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КАТАЛОГ НОВИХ ПИТАЊА
ИЗ ПРАВИЛА РУКОМЕТНЕ ИГРЕ
Базирано на изменама
ИХФ Правила рукометне игре од 1/07/2016

1.

Играч А15 блокирао је ногом додавање лопте у 15. минуту од стране играча Б15. У 16.
минуту екипа А напада са седам играча у пољу, а лопта испада из руку играча А15 који
се налази у близини центра, и одлази у аут. Б15 брзо хвата лопту и шутира на гол док
противнички играчи не успеју да се врате на своју половину игралишта. Ипак, А15
успева да се врати на гол и на самој гол линији руком зауставља лопту пре него што уђе
у гол, после чега лопта остане да лежи у голмановом простору. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

2.

Судије су у 57. минуту најавиле пасивну игру екипе А. При шестом додавању Б7 прави
прекршај над десним беком А7 док овај прима лопту. Одмах после изведеног слободног
бацања играч А7 прима лопту и шутира на гол али Б7 блокира лопту рукама, и она се
враћа у руке А7 који опет шутира на гол али сада Б18 коленом блокира шут. Б7
истовремено прекршајем спречи играча А7 да ухвати одбијену лопту. Одлука судија?
a)
b)
c)
d)
e)

3.

Прогресивна казна за А15
Голманово бацање за екипу А са звиждуком
Слободно бацање за екипу Б
Седмерац за екипу Б
Тајм аут

Пасивна игра екипе А
Дозвољено још само једно додавање екипи А пре шута
Слободно бацање за екипу А
Прогресивно кажњавање за Б18
Прогресивно кажњавање за Б7

У 59:30 лопта одлази поред гола екипе А. Голман А6 је узима, жели да брзо изведе
голманово бацање, стаје једном ногом на гол-аут линију, унутар голмановог простора,
док му је друга ван терена. Из тог положаја упућује лопту ка саиграчу А1, међутим Б8
се одражава из поља за игру, хвата лопту изнад голмановог простора и постиже гол.
Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

Гол
Седмерац за екипу А
Поновљено извођење голмановог бацања, уз звиждук
Дисквалификација Б8 са пријавом
Дисквалификација Б8 без пријаве
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4.

У 59:32 голман екипе А је одбранио шут противничке екипе и жели да изведе голманово
бацање, али се у том тренутку оглашава сирена са записничког стола, због погрешне
замене, коју је направио Б14. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5.

Екипа Б је у нападу у 59:46, лопта је код играча Б2, кога А7 чврсто обухвата и обара на
под. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

6.

Тајм-аут
2 минута искључења за Б18
Слободно бацање за екипу А са линије за замену играча
Игра се наставља

Показан је сигнал упозорења за пасивну игру екипи А. Лопта долази до А17 петим
додавањем, а он затим шутира на гол, али се лопта од блока одбија њему у руке и он је
прослеђује саиграчу А8, који баца цепелин из којег А3 постиже гол. Одлука?
a)
b)
c)
d)

8.

Слободно бацање за екипу Б
Седмерац за екипу Б
Дисквалификација А7, са пријавом
Дисквалификација А7, без пријаве
2 минута искључења за А7

Пред крај првог полувремена указана је медицинска помоћ играчу Б18 и он је напустио
поље за игру. До краја првог полувремена његова екипа је имала један напад. У другом
полувремену, после првог напада његове екипе играч Б18 мења саиграча Б4 и улази у
игру. Одлука?
a)
b)
c)
d)

7.

Слободно бацање за екипу А
2 минута искључења за Б14
Седмерац за екипу А
Голманово бацање
Дисквалификација Б14, без пријаве
Дисвалификација Б14, са пријавом

Тајм-аут
Гол
Голманово бацање
Слободно бацање за екипу Б

После показаног знака упозорења за пасивну игру, играч Б11 петим додавањем добија
лопту и шутира на гол. Лопта се одбије од блока и дође њему у руке и он поново шутира,
а лопта му се поново од блока враћа, те је он додаје саиграчу Б2, који постиже гол.
Тренутна одлука судија?
a)
b)
c)
d)

Тајм-аут
Гол
Слободно бацање за екипу Б, уз могућност додатног додавања
Слободно бацање за екипу А, због пасивне игре
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9.

У 59:38 судија досуђује прекршај у нападу играча Б9. Екипа А изводи слободно бацање
и креће у напад, а тренер екипе Б жустро протестује, псује и вређа судије. Одлука?
a)
b)
c)
d)

10.

Екипа Б, која игра без голмана на терену, губи лопту тако што она одлази у аут. Играч
А3 директно из аута баца лопту ка голу екипе Б, а Б12 успева да ухвати лопту,
одразивши се из поља за игру, али са њом пада у свој голмански простор. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

11.

2 минута искључења за А17
Слободно бацање за екипу Б
Игра се наставља
Тајм-аут

Играч А7 у 59:34 шутира на гол, погађа подножје стативе и лопта се котрља кроз
голманов простор, ка играчу А3, који је чека уз линију голмановог простора. Пре него
што је А3 ухватио лопту, огласила се сирена, јер је екипа Б тражила екипни тајм-аут.
Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

13.

Тајм-аут
Седмерац за екипу А
Прогресивна казна за Б12
Слободно бацање за екипу А
Голманово бацање

Играчу А17 указана је медицинска помоћ у пољу за игру и он жустро протестује због
тога што мора да напусти терен, те га судија искључује на 2 минута. Његова екипа је
извела 2 напада, за време трајања његове казне, која је истекла, и он улази на терен.
Одлука?
a)
b)
c)
d)

12.

Слободно бацање за екипу А
Дисквалификација тренера екипе Б, са пријавом
Седмерац за екипу А
Тајм-аут

Тајм-аут
Голманово бацање
Седмерац за екипу А
Дисквалификација одговорног представника екипе Б
Екипни тајм-аут за екипу Б

Екипа А је била у нападу без голмана на терену, А7 је промашио противнички гол, а
голман није успео да се путем редовне замене врати на терен, међутим, сви играчи
екипе А заузели су места у одбрани. Б4 шутира на гол екипе А, а А3, у жељи да блокира
шут, благо закачи шутера по руци и овај промаши гол. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

Тајм-аут
2 минута искључења за А3
Дисквалификација играча А3
Слободно бацање за екипу Б
Седмерац за екипу Б
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14.

Играч Б6 у 59:31 постигне изједначујући погодак. Играч А9 покушава брзо да изведе
почетно бацање и упућује лопту саиграчу А4, међутим, додавање блокира играч Б2,
који је 1м удаљен од играча. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

15.

Екипа Б игра без голмана на терену и губи лопту, тако што она одлази у аут. Играч А10,
директно из аута, шутира на гол противника, али у голманов простор утрчава играч
Б14 и избацује лопту у гол-аут, непосредно пре него што би она ушла у гол. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

16.

Тајм-аут
Прогресивна казна за Б4
Седмерац за екипу А
Игра се наставља

У 59:40 досуђено је слободно бацање за екипу Б због пасивне игре екипе А. Играч А19,
код кога се налази лопта у том тренутку, шутира на гол противника. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

18.

Тајм-аут
Гол
Седмерац за екипу А
Дисквалификација Б14 без пријаве
Прогресивна казна за играча Б14

У 38:20 искључен је играч Б3 на 2 минута. Екипа А у 39:18 постиже гол, а екипа Б
наставља игру са 6 играча у пољу. Након промашеног шута екипе Б, играч А8 у 40:21
баца лопту која иде према празном голу екипе Б, али са клупе утрчава у голманов
простор голман Б4 и хвата лопту. Одлука?
a)
b)
c)
d)

17.

Тајм-аут
Дисквалификација Б2 без пријаве
Прогресивна казна за играча Б2
Седмерац за екипу А
Слободно бацање за екипу А

Тајм-аут
Слободно бацање за екипу Б
Седмерац за екипу Б
Прогресивна казна за играча А19
Дисквалификација играча А19 без пријаве

Екипа Б, која игра без голмана на терену, губи лопту тако што она одлази у аут. Играч
А3 директно из аута баца лопту ка голу екипе Б. Играч Б8 се одражава из поља за игру
и блокира шут, а лопта пада у голманов простор и остаје да лежи на тлу. После блока,
играч Б8 пада у голманов простор. Одлука?
a)
b)
c)
d)

Тајм-аут
Прогресивна казна за Б8
Седмерац за екипу А
Голманово бацање за екипу Б
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19.

Играчу А6 указана је помоћ у пољу за игру и док он, уз помоћ физиотерапеута, напушта
терен, његова замена А9 већ је заузела место у одбрани екипе. У тренутку када је његова
екипа у трећем нападу, након његовог изласка, играч А6 мења играча А2 и учествује у
нападу своје екипе. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

20.

Нападач А17 у 59:49, после показаног упозорења за пасивну игру, прима лопту од
саиграча А22 који је извео слободно бацање са линије 9 метара екипе Б, те одмах враћа
лопту саиграчу А22. Судије сигнализирају да је екипа А играла пасивно, а играч А22
непосредно потом баца лопту у сопствени гол. Одлука судија:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

21.

Слободно бацање за екипу Б
Искључење на 2 минута за играча А22
Почетно бацање за екипу А
Седмерац за екипу Б
Пријава против играча А 22
Дисквалификација играча А17

А29 мора да напусти терен у 29:29, после указане медицинске помоћи. У 30:17 играч
А29 мења голмана А12 како би шутирао седмерац за своју екипу. Када постигне гол,
записнички сто сигнализира судијама да А29 није провео ван терена три напада своје
екипе. Одлука судија:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

22.

Тајм-аут
2 минута за А9 због погрешне замене
2 минута за играча А6
Слободно бацање за екипу Б
Игра се наставља

Искључење на 2 минута за А29 због неправилне замене
Искључење на 2 минута за голмана А12 због неправилне замене
Понављање седмерца за екипу А
Почетно бацање за екипу Б
Дисквалификација играча А29 због екстремног неспортског понашања
Слободно бацање за екипу Б због неправилне замене екипе А

Лекар екипе Б је у 28:01 после интервенције на терену извео играча Б87 на клупу.
Судије су пре наставка игре искључиле играча Б87 на 2 минута због учињеног
прекршаја према играчу А25, иако је већ изашао на клупу. После тога, трећи напад
његове екипе је окончан у 30:02. Шта је исправно:
a)

Играч Б87 не може да буде искључен када оде на клупу, јер му је претходно пружена
медицинска помоћ на игралишту
b) Играч Б87 може да игра у 30:00
c) Играч Б87 може да игра у 30:02
d) Играч Б87 може да игра у 30:01
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23.

Играч Б22 неометан ускаче са крила да шутира на гол при резултату 22:22, 2 секунде
пре краја утакмице. Тренер екипе А у том тренутку тражи екипни тајм аут. Записнички
сто се моментално огласи. Одлука судија:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

24.

Резултат је 30:30. Екипа А игра са 7 играча у пољу, без голмана. Одбрамбени играч А14
из простора за замене утрчава у терен у 59:58. Играч екипе Б је у том тренутку имао
лопту у поседу на 9 метара од гола екипе А, тако да испред њега није било ниједног
играча противничке екипе. Тренутак пре него што се огласила сирена са записничког
стола лопта улази у гол екипе А, а време на семафору је 60:00. Одлука судија:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

25.

Искључење 2 минута за А14
Слободно бацање за екипу Б на линији 9 метара противничке екипе
Пријава против играча А14
Почетно бацање за екипу А
Коначни резултат 30:31
Дисквалификација играча А14
Седмерац за екипу Б

У 59:55 лево крило А82 је заустављен у контранападу тако што га је тренер екипе Б
повукао за дрес. А82 је ипак успео да дода лопту до саиграча А83 а овај је, пре него што
су судије стигле да реагују, лопту брзо проследио ка А84, који промашује празан гол
екипе Б. Тренер екипе Б је све време стајао испред своје клупе не улазећи у терен. У
том се огласи сирена за крај утакмице. Одлука судија?
a)
b)
c)
d)
e)

26.

Слободно бацање за екипу Б
Опомена тренеру А
Седмерац за екипу Б
Искључење на 2 минута тренера А
Пријава против тренера А
Гол за екипу Б
Искључење на 2 минута одговорног представника екипе А

Седмерац за екипу А
Дисквалификација са пријавом за тренера екипе Б
Искључење на 2 минута тренера екипе Б
Голманово бацање за екипу Б
Крај утакмице

Екипа А у 59'34'' напада са седам играча у пољу. Приликом покушаја шута на гол,
пивотмен А17 испушта лопту и она долази до играча Б4, који је хвата и може да је упути
ка голу противника. У том тренутку се оглашава записнички сто, јер је играч А1
направио погрешну замену. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Тајм-аут
Слободно бацање за екипу Б
2 минута искључења за А1
Седмерац за екипу Б
Дисквалификација играча А1 без пријаве
Дисквалификација играча А1 са пријавом
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27.

У 59'42'', при резултату 25:25, екипа Б напада са седам играча у пољу. Голман А1 је
одбранио шут играча Б2 и жели да директно упути шут на гол противника, али када је
видео да се противнички голман вратио на терен, одустаје од тога и гледа распоред
саиграча, како би неком од њих упутио лопту. Тада се чује сирена са записничког стола,
јер је Б8 направио погрешну замену. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

28.

У 59'36'', при резултату 26:27, екипа Б је у нападу. Лопта је код Б4, кога А3 обара на под,
те га судије искључују на 2 минута и досуђују слободно бацање за екипу Б. Тада,
незадовољни овом одлуком, у терен утрчавају тренер екипе Б и играч Б6, жестоко
протестују и насрћу на судије. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

29.

Тајм-аут
Црвени, па плави картон за тренера екипе Б и играча Б6
Директан плави картон за тренера екипе Б и играча Б6
Седмерац за екипу А
Слободно бацање за екипу Б

Након показаног знака упозорења за пасивну игру, лопта шестим додавањем долази до
играча А3, који шутира на гол противника. Лопта се, од блока, одбија, А3 је поново
хвата и додаје саиграчу А9, који шутира, али се лопта од блока одбије у аут. А4 изведе
аут и дода лопту саиграчу А6, који шутира и постиже гол. Одлука?
a)
b)
c)
d)

30.

Голманово бацање за екипу А
Слободно бацање за екипу А
Седмерац за екипу А
2 минута искључења за Б8
Дисквалификација играча Б8 без пријаве

Тајм-аут
Гол за екипу А
Слободно бацање за екипу Б
Почетно бацање за екипу Б

Након показаног знака упозорења за пасивну игру, лопта петим додавањем долази до
играча Б6, који шутира на гол противника. Лопта се од блока одбија поново до играча
Б6, он је додаје саиграчу Б3, који шутира, лопта погађа блок и одлази у аут. Одлука?
a) Тајм-аут
b) Аут за екипу Б
c) Слободно бацање за екипу А

31.

У 59'32'', при резултату 26:26, екипа Б напада са 7 играча у пољу. Играч Б14 шутира,
али голман успева да одбрани шут и ухвативши лопту, шаље је директно ка голу
противника. Играч Б3, враћајући се у одбрану успева делимично да блокира овај шут
и лопта се, скачући кроз голманов простор екипе Б, креће према празном голу. Пре
него што је лопта ушла у гол, огласила се сирена са записничког стола, јер је голман Б1
ушао на терен, пре него што је терен напустио било ко од његових саиграча. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

Тајм-аут
Седмерац за екипу А
Дисквалификација голмана Б1 без пријаве
Дисквалификација голмана Б1 са пријавом
2 минута искључења за голмана Б1
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32.

Екипа А напада са 7 играча у пољу. Играч А4 шутира на гол, али голман Б1 брани шут и
упућује лопту директно ка голу противника. Играч А2 успева делимично да блокира
овај шут, лопта пада у голманов простор екипе А и котрљајући се по поду, иде према
празном голу. Непосредно пре уласка лопте у гол огласила се сирена, јер је екипа А
тражила екипни тајм-аут. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

33.

Екипа А напада са 7 играча у пољу при резултату 27:27. У 59:47 играчу А9 испада лопта
из руку и одлази до играча Б15 који одмах шутира на празан гол. Играч А6 који није
голман, улази у голманов простор своје екипе и хвата лопту испред гол-линије.
Исправна одлука?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

34.

Тајм-аут
Седмерац за екипу Б
Прогресивна казна за одговорног представника екипе А
Екипни тајм-аут за екипу А
Игра се наставља голмановим бацањем

Гол за екипу Б
Седмерац за екипу Б
Прогресивна казна за играча А6
2 минута искључења за играча А6
Дисквалификација (црвени картон) за играча А6
Пријава (плави картон) за играча А6

Екипа Б, чији голман је искључен, напада са 6 играча у пољу, и играч Б2 шутира право
у руке голмана. Пошто је уочио празан гол противничке екипе, голман А1 шутира на
гол али не успева да постигне гол и лопта одлази преко гола. Играч Б3, који нема
голмански дрес улази у голманов простор и изводи голманово бацање. Исправна
одлука?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Игра се наставља
Голманово бацање за екипу Б
Слободно бацање за екипу А
Нема казне за играча Б3
2 минута искључења за играча Б3
Тајм-аут
Играч Б3 мора да изађе ван терена и да у игру уђе играч екипе Б у голманском дресу и
изведе голманово бацање
h) Терен мора да напусти било који играч екипе Б и да у игру уђе играч екипе Б у
голманском дресу и изведе голманово бацање

35.

Семафор показује 59:30. Након досуђеног слободног бацања за екипу Б лопта долази
код голмана екипе А са бројем 16. Он незадовољан одлуком судије демонстративно
баца лопту у свој гол. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Тајм-аут
Слободно бацање за екипу Б
Седмерац за екипу Б
2 минута искључења за голмана А16
Дисквалификација за голмана А16
Пријава за голмана А16
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36.

Семафор показује 59:30. Након досуђеног слободног бацања за екипу А лопта долази
код голмана екипе Б са бројем 12. Он незадовољан одлуком судије демонстративно
шутира лопту ногом и лопта завршава у последњем реду трибина. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

37.

До краја другог полувремена утакмице остало је још 15 секунди, резултат је 30:30
Екипа Б је у нападу. Играч А6 чини прекршај над играчем Б11 на линији слободног
бацања (није јасна ситуација за постизање гола). Играч Б11 се вулгарно обраћа играчу
А6, а "на исти начин" му узвраћа играч А15. Исправна одлука?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

38.

Тајм-аут
Слободно бацање за екипу Б
Седмерац за екипу Б
Дисквалификација (црвени картон) за играча Б11
Дисквалификација (црвени картон) за играча А15
Пријава (плави картон) за играча Б11
Пријава (плави картон) за играча А15

До краја другог полувремена утакмице остало је још 15 секунди, резултат је 30:30
Екипа Б је у нападу. Играч А6 чини нарочито груб прекршај над играчем Б11 на линији
слободног бацања (није јасна ситуација за постизање гола). Играч Б11 му рефлексно
узврати. Исправна одлука?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

39.

Тајм-аут
Слободно бацање за екипу А
Седмерац за екипу А
2 минута искључења за голмана Б12
Дисквалификација (црвени картон) за голмана Б12
Пријава (плави картон) за голмана Б12

Тајм-аут
Слободно бацање за екипу Б
Седмерац за екипу Б
Дисквалификација (црвени картон) за играча Б11
Дисквалификација (црвени картон) за играча А6
Пријава (плави картон) за играча Б11
Пријава (плави картон) за играча А6

До краја другог полувремена утакмице остало је још 15 секунди, резултат је 30:30
Екипа Б је у нападу. Играч А6 чини прекршај над играчем Б11 на линији слободног
бацања (није јасна ситуација за постизање гола). У том тренутку играч А15 се први
екстремно неспортски обраћа играчу Б11, а овај му узврати "на исти начин". Исправна
одлука?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Тајм-аут
Слободно бацање за екипу Б
Седмерац за екипу Б
Дисквалификација (црвени картон) за играча А15
Дисквалификација (црвени картон) за играча Б11
Пријава (плави картон) за играча А15
Пријава (плави картон) за играча Б11
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40.

У току је 12. минут утакмице. И поред начињеног прекршаја над играчем Б2 који игра
на позиција левог крила, од стране играча А10, он успева да дода лопту свом саиграчу
Б17 који шутира на гол и лопта одлази поред гола. Судије показују голманово бацање.
Због последице начињеног прекршаја над њим играч Б2 остаје да лежи на поду, ван
терена за игру покрај аут-линије. Екипа А креће у контра напад. Одлука?
a) Тајм-аут
b) Игра се наставља
c) Играча Б2 може да замени његов саиграч уласком у терен преко линије за замену
играча
d) Судије позивају лекара да укаже помоћ играчу Б2
e) У случају да судије прекину игру, након указане помоћи играч Б2 има право да се врати
у игру тек након завршених три напада своје екипе
f) У случају да судије прекину игру, пошто је играчу указана помоћ ван терена може да се
врати у игру након извршене правилне измене не чекајући да се заврше три напада
његове екипе.

41.

Ниједна екипа нема пријављеног медицинског радника у записнику утакмице. Игра се
59. минут утакмице, резултат је 23:23. Након лакше повреде најбољег играча домаће
екипе са бројем 8, он остаје да лежи на поду. Судије заустављају игру, дају тајм-аут и
показују знак за улазак у терен две особе у циљу указивања помоћи повређеном играчу.
Они одбијају да уђу у терен јер су свесни да то највероватније значи изостанак тог
играча до краја утакмице. Одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

42.

Време на семафору 59:33. Екипа А игра са 7 играча у пољу. Након грешке у корацима
од стране играча А4, екипа Б жели да изведе брзо слободно бацање. Играч Б5 узима
лопту и покушава да је дода свом саиграчу који стоји сам на противничкој половини
игралишта. Међутим играч А4 стоји јако близу поред њега и без телесног контакта га
омета у извођењу бацања. У међувремену голман екипе А је већ ушао у свој голманов
простор након правилне измене. Исправна одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

43.

Слободно бацање у складу са ситуацијом на терену
Слободно бацање за гостујућу екипу
Прогресивна казна за одговорног представника домаће екипе
На терен морају да уђу представници домаће екипе
Играч А8 мора да напусти терен и врати се тек након завршених три напада његове
екипе

Игра се наставља
Слободно бацање за екипу Б
Седмерац за екипу Б
2 минута искључења за играча А4
Дисквалификација за играча А4

Б8 је очигледно повређен и лежи у пољу за игру. Исправна одлука/е судија:
a) Ако су судије апсолутно уверене да је играчу Б8 неопходно указати медицинску помоћ́
у пољу за игру, одмах показују сигнал 15 и 16 (Тајм-аут и дозволу да у поље за игру уђу
две особе екипе Б).
b) Екипа Б може да одбије да укаже медицинску помоћ играчу Б8
c) Ако екипа Б одбије да укаже медицинску помоћ у пољу за игру, физиотарапеут екипе Б
ће бити кажњен прогресивно.
d) Ако екипа Б одбије да укаже медицинску помоћ у пољу за игру, службени представник
екипе Б ће бити кажњен прогресивно.
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44.

Б8 је очигледно повређен и лежи у пољу за игру. Исправна одлука/е судија:
a) Ако судије нису сигурне да ли је играчу Б8 неопходна лекарска помоћ на терену један
од њих ће питати повређеног играча Б8 да ли му је потребна медицинска помоћ на
терену
b) Уколико су судије сигурне да играчу Б8 није неопходна медицинска помоћ тражиће од
играча Б8 да устане и упутити га у простор за замену играча екипе Б
c) Уколико играч тренутно не поступи по захтеву судија биће кажњен прогресивно
d) Уколико играч тренутно не поступи по захтеву судија, службени представник екипе Б
биће кажњен прогресивно.

45.

Играч Б3 је повређен у пољу за игру али повреду нису проузроковали играчи екипе А.
Судије су дале дозволу да у терен уђу 2 представника екипе Б и укажу му лекарску
помоћ. Исправна одлука/е судија:
a) Након указане помоћи играч Б3 мора напустити поље за игру
b) Након указане помоћи, играч Б3, уколико није способан да настави са игром, мора
напустити поље за игру.
c) Након указане помоћи, Играч Б3 се може вратити у поље за игру тек када његова екипа
заврши трећи напад.
d) Након указане помоћи, Играч Б3 се може вратити у поље за игру тек када истекне 2
минута од тренутка његовог изласка из поља за игру
e) Делегат-Контролор/Записничар/Мерилац времена контролишу да играч Б3 не уђе пре
времена у поље за игру.

46.

Играч Б3 је повређен у пољу за игру. Судије су дале дозволу да у терен уђу 2
представника екипе Б и укажу му лекарску помоћ. Исправна одлука/е судија:
a) Уколико је екипа Б била у поседу лопте пре указивања лекарске помоћи играчу Б3,
наставак игре у коме је екипа Б у поседу лопте представља и први напад који играч Б3
„паузира“
b) Уколико играч Б3 уђе раније у поље за игру биће кажњен због погрешне замене
c) Уколико се играчу Б3 укаже медицинска помоћ на терену он не мора напустити поље
за игру уколико је противничка екипа кажњена прогресивно због тог прекршаја.
d) Уколико се играчу Б3 укаже медицинска помоћ на терену он не мора напустити поље
за игру уколико је због тог прекршаја досуђено слободно бацање или седмерац за екипу
Б.

47.

Играч екипе Б је повређен у пољу за игру. Судије су дале дозволу да у терен уђу 2
представника екипе Б и укажу му лекарску помоћ. Исправна одлука/е судија:
a) Уколико је повређени играч до краја полувремена паузирао два напада, на почетку
другог полувремена неће паузирати још један напад
b) Уколико је повређени играч до краја полувремена паузирао два напада, на почетку
другог полувремена ће паузирати још један напад али само уколико почетно бацање у
другом полувремену има његова екипа.
c) На записничком столу се мора налазити картон са бројем играча и бројем напада које
играч паузира
d) Уколико је играч коме је указана медицинска помоћ искључен на 2 минута, после
истека казне може ући у игру без обзира колико је пута његова екипа пре његовог
уласка имала лопту у поседу
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48.

У којим ситуацијама се напад сматра завршеним?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

49.

Након постигнутог гола
Након што противнички голман има лопту под контролом.
Када је лопта прешла гол-аут линију и мора се вратити у игру голмановим бацањем.
Када лопта лежи у голмановом простору
Када одбрамбени играч има лопту под контролом
Када је игра прекинута а да ниједна екипа нема лопту под контролом

Непосредно пре краја другог продужетка играчу А3 је на терену указана медицинска
помоћ. Резултат је нерешен и приступиће се извођењу седмераца. Може ли А3 бити
извођач седмераца за своју екипу?
a) Само уколико је до краја продужетка његова екипа била у поседу лопте 3 напада
b) Ни у каквом случају он не може изводити седмерце за своју екипу
c) Може уколико није био прогресивно кажњен након што му је указана помоћ на терену.
Број завршених напада његове екипе није битан.

50.

Након што судије покажу знак за пасивну игру:
a) судије могу дозволити не више од 6 додавања екипи која има лопту у поседу
b) судије могу дозволити између 5 и 8 додавања екипи којаима лопту у поседу
c) судије у било ком тренутку могу да одузму лопту због пасивне игре нападајућој екипи
уколико процене да не постоји намера да се угрози гол противника.
d) Делегат-контролор/Мерилац времена/Записничар броје додавања.
e) Судије броје додавања.

51.

Након што судије покажу знак за пасивну игру следеће констатације су тачне:
a) Уколико одбрамбена екипа буде кажњена прогресивно, судије више не показују знак за
пасивну игру.
b) Уколико се за нападајућу екипу досуди слободно бацање након што су судије подигле
руку као знак да екипа игра пасивно, бројање се враћа на 0
c) Уколико се лопта одбије од блока одбрамбене екипе сигнал за пасивну престаје да важи.
d) Уколико се лопта одбије од блока одбрамбене екипе бројање додавања се враћа на нулу.
e) Сигнал за пасивну престаје ако се након шута нападајуће екипе лопта одбије од стативе
или голмана поново у посед нападајуће екипе

52.

За бројање додавања тачне су следеће констатације:
a) Уколико одбрамбена екипа направи прекршај након шестог додавања екипе која је у
нападу, то слободно бацање нападајућа екипа мора извести као директан шут на гол.
b) Уколико одбрамбена екипа направи прекршај након шестог додавања екипе која је у
нападу, нападајућој екипи је дозвољено још једно еxтра додавање.
c) Уколико одбрамбена екипа прекршајима спречава додавање нападача мора се одмах
прогресивно казнити због неспортског понашања
d) Уколико одбрамбена екипа константно чинећи прекшаје спречава додавања нападача
мора се стриктно прогресивно казнити.
e) Погрешно бројање додавања од стране судија је чињенично стање.
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53.

Након показивања знака за пасивну следеће констатације су исправне:
a) Уколико је додавање спречено прекршајем оно се не рачуна као изведено додавање
b) Уколико одбрамбени играч приликом спречавања додавања лопту избаци преко аут или
гол аут линије оно се не рачуна као изведено додавање
c) Ако је бацање после 6 додавања блокирао одбрамбени играч и лопта се опет вратила у
посед нападајуће екипе, следеће додавање се мора извести као директан ударац на гол.
d) Ако је бацање после 6 додавања блокирао одбрамбени играч и лопта се опет вратила у
посед нападајуће екипе, може се нападајућој екипи допустити још једно - додатно
додавање.

54.

У завршници утакмице важе посебна/специјална правила за играче одбрамбене екипе.
Која су тачна?
a) Специјална правила важе само последњих „30“ секунди а не за последњи минут
b) Правило последњих „30“ секунди важи на крају другог полувремена и другог дела
продужетка
c) Уколико је одбрамбени играч дисквалификован у последњих „30“ секунди због
прекршаја који потпада под правило 8:5 обавезна је и пријава.
d) Уколико је одбрамбени играч дисквалификован у последњих „30“ секунди због
прекршаја који потпада под правило 8:5 осим дисквалификације досуђује се и седмерац
e) Уколико је одбрамбени играч дисквалификован у последњих „30“ секунди због
прекршаја који потпада под правило 8:6 обавезна је и пријава и досуђивање седмерца
за нападајућу екипу.

55.

У завршници утакмице важе посебна/специјална правила. Која су тачна?
a) Уколико је играч екипе у нападу кажњен дисквалификацијом према правилу 8:5 и
уколико је дисквалификација додељена у последњих 30 секунди утакмице тада се за
противничку екипу досуђује и седмерац
b) Уколико је играч екипе у нападу дисквалификован у последњих „30“ секунди због
прекршаја који потпада под правило 8:5 обавезна је и пријава.
c) Уколико је играч екипе у нападу дисквалификован у последњих „30“ секунди због
прекршаја који потпада под правило 8:6 осим дисквалификације досуђује се и
седмерац.
d) Уколико је играч екипе у нападу дисквалификован у последњих „30“ секунди због
прекршаја који потпада под правило 8:6 обавезна је и пријава.
e) Уколико је играч екипе у нападу дисквалификован у последњих „30“ секунди због
прекршаја који потпада под правило 8:6 обавезна је и пријава и досуђивање седмерца
за противничку екипу

56.

У завршници утакмице примењују се посебна правила за прекршаје начињене у
последњих 30 секунди утакмице. Које су констатације тачне?
a) Последњих 30 секунди утакмице почињу када на семафору стоји 59:30
b) Последњих 30 секунди утакмице почињу када на семафору стоји 59:31.
c) Правила везана за последњих 30 секунди утакмице су на снази и ако прекршај који
регулише ово правило направи и неко од представника екипе.
d) Правила везана за последњих 30 секунди утакмице су на снази и ако играч одбрамбене
екипе направи прекршај за који би се иначе изрекла казна од 2 минута.
e) Посебно правило последњих 30 секунди се може применити само ако је прекршај на
које би се то посебно правило односило направљен у последњих 30 секунди.
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57.

Време на семафору 59:48. А7 повлачи са леђа за руку којом шутира играча Б5 који због
тога губи контролу над телом и пада на леђа. Два одбрамбена играча стоје испред
нападача и свог гола. Исправна одлука судија?
a)
b)
c)
d)
e)

58.

Дисквалификација играча А7 (Црвени картон, без плавог картона)
Дисквалификација играча А7 (Црвени картон, са плавим картоном)
Слободно бацање за екипу Б.
седмерац за екипу Б
обавезан тајм-аут

Време на семафору 59:35. У контранападу Б4 гура с леђа играча А6 који има лопту у
поседу. Непосредно пре него што је А6 изгубио контролу над телом он је у ситуацији
да дода лопту. Коректна одлука у овој ситуацији?
a) А6 постиже погодак: Гол се признаје, нема седмерца и црвени картон за играча Б4.
b) А6 постиже погодак: Гол се признаје, додатно се досуђује се седмерац и црвени картон
за играча Б4.
c) А6 додаје лопту свом саиграчу који постиже погодак: гол се признаје, додатно се
досуђује се седмерац и црвени картон за играча Б4.
d) А6 додаје лопту свом саиграчу који постиже погодак: гол се признаје, не досуђује се
седмерац и црвени картон за играча Б4
e) А6 додаје лопту свом саиграчу који не постиже погодак: досуђује се седмерац, црвени
картон за играча Б4.
f) А6 додаје лопту свом саиграчу који не постиже погодак: предност, црвени картон за
играча Б4

59.

Време на семафору 59:40. У контранападу Б4 гура с леђа играча А6 који има лопту у
поседу. Непосредно пре него што је А6 изгубио контролу над телом он је у лопту додао
играчу А7. У којим од следећих ситуација ће судије поштовати предност?
a)
b)
c)
d)

60.

Дупла предност није могућа.
Судије се одлучују за предност само у случају да је А7 у шанси за постизање поготка.
Судије ће свакако пустити предност
Судије ће пустити предност ако је лопта на путу до играча А7

У којим ситуацијама ће судије у последњих 30 секунди утакмице досудити седмерац?
a) Одбрамбени играч на неправилан начин омета противника да изведе бацање
b) након досуђеног прекршаја у нападу , играч који је направио прекршај у нападу не
спусти одмах лопту на под.
c) Делегат/контролор утакмице зауставља игру због погрешне замене одбрамбене екипе
које има за последицу да се бацање не може одмах извести
d) Делегат/контролор утакмице зауставља игру јер службено лице екипе у одбрани
убацује лопту у терен што за последицу има да се убацивање лопте са стране не може
одмах извести
e) Судије су досудиле тајм-аут. Пре знака за наставак игре одбрамбени играч није заузео
правилан положај – растојање од играча који треба да изведе бацање за наставак игре
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61.

Плави картон ће судије доделити за:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

62.

Прекршај према правилу 8:5
Прекршај према правилу 8:5 у последњих 30 секунди
Прекршај према правилу 8:6
Грубо неспортско понашање према правилу 8:9
Нарочито грубо (екстремно) неспортско понашање према правилу 8:10
Плави картон се додељује увек када је то дефинисано правилима након доделе црвеног
картона

Екипа Б игра са 7 играча у пољу без голмана. Које су констатације тачне?
a) Нико од играча који су у пољу не може заузети позицију голмама у голмановом
простору
b) Један од играча у пољу мора носити маркер у боји голмановог дреса
c) Мерилац времена/записничар сигнализирају са стола да је дошло до погрешне замене
d) Сваки од играча у пољу може се заменити са голманом
e) Само играч који је заменио голмана и постао 7 играч у пољу може стати на гол

63.

Екипа Б игра са 7 играча у пољу без голмана. Б7 изгуби лопту и А5 шутира на празан
гол. Б6 улази у голманов простор и спречава да лопта уђе у празан гол. Коректна
одлука?
a)
b)
c)
d)
e)

64.

Шут на празан гол је јасна ситуација за постизање поготка.
седмерац за екипу А
Б6 добија прогресивну казну
Б6 добија директно искључење на 2 минута
У случају да понови поступак играч ће бити прогресивно кажњен

Екипа Б игра у пољу са 7 играча, без голмана. Екипа А промаши шут на празан гол. Која
је од следећих констатација тачна?
a) Голманово бацање може извести било који играч који се налази у пољу за игру
b) Уколико један од 7 играча у пољу уђе у голманов простор и изведе голманово бацање
биће прогресивно кажњен
c) Уколико један од 7 играча у пољу уђе у голманов простор да изведе голманово бацање
судије ће уколико је то неопходно досудити тајм-аут.
d) Уколико један од 7 играча у пољу уђе у голманов простор да изведе голманово бацање
судије ће досудити тајм-аут.
e) један од 7 играча у пољу ће се заменити са голманом који ће извести голманово бацање.

65.

Екипа Б игра са 7 играча у пољу, без голмана, када се огласи аутоматска сирена за крај
утакмице. Остало је још да се изведе слободно бацање за екипу А. Која од одлука је
тачна?
a)
b)
c)
d)
e)

Екипа А може заменити једног играча.
Екипа Б не може заменити ни једног играча.
Екипа Б може заменити било ког играча.
Екипа Б може заменити једног играча у пољу са голманом
Замена играча у пољу са голманом екипе Б повлачи за собом и одговарајуће
прогресивно кажњавање.
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66.

Голман је поново замењен са играчем у пољу. У којим ситуацијама се сматра да гол
више није „празан“?
a)
b)
c)
d)

67.

Када један играч из поља за игру напусти терен.
Када голман поново закорачи у поље за игру.
Када голман поново закорачи у свој голманов простор.
Када голман стоји на голу између статива.

Која од следећих тумачења везана за опрему играча су тачна:
a) Кацига-капа за заштиту главе може да се носи ако је направљена од меканих безбедних
материјала.
b) Кацигу-капу за заштиту главе може да носи само голман уколико је направљена од
меканих безбедних материјала.
c) Кацига-капа за заштиту главе може да се носи ако је направљена од меканих безбедних
материјала и ако има медицинске атесте.
d) Маска за лице може да се носи ако је направљена од меканих безбедних материјала.
e) Маска за лице може да се носи само ако покрива део лица и ако је направљена од
меканих безбедних материјала.
f) Стављање завоја и мањих медицинских трака на нос је дозвољено уколико се
предупреде сви ризици.

68.

Која од следећих правила у вези опреме играча су тачна:
a) Чврсти делови штитника за зглобове ногу морају бити покривени.
b) Дозвољени су само штитници за зглобове ногу који су направљени од меканих
материјала.
c) Чврсти делови штитника за лактове морају бити комплетно покривени.
d) Дозвољени су само штитници за лактове који су направљени од меканих материјала.
e) Трака за главу направљена од меканих материјала је дозвољена.
f) Рукавице су забрањене.

69.

Која од следећих правила у вези опреме играча су тачна:
a) Опрема која омогућава стицање неке предности над противником (нпр. траке за руке
које међусобно ''везују'' прсте) је забрањена.
b) Службени представник екипе је одговоран уколико играчи имају непрописну опрему.
c) У случају дилеме службени представник екипе може опрему пре почетка утакмице
проверити заједно са судијама.
d) Уколико судије након почетка утакмице утврде да неки од играча носе непрописну
опрему биће кажњен службени представник екипе.
e) Уколико судије након почетка утакмице утврде да неки од играча носе непрописну
опрему ти играчи ће бити кажњени прогресивно.

70.

Које констатације у вези заштите за колена су тачне?
a) Штитник за колено са металним деловима није дозвољен.
b) Штитник за колено са пластичним деловима није дозвољен.
c) Тврди делови од пластике морају бити безбедно обложени мекшим материјалом.
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КАТАЛОГ НОВИХ ПИТАЊА (ОДГОВОРИ)
1.

a, d, e

36.

a, c, e

2.

c, e

37.

a, b, d, e, f, g

3.

b, e

38.

a, c, d, e, g

4.

c, e

39.

a, c, d, e, f, g

5.

a, e

40. b, e

6.

d

41.

a, c, e

7.

d

42.

c, e

8.

b

43.

a, d

9.

b, c, d

44. a, b, c

10.

d

45.

a, c, e

11.

c

46.

a, b, c

12.

a, b, e

47.

a, c, d

13.

e

48.

a, b, c, d, e

14.

a, c, e

49.

c

15.

c, e

50.

a, c, e

16.

d

51.

a, e

17.

a, c, e

52.

b, d, e

18.

d

53.

a, b, d

19.

a, c, d

54.

a, b, d, е

20. d

55.

d

21.

d

56.

a, c, e

22.

d

57.

b, d, e

23.

c, e

58.

a, d, e

59.

b

24. c, e, f
25.

b, e

60.

a, b, c, d

26.

a, c, d

61.

c, e, f

27.

c, e

62.

a, d

28.

a, b, e

63.

a, b, c

29.

b, d

64.

c, e

30.

c

65.

a, d

31.

a, b, e

66.

c

32.

a, d, e

67.

f

33.

b, c

68.

a, d, e, f

34.

b, d, f, h

69.

a, b, c, d

35.

a, c, e

70.

a, c

