hráčovi BIELY 5, ale
nakoľko ten je obsadený súperovým hráčom ČIERNY 7, tak zmätený BIELY 7 púšťa loptu na
zem, avšak chytí ju znova skôr než sa táto dotkla zeme. Správne rozhodnutie?
a) hra bude pokračovať bez prerušenia
b) voľný hod pre družstvo ČIERNY
c) voľný hod pre družstvo BIELY

7.11) Ako sa trestá opakovaná pasívna hra?
a) voľný hod a napomenutie
b) voľný hod a vylúčenie
c) voľný hod pre súpera
d) voľný hod a diskvalifikácia (rozhodcovia ukážu červenú kartu)

7.12) Po strele hráča BIELY 4 sa lopta odráža od tyče bránky družstva ČIERNY do rozhodcu
stojaceho v bránkovisku a od neho za postrannú čiaru a nie za bránkovú autovú čiaru.
Správne rozhodnutie?
a) voľný hod pre družstvo ČIERNY
b) vhadzovanie pre družstvo ČIERNY
c) vyhadzovanie brankárom družstva ČIERNY

7.13) Družstvo BIELY vykonáva vhadzovanie. Hráč BIELY 5 vhadzuje tak, že zasahuje
rozhodcu, od neho sa lopta odráža za bránkovú čiaru družstva ČIERNY. Správne
rozhodnutie?
a) opakovanie vhadzovania po zapískaní
b) voľný hod pre družstvo ČIERNY
c) voľný hod pre družstvo BIELY
d) gól pre družstvo BIELY

7.14) ČIERNY 3 strieľa z výskoku, ale hráč BIELY 9 blokuje loptu. Ta padá na zem, BIELY 9 ju
dvomi rukami dvíha zo zeme a rozbehol sa driblingom do útoku. Strieľa na bránku a dáva gól
družstvu ČIERNY. Správne rozhodnutie?
a) gól pre družstvo BIELY
b) voľný hod pre družstvo ČIERNY
c) vylúčenie hráča BIELY 9 na 2 min
d) time- out

7.15) BIELY 5 dribluje pozdĺž postrannej čiary. Hráč ČIERNY 2 ho korektne bráni. Aby obišiel
hráča ČIERNY 2, vykročí hráč BIELY 5 počas driblingu jednou nohou cez postrannú čiaru.
Správne rozhodnutie?
a) voľný hod pre družstvo BIELY
b) vhadzovanie pre družstvo ČIERNY
c) voľný hod pre družstvo ČIERNY
d) hra pokračuje bez prerušenia

7.16) Hráč BIELY 3 nepresne prihral hráčovi BIELY 9, lopta sa kotúľa k postrannej čiare
pri striedačke družstva BIELYCH. Keď je lopta asi l m od hráča ČIERNY 10 pripraveného loptu
zdvihnúť, vrhne sa hráč BIELY 9 po lopte a päsťou ju odrazí do stredu hracej plochy
ku hráčovi BIELY 3. Hráč BIELY 9 potom sklzom prejde von cez postrannú autovú čiaru.
Správne rozhodnutie?
a) hra pokračuje bez prerušenia
b) voľný hod pre družstvo ČIERNY
c) Progresívne potrestanie hráča BIELY 9
d) vhadzovanie pre družstvo ČIERNY

7.17) Hráč útočiaceho družstva ČIERNY 7 stojí mimo hracej plochy bez lopty. Rozhodcovia
mu ukazujú, že sa má vrátiť do ihriska, on ale nereaguje. Správne rozhodnutie?
a) hra pokračuje bez prerušenia
b) voľný hod pre družstvo BIELY
c) progresívne potrestanie hráča ČIERNY 7
d) vhadzovanie pre družstvo BIELY

7.18) Hráč naskakuje na bránkovisku súpera. Má telo a loptu pod kontrolou a je v ideálnej
streleckej príležitosti. Napriek tomu sa vo vzduchu otáča a miesto toho, aby vystrelil,
prihráva loptu späť spoluhráčovi, ktorý ju rozohráva. Správne rozhodnutie?
a) varovný signál pre pasívnu hru
b) okamžite voľný hod pre súpera pre pasívnu hru
c) okamžite voľný hod pre nešportové správanie
d) progresívne potrestanie

7.19) Hráč BIELY 3 vystrelil na bránku družstva ČIERNY a trafil tyč. Lopta sa kotúľa späť von
z bránkoviska. Pri čiare voľného hodu sa po lopte vrhli hráč BIELY 3 a hráč ČIERNY 4 bez
toho, aby sa ohrozovali. Hráč ČIERNY 4 ťuknutím do lopty prihral hráčovi ČIERNY 6, ktorý z
rýchleho protiútoku dal gól. Správne rozhodnutie?
a) napomenutie hráča ČIERNY 4
b) gól pre družstvo ČIERNY
c) voľný hod pre družstvo BIELY alebo pre družstvo ČIERNY podľa okolností
d) vyhadzovanie brankára družstva ČIERNY

7.20) Hráč BIELY 10 sa pokúša prihrať loptu hráčovi BIELY 8, ktorý je pri bránkovisku družstva
ČIERNY. Hráč ČIERNY 10 nehybne stojí pred hráčom BIELY 8, keď ho prihrávka zasiahne do
nohy. Správne rozhodnutie?
a) voľný hod pre družstvo BIELY
b) hra pokračuje bez prerušenia
c) záleží na tom, kto získa odrazenú loptu

7.21) Hráč BIELY 15 zblokoval prihrávku od hráča ČIERNY 9, lopta sa kotúľa po palubovke.
BIELY 15 a ČIERNY 9 sa po nej vrhli, BIELY 15 loptu získal a kĺzal sa s ňou po podlahe. Vstal,
urobil 3 kroky a prihral loptu spoluhráčovi, ktorý dáva gól. Správne rozhodnutie?
a) gól pre družstvo BIELY
b) voľný hod pre družstvo ČIERNY

7.22) Družstvo BIELY vedie v 57. minúte stretnutia 24:23, ale má v poli o jedného hráča
menej. Rozhodca nariadil voľný hod v prospech hráča BIELY 3. Hráč BIELY 7 sa pokúša
vykonať tento hod niekoľko metrov od správneho miesta napriek tomu, že rozhodca ukázal
miesto výkonu hodu veľmi jasne. Správne rozhodnutie?
a) oprava postavenia, zapískanie k hodu, bez ďalších opatrení
b) oprava postavenia, zapískanie k hodu, ukáže varovný signál pre pasívnu hru
c) oprava postavenia, progresívne potrestanie hráča BIELY 7, zapískanie k hodu, rozhodca
ukáže varovný signál pre pasívnu hru

7.23) Družstvo ČIERNY hrá oslabené o jedného hráča. Hráči družstva ČIERNY už zaujali svoje
pozície v útoku a zahájili prípravnú fázu útoku. Po tom hráči ČIERNY 6 a ČIERNY 8 odchádzajú
striedať. Správne rozhodnutie?
a) varovný signál
b) varovný signál , pokiaľ sa tempo nezvýši do 5 sekúnd
c) okamžite voľný hod pre družstvo BIELY kvôli pasívnej hre
d) napomenutie hráča ČIERNY 6 alebo ČIERNY 8 v prípade opakovania
e) vylúčenie hráča ČIERNY 6 alebo ČIERNY 8 na 2 min v prípade opakovania

7.24) Ktoré akcie ukončujú platnosť varovného signálu pre pasívnu hru?
a) opakované získanie lopty útočiacim družstvom po tom, čo brankár vyrazil 7m hod
b) opakované získanie lopty útočiacim družstvom po nastrelení žrde alebo tyče
c) team time - out
d) razantná útočná akcia predtým, než družstvo znova začne hrať pasívne
e) ktorákoľvek z akcií pod písmenami a až d vyššie

7.25) Ktoré z nasledujúcich výrokov o varovnom signály pre pasívnu hru/ IHF znak č .17 / sú
v súlade s pravidlami?
a) keď je zreteľná tendencia k pasívnej hre, ukáže znak č. 17 najskôr bránkový rozhodca v poli,
po tom zdvihne ruku aj rozhodca v poli
b) pokiaľ družstvo s loptou požiada o team time - out po ukázaní varovného signálu, tak
varovný signál musí nasledovať aj pri znovu zahájení hry
c) keď družstvo s loptou po varovnom signále nevykazuje zreteľne úsilie dostať sa do streleckej
príležitosti, tak rozhodca v poli alebo bránkový rozhodca nariadia voľný hod za pasívnu hru
d) rozhodcovia sa rozhodnú pre pasívnu hru najneskôr vtedy, keď družstvo nevystrelí na
bránku ani po 6 prihrávkach po tom, čo im predtým bol ukázaný varovný signál pre pasívnu
hru

7.26) Družstvo BIELY zdržuje vykonanie začiatočného hodu. Družstvo už bolo predtým
upozornené na zdržovaciu taktiku. Správne rozhodnutie?
a) hra pokračuje bez prerušenia
b) time - out, vykonanie začiatočného hodu po zapískaní
c) time - out, vykonanie začiatočného hodu po zapískaní, hneď potom varovný signál pre
pasívnu hru
d) zapískanie na vykonanie začiatočného hodu, vzápätí ihneď varovný signál pre pasívnu hru
e) progresívne potrestanie zodpovedného vedúceho družstva BIELY

7.27) Ktoré z nasledujúcich výrokov o používaní varovného signálu pre pasívnu hru sú
správne?
a) varovný signál končí vždy, keď je funkcionárovi brániaceho sa družstva udelený progresívny
trest
b) pri prvom použití varovného signálu behom jedného útoku musí byť ruka stiahnutá dole
približne po 10 sekundách
c) varovný signál musí byť pripomenutý po prvom prerušení hry, pokiaľ bol tento signál pred
prerušením hry ukázaný
d) varovný signál končí vždy, keď je brániaci hráč progresívne potrestaný
e) rozhodcovia musia ukázať varovný signál pre pasívnu hru vo chvíli, keď má hráč loptu jasne
pod kontrolou

7.28) Ktoré z nasledujúcich vyjadrení o pasívnej hre sú správne?
a) družstvu môže byť dovolené najviac 5 sekúnd k prechodu z prípravnej do záverečnej fáze
b) rozhodca musí zohľadniť pomalé a neskoré striedanie po vykonaní začiatočného hodu
c) rozhodca musí vyhodnotiť, či sa družstvo pokúša zvýšiť tempo alebo získať priestorovú
výhodu v priebehu prípravnej fázy
d) rozhodca musí zhodnotiť prvky pasívnej hry už vtedy, keď družstvo na vlastnej polovici získa
loptu
e) družstvo, ktoré rozohralo rýchly protiútok, musí mať možnosť normálne vystriedať po
prechode rýchleho útoku do normálnej prípravnej fázy

7.29) Družstvo BIELYCH má v držaní loptu. Rozhodcovia ukážu varovný signál pre pasívnu
hru. Po 3 prihrávkach hráč BIELY 5 strieľa na bránku, ale lopta je zblokovaná hráčom ČIERNY
2 a odráža sa späť k hráčovi BIELY 5, ktorý prihráva loptu hráčovi BIELY 9. Koľko bolo
prihrávok?
a) 3
b) 4
c) 5

7.30) Družstvo BIELYCH má v držaní loptu. Rozhodcovia ukážu varovný signál pre pasívnu
hru. Hráč BIELY 9 sa pokúsi prihrať loptu hráčovi BIELY 2, ale prihrávka je zblokovaná hráčom
ČIERNY 8 a lopta sa odráža späť k hráčovi BIELY 9. Hráč BIELY 9 sa pokúša preniknúť cez
obranu a je udelený voľný hod. Hráč BIELY 8 vykoná voľný hod tak, že prihrá loptu hráčovi
BIELY 2. Koľko bolo prihrávok?
a) 1
b) 2
c) 3

7.31) Družstvo BIELYCH má v držaní loptu. Rozhodcovia spozorujú u družstva BIELY
tendenciu k pasívnej hre a ukážu varovný signál pre pasívnu hru. Družstvo ČIERNY vidí, že
rozhodcovia ukazujú varovný signál pre pasívnu hru a začnú byť v obrane agresívnejší,
pričom sa pokúšajú o to, aby bol súperovi udelený voľný hod. Po 5 prihrávkach družstva
BIELY je pre toto družstvo udelený voľný hod. Správne rozhodnutie?
a) družstvu BIELY zostáva 6 prihrávok na to, aby vystrelilo na bránku
b) družstvu BIELY zostávajú 2 prihrávky na to, aby vystrelilo na bránku
c) družstvu BIELY zostáva 1 prihrávka na to, aby vystrelilo na bránku
d) družstvo BIELY musí vykonať voľný hod ako priamu strelu na bránku

7.32) Družstvo BIELYCH je v útoku. Rozhodcovia spozorujú u družstva BIELY tendenciu
k pasívnej hre a ukážu varovný signál pre pasívnu hru. Družstvo BIELY si prihrá loptu 4-krát
a potom sa hráč BIELY 9 pokúsi vystreliť na bránku. Strela je zblokovaná hráčom ČIERNY 3
tak, že lopta prejde za postrannú čiaru a družstvo BIELY bude vykonávať vhadzovanie.
Správne rozhodnutie?
a) varovný signál pre pasívnu hru už nie je
b) družstvu BIELY zostáva 6 prihrávok na to, aby vystrelilo na bránku
c) družstvu BIELY zostávajú 2 prihrávky na to, aby vystrelilo na bránku
d) družstvu BIELY zostáva 1 prihrávka na to, aby vystrelilo na bránku

7.33) Družstvo BIELYCH má v držaní loptu a keďže rozhodcovia spozorujú u družstva BIELY
tendenciu k pasívnej hre, tak ukážu varovný signál pre pasívnu hru. Po 6 prihrávkach sa hráč
BIELY 5 pokúsi vystreliť na bránku. Hráč ČIERNY 3 zblokuje strelu a lopta sa vracia k hráčovi
BIELY 5. Správne rozhodnutie?
a) voľný hod pre družstvo ČIERNY
b) družstvu BIELY zostáva 1 prihrávka na to, aby vystrelilo na bránku
c) varovný signál pre pasívnu hru pokračuje
d) varovný signál pre pasívnu hru už nie je
e) družstvo BIELY už nemôže urobiť viac prihrávok predtým, ako vystrelí na bránku

Pravidlo 8

8.1) Behom rýchleho protiútoku BIELEHO družstva vbieha na ihrisko ČIERNY 7 ako
nadpočetný hráč a zovrie hráča BIELY 5 tak, že mu zmarí jasnú gólovú príležitosť. Správne
rozhodnutie?
a. vylúčenie hráča ČIERNY 7 na 2 min
b. diskvalifikácia hráča ČIERNY 7 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
c. diskvalifikácia hráča ČIERNY 7 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu)
d. voľný hod pre BIELE družstvo
e. 7m hod pre BIELE družstvo

8.2) Hráč ČIERNY 8 nie je uvedený v zápise o stretnutí , dostavil sa neskoro a vbieha priamo
zo šatne na hraciu plochu, aby zmaril jasnú gólovú príležitosť súpera tým, že zozadu strčí do
naskakujúceho súpera, ktorý stráca kontrolu nad telom. Správne rozhodnutie?
a. 7 m hod pre BIELE družstvo
b. voľný hod pre BIELE družstvo
c. diskvalifikácia hráča ČIERNY 8 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
d. diskvalifikácia hráča ČIERNY 8 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu)
e. progresívne potrestanie zodpovedného vedúceho ČIERNEHO družstva

8.3) Cez prestávku cestou do šatní sa funkcionár „B“ BIELEHO družstva sťažuje nešportovo
rozhodcom. Funkcionár „A“ BIELEHO družstva už bol v priebehu 1. polčasu napomínaný.
Správne rozhodnutie?
a. vylúčenie funkcionára „B“ BIELEHO družstva na 2 minúty
b. diskvalifikácia funkcionára „B“ BIELEHO družstva (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
c. BIELE družstvo začne druhý polčas redukované o jedného hráča na 2 minúty
d. potrestanie nie je možné, ale písomná správa v zápise o stretnutí

8.4) BIELY 6 už bol 2x vylúčený na 2 min. Teraz sa dopúšťa druhého chybného striedania
svojho družstva. Aké bude rozhodnutie, keď sa tiež dopustil mimoriadne závažného
nešportového správania po tom, čo mu rozhodcovia oznámili, že chybne striedal?
a. vylúčenie hráča BIELY 6 na 2 min
b. diskvalifikácia hráča BIELY 6 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
c. diskvalifikácia hráča BIELY 6 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)
d. BIELE družstvo bude redukované o 1 hráča na 2 min
e. BIELE družstvo bude redukované o 2 hráčov na 2 min
f. BIELE družstvo bude redukované o 1 hráča na 4 min

8.5) BIELY 2 bol vylúčený na 2 min, ale funkcionár „A“ ho poslal znova na ihrisko po 1
minúte. Pred zapískaním časomerača stačil už BIELY 2 zmariť jasnú gólovú príležitosť
ČIERNEHO družstva. Správne rozhodnutie?
a. voľný hod pre ČIERNE družstvo a ďalšie vylúčenie hráča BIELY 2
b. 7m hod pre ČIERNE družstvo, ďalšie vylúčenie hráča BIELY 2 a ďalšia redukcia BIELEHO
družstva na zvyšnú dobu vylúčenia hráča BIELY 2
c. 7-m hod pre ČIERNE družstvo, diskvalifikácia hráča BIELY 2 bez správy a ďalšia redukcia
BIELEHO družstva na zvyšnú dobu vylúčenia hráča BIELY 2 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
d. 7-m hod pre ČIERNE družstvo, diskvalifikácia hráča BIELY 2 a ďalšia redukcia BIELEHO
družstva na zvyšnú dobu vylúčenia hráča BIELY 2, zápis do zápisu o stretnutí (rozhodcovia
ukážu červenú a modrú kartu)

8.6) V priebehu útoku BIELEHO družstva blokuje pivot BIELY 7, ktorý nemá loptu, telom
súpera ČIERNY 4. Správne rozhodnutie?
a. voľný hod pre ČIERNE družstvo
b. progresívne potrestanie hráča BIELY 7
c. hra pokračuje bez prerušenia

8.7) Hráč na krídle BIELY 4 mal jasnú gólovú príležitosť. V poslednej chvíli sa pokúsil ČIERNY
7 vypichnúť mu loptu z ruky ale zasiahol len jeho zápästie, lopta minula bránku. Správne
rozhodnutie?
a. voľný hod pre BIELE družstvo
b. 7-m hod pre BIELE družstvo
c. vylúčenie hráča ČIERNY 7 na 2 min
d. napomenutie hráča ČIERNY 7
e. žiadny trest pre hráča ČIERNY 7

8.8) BIELY 6 vybieha do rýchleho protiútoku. Brankár ČIERNY 12 opúšťa svoje bránkovisko,
aby získal loptu, ale zráža sa s BIELYM 6. Jeden z obrancov by mohol protihráča zastaviť
korektne. Správne rozhodnutie?
a. vylúčenie hráča ČIERNY 12 na 2 min
b. diskvalifikácia hráča ČIERNY 12 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
c. 7-m hod pre BIELE družstvo
d. voľný hod pre BIELE družstvo
e. diskvalifikácia hráča ČIERNY 12, písomná správa (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)

8.9) BIELY 2 chcel prihrať loptu spoluhráčovi na druhú polovicu ihriska, ale ČIERNY 5 jeho
spoluhráča zovrel. ČIERNY 5 bol už napomínaný za vrážanie do súpera, ktorý nemal loptu.
Správne rozhodnutie?
a. voľný hod pre BIELE družstvo
b. vylúčenie hráča ČIERNY 5 na 2 min
c. diskvalifikácia hráča ČIERNY 5 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
d. písomná správa (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)

8.10) Pivot BIELY 9 stojí sám na čiare bránkoviska a dostáva prihrávku. ČIERNY 2 v tom
momente strhne BIELEHO 9 za streleckú ruku zozadu. Správne rozhodnutie?
a. voľný hod pre BIELE družstvo
b. 7-m hod pre BIELE družstvo
c. vylúčenie hráča ČIERNY 2 na 2 minúty
d. diskvalifikácia hráča ČIERNY 2 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
e. písomná správa (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)

8.11) Krátko po tom, čo bol ČIERNY 9 v prvej minúte stretnutia napomínaný za strkanie drží
a zviera ČIERNY 7 pivota BIELEHO družstva /bez čistej gólovej príležitosti/. Správne
rozhodnutie?
a. voľný hod pre BIELE družstvo
b. 7-m hod pre BIELE družstvo
c. napomenutie hráča ČIERNY 7
d. vylúčenie hráča ČIERNY 7 na 2 min

8.12) BIELY 4 dostal loptu na súperovom bránkovisku a je pred ním len brankár. Keď strieľa,
stiahne ho ČIERNY 3 k zemi a preto stráca loptu. Správne rozhodnutie?
a. napomenutie hráča ČIERNY 3
b. vylúčenie hráča ČIERNY 3 na 2 min
c. diskvalifikácia hráča ČIERNY 3 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
d. voľný hod pre BIELE družstvo
e. 7-m hod pre BIELE družstvo

8.13) Kedy musí byť hráč diskvalifikovaný (rozhodcovia ukážu červenú alebo červenú
a modrú kartu)?
a. za faul, ktorý ohrozuje zdravie protihráča
b. za mimoriadne nešportové správanie sa na hracej ploche i mimo nej
c. za opakované nešportové správanie sa na ihrisku
d. za chybné striedanie behom vylúčenia (bez čistej šance na skórovanie)

8.14) Behom rýchleho protiútoku BIELEHO 5 vbehne funkcionár „C“ z ČIERNEHO družstva zo
striedačky do ihriska smerom k vlastnému bránkovisku. BIELY 5 je zmätený, zastavuje sa a
nepokračuje. Podľa rozhodcov bol BIELY 5 v jasnej gólovej príležitosti . Funkcionár, ktorý sa
previnil sa hráča s loptou nedotkol, ten sa dostal najbližšie k nemu na 10m. Správne
rozhodnutie?
a. time-out
b. voľný hod pre BIELE družstvo
c. 7-m hod pre BIELE družstvo
d. diskvalifikácia funkcionára „C“ z ČIERNEHO družstva bez písomnej správy (rozhodcovia
ukážu červenú kartu)
e. diskvalifikácia funkcionára „C“ z ČIERNEHO družstva s písomnou správou (rozhodcovia ukážu
červenú a modrú kartu)
f. ČIERNE družstvo redukované o jedného hráča na ihrisku na 2 minúty

8.15) BIELE družstvo zahajuje rýchly protiútok . BIELY 5 prihráva BIELEMU 7, ktorý je sám na
bránkovisku súpera. Keď BIELY 5 odhodil loptu, v tom vbehol na ihrisko funkcionár „D“ z
ČIERNEHO družstva a loptu chytil. Správne rozhodnutie?
a. voľný hod pre BIELE družstvo
b. 7-m hod pre BIELE družstvo
c. vylúčenie funkcionára „D“ z ČIERNEHO družstva na 2 min
d. diskvalifikácia funkcionára „D“ z ČIERNEHO družstva bez písomnej správy (rozhodcovia
ukážu červenú kartu)
e. diskvalifikácia funkcionára „D“ z ČIERNEHO družstva, písomná správa (rozhodcovia ukážu
červenú a modrú kartu)
f. ČIERNE družstvo redukované o jedného hráča na ihrisku na 2 minúty

8.16) Ktorá z nasledujúcich akcií by mala byť posúdená ako „mimoriadne“ nešportové
správanie a potrestané diskvalifikáciou s písomnou správou (kedy rozhodcovia ukážu
červenú a modrú kartu)?
a. opakované bránenie hráča v poli nohou
b. zmarenie jasnej gólovej príležitosti funkcionárom družstva
c. pľuvnutie na inú osobu
d. opakované zdržovanie hry s cieľom získať čas

8.17) Pri vstupe do športovej haly stretnú rozhodcovia hráča ČIERNY 4, oblečeného v
v drese, ktorý ale nie je uvedený v zápise o stretnutí. ČIERNY 4 kričí: „Preboha zase prišli títo
dvaja idioti!“ Po odohratí 12 min bol ČIERNY 4 dopísaný do zápisu ako 14. hráč svojho
družstva. Rozhodcovia to zistili. Správne rozhodnutie?
a. diskvalifikácia hráča ČIERNY 4 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
b. ČIERNE družstvo bude redukované na hracej ploche o jedného hráča na 2 min
c. ČIERNE družstvo bude pokračovať bez redukcie na ihrisku
d. diskvalifikácia hráča ČIERNY 4, písomná správa (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)
e. ČIERNE družstvo môže doplniť iného hráča na povolený počet 14

8.18) Po nariadení voľného hodu pre BIELE družstvo vbehol na ihrisko funkcionár „C“ z
ČIERNEHO družstva a kričí : „Ale to mal byť voľný hod pre nás!“ Funkcionári ČIERNEHO
družstva neboli doteraz trestaní. Správne rozhodnutie?
a. zodpovedný vedúci ČIERNEHO družstva musí vyviesť funkcionára „C“ z haly
b. vylúčenie funkcionára „C“na 2 min, ČIERNE družstvo redukované o jedného hráča na 2 min
c. napomenutie funkcionára „C“
d. voľný hod pre BIELE družstvo

8.19) BIELY 3 bol napomínaný za faul na hracej ploche, ktorý vyžadoval progresívne
potrestanie. Po vystriedaní a znovu zahájení hry hrubo uráža rozhodcu zo striedačky.
Správne rozhodnutie?
a. diskvalifikácia hráča BIELY 3 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu) a BIELE
družstvo je redukované o jedného hráča na 2 min
b. diskvalifikácia hráča BIELY 3 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu) a BIELE družstvo je redukované o jedného hráča na 2 min
c. vylúčenie hráča BIELY 3 na 2 min a BIELE družstvo je redukované na ihrisku o jedného hráča
na 2 min
d. time-out

8.20) Behom rýchleho protiútoku bol ČIERNY 9 stiahnutý za dres hráčom BIELY 4, ktorý bol
predtým napomínaný. Napriek tomu ČIERNY 9 prihral ČIERNEMU 8 a ten dal gól.
Rozhodcovia chcú potrestať BIELEHO 4, ale ten si medzitým sadol na striedačku. Správne
rozhodnutie?
a. vylúčenie hráča BIELY 4 na 2min, družstvo musí byť redukované na ploche o jedného hráča
na 2 min
b. BIELY 4 nesmie hrať nasledujúce 2 min, ale družstvo zostáva kompletné na ploche
c. potrestanie nie je možné
d. diskvalifikácia hráča BIELY 4 (rozhodcovia ukážu červenú kartu), družstvo bude redukované
o jedného hráča na 2 minúty

8.21) Kedy musí byť hráč diskvalifikovaný (rozhodcovia ukážu červenú alebo červenú
a modrú kartu)?
a. za hrubé nešportové správanie
b. za zmarenie jasnej gólovej príležitosti, aktívnym blokovaním strely alebo prihrávky nohou
c. za chybné striedanie behom doby vylúčenia (bez čistej šance na skórovanie)
d. za nepoloženie lopty pri voľnom hode proti vlastnému družstvu (mimo posledných 30
sekúnd)

8.22) ČIERNE družstvo útočí. BIELY 11 odobral loptu ČIERNEMU 6 uskutočnením faulu, ktorý
ohrozoval zdravie ČIERNEHO 6. Medzi ČIERNYM 6 a bránkou boli ešte 2 hráči BIELEHO
družstva. Správne rozhodnutie?
a. vylúčenie hráča BIELY 11 na 2 min
b. diskvalifikácia hráča BIELY 11 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
c. 7-m hod pre ČIERNE družstvo
d. voľný hod pre ČIERNE družstvo

8.23) Ktorý z nasledujúcich priestupkov musí byť podľa pravidiel potrestaný diskvalifikáciou
s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)?
a. funkcionár vstúpi druhýkrát na hraciu plochu bez povolenia
b. funkcionár sa pokúša donútiť družstvo k odstúpeniu zo stretnutia
c. hráč zo 7m hodu nastrelil brankára do hlavy a ten nehýbal hlavou
d. hráč odhodil demonštratívne loptu na tribúnu po výroku rozhodcov
e. hráč mimo hracej plochy pľuvne na diváka

8.24) BIELY 3 bol vylúčený za faul a sedí na striedačke. Keď je neskôr vykonávané pri
striedačke vhadzovanie, BIELY 3 uráža rozhodcu. Správne rozhodnutie?
a. vylúčenie hráča BIELY 3 na 2 minúty
b. diskvalifikácia hráča BIELY 3 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu) s
následnou redukciou BIELEHO družstva na ploche na 2 minúty
c. BIELE družstvo bude redukované o 1 hráča na celkom 4 min
d. diskvalifikácia hráča BIELY 3 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu) s následnou redukciou BIELEHO družstva na ploche na 2 minúty

8.25) V rozčúlení po hrubej chybe udrel BIELY 3 jedného svojho spoluhráča do tváre. Správne
rozhodnutie?
a. žiadny zásah rozhodcu nie je potrebný, keďže išlo o spoluhráča
b. vylúčenie hráča BIELY 3 na 2 min
c. diskvalifikácia hráča BIELY 3 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
d. diskvalifikácia hráča BIELY 3 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu)

8.26) Pri vstupe do haly stretli rozhodcovia v drese hráča ČIERNY 4 a ten ich privítal:
„Preboha zase tí dva idioti“. Rozhodcovia si overili, že ČIERNY 4 je uvedený v zápise. Správne
rozhodnutie?
a. vylúčenie hráča ČIERNY 4 na 2 min na začiatku stretnutia
b. diskvalifikácia hráča ČIERNY 4 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu),
ČIERNE družstvo redukované o jedného hráča na 2 min na začiatku stretnutia
c. diskvalifikácia hráča ČIERNY 4 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu), ČIERNE družstvo môže použiť 14 hráčov
d. diskvalifikácia hráča ČIERNY 4 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu), ČIERNE družstvo môže použiť 14 hráčov, ale musí byť redukované o jedného hráča na
ihrisku na 2 min na začiatku stretnutia

8.27) Pri rozcvičovaní pred zápasom do seba náhodou vrazia BIELY 3 a brankár ČIERNY 1,
dôjde ku konfliktu, strkajú sa a brankár ČIERNY 1 uderil BIELEHO 3 a ten mu to vrátil. Obaja
sú v zápise. Správne rozhodnutie?
a. diskvalifikácia brankára ČIERNY 1 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu) a vylúčenie hráča BIELY 3 na 2 min, družstvá môžu použiť 14 hráčov
b. diskvalifikácia oboch hráčov s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu), družstvá môžu použiť 14 hráčov, ale obe družstvá budú redukované o jedného hráča na
2 min na začiatku stretnutia
c. obaja hráči budú vylúčení na 2 min, ktoré si odsedia na začiatku stretnutia, písomná správa
d. diskvalifikácia oboch hráčov s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu), družstvá môžu použiť 14 hráčov

8.28) BIELY 9 strieľa z výskoku. ČIERNY 5 chytil BIELEHO 9 zozadu za streleckú ruku a strháva
ho na zem. Medzi BIELYM 9 a bránkou boli ešte dvaja obrancovia ČIERNY 10 a ČIERNY 11.
Správne rozhodnutie?
a. voľný hod pre BIELE družstvo
b. 7-m hod pre BIELE družstvo
c. diskvalifikácia hráča ČIERNY 5 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
d. vylúčenie hráča ČIERNY 5 na 2 min
e. diskvalifikácia hráča ČIERNY 5 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu)

8.29) Ktorý s nasledujúcich priestupkov musí byť potrestaný diskvalifikáciou (rozhodcovia
ukážu červenú kartu)?
a. funkcionár vstúpi druhý krát na hraciu plochu bez povolenia
b. stiahnutie hráča s loptou v rýchlom protiútoku, pokiaľ nešlo o zvlášť nebezpečný zákrok
c. zásah brankára do hlavy pri 7m hode pokiaľ sa brankár nehýbal
d. hráč odhodí loptu na tribúnu ako protest voči rozhodnutiu rozhodcov
e. brankár opustí bránkovisko a získa loptu, ale zaviní pri tom zrážku s protihráčom v rýchlom
protiútoku

8.30) BIELY 9 bol diskvalifikovaný za 3. vylúčenie. V teplákoch si sadá do prvej rady medzi
divákov naproti striedačkám. Priamo pred ním sa dopustí ČIERNY 3 zdraviu nebezpečného
faulu proti BIELEMU 10. Zranený zostal ležať na podlahe. Skôr ako mohli rozhodcovia
potrestať ČIERNEHO 3, skočil na plochu BIELY 9 a knokautoval ČIERNEHO 3 k zemi. Správne
rozhodnutie?
a. time-out
b. diskvalifikácia hráča ČIERNY 3 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu)
c. hráč BIELY 9 už nie je účastníkom stretnutia , nie je ho možné riešiť
d. písomná správa o správaní hráča BIELY 9
e. diskvalifikácia hráča ČIERNY 3 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
f. hráč BIELY 10 musí po lekárskom ošetrení opustiť hraciu plochu a vrátiť sa môže až po
uplynutí 3 útokov svojho družstva

8.31) Hráč musí byť napomenutý za:
a. priestupky pri ktorých zákrok smeruje výhradne alebo prevažne na telo protihráča
b. priestupky pri vykonávaní formálnych hodov súperom
c. nepoloženie lopty pri odpískaní proti vlastnému družstvu
d. pokus brankára vystriedať, keď bol súper pripravený vykonať 7m hod

8.32) Čo bude posudzované ako nešportové správanie?
a. nastrelenie nepohybujúceho sa obrancu do hlavy
b. pasívne správanie sa brankára pri prevádzaní 7 m hodu
c. pokus oklamať rozhodcov predstieraním alebo simuláciou
d. aktívne blokovanie strely nohou
e. opakovaný vstup do bránkoviska z taktických dôvodov
f. oplácanie po faule na hráča

8.33) V ktorých prípadoch musí byť diskvalifikácia spojená s písomnou správou (rozhodcovia
ukážu červenú a modrú kartu)?
a. násilnosť na hracej ploche počas polčasovej prestávky
b. mimoriadne bezohľadný alebo nebezpečný zákrok
c. oplácanie po tom, čo bol hráč faulovaný
d. úmyselný zákrok bez akejkoľvek súvislosti s hernou situáciou

8.34) Začiatočný hod pre BIELE družstvo v posledných 30 sekundách zápasu . Rozhodcovia
zapískali, ale lopta ešte neopustila ruku hráča BIELY 9 vykonávajúceho hod. BIELY 3 vybieha
hneď po zapískaní za poliacu čiaru a zo zozadu je strhnutý hráčom ČIERNY 5, ktorý chcel
zabrániť BIELEMU 3 v chytení lopty. Správne rozhodnutie?
a. vylúčenie hráča ČIERNY 5 na 2 min.
b. diskvalifikácia hráča ČIERNY 5 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
c. voľný hod pre BIELE družstvo
d. 7-m hod pre BIELE družstvo
e. začiatočný hod pre BIELE družstvo
f. diskvalifikácia hráča ČIERNY 5 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu)

8.35) ČIERNY 8 bol vylúčený na 2 min za chybné striedanie. Dve sekundy po zahájení hry
komentuje zo striedačky nešportovo výkon rozhodcov. Správne rozhodnutie?
a. ďalšie vylúčenie hráča ČIERNY 8 na 2 min
b. diskvalifikácia hráča ČIERNY 8 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
c. ČIERNE družstvo bude hrať 1 min 58 sekúnd oslabené o 2 hráčov a následne 2 sekundy
oslabené o 1 hráča
d. ČIERNE družstvo bude hrať 2 min oslabené o dvoch hráčov v poli
e. voľný hod pre BIELE družstvo
f. time – out

8.36) Brankár BIELY 1 hodil dlhý pas na BIELEHO 15, ktorý bežal sám na súperovu bránku.
Brankár ČIERNY 12 opustil svoje bránkovisko, vyskočil a chytil loptu, ale vo vzduchu sa zrazil
s BIELYM 15. Obaja zostali zranení ležať na palubovke. Správne rozhodnutie?
a. time-out, vylúčenie hráča BIELY 15 na 2 minúty
b. time-out, vylúčenie hráča ČIERNY 12 na 2 minúty
c. time-out, diskvalifikácia hráča ČIERNY 12
d. voľný hod pre BIELE družstvo
e. voľný hod pre ČIERNE družstvo
f. 7-m hod pre BIELE družstvo

8.37) ČIERNE družstvo malo loptu. Delegát prerušil hru, pretože funkcionár „A“ z ČIERNEHO
družstva vhodil do ihriska stoličku ako protest proti predchádzajúcemu výroku rozhodcov.
Do tej doby nemali funkcionári z ČIERNEHO družstva žiadny trest. V čase prerušenia hry bol
ČIERNY 7 v jasnej gólovej príležitosti. Správne rozhodnutie?
a. napomenutie funkcionára „A“ z ČIERNEHO družstva
b. vylúčenie funkcionára „A“ z ČIERNEHO družstva na 2 min
c. diskvalifikácia funkcionára „A“ z ČIERNEHO družstva bez písomnej správy (rozhodcovia
ukážu červenú kartu)
d. voľný hod pre BIELE družstvo
e. 7-m hod pre ČIERNE družstvo
f. diskvalifikácia funkcionára „A“ z ČIERNEHO družstva s písomnou správou (rozhodcovia ukážu
červenú a modrú kartu)

8.38) Funkcionár „A“ z BIELEHO družstva hlasno protestuje proti výrokom rozhodcov: „ste
idioti!“ Funkcionár „C“ z BIELEHO družstva už bol pred 10 min napomínaný . Správne
rozhodnutie?
a. napomenutie funkcionára „A“ z BIELEHO družstva za nešportové správanie
b. vylúčenie funkcionára „A“ z BIELEHO družstva na 2 min, družstvo bude na ploche
redukované o 1 hráča na 2 min
c. diskvalifikácia funkcionára „A“ z BIELEHO družstva s písomnou správou (rozhodcovia ukážu
červenú a modrú kartu), družstvo bude na hracej ploche redukované o 1 hráča na 2 min
d. time–out

8.39) Brankár BIELY 1 chce vykonať vyhadzovanie. ČIERNY 3 už druhýkrát vstúpil do
bránkoviska a snaží sa BIELEMU 1 brániť k vykonaniu vyhadzovania, bez kontaktu s ním.
Správne rozhodnutie?
a. voľný hod pre BIELE družstvo
b. vyhadzovanie brankára po zapískaní
c. napomenutie hráča ČIERNY 3
d. vylúčenie hráča ČIERNY 3 na 2 minúty
e. time-out

8.40) BIELY 4 sa dotkol lopty, ktorá sa kotúľa v bránkovisku ČIERNEHO družstva. Vzápätí ho
ČIERNY 6 zozadu strčil tak, že BIELY 4 spadol. Správne rozhodnutie?
a. progresívne potrestanie hráča ČIERNY 6
b. voľný hod pre BIELE družstvo
c. vyhadzovanie brankárom pre ČIERNE družstvo
d. voľný hod pre ČIERNE družstvo

8.41) BIELY 7 bol vylúčený na 2 min za nešportové správanie. Je to jeho prvé vylúčenie.
Desať sekúnd po zahájení hry robí drzé gestá smerom k lavičke, ktorými vyjadruje nesúhlas
s rozhodnutím rozhodcov. Správne rozhodnutie?
a. diskvalifikácia hráča BIELY 7 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
b. vylúčenie hráča BIELY 7 na 2 min, BIELY 7 musí ostať na lavičke spolu 4 minúty
c. dodatočné vylúčenie hráča BIELY 7 na 2 min, BIELE družstvo bude hrať 1 min 50 sekúnd
oslabené o dvoch hráčov a následne 10 sekúnd o jedného hráča
d. napomenutie hráča BIELY 7, nakoľko progresívne trestanie hráča na lavičke sa odlišuje od
trestov udelených v poli

8.42) BIELY 6 bol strčený zozadu ČIERNYM 3. BIELY 6 po tom demonštratívne pľul na podlahu
pred ČIERNYM 3. Ako bude potrestaný BIELY 6?
a. progresívne potrestanie
b. vždy vylúčenie na 2 min
c. diskvalifikácia bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
d. diskvalifikácia s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)

8.43) Brankár BIELY 12 vybehol z bránkoviska proti hráčovi ČIERNEMU 10, ktorý beží do
rýchleho protiútoku. BIELY 12 dobehol k ČIERNEMU 10 zo strany a zovrel ho, ale ČIERNY 10
napriek tomu hodil loptu do brány. Správne rozhodnutie?
a. začiatočný hod
b. time-out
c. diskvalifikácia brankára BIELY 12
d. vylúčenie brankára BIELY 12 na 2 min
e. 7-m hod pre ČIERNE družstvo

8.44) Brankár BIELY 12 vykonal vyhadzovanie dlhým pasom na spoluhráča BIELEHO 4, ktorý
bežal do protiútoku. BIELY 4 vyskočil, aby chytil loptu no vzápätí sa zrazil s brankárom
ČIERNYM 1, ktorý sa rozhodol opustiť bránkovisko a pokúsil sa protiútok prerušiť. V
okamihu zrážky stál ČIERNY 1 pred čiarou voľného hodu, po zrážke stratil BIELY 4 kontrolu
nad telom a spadol na podlahu. Správne rozhodnutie?
a. útočný faul – voľný hod pre ČIERNE družstvo
b. voľný hod pre BIELE družstvo
c. 7m-hod pre BIELE družstvo
d. progresívne potrestanie brankára ČIERNY 1
e. diskvalifikácia brankára ČIERNY 1 bez písomnej správy (rozhodcovia ukážu červenú kartu)

8.45) Ktorý z nasledujúcich priestupkov musí byť podľa pravidiel potrestaný diskvalifikáciou
s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)?
a. hráč napľul na súpera a zasiahol ho
b. funkcionár sa pokúša odvolať družstvo z ihriska a odisť zo stretnutia
c. strelec 7m hodu zasiahne brankára do hlavy, ktorý hlavou nepohybuje
d. hráč po výroku rozhodcov odhodí loptu do hľadiska
e. hráč mimo hraciu plochu pľuvne na diváka a zasiahne ho
f. hráč úmyselne uderí protihráča do brucha

8.46) Hrací čas 59:26. Hráč ČIERNY 10 beží osamotený v rýchlom protiútoku. Krátko po
spracovaní lopty od spoluhráča sa ČIERNY 10 zráža s brankárom BIELYM 1, ktorý opustil
svoje bránkovisko. Tesne pred pádom je ČIERNY 10 ešte schopný prihrať loptu spoluhráčovi
ČIERNEMU 7, ktorý strieľa na prázdnu bránku, avšak lopta končí mimo bránky. V momente
prerušenia hry rozhodcami je na časomiere 59:31. Správne rozhodnutie?
a. voľný hod pre ČIERNE družstvo
b. 7 metrový hod pre ČIERNE družstvo
c. červená karta pre brankára BIELY 1
d. modrá karta pre brankára BIELY 1
e. vyhadzovanie pre BIELE družstvo

8.47) BIELE družstvo hrá so 7 hráčmi v poli. ČIERNY 5 vystihuje prihrávku súpera a dostáva sa
k lopte. Ihneď sa pokúša vystreliť na prázdnu bránku súpera. BIELY 2 s cieľom zabrániť
streľbe ČIERNEMU 5 sa pokúša mu vyraziť loptu z ruky, ale triafa iba jeho predlaktie a lopta
tak končí mimo bránky. BIELE družstvo už bolo v zápase 3 krát napomínané. Správne
rozhodnutie?
a) vyhadzovanie pre BIELE družstvo
b) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
d) vylúčenie hráča BIELY 2 na 2 minúty
e) time-out

8.48) BIELE družstvo hrá so 7 hráčmi v poli. ČIERNY 5 vystihuje prihrávku súpera a dostáva sa
k lopte. Ihneď sa pokúša vystreliť na prázdnu bránku súpera. BIELY 2 s cieľom zabrániť
streľbe ČIERNEMU 5, strháva ČIERNEHO 5 k zemi a lopta tak končí mimo bránky. Správne
rozhodnutie?
a) vyhadzovanie pre BIELE družstvo
b) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
d) vylúčenie hráča BIELY 2 na 2 minúty
e) time-out

8.49) BIELE družstvo hrá so 7 hráčmi v poli. BIELY 4 strieľa na bránku, no brankár ČIERNY 1
strelu chytá. ČIERNY 1 rozohráva loptu na ČIERNEHO 9. V momente, kedy brankár BIELY 12
vstupuje do svojho bránkoviska sa ČIERNY 9 pokúša vystreliť na jeho bránku, avšak je
faulovaný BIELYM 2 a lopta tak končí za vonkajšou bránkovou čiarou. Správne rozhodnutie?
a) vyhadzovanie pre BIELE družstvo
b) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo

8.50) BIELE družstvo hrá so 7 hráčmi v poli. BIELY 4 strieľa na bránku, no brankár ČIERNY 1
strelu chytá a je schopný ihneď vykonať vyhadzovanie zo svojho bránkoviska. V tomto
momente delegát stretnutia prerušuje hru z dôvodu chybného striedania, nakoľko brankár
BIELY 1 vstúpil na hraciu plochu skôr ako ju BIELY 7 stihol opustiť. Správne rozhodnutie?
a) vyhadzovanie pre ČIERNE družstvo po hvizde
b) time-out
c) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
d) vylúčenie brankára BIELY 1 na 2 minúty
e) vylúčenie hráča BIELY 7 na 2 minúty

8.51) BIELE družstvo hrá so 7 hráčmi v poli. BIELY 4 strieľa na bránku, no brankár ČIERNY 12
strelu chytá. ČIERNY 12 rozohráva loptu na ČIERNEHO 9. ČIERNY 9 strieľa na bránku BIELEHO
družstva. Hráč v poli BIELY 10 vstupuje do svojho vlastného bránkoviska a vyráža loptu za
vonkajšiu bránkovú čiaru. Správne rozhodnutie?
a) vhadzovanie pre ČIERNE družstvo
b) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
d) progresívne potrestanie hráča BIELY 10

8.52) BIELE družstvo hrá so 7 hráčmi v poli. A6 strieľa na bránku, no brankár ČIERNY 1 strelu
chytá. ČIERNY 1 sa ihneď pokúša skórovať do prázdnej bránky súpera, ale jeho strela míňa
bránku a lopta končí za vonkajšou bránkovou čiarou. Správne rozhodnutie?
a) vyhadzovanie pre BIELE družstvo
b) vyhadzovanie môže byť vykonané ktorýmkoľvek hráčom z poľa BIELEHO družstva, aby bol
zachovaný plynulý priebeh hry
c) BIELE družstvo je povinné urobiť striedanie, aby tak dostalo na hraciu plochu brankára, ktorý
vykoná vyhadzovanie
d) time-out je povinný

8.53) ČIERNE družstvo hrá so 7 hráčmi v poli. ČIERNY 5 strieľa na bránku, no brankár BIELY 1
strelu chytá. BIELY 1 sa ihneď pokúša skórovať do prázdnej bránky súpera. V tom istom čase
sa brankár ČIERNY 12 dopúšťa chybného striedania, nakoľko vstupuje na hraciu plochu skôr
ako ju ČIERNY 7 stihol opustiť. Delegát stretnutia píska a ihneď prerušuje hru. Hneď po
hvizde delegáta lopta končí za vonkajšou bránkovou čiarou ČIERNEHO družstva. Správne
rozhodnutie?
a) vylúčenie brankára ČIERNY 12 na 2 minúty
b) vylúčenie hráča ČIERNY 7 na 2 minúty
c) voľný hod pre BIELE družstvo
d) 7-metrový hod pre BIELE družstvo
e) vyhadzovanie pre ČIERNE družstvo

8.54) ČIERNE družstvo hrá so 7 hráčmi v poli. ČIERNY 6 strieľa na bránku, no brankár BIELY 1
strelu chytá. BIELY 1 sa ihneď pokúša skórovať do prázdnej bránky súpera. V tom istom čase
sa brankár ČIERNY 12 dopúšťa chybného striedania, nakoľko vstupuje na hraciu plochu skôr
ako ju ČIERNY 7 stihol opustiť. Delegát stretnutia píska a ihneď prerušuje hru. Hneď po
hvizde delegáta lopta končí v bránke za bránkovou čiarou ČIERNEHO družstva. Správne
rozhodnutie?
a) vylúčenie brankára ČIERNY 12 na 2 minúty
b) vylúčenie hráča ČIERNY 7 na 2 minúty
c) voľný hod pre BIELE družstvo
d) 7-metrový hod pre BIELE družstvo
e) gól pre BIELE družstvo

8.55) ČIERNE družstvo hrá so 7 hráčmi v poli. BIELY 9 vypichuje loptu a podarí sa mu
skórovať do prázdnej bránky. Lopta následne ostane ležať v bránkovisku. Správne
rozhodnutie?
a) gól a začiatočný hod pre ČIERNE družstvo
b) time-out
c) brankár ČIERNEHO družstva musí vykonať správne striedanie a dostať sa tak na hraciu
plochu, aby mohol zobrať loptu v bránkovisku
d) loptu môže zobrať ľubovoľný hráč z poľa ČIERNEHO družstva

8.56) Skóre 27-27 a ostáva 6 sekúnd do konca stretnutia. BIELE družstvo je v útoku a BIELY 7
sa snaží prihrať loptu pivotovi BIELEMU 3. ČIERNY 7 vypichuje loptu. V tomto momente je
strhnutý dole pivotom BIELYM 3. O sekundu neskôr zaznie záverečný signál na koniec
stretnutia. Správne rozhodnutie?
a) koniec zápasu
b) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
d) vylúčenie hráča BIELY 3 na 2 minúty
e) diskvalifikácia hráča BIELY 3 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
f) diskvalifikácia hráča BIELY 3 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)

8.57) Skóre 27-27 a ostáva 10 sekúnd do konca stretnutia. BIELE družstvo je v útoku. ČIERNY
5 vypichuje loptu a začína rýchly protiútok. O chvíľku neskôr je zozadu faulovaný
nebezpečným spôsobom hráčom BIELYM 11, až stratí kontrolu nad svojím telom. Tesne pred
tým ako rozhodcovia stihnú zapískať, zaznie záverečný signál na koniec stretnutia. Správne
rozhodnutie?
a) koniec zápasu
b) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
d) vylúčenie hráča BIELY 11 na 2 minúty
e) diskvalifikácia hráča BIELY 11 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
f) diskvalifikácia hráča BIELY 11 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú
kartu)

8.58) ČIERNY 10 je v držaní lopty. V čase 59:27 sa snaží vystreliť z výskoku. BIELY 2 ho sáče
do hrude tak silno, že ČIERNY 10 úplne stráca kontrolu nad svojím telom a padá s loptou na
zem. Rozhodcovia pískajú a prerušujú hru v čase 59:31. Správne rozhodnutie?
a) voľný hod pre ČIERNE družstvo
b) 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
c) vylúčenie hráča BIELY 2 na 2 minúty
d) diskvalifikácia hráča BIELY 2 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
e) time-out

8.59) 15 sekúnd pred koncom stretnutia je ČIERNE družstvo v držaní lopty. Rozhodcovia
udeľujú voľný hod pre ČIERNE družstvo na stredovej čiare. Pred tým ako je ČIERNY 7
schopný vykonať hod, je blokovaný hráčom BIELYM 2. Správne rozhodnutie?
a) time-out
b) úprava postavenia a nový voľný hod pre ČIERNE družstvo po hvizde
c) 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo
d) vylúčenie hráča BIELY 2 na 2 minúty
e) diskvalifikácia hráča BIELY 2 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
f) diskvalifikácia hráča BIELY 2 s písomnou správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)

8.60) ČIERNE družstvo je v útoku. Rozhodcovia nariaďujú 3 sekundy pred koncom stretnutia
voľný hod pre ČIERNE družstvo na čiare voľného hodu BIELEHO družstva. ČIERNY 10 je
pripravený v korektnej pozícii vykonať voľný hod priamo na bránku, ale BIELY 5, ktorý stojí
len 1 meter od ČIERNEHO 10 zblokuje jeho strelu. V zápätí zaznie záverečný signál na koniec
stretnutia. Správne rozhodnutie?
a) vylúčenie hráča BIELY 5 na 2 minúty
b) diskvalifikácia hráča BIELY 5 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
c) voľný hod pre ČIERNE družstvo
d 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo

8.61) ČIERNE družstvo je v útoku. Rozhodcovia nariaďujú 3 sekundy pred koncom stretnutia
voľný hod pre ČIERNE družstvo na čiare voľného hodu ČIERNE družstvo. ČIERNY 10 je
pripravený v korektnej pozícii vykonať voľný hod priamo na bránku, ale pred tým ako stihne
vystreliť mu v tom zabráni BIELY 5, ktorý sa posunul len 1 meter pred ČIERNEHO 10, kde
máva so svojimi rukami a vyskakuje. V zápätí zaznie záverečný signál na koniec stretnutia.
Správne rozhodnutie?
a) vylúčenie hráča BIELY 5 na 2 minúty
b) diskvalifikácia hráča BIELY 5 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
c) voľný hod pre ČIERNE družstvo
d 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo

8.62) 19 sekúnd pred koncom stretnutia sa BIELY 2 snaží preniknúť cez obranu súpera, ale
rozhodcovia mu pískajú kroky. Po hvizde rozhodcov BIELY 2 strieľa na bránku. Brankár
ČIERNY 12 chytá loptu a je pripravený založiť rýchly protiútok. Správne rozhodnutie?
a) hra pokračuje
b) time-out
c) vylúčenie hráča BIELY 2 na 2 minúty
d) diskvalifikácia hráča BIELY 2 (rozhodcovia ukážu červenú kartu)
e) voľný hod pre ČIERNE družstvo
f) 7-metrový hod pre ČIERNE družstvo

Pravidlo 9

9.1) ČIERNY č. 3 sa pokúsil zahrať prihrávku klepnutím o zem. BIELY č. 7, stojaci v strede
obrany sa snaží zastaviť loptu nohou. Nebolo to prvýkrát v tomto stretnutí. Lopta po zásahu
jeho nohy končí v bránke jeho družstva. Rozhodnutie?
a) voľný hod pre ČIERNE družstvo
b) gól pre ČIERNE družstvo
c) 7-m hod pre ČIERNE družstvo
d) progresívny trest pre BIELEHO č. 7

9.2) BIELY č. 5 strieľa na bránku ČIERNEHO družstva. Lopta sa odráža od bránkovej tyče do
nohy ČIERNEHO č. 3, ktorý stál v hracom poli tak, že sa odrazila späť do bránky.
Rozhodnutie?
a) voľný hod pre BIELE družstvo
b) gól pre BIELE družstvo
c) 7-m hod pre BIELE družstvo
d) vyhadzovanie brankára pre ČIERNE družstvo

9.3) Brankár BIELY č. 1 vyrazil strelu, lopta sa potom odrazila od chrbta obrancu BIELEHO č.
3, ktorý stojí 2 metre v bránkovisku späť do bránky BIELEHO družstva. Rozhodnutie?
a) voľný hod pre ČIERNE družstvo
b) 7-m hod pre ČIERNE družstvo
c) progresívny trest pre BIELEHO č. 3
d) gól pre ČIERNE družstvo

9.4) Brankár BIELY č. 1 držal loptu 4 sekundy v pozícii, keď je lopta z troch štvrtín za
bránkovou čiarou. Rozhodnutie?
a) gól pre ČIERNE družstvo
b) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) vyhadzovanie brankára pre BIELE družstvo

9.5) Hráč BIELY č. 3 vstúpil do bránkoviska a pokúsil sa zastaviť strelu útočiaceho družstva
nohou. Lopta sa odrazila od jeho nohy do bránky BIELEHO družstva. Rozhodnutie?
a) voľný hod pre ČIERNE družstvo
b) 7-m hod pre ČIERNE družstvo
c) gól pre ČIERNE družstvo
d) vyhadzovanie brankára pre BIELE družstvo

9.6) BIELY č. 11 prehadzoval brankára ČIERNEHO č. 1, ktorý stál ďaleko pred bránkou. Skôr
ako lopta prešla cez bránkovú čiaru, vstúpil na ihrisko v zápise neuvedený manažér
ČIERNEHO družstva, ktorý sedel v prvom rade za bránkou a loptu odkopol. Rozhodnutie?
a) 7-m hod pre BIELE družstvo
b) gól pre BIELE družstvo
c) diskvalifikácia manažéra ČIERNEHO družstva so správou (rozhodcovia ukážu červenú
a modrú kartu)
d) písomná správa

9.7) 2 sekundy pred koncom stretnutia za stavu 25:25 zastavil funkcionár domáceho
družstva BIELYCH, ktorý nebol uvedený v zápise o stretnutí loptu, ktorá letí vysokým
oblúkom do prázdnej bránky a tým zabránil gólu pre ČIERNE družstvo. Bezprostredne na to
zaznel záverečný signál. Rozhodnutie?
a) výsledok 25:25
b) 7-m hod pre ČIERNE družstvo
c) výsledok 25:26
d) diskvalifikácia funkcionára so správou (rozhodcovia ukážu červenú a modrú kartu)
e) písomná správa

9.8) ČIERNY č. 9 strelil gól zo 7-m hodu. BIELE družstvo okamžite po hvizde rozhodcu
vykonalo začiatočný hod. Po dvoch prihrávkach strelil BIELY č. 4 gól. V tom momente
zapískal časomerač a informoval, že ČIERNEMU č. 9, ktorý sa medzitým vrátil na striedačku,
zostávalo v čase vykonávania 7-m hodu ešte 20 sekúnd z dvojminútového trestu.
Rozhodnutie?
a) 7-m hod pre ČIERNE družstvo sa musí opakovať
b) ČIERNY č. 9 dostane ďalšie vylúčenie
c) obidva góly platia
d) obidva góly sú neplatné

9.9) Tesne pred koncom stretnutia za stavu 22:21 pre svoje družstvo, vykonal
BIELY č. 5 korektne začiatočný hod. Lopta letí smerom k bránke BIELEHO družstva. Brankár
BIELYCH č. 1 sa lopty nedotkne, pretože je vo vlastnom bránkovisku. Lopta skončí v bránke.
Spoluhráči BIELEHO č. 5 pritom prekročili stredovú čiaru po zapísknutí rozhodcu, ale
predtým, ako bola lopta rozohraná a bežali k bránke ČIERNEHO družstva. Rozhodnutie?
a) gól pre ČIERNE družstvo
b) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) opakovanie začiatočného hodu po zapískaní
d) osobný trest pre BIELEHO č. 5
e) time-out

9.10) BIELY č. 9 skúšal zastaviť strelu nohou (predkolením), ale tečoval loptu tak, že skončila
v bránke svojho družstva. Je to už druhýkrát, čo sa pokúšal blokovať strelu nohou.
Rozhodnutie?
a) gól pre ČIERNE družstvo
b) voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) progresívny trest pre BIELEHO č. 9

Pravidlo 10

10.1) BIELE družstvo vyhralo losovanie a vybralo si zahájenie stretnutia začiatočným hodom.
Zástupca ČIERNEHO družstva chce vymeniť strany. Rozhodnutie?
a) výmena strán
b) výmena strán, ak BIELE družstvo súhlasí
c) opakovanie losovania
d) strany sa nebudú meniť

10.2) BIELE družstvo vyhralo losovanie a chce meniť strany. ČIERNE družstvo chce, aby
začínalo začiatočným hodom BIELE družstvo.
a) začiatočný hod pre BIELE družstvo
b) výmena strán a začiatočný hod pre ČIERNE družstvo
c) opakovanie losovania
d) zástupcovia družstiev sa musia dohodnúť

10.3) Z akého miesta môže byť vykonaný začiatočný hod?
a) až 3m od stredovej čiary na vlastnej polovici ihriska
b) až 3m od stredovej čiary na súperovej polovici ihriska
c) zo stredu ihriska, jednou nohou na stredovej čiare, druhou nohou na, alebo za čiarou
s toleranciou 1,5m do strán

10.4) Pred koncom stretnutia je stav 15:15, ČIERNE družstvo dáva gól na 15:16. BIELE
družstvo chce rýchlo vykonať začiatočný hod. Hráč s loptu stojí v strede ihriska tak, že jednu
nohu má pred stredovou čiarou a druhú za stredovou čiarou. Rozhodnutie?
a) oprava postavenia, hvizd na vykonanie začiatočného hodu
b) postavenie je správne, hvizd na vykonanie začiatočného hodu
c) time-out, oprava postavenia, hvizd na vykonanie začiatočného hodu

10.5) BIELE družstvo sa chystá vykonať začiatočný hod. Aj napriek tomu, že brankár ČIERNY
č. 1 ešte nie je vo svojom bránkovisku, rozhodca v poli píska začiatok zápasu. Bezprostredne
po hvizde rozhodcu BIELY č. 9 strieľa gól.
a) voľný hod pre BIELE družstvo zo stredovej čiary
b) opakovanie začiatočného hodu
c) gól pre BIELE družstvo
d) voľný hod pre ČIERNE družstvo

10.6) Ktoré tvrdenia o začiatočnom hode sú správne?
a) začiatočný hod musí byť vykonaný do 3 sekúnd po zapískaní, zo stredu ihriska a musí
smerovať na súperovu polovicu
b) priamo zo začiatočného hodu môže byť dosiahnutý gól súperovi
c) nesprávne postavenie obrany musí byť opravené
d) ak si rozohrávajúci hráč klepne loptu po hvizde na vykonanie začiatočného hodu, bude
nariadený voľný hod pre súpera
e) spoluhráčom rozohrávajúceho hráča je dovolené prejsť stredovú čiaru, pokiaľ ešte nebol
hod po hvizde vykonaný

10.7) ČIERNY č. 6 je pripravený vykonať začiatočný hod. Stojí v strede ihriska jednou nohou
na stredovej čiare a druhou nohou na vlastnej polovici. Rozhodca zapíska. Skôr ako lopta
opustila jeho ruku, prebehol ČIERNY č. 6 cez stredovú čiaru. V čase hvizdu boli niektorí hráči
BIELEHO družstva na súperovej polovici ihriska. Rozhodnutie?
a) hra pokračuje bez prerušenia
b) voľný hod pre BIELE družstvo
c) oprava postavenia BIELEHO družstva a opakovanie začiatočného hodu po zapískaní
d) oprava postavenia ČIERNEHO č. 6 a opakovanie začiatočného hodu na zapískaní

Pravidlo 11

11.1) BIELY č. 4 vykonáva vhadzovanie v pozícii 2metre mimo postrannej čiary. Správne
rozhodnutie?
a) Nič sa nedeje, je to dovolené
b) Voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) Opakovať vhadzovanie bez zapískania
d) Opakovať vhadzovanie po zapískaní

11.2) ČIERNY č.4 stojí jednou nohou na postrannej čiare a druhou nohou na hracej ploche.
Vykonáva vyhadzovanie tak, že strieľa gól priamo z vyhadzovania. Správne rozhodnutie ?
a) Gól pre ČIERNE družstvo
b) Opakovať vhadzovanie ČIERNEHO družstva po zapískaní
c) Voľný hod pre BIELE družstvo
d) Vyhadzovanie brankára BIELEHO družstva

11.3) BIELY č.6 vykonáva vhadzovanie tak, že stojí jednou nohou na hracej ploche a druhou
nohou jeden meter mimo postrannej čiary. Hádže loptu priamo do bránky ČIERNEHO
družstva. Správne rozhodnutie?
a) Opakovanie vhadzovania pre BIELE družstvo po zapískaní
b) Voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) Gól pre BIELE družstvo
d) Vyhadzovanie brankára ČIERNEHO družstva

11.4) BIELY č.11 strieľa na bránku. Lopta sa odráža od brvna bránky a zasiahne náradie
visiace zo stropu nad bránkoviskom ČIERNEHO družstva. Odtiaľ sa lopta odráža a padá dolu
na rameno brankára ČIERNEHO družstva.
a) Vyhadzovanie brankára ČIERNEHO družstva
b) Vhadzovanie pre ČIERNE družstvo
c) Voľný hod pre ČIERNE družstvo po zapískaní
d) Vhadzovanie pre ČIERNE družstvo po zapískaní
e) Povinne zastaviť čas

11.5)
Kedy je dovolené brániacemu družstvu počas vykonávania hodu súpera
nasledujúcom po prerušení hry, stáť bližšie ako 3 metre od lopty?
a) Hneď po zaznení hvizdu rozhodcu na vykonanie hodu
b) Keď lopta opustí ruku hráča vykonávajúceho hod
c) V prípade voľného hodu, alebo vhadzovania, keď sú hráči v pozícii na vlastnej čiare
bránkoviska.

11.6) BIELY č.5 nezachytí prihrávku. Beží za loptou a zastavuje ju predtým ako lopta prejde
za postrannú čiaru, ale on sám sa už potom nedokáže vyhnúť prekročeniu postrannej čiary.
Správne rozhodnutie?
a) Hra pokračuje bez prerušenia
b) Voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) Vhadzovanie pre ČIERNE družstvo

Pravidlo 12

12.1) Počas vykonávania vyhadzovania sa brankár BIELYCH č.1 dotýka čiary bránkoviska s
jednou nohou. Správne rozhodnutie ?
a) Vyhadzovanie je zopakované po zapískaní
b) Voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) Hra pokračuje bez prerušenia

12.2) Po zapískaní na vykonanie 7m hodu, brankár BIELYCH č. 12 stojí na čiare hranice
bránkoviska s jednou nohou. 7m hod smeruje nad bránu. Správne rozhodnutie ?
a) 7m hod sa zopakuje po zapískaní
b) Keďže gól nebol, hra pokračuje vyhadzovaním brankára
c) Postavenie brankára je korektné

12.3) Brankár BIELYCH č.1 vyráža strelu a skáče za loptou ktorá smeruje z bránkoviska
smerom do hracieho poľa. ČIERNY č.7 je voľný a pripravený zachytiť odrazenú loptu.
V poslednom momente BIELY č.1 rukou triafa loptu tak, že táto prechádza bránkovou
autovou čiarou. Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre ČIERNE družstvo
b) Vhadzovanie pre ČIERNE družstvo
c) Vyhadzovanie brankára BIELEHO družstva
d) Voľný hod pre BIELE družstvo

12.4) Počas vyhadzovania brankárovi BIELYCH č.12 vypadne lopta tak, že mu spadne na
nohu. Odtiaľ lopta prejde cez čiaru bránkoviska do hracieho poľa. BIELY č.12 sa rozbehol za
loptou, zodvihol
ju a vrátil sa s ňou do vlastného bránkoviska na zopakovanie
vyhadzovania. Správne rozhodnutie?
a) 7m hod pre ČIERNE družstvo
b) Voľný hod pre ČIERNE družstvo
c) Time – out
d) Oprava, vyhadzovanie brankára po zapískaní

12.5) Kedy je vyhadzovanie brankárom považované za vykonané a hráč v poli môže s loptou
hrať?
a) Keď je lopta vo vzduchu nad bránkoviskom
b) Keď lopta opustí ruku brankára, prejde cez čiaru bránkoviska a vojde do hracieho poľa
c) Keď lopta opustí ruku brankára
d) Keď sa spoluhráč brankára dotkne lopty
12.6) Brankár BIELYCH č.12 vykonáva vyhadzovanie. ČIERNY č.10 stojaci pred čiarou
bránkoviska , snaží sa čisto získať loptu. Je úspešný a dáva gól. Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre BIELE družstvo
b) Gól pre ČIERNE družstvo
c) Vyhadzovanie brankára BIELEHO družstva
d) Progresívne potrestanie ČIERNEHO č.10

12.7) Brankár BIELYCH č.12 vyráža loptu cez bránkovú autovú čiaru mimo bránky, ktorý
signalizačný znak(y) ukáže bránkový rozhodca ?
a) Znak č.8 : vyhadzovanie
b) Znak č.9 : voľný hod –smer
c) Prvý znak č.9 : voľný hod –smer, potom znak č.8 : vyhadzovanie
d) Prvý znak č.8 : vyhadzovanie, potom znak č.9 : voľný hod –smer

12.8) Brankárovi BIELYCH č.1 vypadne lopta pri vykonávaní vyhadzovania . Lopta sa odráža
priamo do hracieho poľa, kde ČIERNY č.6 je pripravený ju získať. BIELY č.2 skáče cez
bránkovisko a vyráža loptu, ktorá je vo vzduchu, cez postrannú čiaru.
a) Vyhadzovanie pre BIELE družstvo po zapískaní
b) Vhadzovanie pre ČIERNE družstvo
c) Voľný hod pre ČIERNE družstvo
d) 7m hod pre ČIERNE družstvo

12.9) Ktoré vyhlásenia týkajúce sa vyhadzovania brankárom sú správne?
a) Vyhadzovanie brankárom je považované za vykonané, keď lopta opustila ruku brankára
b) Súper musí dodržať vzdialenosť 3 metre
c) Vyhadzovanie brankára je považované za vykonané, keď lopta opustila ruku brankára
a prešla cez čiaru bránkoviska
d) Súperovi je dovolené stáť tesne pred čiarou bránkoviska

12.10) Vyhadzovanie pre ČIERNE družstvo. Brankár ČIERNYCH č.1 sa ponáhľa, pretože jeho
družstvo prehráva. Počas vykonávania vyhadzovania sa mu lopta vyšmykne z ruky a smeruje
k ČIERNEMU č.6, ktorý je stále ešte v bránkovisku. ČIERNY č.6 kotúľa loptu nohou späť
brankárovi ČIERNYCH č.1.
Správne rozhodnutie ?
a) Vyhadzovanie pre družstvo ČIERNYCH po zapískaní
b) Voľný hod pre BIELE družstvo
c) 7m hod pre BIELE družstvo
12.11) Ktoré s týchto vyhlásení týkajúcich sa vyhadzovania sú správne?
a) Hráči súperovho družstva musia zostať pred čiarou voľného hodu až pokiaľ lopta nie je
v hre
b) Hráči súperovho družstva musia zostať pred čiarou bránkoviska – 3 metre vzdialení od
miesta odkiaľ brankár vykonáva
vyhadzovanie
c) Hráčom súperovho družstva je dovolené dotknúť sa lopty, predtým ako táto prešla cez
čiaru bránkoviska
d) Brankár si nemôže dať vlastný gól, keď vykonáva vyhadzovanie
e) Brankár nemôže dať súperovi priamo z vyhadzovania
f) Brankárovi nie je dovolené dotknúť sa čiary bránkoviska keď vykonáva vyhadzovanie.

Pravidlo 13

13.1) Voľný hod pre BIELE družstvo. Predtým ako BIELY č.5 zodvihne loptu, ČIERNY č.6 ju
zodvihne, dá si ju pod rameno a uteká smerom k vlastnej bránke. Po niekoľkých krokoch
loptu kotúľa smerom k BIELEJ č.5. Správne rozhodnutie ?
a) Vylúčenie na 2 minúty pre ČIERNY č.6
b) Voľný hod pre BIELE družstvo po zapískaní
c) Napomenutie pre ČIERNY č.6
d) Hra pokračuje bez prerušenia
c) Time-out

13.2) ČIERNY č.7 je v pozícii s loptou a skúša zakladať protiútok, ale je držaný BIELYM č.17.
Rozhodcovia chcú okamžite pískať keď zbadajú, že môžu dať ČIERNÉMU družstvu výhodu,
tak ČIERNY č.8 dostáva loptu a strieľa na bránku BIELEHO družstva. Brankár BIELYCH č.12
loptu chytá a chce založiť protiútok. Obidve družstvá už boli predtým 3 krát napomínané
počas hry. Správne rozhodnutie?
a) Hra pokračuje bez prerušenia
b) Vylúčenie na 2 minúty pre BIELEHO č.17
c) Vyhadzovanie brankára BIELEHO družstva
d) Time – out
e) Voľný hod pre ČIERNE družstvo

13.3) Pre BIELE družstvo je nariadený voľný hod. ČIERNY č.6 drží loptu. Prinesie ju 4 metre
od miesta, kde má byť voľný hod vykonaný. Správne rozhodnutie ?
a) Napomenutie ČIERNY č.6
b) Vylúčenie na 2 minúty pre ČIERNY č.6
c) Diskvalifikácia ČIERNY č.6 ( Rozhodcovia ukážu červenú kartu)
d) Voľný hod pre BIELE družstvo z miesta priestupku, kde bol voľný hod nariadený
e) Voľný hod pre BIELE družstvo z miesta kde bola lopta

13.4) Voľný hod je nariadený proti BIELEMU č.4, ktorý následne zobral loptu, prekročil čiaru
bránkoviska tam ju položil na zem. Správne rozhodnutie?
a) Vylúčenie na 2 minúty pre BIELEHO č.4
b) Napomenutie BIELEHO č.4
c) 7m hod pre ČIERNE družstvo
d) Voľný hod pre ČIERNE družstvo

13.5) BIELY č.5 je v pozícii s loptou, keď funkcionár B z BIELEHO družstva sa sťažuje na
rozhodcov. Rozhodcovia pískajú, zastavujú čas a napomínajú funkcionára B z BIELEHO
družstva. Ako bude hra pokračovať ?
a) Voľný hod po zapískaní pre ČIERNE družstvo z miesta priestoru pre striedanie BIELEHO
družstva
b) Voľný hod po zapískaní pre BIELE družstvo z miesta priestoru pre striedanie BIELEHO
družstva
c) Voľný hod po zapískaní pre BIELE družstvo, vykonané z miesta kde bola lopta v čase keď
bola hra prerušená
d) Vhadzovanie pre ČIERNE družstvo z miesta priestoru pre striedanie BIELEHO družstva

13.6) Hru prerušuje hvizdom rozhodca v poli, aj keď nedošlo k porušeniu pravidiel žiadnym
družstvom. Nebol žiadaný oddychový čas. ČIERNY č.13 hádže loptu priamo na bránku
BIELEHO družstva bezprostredne predtým, ako zaznie hvizd rozhodcu v poli. Po hvizde lopta
letí do bránky bez šance brankára BIELEHO družstva č.1 túto loptu chytiť. Ako bude hra
pokračovať ?
a) Voľný hod pre ČIERNE družstvo
b) Voľný hod pre BIELE družstvo
c) 7m hod pre ČIERNE družstvo
d) Gól pre ČIERNE družstvo

13.7) BIELY č.7 je v protiútoku. Strieľa na bránku a triafa loptou brankára ČIERNEHO družstva
č. 12 do hlavy, následne brankár ČIERNEHO družstva padá na zem. Lopta sa odrazí
k BIELEMU č 9 ktorý stojí sám pri čiare bránkoviska. BIELY č 9 strieľa loptu priamo do
prázdnej brány. Predtým ako lopta prešla bránkovú čiaru, rozhodcovia pískajú a prerušujú
hru. Brankár ČIERNEHO družstva č.12 potrebuje lekárske ošetrenie na hracej ploche.
Správne rozhodnutie?
a) Gól pre BIELE družstvo
b) 7m hod pre BIELE družstvo
c) Voľný hod pre BIELE družstvo po zapískaní
d) Time – out
e) ČIERNY č.12 musí odísť z hracej plochy a môže sa vrátiť späť až po treťom útoku jeho
družstva

13.8.) ČIERNY č.9 dostáva možnosť rozohrať voľný hod, ale BIELY č.5 je stále v pozícii
s loptou. BIELY č.5 smeruje k rozhodcom a láskavo im loptu podáva. Správne rozhodnutie?
a) Vylúčenie na 2minúty pre BIELY č.5 a voľný hod pre ČIERNE družstvo vykonaného z miesta
,kde sa lopta nachádza.
b) Napomenutie pre BIELY č.5 a voľný hod pre ČIERNE družstvo vykonaného z miesta, kde sa
lopta nachádza.
c) Vylúčenie na 2 minúty pre BIELY č.5 a voľný hod pre ČIENE družstvo vykonané z miesta,
kde sa faul stal
d) Napomenutie pre BIELY č.5 a voľný hod pre ČIENE družstvo vykonané z miesta, kde sa faul
stal

13.9) Zlé striedanie BIELEHO č.5 potom ako rozhodcovia nariadili 7m hod pre BIELE družstvo.
Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre ČIERNE družstvo
b) 7m hod pre BIELE družstvo
c) Vylúčenie na 2 minúty pre BIELY č.5
d) Napomenutie „ZVD“ BIELEHO družstva

13.10) Ktoré s nasledujúcich tvrdení o mieste vykonania voľného hodu sú správne?
a) Ak lopta nie je okamžite po rozhodnutí o voľnom hode položená na zem, súperom je
dovolené rozohrávať voľný hod z miesta
kde sa práve lopta nachádza.
b) Po zlom striedaní voľný hod môže byť rozohraný z miesta kde sa lopta nachádza, namiesto
miesta pre striedanie, ak je to výhodné pre družstvo ktoré má hod vykonať
c) Po pasívnej hre je voľný hod vždy vykonaný z miesta, kde bola lopta keď pasívna hra bola
zapískaná
d) Pre voľný hod zo stredovej čiary je tolerancia do strán rovnaká ako je to v prípade
rozohrávania začiatočného hodu.

13.11) ČIERNY č.11 má loptu v útoku a snaží sa dostať okolo BIELEHO č. 2. Pretože zaznie
hvizd z hľadiska BIELY č.2 prestáva brániť. ČIERNY č.11 je tak sám a strieľa. Správne
rozhodnutie?
a) 7m hod pre ČIERNE družstvo
b) Time – out, porada s časomeračom
c) Voľný hod pre BIELE družstvo
d) Voľný hod pre ČIERNE družstvo

13.12) BIELE družstvo má loptu pri čiare voľného hodu ČIERNEHO družstva. Funkcionár
A z ČIERNEHO družstva protestuje proti rozhodnutiu rozhodcov tak silno, že rozhodcovia
prerušujú hru. Správne rozhodnutie ?
a) Progresívne potrestanie funkcionára A z ČIERNEHO družstva
b) Voľný hod pre BIELE družstvo z miesta priestoru pre striedanie ČIERNEHO družstva
c) Voľný hod pre BIELE družstvo z čiary voľného hodu ČIERNEHO družstva

13.13) Napomínanie pre ČIERNEHO č.6. Pri zapískaní na vykonanie následného voľného
hodu pre BIELE družstvo, rozhodca v poli nevidí BIELEHO č.11, stojaceho v priestore medzi
čiarou bránkoviska a čiarou voľného hodu. BIELY č.11 dostáva loptu a má čistú gólovú
príležitosť. Bránkový rozhodca to ale postrehol. Správne rozhodnutie ?
a) Hra pokračuje bez prerušenia
b) Opakovanie voľného hodu po úprave postavenia a zapískaní
c) Bránkový rozhodca rozhodol o voľnom hode pre ČIERNE družstvo
d) Bránkový rozhodca napomína hráča BIELEHO družstva č.11
e) Time - out

Pravidlo 14

14.1) Skóre stretnutia 20-20. Čierny hráč č. 7 zachytí krížnu prihrávku bieleho družstva a
začína protiútok. Nikto z bieleho družstva nie je schopný, aby ho nasledovali. Divák vbieha
do ihriska a strháva na zem čierneho hráča č. 7, čo vedie k búrlivej scéne na hracej ploche s
väčším počtom divákov. Funkcionár A čierneho družstva knokautuje diváka, ktorý zastavil
čierneho hráča č. 7.
Správne rozhodnutie?
a) Ukončenie stretnutia
b) Time-out rozhodcov; 7-m hod pre čierne družstvo; diskvalifikácia funkcionára A z čierneho
družstva; redukcia počtu hráčov v čiernom družstve na ihrisku o jedného hráča po dobu 2
minút; písomná správa rozhodcov (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami)
c) Time-out rozhodcov; 7-m hod pre čierne družstvo; diskvalifikácia funkcionára A z čierneho
družstva; redukcia počtu hráčov v čiernom družstve na ihrisku o jedného hráča po dobu 2
minút; (červená karta ukázaná rozhodcami)
d) Time-out rozhodcov; 7-m hod pre čierne družstvo; 2 minútový trest pre funkcionára A z
čierneho družstva ; zníženie počtu hráčov v čiernom družstve na ihrisku o jedného hráča po
dobu 2 minút

14.2) Vhadzovanie pre družstvo čiernych. Čierny hráč č. 7 vykonáva správne vhadzovanie,
a všimne si, že brankár bielych č. 12 stojí ďaleko pred svojou bránu. Čierny 7 hádže loptu
priamo smerom do prázdnej brány. Biely hráč 3 vstúpi do bránkoviska a zastavuje loptu.
Správne rozhodnutie?
a) Gól
b) Voľný hod pre družstvo čiernych
c) 7-metrový hod pre družstvo čiernych
d) Progresívny trest pre bieleho hráča č. 3

14.3) Pri vykonávaní 7-m hod biely hráč č. 4 triafa žrď, odrazená lopta sa dostáva späť k
bielemu hráčovi č. 4, bez toho aby sa jej dotkol akýchkoľvek iný hráč. Hádže loptu do
bránky.
Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre družstvo čiernych
b) Vyhadzovanie brankárom družstva čiernych
c) Gól

14.4) Biely hráč č. 3 obieha hráča čiernych č. 4 na čiare voľného hodu čierneho družstva. Po
troch krokoch chce vystreliť na bránku, ale je strčený čiernym hráčom č. 4. Ihneď po štvrtom
kroku skóruje pekný cieľ. Žiadny iný hráč z čierneho družstva nemohol zasiahnuť.
Správne rozhodnutie?
a) Výhoda a gól družstva bielych
b) Progresívny trest pre čierneho hráča č. 4
c) Voľný hod pre družstvo bielych
d) 7-metrový hod pre družstvo bielych

14.5) Biely hráč č. 9 vykonáva 7-m hod, dosiahne gól; avšak predtým, než lopta opustila ruku
hráča biely hráč č. 4 prekročil čiaru voľného hodu: Správne rozhodnutie?
a) Gól družstva bielych
b) Opakovanie 7-metrového hodu
c) Voľný hod pre družstvo čiernych
d) Opakovanie hodu a napomenutie bieleho hráča č. 4

14.6) Čierny hráč č. 2 sa chystá vykonať 7-m hod po hvizde rozhodcu. V tej chvíli biely hráč č.
5 prekračuje čiaru voľného hodu, čierny hráč č. 2 napriek tomu dáva gól.
Správne
rozhodnutie?
a)
Gól a diskvalifikácia bieleho hráča č. 5 (červená karta ukázaná rozhodcami)
b) Gól a 2-minútový trest pre bieleho hráča č. 5
c) Gól pre družstvo čiernych
d) Opakovanie 7 m hodu a diskvalifikácia bieleho hráča

14.7) Biely hráč č. 6 je s loptou v ruke pripravený na vykonanie 7-m hodu, v tej chvíli
funkcionár A čierneho družstva volá brankára čiernych č. 12 k striedaniu. Čierny hráč č. 12 je
pripravený splniť jeho pokyn.
Správne rozhodnutie?
a) Žiadna reakcia
b) Napomenutie pre funkcionára A družstva čiernych
c) Napomenutie pre funkcionára A družstva čiernych a hráča čiernych č. 12
d) Napomenutie hráča čiernych č. 12

14.8) Hráč bielych č. 4 vystrelil na bránku čierneho družstva. Lopta sa odráža od žrde a vracia
sa späť do hracej plochy. Biely hráč č. 6 stojí sám pred čiarou bránkoviska a je pripravený
chytiť loptu. Hráč čiernych č. 4 jasne vstupuje do bránkoviska, aby vyrazil loptu cez vonkajšiu
bránkovú čiaru.
Správne rozhodnutie?
a) 7-m hod pre tím bielych
b) Vhadzovanie pre družstvo bielych
c) Voľný hod pre družstvo bielych
d) Vyhadzovanie brankárom čiernych

14.9) Hráč bieleho družstva č. 3 vykonáva 7-m hod, biely hráč č. 5 prekračuje čiaru voľného
hodu po hvizde rozhodcu, ale predtým, než lopta opustila ruku hráča bielych č. 3. Správne
rozhodnutie?
a) Opakovanie 7 - m hodu
b) Voľný hod pre družstvo čiernych
c) Vyhadzovanie brankárom
d) Progresívny trest pre hráča bielych č. 5

14.10) Biely hráč č. 9 stojí úplne sám pred bránkoviskom súpera, pripravený prijať loptu. To
si všimol spoluhráč č. 10, ktorý prihráva klepnutím loptu cez bránkovisko bielemu č. 9.
Reaguje čierny hráč č. 3, ktorý jasne vstupuje oboma nohami do vlastného bránkoviska a
zastavuje loptu. Je to druhýkrát v stretnutí čo urobil podobný zákrok.
Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre družstvo bielych
b) 7-m hod pre družstvo bielych
c) Progresívny trest pre hráča čiernych č.3

14.11) Pivot čiernych, hráč č. 10 je korektne bránený bielym hráčom č. 2. Čierny hráč č. 10
začína pohyb do voľného priestoru, kde mohol čierny hráč č. 10 preskočiť a dostáva sem
prihrávku od zeme od spoluhráča č. 4. Skôr ako mohol čierny hráč č. 10 spracovať loptu tak
ho biely hráč č. 2 chytil za dres a stiahol nazad.
Správne rozhodnutie?
a) voľný hod pre družstvo čiernych
b) 7-metrový hod pre družstvo čiernych, bez ohľadu na postavenie súperov
c) 7-metrový hod pre družstvo čiernych, nakoľko žiadny iný hráč družstva bielych nemohol
legálne zabrániť čiernemu hráčovi č. 10 v streľbe
d ) Progresívny trest pre hráča bielych č. 2
e) Povinná diskvalifikácia bieleho hráča č. 2 (červená karta ukázaná rozhodcami)

14.12) Biely hráč č. 3 beží do rýchleho protiútoku na bránku čierneho družstva. V okamžiku,
keď naskakuje k streľbe, zaznie hvizd niektorého z divákov, ktorý rozptýli bieleho hráča č.3
takým spôsobom, že nevystrelí na bránu. Namiesto toho sa zastaví s loptou v bránkovisku.
Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre družstvo čiernych po zapískaní
b) 7-metrový hod pre družstvo bielych
c) Voľný hod pre družstvo bielych
d) Vyhadzovanie brankárom čiernych po zapískaní
e) Záznam do zápisu o stretnutí

14.13) Za stavu 26:26 je družstvo bielych v rýchlom protiútoku. Biely hráč č. 5 sa chystá
vystreliť na bránku na bránkovisku čierneho družstva. V tej dobe zaznie hvizd časomerača,
ktorý signalizuje koniec stretnutia. Rozhodcovia určia, že zostáva ešte 20 sekúnd dohrať.
Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre družstvo bielych od stolíka časomerača
b) 7-m hod pre družstvo bielych
c) Záznam do zápisu o stretnutí
d) Voľný hod pre družstvo bielych z miesta, kde sa nachádzala lopta pri zapískaní

14.14) Ktoré z nasledujúcich tvrdení o vykonávaní 7-m hodu je / sú správne?
a) Hráč vykonávajúci hod sa môže postaviť až 1 meter za 7 m čiarou.
b) Rozhodcovia musia nariadiť time-out, ak brániace družstvo strieda brankára.
c) Brankár bude napomínaný, ak opakovane prekračuje 4-m čiaru
d) Hráči brániaceho družstva musia byť vždy vo vzdialenosti 3 metre od strieľajúceho hráča.

14.15) Hráč bielych č. 5 má v držaní lopty a naskakuje z pravého krídla do bránkoviska
čierneho družstva, kde sa zráža s hráčom čiernych č. 11, ktorý stojí so zdvihnutými rukami
hore asi 50 cm vnútri bránkoviska. Hráč čiernych č. 11 to urobil tretíkrát v zápase.
Správne rozhodnutie?
a) 7-m hod pre družstvo bielych
b) Útočný faul proti bielym
c) Vylúčenie čierneho hráč č.11 na 2 min
d) Napomenutie čierneho hráč č.11

14.16) Hráč bielych č.6 je v rýchlom protiútoku a má jasnú gólovú príležitosť, keď v hale
zhasne svetlo.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení je / sú správne?
a) Rozhodcovia počkajú na výsledok akcie
b) Rozhodcovia prerušia hru okamžite a dajú time- out
c) Po obnove svetla bude hra znovu zahájená voľným hodom pre družstvo bielych
d) Po opätovnom fungovaní svetiel bude hra zahájená 7-m hodom pre bielych
e) Záznam do zápisu o stretnutí

14.17) Kým biely hráč č.3 vykonáva 7m hod , jeho spoluhráč č 5 prekračuje čiaru voľného
hodu po hvizde rozhodcu, ale predtým než lopta opustila ruku strelca. Brankár čiernych
chytá strelu.
Správne rozhodnutie?
a) Opakovanie 7-m hodu
b) Voľný hod pre družstvo čiernych
c) Vyhadzovanie brankárom čiernych

14.18) Hráč bielych č.2 je pripravený na vykonanie 7-m hod. Rozhodca v poli píska a biely
hráč č.2 púšťa loptu na zem . Čierny hráč č.3 vzápätí zdvíha loptu a prihráva ju spoluhráčovi
č.2, ktorý strieľa z protiútoku gól.
Správne rozhodnutie?
a) Gól pre družstvo čiernych
b) Opakovanie 7-m hodu
c) Voľný hod pre družstvo čiernych
d) Time – out

14.19) Hráč bielych č. 6 má loptu pri čiare voľného hodu čierneho družstva a je faulom
bezohľadne strhnutý na zem hráčom čiernych č. 5. Hráč čiernych č. 8 v tej chvíli stojí pri čiare
bránkoviska čierneho družstva medzi vlastnou bránou a hráčom bielych č. 6.
Správne rozhodnutie?
a) voľný hod pre družstvo bielych
b) diskvalifikácia hráča čiernych č. 5 bez písomnej správy rozhodcov (červená karta ukázaná
rozhodcami)
c) vylúčenie čierneho hráča č. 5 na 2 min.
d) 7-m hod pre družstvo bielych

Pravidlo 15

15.1) Pri vykonávaní vyhadzovania sa brankár BIELY 13 otočí s loptou tak, že lopta presiahne
bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami. Správne rozhodnutie?
a) Hra pokračuje bez prerušenia
b) Vyhadzovanie pre BIELY po odpískaní
c) Gól tímu ČIERNY
d) Voľný hod pre tím ČIERNY

15.2) 20 sekúnd pred koncom zápasu, tím BIELY vedie pomerom 20-19. Brankár BIELY 12
zdržuje vykonanie vyhadzovania tým, že v bránkovisku dribluje s loptou dopredu a dozadu.
Správne rozhodnutie?
a) Time-out
b) Voľný hod proti tímu BIELY
c) Zapískanie rozhodcu pre vykonanie vyhadzovania
d) 2-minútové vylúčenie pre BIELY 12
e) Ukázať varovný signál pre pasívnu hru

15: 3) Rozhodcovia udelili voľný hod pre tím ČIERNYCH na línii voľného hodu tímu BIELYCH.
Keď všetci hráči sú v správnej pozícii, rozhodca zapíska. Pred tým ako lopta opustí ruku
rozohrávajúceho hráča, dvaja jeho spoluhráči prekročia líniu voľného hodu tímu BIELYCH.
Správne rozhodnutie?
a) Opakovanie voľného hodu pre tím ČIERNY
b) Voľný hod pre tím BIELY
c) S nasledovným zapískaním
d) Bez nasledovného zapískania

15.4) Brankár BIELY 12 stojí v bránkovisku s loptou v ruke, pripravený na vykonanie
vyhadzovania. Hráč ČIERNY 6 vyrazí brankárovi BIELY 12 loptu s otvorenou rukou. Správne
rozhodnutie?
a) vyhadzovanie pre tím BIELY
b) Voľný hod pre tím BIELY
c) vyhadzovanie po predchádzajúcom zapískaní
d) Progresívny trest proti ČIERNY 6

15.5) Tím BIELY získal vhadzovanie. BIELY 8 vykoná vhadzovanie ako priamu strelu na
bránku. Lopta zasahuje žrď bránky, odrazí sa späť ku BIELY 8, ktorý loptu chytí a strelí gól.
Správne rozhodnutie?
a) vyhadzovanie pre tím ČIERNY
b) Gól pre BIELY
c) Vhadzovanie sa opakuje po zapískaní
d) Voľný hod pre tím ČIERNY

15.6) Brankár ČIERNY 12 chytí strelu na bránu. Chce okamžite začať protiútok, ale lopta mu
vypadne tak, že prejde bránkovou čiarou do bránky tímu ČIERNY. Správne rozhodnutie?
a) Gól pre tím BIELY
b) Opakovanie vyhadzovania po zapískaní
c) Vhadzovanie tímu BIELY
d) Voľný hod pre tím BIELY

15.7) BIELY 6 vykoná vhadzovanie smerom k vlastnému brankárovi. Brankár BIELY 1
spozoruje loptu príliš neskoro a lopta prechádza cez bránkovú čiaru. Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre tím ČIERNY
b) Gól pre tím ČIERNY
c) Vyhadzovanie pre tím BIELY
d) Opakovanie vhadzovania pre tím BIELY po zapískaní

15.8) Vhadzovanie tímu BIELYCH. BIELY 7 vykoná vhadzovanie a lopta zasiahne rozhodcu.
BIELY 7 znova chytí loptu a hodí ju do bránky tímu ČIERNYCH. Správne rozhodnutie?
a) vyhadzovanie pre tím ČIERNYCH
b) Gól pre tím BIELYCH
c) Voľný hod pre tím ČIERNYCH
d) Voľný hod pre tím BIELYCH

15.9) Voľný hod pre tím BIELY Keď všetci zaujmú správne pozície BIELY 10 vypustí loptu z
ruky, aby dal niekoľko pokynov svojim spoluhráčom. ČIERNY 7 rýchlo pochopí situáciu,
vezme loptu a začne protiútok. Správne rozhodnutie?
a) Hra pokračuje bez prerušenia
b) Opakovanie voľného hodu pre tím BIELY po zapískaní
c) Voľný hod pre tím BIELY, napomenutie pre ČIERNY 7
d) Voľný hod pre tím BIELY, 2-minútové vylúčenie pre ČIERNY 7

15.10) ČIERNY 9 chce vykonať voľný hod, ale BIELY 11 je vzdialený len 2 metre od lopty, a
pokúša sa zdržať vykonanie hodu. Správne rozhodnutie?
a) Osobný trest proti BIELY 11, voľný hod pre tím ČIERNY po zapískaní
b) Voľný hod pre BIELY tím po zapískaní
c) 2-minútové vylúčenie pre BIELY 11
d) Upravenie pozície BIELY 11 a voľný hod po zapískaní

15.11) Voľný hod pre tím ČIERNY na línii voľného hodu tímu BIELY. Rozhodca spozoruje, že
ČIERNY 8 je v pozícii medzi čiarou voľného hodu a čiarou bránkoviska. ČIERNY príjme loptu a
skóruje. Správne rozhodnutie?
a) Opakovanie voľného hodu pre tím ČIERNYCH po zapískaní
b) Voľný hod pre tím BIELYCH
c) Gól pre tím ČIERNYCH
d) Napomenutie pre ČIERNY 8

15.12) Brankár ČIERNY 12 vykoná vyhadzovanie smerom k bránke tímu BIELYCH. Žiadny hráč
ani z jedného tímu sa nedotkne lopty a tá sa dostane do bránky tímu BIELYCH Správne
rozhodnutie?
a) Vyhadzovanie pre tím BIELYCH
b) Vhadzovanie tímu BIELYCH
c) Gól dostal tím BIELYCH
d) Napomenutie pre BIELYCH 12 za nešportové správanie

15.13) BIELY už dostal napomenutie a dve 2-minútové vylúčenia. Keď ČIERNY tím vykonáva
voľný hod, tento hráč zasahuje do vykonania hodu tým, že nedodrží správnu vzdialenosť od
miesta rozohrávky. Tento priestupok urobil prvýkrát v zápase. Správne rozhodnutie?
a) Napomenutie BIELY
b) Žiadny trest
c) Tretie dvojminútové vylúčenie pre BIELYCH s diskvalifikáciu (červená karta udelená
rozhodcami)

15.14) Krátko pred koncom zápasu je skóre 24-23 v prospech tímu BIELYCH. Voľný hod je
udelený pre tím BIELYCH asi 1 meter za líniou voľného hodu tímu ČIERNYCH. Všetci hráči sú
v správnej pozícii a rozhodca zapíska na vykonanie voľného hodu. BIELY 10,
vykoná voľný hod tak, že urobí jeden krok kým lopta opustí jeho ruku. Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre tím BIELYCH
b) Time-out
c) 2-minútové vylúčenie pre
d) Voľný hod pre tím ČIERNYCH

15.15) BIELY 14 chce vykonať voľný hod bez zapískania v blízkosti čiary voľného hodu
ČIERNEHO tímu. On a jeho spoluhráči stoja na správnych pozíciách. Skôr než lopta opustí
ruku BIELY 14, BIELY 13 a BIELY 15 prebehnú cez čiaru voľného hodu smerom k bránkovisku.
Správne rozhodnutie?
a) Úprava
b) Voľný hod pre BIELY tím po zapískaní
c) Hra pokračuje bez prerušenia
d) Voľný hod pre tím ČIERNYCH

15.16) Brankár ČIERNY 1 vykonáva vyhadzovanie. Lopta sa dotkne rozhodcu a od ktorého sa
odrazí späť ku ČIERNEMU 1, ktorý medzitým opustil bránkovisko. Správne rozhodnutie?
a) Hra pokračuje bez prerušenia
b) Opakovanie vyhadzovania po zapískaní
c) Voľný hod pre tím BIELY
d) Voľný hod pre tím ČIERNY po zapískaní

15.17) Pri vykonávaní voľného hodu ČIERNY 11 dostane svoje rameno s loptou úplne mimo
bočnú líniu. Správne rozhodnutie?
a) Hra pokračuje bez prerušenia
b) Voľný hod pre tím BIELYCH
c) Vhadzovanie tímu BIELYCH
d) Voľný hod pre tím BIELYCH, ČIERNY 11 je slovne upozornený

15.18) Brankár BIELY 1 zastaví loptu tesne pred bránkovou čiarou. Keď sa pokúša prihrať
loptu BIELEMU 4, lopta vypadne z jeho ruky a padne do vlastnej bránky. Správne
rozhodnutie?
a) Gól pre tím ČIERNYCH
b) Voľný hod pre tím ČIERNYCH
c) 7-metrový hod pre tím ČIERNYCH
d) opakované vyhadzovanie BIELEHO tímu po zapískaní

15.19) BIELY tím má začiatočný hod. Rozhodca v poli dáva signál na vykonanie hodu.
V tomto momente BIELY 13 zoberie loptu z ruky BIELEHO 9, ktorý bol pripravený na
vykonanie hodu, pretože BIELY 13 vidí, že BIELY 7 a BIELY 3 bežia do súperovej polovice
ihriska a sú v priaznivých pozíciách. BIELY 13 hodí loptu ku BIELEMU 7, ktorý skóruje.
Správne rozhodnutie?
a) Gól tímu BIELYCH
b) Korekcia, opakovanie začiatočného hodu pre tím BIELYCH
c) Voľný hod pre tím ČIERNYCH
d) Verbálne upozornenie pre ČIERNEHO 13
e) Verbálne upozornenie pre BIELEHO 7 a BIELEHO 13

15.20) Výsledok zápasu je 30-30, sú len 4 sekundy pred koncom. BIELY tím skóruje a vedie
31-30. ČIERNY tím chce rýchlo previesť začiatočný hod. ČIERNY 10 stojí s jednou nohou za
stredovou líniou a druhou nohou pred ňou. Bez zapískania hodí loptu a tá ide
do bránky tímu BIELYCH. Následne zaznie automatický signál verejnej časomiery, ktorý
oznámi ukončenie zápasu. Správne rozhodnutie?
a) Gól pre tím ČIERNYCH
b) Opakovanie začiatočného hodu pre tím ČIERNYCH
c) Vyčkanie na výsledok hodu
d) Time-out
e) Zápas skončil- žiaden gól

15.21) Voľný hod pre tím BIELYCH na línii voľného hodu tímu ČIERNYCH. BIELY 7 vykonáva
voľný hod a tak ako aj jeho spoluhráči stojí správne mimo líniu voľného hodu. Voľný hod je
vykonaný rýchlo bez zapískania. Predtým, než lopta opustí ruku BIELEHO 7, obaja spoluhráči
BIELY 9 a BIELY 18 prekročia línie voľného hodu. Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre tím ČIERNYCH
b) Úprava postavenia
c) voľný hod pre tím BIELYCH po zapískaní
d) voľný hod pre tím ČIERNYCH, napomenutie pre BIELEHO 9 a BIELEHO 18

15.22) Z ktorého z nasledujúcich hodov nie je možné streliť vlastný gól?
a) vyhadzovanie
b) Voľný hod
c) Vhadzovanie
d) Začiatočný hod

15.23) ČIERNY 4 zaujme korektnú pozíciu na vykonanie vhadzovania, ktoré bolo udelené pre
jeho družstvo. Keďže nemôže nájsť voľného spoluhráča, ktorému by mohol nahrať loptu,
odrazí jeden krát loptu o zem. Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre BIELY tím bez zapískania
b) vhadzovanie tímu BIELY po hvizde na reštart zápasu
c) Opakovanie vhadzovania pre ČIERNY tím po zapískaní
d) Voľný hod pre tím ČIERNY po zapískaní

15.24) Tím BIELYCH dostane voľný hod. BIELY 9 vykonáva tento hod veľmi rýchlo bez
zapískania. Lopta ide k BIELEMU 4, ktorý sa ocitne úplne sám pred bránou tímu ČIERNYCH.
Správne rozhodnutie?
a) Hra pokračuje bez prerušenia
b) Voľný hod pre tím ČIERNYCH
c) Opakovanie voľného hodu pre tím BIELYCH po zapískaní

15.25) BIELY tím ostane voľný hod. BIELY 5 veľmi rýchlo vykoná voľný hod bez zapískania od
rozhodcov. BIELY 5 má v úmysle hrať loptu na BIELEHO 4, ale ČIERNY 3 zachytil loptu a ocitne
sa sám pred brankárom tímu BIELYCH. Korektné rozhodnutie?
a) Hra pokračuje bez prerušenia
b) Opakovanie voľného hodu po zapískaní
c) Opakovanie voľného hodu a progresívneho trestu pre ČIERNEHO 3

Pravidlo 16

16.1) Funkcionár B BIELEHO družstva protestuje a je vylúčený na 2-minúty. Pred tým, ako je
hra zahájená, znovu protestuje a je preto diskvalifikovaný. Správne rozhodnutie?
a) BIELE družstvo je na hracej ploche oslabené o 2 hráčov na 2 minúty
b) BIELE družstvo je na hracej ploche oslabené o 1 hráča na 4 minúty
c) BIELE družstvo je na hracej ploche oslabené o 1 hráča na 2 minúty

16.2) BIELY 8 je vylúčený na 2minúty za sotenie súpera. Prikročil k rozhodcovi a urazil ho s
nasledujúcimi slovami: "Ty hlúpy idiot, nikdy sa to nenaučíš! " Pred opustením hracej
plochy pľuvol rozhodcovi do tváre. Správne rozhodnutie?
a) Diskvalifikácia BIELEHO 8, BIELE družstvo je na hracej ploche oslabené o jedného hráča na
dve minúty (červená karta ukázaná rozhodcami)
b) Diskvalifikácia BIELEHO 8, BIELE družstvo je na hracej ploche oslabené o dvoch hráčov na 2
minúty (červená karta ukázaná rozhodcami)
c) Diskvalifikácia BIELEHO 8, BIELE družstvo je na hracej ploche oslabené o jedného hráča na
4 minúty, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami)
d) Diskvalifikácia BIELEHO 8, družstvo BIELE je na hracej ploche oslabené o dvoch hráčov na
2 minúty, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami)

16.3) Koľko napomenutí môže byť maximálne udelené funkcionárom družstva počas
stretnutia?
a) ani raz
b) 1
c) 2
d) 3

16.4) Kedy začína plynúť čas vylúčenia hráča?
a) Keď rozhodca ukáže signalizačný znak pre vylúčenie
b) Keď vylúčený hráč prekročí čiaru striedania
c) Keď rozhodca zapíska k zahájeniu hry
d) Keď časomerač spustí stopky

16.5) Komu sa ukazujú vylúčenia?
a) Vylúčenému hráčovi a zapisovateľovi/časomeračovi
b) Zodpovednému vedúcemu družstvá a časomeračovi
c) Časomeračovi/zapisovateľovi
d) Vylúčenému hráčovi, zodpovednému vedúcemu družstva a zapisovateľovi

16.6) ČIERNY 5 už bol v stretnutí dva razy vylúčený na 2-minúty. Jedno vylúčenie bolo za
faul, ktorý bol progresívne potrestaný a jedno za odhodenie lopty, keď rozhodcovia nariadili
voľný hod pre súpera. Teraz sa dopúšťa druhého chybného striedania svojho družstva
a predtým ako hra bola zahájená, dopustí sa mimoriadne nešportového správania. Správne
rozhodnutie?
a) 2-minútové vylúčenie ČIERNEHO 5
b) Diskvalifikácia ČIERNEHO 5, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami),
ČIERNE družstvo je na hracej ploche oslabené o jedného hráča na 4 minúty
c) Diskvalifikácia ČIERNEHO 5, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami),
ČIERNE družstvo je na hracej ploche oslabené o dvoch hráčov na 2 minúty

16.7) BIELY 5 je vylúčený na 2-minúty za faul. Keď opúšťa hraciu plochu uráža rozhodcov a je
diskvalifikovaný. BIELY 5 sa tak rozruší, že udrie jedného z rozhodcov. Správne rozhodnutie?
a) Písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami)
b) BIELE družstvo je oslabené na hracej ploche o jedného hráča na 2 minúty
c) BIELE družstvo je oslabené na hracej ploche o dvoch hráčov na 2 minúty
d) BIELE družstvo je oslabené na hracej ploche o jedného hráča na 4 minúty

16.8) BIELY 7 bol práve vylúčený na 2 minúty za nešportovú hru. Pred zahájením hry, hovorí
rozhodcovi: "Musíš byť slepý - ty idiot!". Správne rozhodnutie?
a) Ďalšie 2-minútové vylúčenie pre BIELEHO 7
b) Diskvalifikácia bez písomnej správy pre BIELEHO 7 (červená karta ukázaná rozhodcami)
c) BIELE družstvo je oslabené na hracej ploche o dvoch hráčov na 2 minúty
d) BIELE družstvo je oslabené na hracej ploche o jedného hráča na 4 minúty
e) Diskvalifikácia BIELEHO 7, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami)

16.9) BIELY 3 bol vylúčený na 2 minúty. Po opustení hracej plochy, ale pred zahájením hry,
BIELY 3 sa dopustil v priestore striedania mimoriadne nešportového správania voči
funkcionárovi B ČIERNEHO družstva. Predtým než funkcionár B ČIERNEHO družstva vybehol
na hraciu plochu, aj keď mu nebolo udelené povolenie, neboli udelené žiadne tresty voči
funkcionárom ČIERNEHO družstva. Správne rozhodnutie?
a) Diskvalifikácia bez písomnej správy BIELEHO 3 (červená karta ukázaná rozhodcami)
b) Napomenutie pre funkcionára B ČIERNEHO družstva
c) BIELE družstvo je oslabené na hracej ploche o dvoch hráčov na 2 minúty
d) BIELE družstvo je oslabené na hracej ploche o jedného hráča na 4 minúty

16.10) Ak je hráč diskvalifikovaný, družstvo je na hracej ploche oslabené o jedného hráča na
2 minúty, okrem prípadu, keď je diskvalifikácia udelená za:
a) hrubé nešportové správanie počas polčasovej prestávky
b) porušenie pravidiel mimo hracej plochy
c) pred začiatkom stretnutia
d) urážky rozhodcov

16.11) Počas polčasovej prestávky BIELY 7 napadol brankára ČIERNY 12 ešte na hracej
ploche. Správne rozhodnutie?
a) Diskvalifikácia BIELEHO 7, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami);
BIELE družstvo je na hracej ploche oslabené o jedného hráča na dve minúty od začiatku
druhého polčasu
b) Napomenutie BIELEHO 7
c) Varovanie BIELEHO 7, nakoľko stretnutie bolo prerušené

16.12) Počas polčasovej prestávky ČIERNY 7 urazí rozhodcu cestou do šatne. Správne
rozhodnutie?
a) Diskvalifikácia bez písomnej správy ČIERNEHO 7 (červená karta ukázaná rozhodcami)
b) 2-minútové vylúčenie ČIERNEHO 7
c) ČIERNE družstvo je na hracej ploche oslabené o jedného hráča na 2 minúty od začiatku
druhého polčasu stretnutia
d) Diskvalifikácia ČIERNEHO 7, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami)

16.13) Po zapískaní polčasu sa na hracej ploche ČIERNY 5 zrazí s BIELYM 9 a začnú na seba
kričať. BIELY 9 potom strčí ČIERNEHO 5 do hrudníka oboma rukami tak, že ČIERNY 5 takmer
stratí kontrolu tela. Správne rozhodnutie?
a) 2-minútové vylúčenie BIELEHO 9 od začiatku druhého polčasu
b) Diskvalifikácia bez písomnej správy BIELEHO 9 (červená karta ukázaná rozhodcami), BIELE
družstvo bude na hracej ploche oslabené o jedného hráča na 2 minúty od začiatku druhého
polčasu
c) Diskvalifikácia BIELEHO 9, BIELE družstvo začína druhý polčas bez oslabenia
d) Diskvalifikácia BIELEHO 9, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami),
BIELE družstvo bude na hracej ploche oslabené o jedného hráča na 2 minúty od začiatku
druhého polčasu

16.14) Po stretnutí BIELY 10 kričí na rozhodcov: "To ste nás pekne zarezali, vy idioti!".
Správne rozhodnutie?
a) Napomenutie BIELEHO 10
b) Diskvalifikácia BIELEHO 10, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami)
c) Písomná správa
d) Napomenutie BIELEHO 10, písomná správa

16.15) Na hracej ploche počas polčasovej prestávky BIELY 9 napadne funkcionára B
z ČIERNEHO družstva, ktorý následne hrubo uráža BIELEHO 9. Správne rozhodnutie?
a) Diskvalifikácia BIELEHO 9, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami),
BIELE družstvo bude na hracej ploche oslabené o jedného hráča na 2 minúty od začiatku
druhého polčasu
b) Diskvalifikácia funkcionára B ČIERNEHO družstva, písomná správa (červená a modrá karta
ukázaná rozhodcami), ČIERNE družstvo bude na hracej ploche oslabené o jedného hráča na 2
minúty od začiatku druhého polčasu
c) Diskvalifikácia BIELEHO 9 (červená karta ukázaná rozhodcami), BIELE družstvo nebude
oslabené
od začiatku druhého polčasu
d) Diskvalifikácia funkcionára B ČIERNEHO družstva (červená karta ukázaná rozhodcami),
ČIERNE družstvo nebude oslabené od začiatku druhého polčasu

16.16) BIELY 7 je diskvalifikovaný za svoje tretie 2-minútové vylúčenie. Skúša sa hádať s
rozhodcami a odmieta opustiť hraciu plochu. Správne rozhodnutie?
a) Žiadny zásah
b) BIELE družstvo je oslabené na hracej ploche o jedného hráča na 4 minúty
c) BIELE družstvo je oslabené na hracej ploche o dvoch hráčov na 2 minúty

16.17) BIELY 11 bol napomínaný v prvom polčase a opäť sa dopustil nešportového správania
počas polčasovej prestávky. BIELE družstvo nebolo oslabené na hracej ploche, keď skončil
prvý polčas. Správne rozhodnutie?
a) Napomenutie BIELEHO 11
b) 2-minútové vylúčenie BIELEHO 11
c) Diskvalifikácia BIELEHO 11
d) BIELE družstvo bude na hracej ploche oslabené o jedného hráča na 2 minúty od začiatku
druhého polčasu
e) BIELE družstvo nebude oslabené na hracej ploche od začiatku druhého polčasu

16:18) BIELY 4 sa zranil. Rozhodcovia pískajú time-out a dávajú pre BIELE družstvo signál
k povoleniu vstúpiť a ošetriť hráča. Funkcionári A a B z BIELEHO družstva, ale aj funkcionár
A ČIERNEHO družstva vstúpili na hraciu plochu. Funkcionár A ČIERNEHO družstva bol už
napomínaný. Správne rozhodnutie?
a) Žiadne rozhodnutie
b) ČIERNE družstvo pokračuje po zahájení hry s nezmeneným počtom hráčov na hracej ploche
c) 2-minútové vylúčenie pre funkcionára A ČIERNEHO družstva
d) Diskvalifikácia funkcionára A ČIERNEHO družstva (červená karta ukázaná rozhodcami)
e) ČIERNE družstvo bude po zahájení hry na hracej ploche oslabené o jedného hráča na 2
minúty
f) Po lekárskom ošetrení na hracej ploche BIELY 4 musí opustiť hraciu plochu a môže sa vrátiť
späť po treťom útoku svojho družstva

16.19) ČIERNY 9 je diskvalifikovaný za hrubý faul na BIELEHO 9. Pred zahájením hry ČIERNY 9
udrie do tváre funkcionára A BIELEHO družstva. Správne rozhodnutie?
a) Diskvalifikácia bez písomnej správy ČIERNEHO 9 (červená karta ukázaná rozhodcami),
ČIERNE družstvo bude na hracej ploche oslabené o dvoch hráčov na 2 minúty
b) Diskvalifikácia bez písomnej správy ČIERNEHO 9 (červená karta ukázaná rozhodcami),
ČIERNE družstvo bude na hracej ploche oslabené o jedného hráča na 4 minúty
c) Nie je možný ďalší trest
d) Diskvalifikácia ČIERNEHO 9, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami),
ČIERNE družstvo bude na hracej ploche oslabené o dvoch hráčov na 2 minúty
e) Diskvalifikácia ČIERNEHO 9, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami),
ČIERNE družstvo bude na hracej ploche oslabené o jedného hráča na 4 minúty

16.20) ČIERNY 8 dostal po time-oute svoje prvé 2-minútové vylúčenie. Keď opúšťa hraciu
plochu, pred opätovným zahájením hry, nešportovo sa správa voči rozhodcom. Správne
rozhodnutie?
a) Ďalšie 2-minútové vylúčenie ČIERNEHO 8, ČIERNE družstvo bude na hracej ploche oslabené
o dvoch hráčov na 2 minúty
b) ďalšie 2-jminutové vylúčenie ČIERNEHO 8, ČIERNE družstvo bude na hracej ploche oslabené
o jedného hráča na 4 minúty
c) Diskvalifikácia ČIERNEHO 8 (červená karta ukázaná rozhodcami), ČIERNE družstvo bude na
hracej ploche oslabené o dvoch hráčov na 2 minúty
d) Diskvalifikácia ČIERNEHO 8 (červená karta ukázaná rozhodcami), ČIERNE družstvo bude na
hracej ploche oslabené o jedného hráča na 4 minúty

16.21) V ktorých z nasledujúcich situácií musí byť družstvo na hracej ploche oslabené o
jedného hráča na 4 minúty?
a) Hráč bol práve diskvalifikovaný; keď opúšťa hraciu plochu, na ceste protestuje takým
spôsobom, že je to dôvod na 2-minútové vylúčenie
b) Hráč práve dostal 2-minútové vylúčenie za nešportové správanie proti súperovi; keď opúšťa
hraciu plochu, uráža rozhodcov a je diskvalifikovaný
c) Hráč práve dostal 2-minútové vylúčenie pre nešportové správanie proti súperovi. Zatiaľ čo je
stále na hracej ploche, udrie súpera do tváre a je diskvalifikovaný
d) Hráč práve dostal 2-minútové vylúčenie pre nešportové správanie; po prekročení čiary
striedania, sa vráti späť na hraciu plochu a protestuje a dostane ďalšie 2-minútové vylúčenie
e) Hráč bol práve diskvalifikovaný za pľuvanie na súpera. Keď odchádza z hracej plochy sotí
rozhodcu
f) Hráč bol práve diskvalifikovaný za hrubý faul; po opustení hracej plochy a po zahájení
stretnutia, keď sedí medzi divákmi, uráža rozhodcov

16.22) BIELY 5 bol v 7 minúte vylúčený na 2 minúty. Protestuje a predtým, než je hra
zahájená, dostane ďalšie 2-minútové vylúčenie. O 1 minútu neskôr vstúpi na hraciu plochu a
časomerač zapíska. Z dôvodu ďalšieho vylúčenia za neoprávnený vstup na hraciu plochu je
diskvalifikovaný, čo ho vedie k urážkam rozhodcov. Správne rozhodnutie?
a) BIELE družstvo bude na hracej ploche oslabené o jedného hráča od 07:00 do 08:00, o dvoch
hráčov od 8:00 do 10:00 a o jedného hráča od 10:00 do 11:00
b) BIELE družstvo bude na hracej ploche oslabené o jedného hráča od 07:00 do 08:00, o dvoch
hráčov od 8:00 do 11:00 a o jedného hráča od 11:00 do 12:00
c) BIELE družstvo bude na hracej ploche oslabené o dvoch hráčov od 07:00 do 08:00, o troch
hráčov od 8:00 do 10:00 a o dvoch hráčov od 10:00 do 11:00
d) BIELE družstvo bude na hracej ploche oslabené o dvoch hráčov od 7:00 do 8:00, o štyroch
hráčov od 08:00:10:00 a od 2 hráčov od 10:00 do 11:00
e) Diskvalifikácia BIELEHO 5, písomná správa (červená a modrá karta ukázaná rozhodcami)

Pravidlo 17

17.1) Rozhodcovia sa rozišli v rozhodnutí, ktoré družstvo má vykonať vhadzovanie. Aké bude
riešenie?
a) Rozhodca v poli rozhodne
b) Bránkový rozhodca rozhodne
c) Rozhodcovia spoločne rozhodnú po vzájomnej konzultácii
d) Time - out
e) Žiadny Time – out, ale vhadzovanie po zapískaní

17.2) Automatický záverečný signál na verejnej časomiere nefunguje. Časomerač si nevšimol
problém a nereaguje, hoci hracia doba už uplynula. V tomto prípade, kto zapíska záverečný
signál?
a) Len zapisovateľ
b) Len rozhodca v poli
c) Len delegát
d) Len jeden z rozhodcov
e) Len časomerač
f) Buď časomerač, delegát alebo jeden z rozhodcov

17.3) ČIERNY č. 2 sa dopustil priestupku. Rozhodca v poli udelil diskvalifikáciu ČIERNEHO č. 2
(červená karta udelená rozhodcami) a voľný hod. Bránkový rozhodca udelil vylúčenie na 2
minúty a 7-metrový hod. Ako bude ČIERNY č. 2 potrestaný a ako bude pokračovať hra?
a) Vylúčenie na 2 minúty ČIERNY č. 2
b) Diskvalifikácia ČIERNY č. 2 (červená karta udelená rozhodcami)
c) Voľný hod
d) 7-metrový hod

17.4) Kto rozhodne v prípade pochybností správnosti merania času?
a) Časomerač a zapisovateľ
b) Obaja rozhodcovia zaujmú spoločné rozhodnutie
c) Časomerač
d) Obaja rozhodcovia a časomerač zaujmú spoločné rozhodnutie

17.5) Ktoré tresty je potrebné vysvetliť v zápise o stretnutí?
a) Všetky diskvalifikácie s výnimkou tých, ktoré boli udelené z dôvodu troch vylúčení na 2
minúty
b) Všetky tresty s výnimkou napomenutí
c) Všetky vylúčenia a všetky diskvalifikácie
d) Diskvalifikácie za nebezpečné fauly alebo hrubé nešportové správanie v posledných 30
sekundách stretnutia, ak má táto akcia zabrániť súperovi vytvoriť šancu na skórovanie
e) Diskvalifikácia z dôvodu mimoriadne nešportového správania
f) Akýkoľvek progresívny trest počas posledných 30 sekúnd stretnutia, ak má táto akcia
zabrániť súperovi vytvoriť šancu na skórovanie

17.6) Kto je oprávnený osloviť rozhodcov počas hry?
a) Každý hráč
b) Každý funkcionár
c) Zodpovedný vedúci družstva
d) Kapitán družstva

17.7) Rozhodcovia majú rôzne názory na to, koľko zostáva hracieho času. Bránkový
rozhodca, ktorý je prvý menovaný, chce hrať ešte 50 sekúnd, zatiaľ čo rozhodca v poli hovorí
42 sekúnd.
Správne rozhodnutie?
a) Uplatní sa dlhší hrací čas - 50 sekúnd
b) Prvý menovaný rozhodca rozhodne - 50 sekúnd
c) Rozhodca v poli rozhodne - 42 sekúnd
d) Obaja rozhodcovia dosiahnu spoločné rozhodnutie

17.8) Ktorý rozhodca začína stretnutie ako rozhodca v poli a ktorý ako bránkový rozhodca?
a) Prvý menovaný rozhodca začína ako rozhodca v poli
b) Prvý menovaný rozhodca začína ako bránkový rozhodca
c) Rozhodcovia použijú los, aby sa rozhodli, kto v akej pozícii začne
d) Rozhodcovia sa môžu ľubovoľne rozhodnúť kto v akej pozícii začne

17.9) Obaja rozhodcovia pískajú po kolízii medzi dvoma hráčmi. Rozhodca v poli ukáže
útočný faul, ale bránkový rozhodca ukazuje priestupok obrancu.
Ako má byť rozhodnuté?
a) Rozhodnutie bránkového rozhodcu platí
b) Rozhodnutie rozhodcu v poli platí
c) Rozhodcovia sa navzájom kontaktujú, aby dospeli k spoločnému rozhodnutiu
d) Time - out je povinný
e) Time – out je povinný, len ak spoločné rozhodnutie je proti útočiacemu družstvu
f) Time - out nie je povinný, ak rozhodcovia používajú elektronický komunikačný systém

Pravidlo 18

18.1) Ako rozdeľujú pravidlá činnosti medzi časomerača a zapisovateľa?
a) Kontrola vstupu a výstupu striedajúcich hráčov je vykonávaná iba časomeračom
b) Vo všeobecnosti by mal len časomerač prerušiť hru, ak to bude nutné
c) Zapisovateľ musí zapískať, ak zistí, že striedajúci hráč vstúpi do ihriska predčasne
d) Ak nie je k dispozícii verejná časomiera, časomerač informuje družstvá o tom, koľko času sa
odohralo, alebo koľko času zostáva
e) Počítanie počtu útokov hráča po ošetrení na hracej ploche, keď nemôže zasiahnuť do hry 3
útoky, je spoločnou úlohou časomerača a zapisovateľa

18.2) BIELY č. 5 je v jasnej gólovej príležitosti. Funkcionár BIELEHO družstva A urazil
časomerača. Časomerač píska v okamihu, keď sa BIELY č. 5 chystá strieľať. Akcia bola
zaznamenaná iba časomeračom. Správne rozhodnutie?
a) Voľný hod pre ČIERNE družstvo
b) Potrestanie funkcionára BIELEHO družstva A
c) Voľný hod pre BIELE družstvo
d) 7-metrový hod pre BIELE družstvo
e) Písomná správa

18.3) Zodpovedný vedúci BIELEHO družstva urazil zapisovateľa, bez toho, aby si to všimli
rozhodcovia alebo delegát. Pri ďalšom prerušení hry zapisovateľ informuje rozhodcov o
tom,
čo sa stalo. Správne rozhodnutie?
a) Diskvalifikácia zodpovedného vedúceho BIELEHO družstva, písomná správa (červená a
modrá karta udelená rozhodcami)
b) vylúčenie zodpovedného vedúceho BIELEHO družstva na 2 minúty
c) Písomná správa
d) Napomenutie zodpovedného vedúceho BIELEHO družstva
e) Nie je možné udeliť osobný trest

18.4) BIELE družstvo má v držbe loptu na úrovni čiary voľného hodu ČIERNEHO družstva.
Technický delegát prerušil hru a vysvetlil rozhodcom, že ho funkcionár ČIERNEHO družstva A
urazil.
Správne rozhodnutie?
a) Upozornenie funkcionára ČIERNEHO družstva A, písomná správa
b) Diskvalifikácia funkcionára ČIERNEHO družstva A, písomná správa (červená a modrá karta
udelená rozhodcami)
c) Hra bude znovu zahájená voľným hodom pre BIELE družstvo na úrovni striedačky ČIERNEHO
družstva
d) Hra bude znovu zahájená voľným hodom pre BIELE družstvo na úrovni voľného hodu
ČIERNEHO družstva

18.5) BIELE družstvo má v držbe loptu na úrovni voľného hodu ČIERNEHO družstva.
Časomerač prerušil hru a vysvetlil rozhodcom, že ho funkcionár BIELEHO družstva A urazil.
Akciu zaznamenal iba časomerač.
Správne rozhodnutie?
a) Písomná správa
b) Vylúčenie funkcionára BIELEHO družstva A na 2 minúty, písomná správa
c) Hra bude znovu zahájená voľným hodom pre ČIERNE družstvo od striedačky BIELEHO
družstva
d) Hra bude znovu zahájená voľným hodom pre BIELE družstvo na úrovni voľného hodu
ČIERNEHO družstva

18.6) Počas zápasu sa zodpovedný vedúci BIELEHO družstva opakovane pohybuje k stolíku
časomerača a dáva odtiaľ pokyny hráčom. Pritom protestuje proti rozhodnutiam rozhodcov.
Kvôli hluku v hale si to rozhodcovia nevšimli.
Správne rozhodnutie?
a) Časomerač hneď preruší hru a informuje rozhodcov o nekorektnom správaní funkcionára A
b) Časomerač čaká až do ďalšieho prerušenia hry a informuje rozhodcov o nekorektnom
správaní funkcionára A
c) Progresívny trest pre funkcionára BIELEHO družstva A
d) Žiadny trest nie je možný

18.7) Kedy by mali časomerač/zapisovateľ informovať rozhodcov, ak došlo k porušeniu
pravidiel o priestore striedania, ktoré rozhodcovia nepostrehli?
a) Okamžite
b) Pri ďalšom prerušení hry

18.8) Ak technický delegát preruší hru kvôli porušeniu pravidiel BIELYM družstvom, je hra
znovu zahájená s držaním lopty pre ČIERNE družstvo?
a) Áno
b) Nie

Pridružené pravidlo 1) Aká by mala byť vzdialenosť medzi stredovou čiarou a začiatkom
striedania lavičiek?
a) 1 meter
b) 2 metre
c) 3 metre
d) 3,5 metra
Pridružné pravidlo 2) Zodpovedný vedúci A BIELY už dostal žltú kartu na striedačke. Teraz
opustil priestor striedania a sadol si medzi divákov na tribúnu. Odkiaľ pokračuje v
protestoch proti rozhodnutiu rozhodcov. Rozhodnutie?
a) žiadna akcia nie je možná
b) 2min vylúčenie pre zodpovedného vedúceho A BIELY
c) diskvalifikácia pre zodpovedného vedúceho A BIELY ( červená karta)
d) diskvalifikácia pre zodpovedného vedúceho A BIELY, report ( červená karta a modrá karta)
e) Tým BIELY bude oslabený o jedného hráča na 2min

