SPOLU: 147 otázok
PRAVIDLO 1 (8)
V majstrovskom stretnutí nemal usporiadajúci klub k dispozícii rohové zástavky.
Rozhodca po zdôvodnení hlavného usporiadateľa, že tieto niekto odcudzil, stretnutie
zahájil a rozhodoval ho. Konal správne ?
O: nie
Kto je oprávnený rozhodnúť o spôsobilosti hracej plochy k majstrovskému stretnutiu
v prípade nedostavenia sa rozhodcu k stretnutiu (prítomní boli obaja asistenti
rozhodcu a delegát stretnutia) ?
O: jeden z delegovaných asistentov rozhodcu
Uveďte, aké majú byť rozmery hracej plochy pre stretnutia I. a II. ligy, riadené SFZ ?
O: 105 x 68 m
Uveďte, aké majú byť maximálne rozmery hracej plochy pre medzinárodné
stretnutia?
O: 110 x 75 m
Uveďte, aké majú byť minimálne rozmery hracej plochy pre medzinárodné
stretnutia?
O: 100 x 64 m
Aké značky rozoznávame na hracej ploche ?
O: stredovú značku a dve pokutové značky
Brankár si v priebehu hry vyznačil na hracej ploche nohou pomocnú značku. Ako mal
rozhodca reagovať na tento jeho počin ?
O: rozhodca potrestá hráča za nešportové správanie ŽK pri najbližšom
prerušení hry
Je dovolená reklama umiestnená na zemi vo vnútri bránky ?
O: nie

PRAVIDLO 2 (2)
Lopta praskla počas vykonania pokutového kopu predtým, ako narazila na bránkové
brvno. Rozhodca:
O: pokutový kop sa po výmene lopty opakuje
Lopta praskla po vykonaní priameho voľného kopu bez toho, aby sa dotkla
bránkového brvna, žrde, alebo sa jej dotkol niektorý z hráčov. Rozhodca po výmene
lopty nadviazal na hru rozhodcovskou loptou. Konal správne ?
O: áno

PRAVIDLO 3 (14)
Bez ohlásenia sa u rozhodcu vbehol náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, na
hraciu plochu a v čase, keď bola lopta v hre, ho v súperovom pokutovom území
kopol bez lopty obranca súperovho družstva. Rozhodca prerušil hru a :
O: obrancu vylúčil ČK, náhradníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný
kop z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry
Rozhodca rozhodoval priateľské stretnutie medzi družstvom I. ligy a družstvom IV.
ligy. Kapitáni a vedúci družstiev sa nedohodli na počte striedajúcich hráčov. Koľkým
hráčom umožní rozhodca striedať v tomto stretnutí ?
O: 6 z každého družstva
Bol dosiahnutý gól a skôr, ako sa hra znovu začala rozhodca zistil, že v okamihu
dosiahnutia gólu bol na hracej ploche člen realizačného tímu družstva, ktoré dosiahlo
gól. Rozhodca:
O: gól neuznal
Bol dosiahnutý gól a skôr, ako sa hra znovu začala rozhodca zistil, že v okamihu
dosiahnutia gólu bol na hracej ploche vystriedaný hráč družstva, ktoré dostalo gól.
Rozhodca:
O: gól uznal
Pri procedúre kopov na bránku zo značky pokutového kopu klesol počet hráčov
v družstve pod 7. Musí rozhodca z tohto dôvodu ukončiť procedúru kopov na bránku
a celé stretnutie ?
O: nie

Brankár si bez vedomia rozhodcu vymenil so svojím spoluhráčom miesto i dres.
Vymenený (nový) brankár potom chytil vo vlastnom pokutovom území loptu rukami.
Rozhodca prerušil hru z tohto dôvodu a nariadil pokutový kop. Konal správne ?
O: nie
Hráč opustil hraciu plochu so súhlasom rozhodcu z dôvodov ošetrenia zranenia.
Následne znova vstúpil v neprerušenej hre na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu
a vo vlastnom pokutovom území úmyselne kopol bez lopty súpera. Rozhodca prerušil
hru a :
O: vinníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup, následne vylúčil z hry ČK
za kopnutie súpera a nadviazal na hru pokutovým kopom
Náhradník vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu v neprerušenej hre.
Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru a :
O: hráča napomenul ŽK a vykázal ho z hracej plochy a nadviazal na hru
nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia
hry
Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, vbehol na hraciu plochu v čase, keď bola
lopta v hre. Skôr, ako stačil rozhodca z tohto dôvodu prerušiť hru, kopol náhradník vo
vlastnom pokutovom území súpera. Rozhodca prerušil hru a :
O: náhradníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne
vylúčil z hry za kopnutie súpera a nariadil nepriamy voľný kop z miesta,
kde bola lopta v momente prerušenia hry
Rozhodca vykázal hráča z hracej plochy, aby si dal svoju výstroj do poriadku. Po
úprave výstroja, v neprerušenej hre bez súhlasu rozhodcu, hráč vbehol na hraciu
plochu, kde zahral zakázaným spôsobom (úmyselne) rukou. Rozhodca prerušil hru a:
O: hráča napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP a nariadil priamy
voľný kop za úmyselnú hru rukou
Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, vstúpil na hraciu plochu ako 12. hráč svojho
družstva bez súhlasu rozhodcu a vo vlastnom pokutovom území udrel rukou
vlastného brankára. Rozhodca prerušil hru :
O: náhradníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne
vylúčil z hry ČK za udretie brankára a nadviazal na hru nepriamym
voľným kopom na mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry

Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry vstúpil na hraciu plochu ako 12. hráč. Skôr,
ako rozhodca stihol prerušiť hru, udrel tohto náhradníka obranca súperovho družstva
vo svojom pokutovom území. Rozhodca prerušil hru :
O: náhradníka napomenul ŽK, obrancu vylúčil z hry ČK a nariadil nepriamy
Voľný kop z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry
V poslednej minúte stretnutia nariadil rozhodca proti družstvu B pokutový kop. K jeho
vykonaniu predĺžil hrací čas. Družstvo A chcelo k jeho vykonaniu vystriedať hráča,
keď v priebehu stretnutia vystriedalo len brankára. Rozhodca túto výmenu:
O: povolil
Kapitán družstva odovzdal rozhodcovi pred stretnutím vypísaný Zápis o stretnutí, na
ktorom bolo uvedených 11 prítomných hráčov. V priebehu hry sa dostavil ďalší hráč
a bol pripravený ku hre. V 40. minúte po zranení jedného z hráčov žiadal kapitán
o striedanie tohto náhradníka. Rozhodca to :
O: nedovolil z dôvodu, že nebol uvedený v Zápise pred stretnutím

PRAVIDLO 4 (9)
Môže sa družstvo v polčasovej prestávke prezliecť do dresov inej farby ?
O: môže, ale zmena musí byť riadne zdôvodnená, farebné rozlíšenie
dresov rozhodcom skontrolované a hráči musia mať dresy s
rovnakými číslami ako v I. polčase
V priebehu II. polčasu rozhodca prerušil hru na upozornenie kapitána, že hráč má
nedostatok na výstroji. Upozornenie bolo oprávnené (nemal chrániče holených kostí,
hoci kontrola výstroja bola pred stretnutím bola vykonaná bez nedostatkov. Aké
opatrenie vykonal rozhodca a ako potom nadviazal na hru ?
O: hráča vykázal z hracej plochy na úpravu výstroja a vhodil rozhodcovskú
Loptu v mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry
Môže hráč nastúpiť k stretnutiu so šatkou okolo krku ?
O: nie
Hráč stratil náhodne svoju kopačku, následne hral s loptou a ihneď dosiahol gól.
Rozhodca:
O: gól uzná (lebo k strate kopačky došlo náhodne a to sa nepovažuje za
porušenia pravidla)

Hráči mali pod trenírkami za chladného počasia oblečené pančuškové nohavice, ktoré
boli farebne odlišné od farby trenírok. Rozhodca im takýto druh oblečenie nedovolil.
Konal správne ?
O: áno
Je používanie rádio komunikačného systému medzi hráčmi a realizačným tímom
povolené ?
O: nie
V majstrovskom stretnutí I. ligy starších žiakov nastúpil hráč k stretnutiu
s predpísanými chráničmi predkolenia, ale v kopačkách kožených s vymeniteľnými
kolíkmi. Rozhodca hráča k stretnutiu nepripustil. Konal správne ?
O: nie
Ak sa farby dresov súperiacich družstiev v súťažiach SFZ dostatočne nelíšia, ktoré
družstvo je povinné na pokyn rozhodcu dresy zmeniť ?
O: domáce družstvo, ak riadiaci zväz neurčí v Rozpise súťaží inak
Brankári oboch družstiev mali dresy rovnakej farby a ani jeden z nich nemal
náhradný inej farby. Môže dať rozhodca v takomto prípade pokyn na začatie
stretnutia ?
O: áno

PRAVIDLO 5 (24)
Domáci hráč kopol súpera bez lopty v čase, keď bola lopta v hre na polovici hracej
plochy družstva hostí. Rozhodca poskytol hosťujúcemu družstvu výhodu v hre
a vinníka vylúčil z hry ČK pri najbližšom prerušení hry. Konal rozhodca správne ?
O: nie
Musí rozhodca použiť píšťalku pri znovu nadviazaní na hru, ak táto bola prerušená
v dôsledku udelenia osobného trestu hráčovi ?
O: áno
Rozhodca nepoužil píšťalku pri znovu nadviazaní na hru, ak táto bola prerušená
v dôsledku ošetrenia zraneného hráča. Konal rozhodca správne ?
O: nie

Rozhodca použil píšťalku pri znovu nadviazaní na hru, ak táto bola prerušená
v dôsledku striedania hráča náhradníkom. Konal správne ?
O: áno
Musí rozhodca vždy použiť píšťalku pri dosiahnutí gólu ?
O: nie
Divák zapískal na píšťalku zvukom veľmi podobným rozhodcovej a obranca
v dôsledku toho chytil loptu do ruky v neprerušenej hre vo vlastnom pokutovom
území. Rozhodca to považoval za rušenie hry. Ako nadviazal na hru po opatrení cez
hlavného usporiadateľa ?
O: rozhodcovskou loptou na mieste, kde sa lopta nachádzala v čase
prerušenia hry
Rozhodca po ponechanej výhode v hre hráča za priestupok nenapomenul ŽK pri
najbližšom prerušení hry. Môže tak urobiť neskôr ?
O: nie
Rozhodca chce udeliť osobný trest hráčovi, ktorý je zranený a odnášaný na ošetrenie
mimo hraciu plochu na nosidlách. Kedy mu musí udeliť osobný trest ?
O: ešte predtým, ako opustí hraciu plochu
Ako rozhodca nadviaže na hru, ak ju prerušil z dôvodu, že dvaja hráči z rovnakého
družstva v rovnakom čase sa dopustili priestupku ?
O: rozhodca musí potrestať vážnejší priestupok a nadviazanie vyplynie z
priestupku, ktorý bol potrestaný
Ak rozhodca povolil ošetrujúcim osobám vstup na hraciu plochu, hráč musí opustiť
hraciu plochu na nosidlách alebo po vlastných nohách čo najskôr. Platí to aj
v prípade, že sa zrazia dvaja hráči rovnakého družstva a potrebujú okamžitú
starostlivosť ?
O: nie (v tomto prípade platí výnimka)
Ako postupuje rozhodca, ak mu usporiadajúci klub telefonicky oznámi, že sa dohodol
so súperom o zohraní stretnutia o dve hodiny skôr, než bolo úradne stanovené ?
O: rozhodca takéto oznámenie klubu odmietne, je povinný rešpektovať iba
tie zmeny, o ktorých ho informuje riadiaci orgán (o takom kontakte
informuje riadiaci orgán)

Rozhodcu po vstupe na štadión hrubo urazil hráč, ktorý mal neskôr nastúpiť ku hre
za družstvo domácich. Rozhodca:
O: priestupok popíše na zadnej strane Zápisu, oznámi to kapitánovi
družstva, hráča pripustí ku hre
Pri akých priestupkoch hráčov by rozhodca spravidla nemal poskytovať výhodu v hre?
O: pri surovej hre a hrubom nešportovom správaní (pred udelením ČK)
Hráč mal po zranení hlavy znečistenú výstroj (dres) od krvi. Rozhodca mu nedovolil,
aby v tomto drese pokračoval v hre. Mohol si v tomto prípade obliecť čistý dres aj
s iným číslom, ktoré nebolo uvedené v Zápise pred stretnutím ?
O: áno, ale tieto skutočnosti je povinný rozhodca uviesť po stretnutí do
Zápisu (a oboznámiť o tom kapitánov oboch družstiev)
Ako postupuje rozhodca, ak jedno z družstiev zmešká nástup do II. polčasu ?
O: uvedie to s odôvodnením do Zápisu o stretnutí
Asistent rozhodcu signalizoval zástavkou násilie, ale rozhodca signál nezbadal
okamžite. Nakoniec však hru prerušil, aby udelil osobný trest ČK. Aké musí byť
potom nadviazanie na hru ?
O: v súlade s pravidlami voľným kopom alebo pokutovým kopom
Asistent rozhodcu signalizoval zástavkou násilie, ale rozhodca signál nezbadal
okamžite. Hra bola medzitým už znovu zahájená. Môže rozhodca ešte hráča vylúčiť
ČK ?
O: áno
Asistent rozhodcu signalizoval zástavkou hrubé nešportové správanie sa hráča, ale
rozhodca signál nezbadal okamžite. Hra bola medzitým už znovu zahájená. Rozhodca
vylúčil hráča ČK pri ďalšom prerušení hry. Môže sa spätne vrátiť k pôvodnému
priestupku nariadením voľného alebo pokutového kopu ?
O: nie
Kedy môže rozhodca svoje rozhodnutie odvolať ?
O: len v čase, kým sa hra znova nezačala a stretnutie nebolo ukončené

Považuje rozhodca úmyselné opľutie asistenta rozhodcu za inzultáciu (násilie
spáchané na rozhodcovi) ? Ak nie, ako kvalifikuje takýto priestupok hráča ?

O: nie, jedná sa o hrubé nešportové správanie (ČK)
Má rozhodca považovať úmyselné vrážanie do asistenta rozhodcu za inzultáciu
v zmysle pravidiel ?
O: áno
Po skončení I. polčasu pri odchode z hracej plochy (rozhodca bol ešte na hracej
ploche) sa hráč dopustil hrubého nešportového správania voči súperovi. Rozhodca
hráča vylúčil z hry ČK. Kde tento priestupok zaznamenal v Zápise:
O: na prednej strane a ako čas uviedol – polčasová prestávka
Má rozhodca povinnosť ihneď a z vlastnej iniciatívy na hracej ploche oznámiť
kapitánovi družstva dôvod napomenutia alebo vylúčenia hráča ?
O: nie (rozhodca oznámi dôvod kapitánovi na hracej ploche iba v tom
Prípade, ak sa ho kapitán slušnou formou spýta na dôvod)
Aké dôsledky voči hráčovi vyvodí rozhodca, ak mu asistent rozhodcu ohlási
v polčasovej prestávke, že v priebehu I. polčasu sa za jeho chrbtom dopustil tento
hráč priestupku, ktorý si zasluhoval vylúčenie z hry ČK ?
O: nemôže vyvodiť žiadne dôsledky, asistent bol povinný ohlásiť mu túto
Skutočnosť (priestupok) ihneď, ako sa ho hráč dopustil

PRAVIDLO 6 (4)
Riadiaci orgán pred stretnutím neurčil asistentom rozhodcu strany. Kto je potom
oprávnený rozhodnúť o predpísanom postavení asistentov rozhodcu v priebehu
celého stretnutia (kto bude pôsobiť na ktorej strane) ?
O: rozhodca stretnutia
V čase, keď bola lopta v hre, urazil hrubo nešportovo tréner z hráčskej lavičky
asistenta rozhodcu. Kedy a ako mal na to zareagovať asistent rozhodcu ?
O: v čase, keď bola lopta najbližšie mimo hry mal zdvihnúť zástavku,
privolať rozhodcu a oznámiť mu HNS trénera
Aké pozičné postavenie má zaujať rozhodca pri výkope ?
O: mimo stredového kruhu (v jeho blízkosti) na polovici družstva, ktoré
vykonáva výkop

Hráč domácich vo vlastnom pokutovom území v neprerušenej hre kopol bez lopty
hráča hostí a lopta následne prešla za postrannú čiaru. Po vhadzovaní lopty rozhodca
prerušil hru pre zakázané bránenie súperovi v hre. Až vtedy spozoroval zdvihnutú
zástavku asistenta. Ten mu oznámil priestupok hráča domácich vo vlastnom
pokutovom území. Po konzultácii s asistentom mal rozhodnúť nasledovne:
O: mal vylúčiť ČK hráča domácich a nadviazať na hru nepriamym voľným
kopom za bránenie súperovi v hre

PRAVIDLO 7 (4)
V polčasovej prestávke hrubo urazil hráč na chodbe pred kabínami asistenta
rozhodcu. Túto urážku počul aj rozhodca stretnutia. Aké malo byť opatrenie rozhodcu
?
O: mal hráča vylúčiť z hry (ČK neukazuje), dôvod oznámil kapitánovi
príslušného družstva (informoval o tom aj kapitána súperovho družstva)
a priestupok popísal v Zápise
Sú pre meranie hracieho času vo futbale smerodajné hodiny inštalované na štadióne?
O: nie (smerodajné sú jedine hodinky rozhodcu stretnutia)
Striedaný hráč v priebehu II. polčasu pri opúšťaní hracej plochy zjavne úmyselne
zdržiaval hru teatrálnym mávaním a lúčením sa s divákmi a podávaním rúk hráčom
súpera. Rozhodca:
O: hráča napomenul ŽK za nešportové správanie a premárnený hrací čas
nastavil na konci II. polčasu
Oznámenie o nastavení hracieho času neznamená presný čas, ktorý zostáva do konca
stretnutia. Tento čas nesmie byť nikdy kratší. Ale môže byť dlhší ak to rozhodca
považuje za primerané ?
O: áno

PRAVIDLO 8

(5)

Môže sa dosiahnuť gól priamo z výkopu ?
O: áno

Rozhodca nadväzoval na hru rozhodcovskou loptou. Lopta opustila ruky rozhodcu
a skôr než dopadla na zem, kopol jeden z hráčov úmyselne súpera. Aká mala byť
reakcia rozhodcu ?
O: mal hráča vylúčiť z hry ČK a zopakoval vhadzovanie rozhodcovskej
lopty
Hráč nevykonal otvárací výkop správne. Za opakovanie tohto priestupku pri
otváracom výkope ho rozhodca napomenul ŽK. Konal rozhodca správne ?
O: áno
Procedúry nadviazania na hru rozhodcovskou loptou sa zúčastnili traja hráči. Bolo to
v súlade s pravidlami futbalu ?
O: áno
Po správne vhodenej rozhodcovskej lopte sa lopta po odraze od zeme dostala priamo
k hráčovi, ktorý bol v tomto okamihu bližšie k súperovej bránkovej čiare ako lopta
a ako najmenej dvaja hráči súperovho družstva. Následne tento hráč dosiahol gól.
Rozhodca:
O: gól uznal

PRAVIDLO 9

(1)

Kedy je lopta v hre pri rozhodcovskej lopte ?
O: keď sa dotkne zeme bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek
z hráčov

PRAVIDLO 10

(3)

Loptu smerujúcu do prázdnej bránky sa pokúšal zasiahnuť divák, ktorý vnikol na
hraciu plochu, avšak sa mu to nepodarilo, lopty sa nedotkol a tá skončila v bránke.
Rozhodca gól uznal. Konal správne ?
O: áno
Družstvo vykonalo zo vzdialenosti 20 metrov od bránky súpera nepriamy voľný kop
tak, že prvý hráč sa lopty len dotkol, lopta sa nepohla, a jeho spoluhráč vystrelil na
bránku. Bol priamo dosiahnutý gól bez toho, aby loptu niekto tečoval. Rozhodca:

O: gól neuznal a nariadil kop od bránky
Uzná rozhodca gól, ak hráč brániaceho družstva bezprostredne pred jeho
dosiahnutím porušil pravidlá ?
O: áno (uplatní výhodu v hre)

PRAVIDLO 11 (6)
Hráč družstva A, ktorý bol v postavení mimo hry, hrubo urazil hráča družstva B.
Rozhodca prerušil hru. Ako mal postupovať a ako nadviazať na hru ?
O: mal hráča A družstva vylúčiť z hry ČK a nadviazať na hru nepriamym
voľným kopom proti družstvu A z miesta priestupku (HNS)
Asistent rozhodcu signalizoval, že jeden z hráčov družstva A bol mimo hry. Rozhodca
signál spozoroval, ale keď zbadal, že sa lopty zmocnilo družstvo B, dal rukou
znamenie, že družstvu B poskytol výhodu v hre. Vzápätí sa však zmocnilo lopty
družstvo A a dosiahlo gól. Rozhodca:
O: gól uznal
Pri obrannom zásahu nastrelil obranca svojho spoluhráča, od ktorého sa lopta
odrazila k súperovi, ktorý stál v postavení mimo hry. Súper dosiahol z tejto akcie gól.
Rozhodca:
O: gól uznal
Aby sa zbavil postavenia mimo hry, opustil hráč útočiaceho družstva hraciu plochu,
ale urobil tak bez súhlasu rozhodcu. Rozhodca:
O: hru neprerušil, nebolo porušené pravidlo
Hráč preberal loptu od spoluhráča v situácii, keď v okamihu prihrávky stál jednou
nohou na vlastnej polovici hracej plochy a druhou na stredovej čiare. Rozhodca:
O: hru neprerušil, nebolo porušené pravidlo
Pri odkopnutí lopty z vlastného pokutového územia nastrelil obranca jedného
z útočníkov súpera. Od neho sa lopta odrazila k ďalšiemu útočníkovi, ktorý bol mimo
hry v bránkovom území a ten dosiahol gól. Rozhodca:
O: gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku (z
ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia)

PRAVIDLO 12 (32)
Brankár, ktorý sa nachádzal na bránkovej čiare vo vnútri vlastného pokutového
územia, kopol bez lopty súpera stojaceho za bránkovou čiarou mimo hracej plochy
v čase, keď bola lopta v hre. Rozhodca :
O: prerušil hru, brankára vylúčil z hry ČK a vhodil rozhodcovskú loptu
v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry
Hráč, ktorému sa náhodne vyzula kopačka, sa snažil si ju čo najskôr obuť. Než tak
stačil urobiť, prihralo hlavou loptu letiacu okolo neho svojmu spoluhráčovi, ktorý
z tejto prihrávky dosiahol gól. Rozhodca:
O: gól uznal
Pri nebezpečnej hre vysokou nohou (takzvanými nožničkami) nezasiahol obranca
loptu, ale hráča súpera do hlavy, čo rozhodca považoval za bezohľadný spôsob hry.
Situácia sa odohrala v neprerušenej hre, v pokutovom území obrancovho družstva.
Rozhodca:
O: prerušil hru , obrancu napomenul ŽK a nariadil pokutový kop
Útočník sa zotrvačnosťou pohybu dostal do súperovej bránky a tam nepôsobil rušivo.
Brankár sa tým však cítil obťažovaný a udrel v priestore bránky stojaceho útočníka,
pričom sám stál oboma nohami na bránkovej čiare. Rozhodca prerušil hru a :
O: vinníka vylúčil z hry ČK a vhodil rozhodcovskú loptu na mieste, kde sa
táto nachádzala v momente prerušenia hry
Útočník družstva B bol ošetrovaný mimo hracej plochy vedľa
Brankár družstva A v domnienke, že útočník na neho nemiestne
vlastnom pokutovom území loptu, ktorá bola v hre a prudko ju
útočníkovi do tváre. Rozhodca prerušil hru, brankára vylúčil z hry

bránky družstva A.
pokrikoval, chytil vo
hodil ošetrovanému
ČK a :

O: nadviazal na hru kopom z rohu
Ako možno vysvetliť to, že pri vrážaní do súpera sú obaja hráči v rovnakej výške ?
O: tak, že buď obaja stoja na zemi, alebo sú obaja vo výskoku
Obranca vo vlastnom pokutovom území sotil útočníka rukami a tým ho odstavil od
lopty. Útočník nato reagoval tak, že obrancu udrel rukou. Rozhodca prerušil hru,
útočníka vylúčil z hry ČK a :
O: nariadil pokutový kop proti družstvu obrancu

Ako postupuje rozhodca, ak úročiaci hráč dovolene vrazí do súperovho brankára
v čase, keď sa tento snaží vo vlastnom bránkovom území vo výskoku získať loptu ?
O: preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániacej strany
Brániaci hráč vo vlastnom pokutovom území chytením protihráča za dres zastavil
sľubne sa rozvíjajúcu akciu súpera. Rozhodca prerušil hru, nariadil pokutový kop
a vinníka :
O: napomenul ŽK
Ako postupuje rozhodca, ak po nariadení voľného kopu hráč družstva, proti ktorému
je voľný kop nariadený, pribehne k pripravenej lopte a postaví sa pred ňu ?
O: hráča napomenie ŽK za nešportové správanie a v hre sa pokračuje
vykonaním nariadeného voľného kopu
V i. polčase rozhodca napomenul ŽK jedného hráča dvakrát. V polčasovej prestávke
ho na to upozornil asistent rozhodcu. Rozhodca hráča do II. polčasu pripustil. Konal
správne ?
O: nie
Kedy sa vrážanie do súpera považuje v zmysle výkladu pravidiel za bezprostredný
súboj o loptu ?
O: vrážajúci hráč sa snaží hrať týmto spôsobom v bezprostrednej blízkosti
lopty (vo vzdialenosti nepresahujúcej 2 METRE)
Po zahratom kope z rohu sa obrancovi podarilo vo výskoku odhlavičkovať loptu len
preto, že sa pri výskoku úmyselne oprel o ramená spoluhráča. Stalo sa to
v pokutovom území družstva obrancu. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru a :
O: vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta
priestupku
Obranca v čase, keď bola lopta v hre, vo vlastnom pokutovom území skočil zozadu
na útočníka súpera a tým útočníka zbavil lopty. Rozhodca prerušil hru a :
O: nariadil pokutový kop proti brániacej strane
Brankár chytil loptu, ktorá bola v hre vo vlastnom pokutovom území do rúk, urobil
s loptou v rukách dva kroky a zbavil sa jej tým, že ju vyhodil mimo jeho pokutového
územia. Tam však zahral loptu nohou prv, ako sa jej dotkol iný hráč. Rozhodca:
O: neprerušil hru, nebolo porušené pravidlo

Ako postupuje rozhodca, ak hráč v neprerušenej hre hrubo urazí slovami osobu
nezúčastnenú na hre ?
O: hráča vylúči z hry ČK a nariadi nepriamy voľný kop z miesta priestupku
Útočiaceho hráča obranca brániacej strany držal nešportovo za dres. Útočník zostal
stále pri lopte v pokutovom území brániacej strany. Potom brankár brániacej strany
surovo zrazil nohou útočníka na zem a lopta skončila za bránkovou čiarou mimo
priestoru bránky. Rozhodca:
O: napomenul obrancu ŽK, vylúčil brankára ČK a nariadil pokutový kop za
kopnutie
Hráč si pri odkope lopty z vlastného pokutového územia evidentne nastrelil vlastnú
ruku loptou. Rozhodca :
O: neprerušil hru, pravidlá neboli porušené
Rozhodca spozoroval, ako hráč brániaceho družstva v blízkosti vlastného pokutového
územia opľul súpera, ktorý stál na čiare pokutového územia. Lopta bola v hre.
Rozhodca prerušil hru, hráča brániaceho družstva vylúčil z hry ČK a :
O: nariadil pokutový kop
Brankár chytil vo vlastnom pokutovom území do rúk loptu, ktorá bola v hre.
V okamihu, keď hodil loptu o zem, zmocnil sa jej súper a dosiahol gól. Rozhodca :
O: gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop (brankár mal loptu stále pod
kontrolou)
Možno považovať za nebezpečnú hru voči vlastnej osobe takú hru, ak sa brankár
vrhne vo vlastnom pokutovom území po lopte pod nohy útočiaceho súperovho hráča?
O: áno, ale sa netrestá, lebo je to vžitý spôsob hry brankára
Hráč nebol spokojný so signalizáciou asistenta rozhodcu. V rozčúlení preto opľul
asistenta rozhodcu (stál 1 m mimo hracej plochy za postrannou čiarou) v čase, kedy
bola lopta v hre. Vinník bol v momente priestupku asi jeden meter v hracej ploche.
Rozhodca prerušil hru, hráča vylúčil z hry ČK a :
O: nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala
v momente prerušenia hry

Hráč mal ťažkosti s kopačkou, nechcel na pokyn rozhodcu opustiť hraciu plochu
a nechal si preto v neprerušenej hre do hracej plochy vhodiť novú kopačku. Aké malo
byť opatrenie rozhodcu, keď z tohto dôvodu prerušil hru ?
O: mal hráča napomenúť ŽK, vykázať ho dočasne z hracej plochy za
účelom úpravy výstroja a nadviazať na hru nepriamym voľným kopom
v prospech súpera z miesta priestupku
Obranca stratil rovnováhu a padajúc vo vlastnom pokutovom území nechtiac sa
dotkol lopty rukou. Lopta následkom dotyku zmenila smer a útočníkovi súpera bola
tým zmarená jasná gólová príležitosť. Rozhodca:
O: nechal pokračovať v hre, neboli porušené pravidlá futbalu
Hráč vysunul vo výskoku koleno smerom proti súperovi, ktorý bol v bezprostrednej
blízkosti lopty, ale súpera nezasiahol. Rozhodca:
O: prerušil hru a v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop z miesta
priestupku (nebezpečná hra)
Obranca bránil nedovolene súperovi v hre vo vlastnom pokutovom území. Potom ho
útočník udrel päsťou do pleca. Rozhodca obe situácie videl, prerušil hru, útočníka
vylúčil z hry ČK a :
O: nadviazal na hru nepriamym voľným kopom za nedovolené bránenie
Brankár napľul vo vlastnom pokutovom území súperovi do tváre, pričom lopta bola
v hre mimo pokutového územia. Rozhodca priestupok videl a preto prerušil hru. Ako
mal potom postupovať ?
O: mal brankára vylúčiť z hry ČK a nariadiť pokutový kop
Brankár sa dotkol lopty rukami potom, čo mu ju spoluhráč vhodil priamo
z vhadzovania spoza postrannej čiary. Rozhodca :
O: nariadi nepriamy voľný kop z miesta priestupku
Hráč vo vlastnom pokutovom území držal v ruke chránič holenných kostí, ktorý mu
pri súboji o loptu vypadol. Týmto chráničom sa úmyselne dotkol lopty, ktorá letela
ponad ním. Rozhodca prerušil hru a nariadil pokutový kop. Konal správne ?
O: áno
Hráčovi sa v súboji o loptu v jeho vlastnom pokutovom území vyzula kopačka a túto
hodil do lopty, ktorá bola v jeho bezprostrednej blízkosti vo vnútri pokutového
územia. Rozhodca to nepovažoval za úmyselnú hru rukou a preto nechal pokračovať
v hre. Konal správne ?
O: nie (mal prerušiť hru a nariadiť v prospech súpera pokutový kop)

Hráč, ktorý sa nachádzal mimo hracej plochy, hodil v neprerušenej hre cudzí premet
do súpera, ktorý bol na hracej ploche vo vnútri pokutového územia previnivšieho sa
hráča. Rozhodca prerušil hru a nariadil :
O: pokutový kop
Náhradník, ktorý sa nachádzal mimo hracej plochy, hodil v neprerušenej hre cudzí
predmet do súpera stojaceho na hracej ploche. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil
hru. Ako potom nadviazal na hru ?
O: nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia
hry

PRAVIDLO 13 Voľné kopy (9)
Bol nariadený priamy voľný kop v prospech brániaceho družstva v jeho pokutovom
území. Obranca zahral loptu späť svojmu brankárovi, ktorý loptu tečoval, no napriek
tomu sa lopta dostala do bránky. Rozhodca:
O: gól neuznal, hráča napomenul ŽK a nechal priamy voľný kop opakovať
Zahrával sa nepriamy voľný kop proti brániacej strane v jej pokutovom území. Po
jeho zahratí sa lopta odrazila od rozhodcu a skončila v bránke súpera. Rozhodca:
O: gól neuznal a nariadil kop od bránky
Obranca úmyselne vyrazil loptu, ktorá smerovala z nepriameho voľného kopu do
bránky. Rozhodca:
O: obrancu napomenul ŽK a nariadil pokutový kop
Uzná rozhodca gól, keď sa lopta po zahratí priameho voľného kopu, od neho odrazila
a končila v bránke súpera ?
O: áno
Po vykonaní voľného kopu, keď bola lopta v hre, bola táto zadržaná divákom, ktorý
vbehol na hraciu plochu. Musel sa z tohto dôvodu voľný kop opakovať ?
O: nie (rozhodca mal prerušiť hru a nadviazať na ňu rozhodcovskou loptou
na mieste, kde loptu zadržal divák)
Hráč družstva A sa pri vykonávaní nepriameho voľného kopu lopty len dotkol bez
toho, aby sa lopta pohla. Jeho spoluhráč ju potom priamo stretlil do súperovej
bránky. Rozhodol rozhodca správne, keď gól uznal ?
O: nie (mal nariadiť kop od bránky)

Rozhodca posúval hráčov pri vykonaávaní voľného kopu do predpísanej vzdialenosti
a vyzval hráča, ktorý išiel kop vykonať, aby počkal na jeho signál. Hráč na signál
nevyčkal a voľný kop vykonal. Lopta sa odrazila od súperovho brankára a skončila
v bránke. Rozhodca:
O: gól neuznal, vinníka napomenul ŽK a voľný kop nechal opakovať
Z ktorého miesta nariadi rozhodca nepriamy voľný kop, ak preruší hru pre
neoprávnený vstup hráča na hraciu plochu a pritom nebolo porušené iné pravidlo ?
O: z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry
Rozhodca nariadil nepriamy voľný kop. Chybne však nesignalizoval predpísaným
signálom rukou, že sa jedná o nepriamy voľný kop. Bol dosiahnutý gól priamou
strelou na bránku. Rozhodca:
O: musí nechať nepriamy voľný kop opakovať (chyba rozhodcu neruší
pôvodný priestupok, za ktorý bol nepriamy voľný kop nariadený)

PRAVIDLO 14 Pokutový kop

(11)

Hráč vykonávajúci pokutový kop urobil klamlivý pohyb na oklamanie súpera potom,
čo už dokončil rozbeh. Považuje rozhodca takéto správanie sa za nešportové ?
O: áno (vinník musí byť napomenutý ŽK)
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Hráč, ktorý vykonával
pokutový kop sa správal nešportovo po signáli rozhodcu na vykonanie pokutového
kopu, ale skôr, než bola lopta v hre. Tento hráč pokutový kop zahral a nebol
dosiahnutý gól. Rozhodca:
O: napomenul hráča ŽK a skončil hru
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Loptu v pohybe smerom na
bránku zadržalo cudzie teleso. Rozhodca:
O: predĺžil hrací čas a pokutový kop sa opakoval
Pri kope na bránku zo značky pokutového kopu v pohárovom stretnutí hráč, ktorý bol
v priebehu stretnutia napomínaný ŽK, vykonal kop na bránku pätou, pričom neporušil
ustanovenie pravidla o rozbehu na loptu a dosiahol gól.
O: rozhodca gól uznal

Hráč, ktorý vykonával pokutový kop v normálnom hracom čase, sa správal
nešportovo v čase, keď bola lopta po vykonaní pokutového kopu v hre. Rozhodca:
O: vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta
priestupku
Zahrával sa pokutový kop v predĺženej hre. Keď sa lopta blížila k bránke, vhodil
nedisciplinovaný divák fľašu do pokutového územia a tá dopadla tesne pred brankára
chytajúceho pokutový kop. Bol dosiahnutý gól. Rozhodca:
O: gól neuznal, predĺžil hrací čas a nechal pokutový kop opakovať
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Spoluhráč toho hráča, ktorý
vykonával pokutový kop, bol bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka
pokutového kopu. Nebol dosiahnutý gól. Rozhodca:
O: nariadil nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva z miesta,
kde hráč porušil pravidlo
Hráč, ktorý vykonával pokutový kop, sa správal nešportovo po signály rozhodcu na
vykonanie pokutového kopu ale prv, než bola lopta v hre. Brankár po jeho vykonaní
loptu vyrazil na roh. Rozhodca:
O: vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde hráč
porušil pravidlo
Kedy je lopta v hre pri vykonaní pokutového kopu ?
O: keď je do nej kopnuté, je v pohybe a blíži sa k bránkovej čiare
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Spoluhráč toho hráča, ktorý
vykonával pokutový kop, vkročil predčasne do pokutového oblúka a lopta sa odrazila
od bránkovej žrde na hraciu plochu a zahral ňou previnivší hráč. Rozhodca:
O: nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde
vykonávajúceho pokutový kop porušil pravidlo 14

spoluhráč

hráča

Pri vykonávaní pokutového kopu platí zásada, že hráč, ktorý vykonáva pokutový kop,
musí kopnúť loptu dopredu. Hráč však zahral loptu dozadu, čím porušil túto zásadu.
Ako mal na to reagovať rozhodca ?
O: rozhodca prerušil hru a nariadil z miesta priestupku nepriamy voľný kop
v prospech súpera (v tomto prípade sa pokutový kop neopakuje). Hráčovi
za túto nesprávnu procedúru vykonania pokutového kopu neudeľuje
osobný trest.

PRAVIDLO 15 Vhadzovanie lopty

(7)

Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry
správne, ale tak, že ju úmyselne, prudko a neprimeranou silou vhodil do súpera ,
ktorý stál na hracej ploche, do tváre. Rozhodca prerušil hru a :
O: vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru priamym voľným kopom
z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry
správne, ale tak, že ju bezohľadným spôsobom vhodil do spoluhráča , ktorý stál vo
vnútri pokutového územia previnivšieho sa hráča, do tváre. Rozhodca prerušil hru a :
O: vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom
z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre
Hráč hosťujúceho družstva sa dostal do sporu s vlastným kapitánom. Vyriešil ho tak,
že prudko, úmyselne a s neprimeranou silou vhodil loptu do tváre vlastného kapitána.
Loptu vhadzoval správnym spôsobom, ale z nesprávneho miesta. Rozhodca prerušil
hru a :
O: hráča vylúčil z hry ČK a nechal vhadzovanie opakovať hráčmi súpera
a zo správneho miesta
Ako postupujú rozhodca a asistent rozhodcu, ak sa vhadzujúci hráč v okamihu
vhadzovania lopty spoza postrannej čiary sa dotýka nohou zeme na hracej ploche
hlbšie než na postrannej čiare ?
O: asistent rozhodcu signalizuje zástavkou nesprávne postavenie nôh
vhadzujúceho hráča a rozhodca nechá vhadzovať družstvo súpera
Hráč správne vhodil loptu spoza postrannej čiary. Táto sa však odrazila od rozhodcu,
ktorý stál v pokutovom území vhadzujúceho hráča. Brankár ju minul a lopta skončila
v jeho vlastnej bránke. Rozhodca:
O: gól neuznal a nariadil kop z rohu
Pri vhadzovaní lopty sa hráč rozbehol z atletickej dráhy lemujúcej hraciu plochu
a vhodil loptu do hry síce zo správneho miesta, ale zo vzdialenosti 3 metre od
postrannej čiary. Rozhodca:
O: nechal pokračovať v hre, pravidlo 15 nebolo porušené
Hráč vhodil loptu z vhadzovania spoza postrannej čiary priamo do súperovej bránky,
pričom sa lopty nikto nedotkol. Rozhodca:
O: Gól neuznal a nariadil kop od bránky

PRAVIDLO 16 Kop od brány (2)
Obranca vykonal kop od bránky tak, že trafil rozhodcu, ktorý stál mimo jeho
pokutového územia. Lopta sa od rozhodcu odrazila späť do pokutového územia.
Obranca ju chytil do rúk s tým, že kop od bránky vykoná znovu. Rozhodca prerušil
hru a :
O: nariadil pokutový kop
Pri kope od bránky brankár prihral loptu spoluhráčovi, ktorý stál mimo pokutového
územia a ten loptu vrátil znova brankárovi. Prihrávky medzi nimi sa opakovali
bezprostredne za sebou, čo rozhodca považoval za taktizovanie s cieľom premárniť
hrací čas. Rozhodca:
O: prerušil hru, napomenul ŽK brankára a v prospech súperovho družstva
nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde sa priestupok stal

PRAVIDLO 17 Kop z rohu (4)
Po správne vykonanom kope z rohu sa lopta odrazila od bránkovej žrde priamo
k hráčovi, ktorý kop z rohu zahral a ten dosiahol gól. Rozhodca:
O: gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde zahral hráč
s loptou druhýkrát
Rozhodca nechal kop z rohu opakovať, lebo lopta nebola podľa jeho názoru v hre.
Ako dôvod uviedol, že neopustila celým svojím obvodom rohové územie. Bolo to
správne rozhodnutie ?
O: nie
Kedy je lopta pri kope z rohu v hre ?
O: keď je do nej kopnuté a je v pohybe
Hráč počas vykonávania kopu z rohu takticky kopol loptu do súpera s úmyslom
opätovne ju získať. Vykonal to však bezohľadným spôsobom. Rozhodca:
O: prerušil hru, vinníka napomenul ŽK a nariadil priamy voľný kop
v prospech súpera z miesta, kde lopta trafila súpera

TECHNICKÁ ZÓNA

(2)

Koľko osôb sediacich na hlavičke náhradníkov je oprávnených dávať súčasne svojim
hráčom taktické pokyny z technickej zóny počas stretnutia ?
O: jedna osoba
Môže tréner počas celého stretnutia stáť vo vnútri technickej zóny na jej hranici
v blízkosti hracej plochy ?
O: áno, ale musí sa správať zodpovedným spôsobom

