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1. Priamo po vykonaní kopu z rohu, bez toho aby lopta opustila rohový štvrťkruh, sa lopta dostala
mimo hraciu plochu. Rozhodca:

nechá kop z rohu opakovať.

hráča vykonávajúceho kop z rohu napomenie a kop nechá opakovať.

podľa toho cez ktorú čiaru opustila lopta hraciu plochu, nechá rozhodca vykonať kop od brány alebo
vhadzovanie lopty.

2. Hosťujúce družstvo určilo oddielového asistenta rozhodcu, avšak usporiadateľ stretnutia mu
odmietol požičať vhodný športový výstroj. Rozhodca preto:

stretnutie nezahájil, pretože hosťujúce družstvo má právo odmietnuť z tohto dôvodu nastúpiť. Všetko
uviedol do Zápisu o stretnutí.

upozorní usporiadateľa stretnutia, že požičanie vhodného výstroja je jeho povinnosťou.

nezakročí, pretože usporiadateľ stretnutia nie je povinný zapožičať vhodnú športovú výstroj, oddielový
rozhodca si musí svoje povinnosti plniť aj bez nej.

upozorní hosťujúce družstvo, že výstroj pre svojho oddielového asistenta rozhodcu si každé družstvo
zaisťuje samo.

3. Úlohou oddielových asistentov rozhodcu je signalizovať:

iba skutočnosť, že lopta úplne prešla cez postrannú čiaru a pripravené striedanie.

iba skutočnosť, že lopta úplne prešla cez postrannú čiaru.

iba skutočnosť, že lopta úplne prešla cez postrannú a bránkovú čiaru.

4. K majstrovskému stretnutiu bol delegovaný iba rozhodca. Povinnosť zabezpečiť obidvoch
oddielových asistentov rozhodcu:

je v Pravidlách futbalu uložená usporiadateľovi stretnutia.

je uvedená v Rozpise príslušnej súťaže.

je v Pravidlách futbalu uložená obidvom družstvám.

je Súťažným poriadkom uložená domácemu družstvu.

5. Ak nie je v Súťažnom poriadku alebo Rozpise súťaže uvedené inak, je asistent rozhodcu povinný
sa dostaviť k priateľskému stretnutiu najmenej:

30 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia.

60 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia.

90 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia.

6. Asistent rozhodcu sa k situácii, ktorá predchádzala dosiahnutiu gólu, môže vyjadriť:
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ktorémukoľvek z oprávnených funkcionárov oboch družstiev.

iba rozhodcovi, delegátovi pozorovateľovi a na vyzvanie príslušnému riadiacemu orgánu.

iba rozhodcovi, delegátovi pozorovateľovi, a s jeho súhlasom zástupcom masovokomunikačných
prostriedkov.

iba rozhodcovi, delegátovi pozorovateľovi a so súhlasom delegáta stretnutia aj hlásateľovi stretnutia.

7. Ak asistent rozhodcu považuje za nutné ohlásiť rozhodcovi skutočnosť, ktorá síce priamo nesúvisí
s hrou, ale ktorá napriek tomu vyžaduje okamžitý zákrok:

zdvihne zástavku až v dobe, keď je lopta mimo hry, pokynom ruky privolá rozhodcu k sebe a podá mu
informáciu.

upozorní rozhodcu zdvihnutím zástavkou a pokynom ruky ho zavolá k sebe.

vo vhodnom okamžiku, bez zdvihnutia zástavky, privolá rozhodcu dohodnutým signálom a podá mu
informáciu.

8. Asistent rozhodcu č.1 mimo iného dbá na to, aby pre zistenie stavu zraneného hráča na hraciu
plochu po súhlase rozhodcu:

vstúpila vždy iba jedna osoba ( lekár alebo masér ).

vstúpili najviac dve osoby ( obvykle lekár a masér ).

vstúpili funkcionári družstva, najviac však v počte uvedenom v Rozpise súťaže.

vstúpili iba dvaja nosiči s nosidlami.

9. Priestupky, ktoré sa stali za chrbtom rozhodcu a vyžadujú podľa názoru asistenta rozhodcu
udelenie osobného trestu:

nemusí asistent rozhodcu signalizovať.

signalizuje asistent rozhodcu vždy, ale podľa vývoja hry a závažnosti priestupku ihneď alebo pri najbližšom
prerušení hry.

signalizuje asistent rozhodcu až pri najbližšom prerušení hry.

môže asistent rozhodcu signalizovať, pokiaľ to rozhodca spomínal v dohovore o spolupráci.

10. Úlohou asistenta rozhodcu je okrem iného signalizovať predpísanou signalizáciou:

hráča v postavení mimo hry.

všetky priestupky brániacich hráčov vo vlastnom pokutovom území.

priestupky hráčov, ktoré rozhodca nemohol vidieť a ktoré majú byť potrestané.

každé porušenie pravidiel kdekoľvek na hracej ploche.

11. Delegovaný asistent rozhodcu je povinný mať so sebou na stretnutie:
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zástavku pre výkon svojej funkcie.

žltú a červenú kartu, zástavky asistenta rozhodcu, predpísanú výstroj, a to v čistom stave, odznak
rozhodcu futbalu, dobre počuteľnú píšťalku, presne idúce hodinky, mincu na žrebovanie, kartu rozhodcu, pero a
papier na písanie poznámok.

vytlačený výpis karty rozhodcu z elektronického systému, zástavky asistenta rozhodcu, predpísanú výstroj,
a to v čistom stave, odznak rozhodcu futbalu, dobre počuteľnú píšťalku, presne idúce hodinky, mincu na
žrebovanie, žltú a červenú kartu.

iba dres, ostatní náležitosti musí mať rozhodca alebo domáce družstvo.

12. Rozhodca nadviaže na hru rozhodcovskou loptou mimo iných situácii aj v prípade, že:

po prerušení hry ihneď zistil, že sa dopustil chyby a to z vlastnej alebo viny asistenta rozhodcu.

prerušil hru preto, že hráč úmyselne a bez súhlasu rozhodcu opustil hraciu plochu.

prerušil hru preto, že na hraciu plochu vstúpil bez súhlasu hráč, aby doplnil svoje družstvo.

hru prerušil za priestupok hráča, ktorý sám nevidel, ale signalizoval mu ho jeho asistent.

13. Rozhodca nadviaže na hru rozhodcovskou loptou, pretože hru prerušil, keďže:

podľa jeho názoru nastali okolnosti, ktoré síce priamo nesúviseli s hrou, ale podľa názoru rozhodcu bolo
nutné hru prerušiť.

hráč stojaci na hracej ploche pľuvol v neprerušenej hre na trénera súpera, ktorý sa nachádzal mimo hraciu
plochu.

hlavný usporiadateľ napadol náhradného rozhodcu a ten nebol schopný vykonávať svoju funkciu.

došlo k priestupku na hracej ploche za chrbtom rozhodcu.

14. Bezprostredne po správne vykonanej rozhodcovskej lopte dosiahol hráč vlastný gól. Rozhodca:

gól uzná.

gól neuzná a nariadi kop z rohu v prospech súperovho družstva.

gól neuzná a rozhodcovská lopta sa bude opakovať.

15. Označte odpoveď, v ktorej je podľa Vás uvedený správny postup rozhodcu pri vykonávaní
rozhodcovskej lopty v strede hracej plochy:

Rozhodca hodil loptu o zem v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry.

Rozhodca pustil loptu na zem v mieste, kde bola lopta v okamžiku prerušenia hry.

Pred vykonaním rozhodcovskej lopty, určil hráčom vzdialenosť, ktorú musia zaujať.

Vzal loptu do ruky, dal píšťalkou pokyn k zahájeniu hry a udrel loptou o zem.

16. Čestný výkop pred zahájením stretnutia bol vykonaný. Rozhodca:
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ihneď zapíska a počká až osoba, ktorá vykonala čestný výkop, opustí hraciu plochu, potom nadviaže na
hru rozhodcovskou loptou.

ihneď akciu zastaví a počká až osoba, ktorá čestný výkop vykonala, opustí hraciu plochu, až potom dá
rozhodca pokyn k vykonaniu úvodného výkopu.

ihneď zapíska a počká až osoba, ktorá čestný výkop vykonala, opustí hraciu plochu, potom dá pokyn k
vykonaniu úvodného výkopu družstva, ktoré vyhralo žrebovanie.

hru preruší iba v prípade, že osoba, ktorá čestný výkop vykonala hru ovplyvní.

17. Hráč aj napriek tomu, že už bol pre toto stretnutie napomenutý (udelením OT), znova úmyselne
vykonal výkop k zahájeniu stretnutia nesprávne. Rozhodca:

hráča nepripustí ku hre, jeho družstvo bude hrať s plným počtom hráčov.

hráča druhý krát napomenie a vylúči z hry, za tohto hráča môže nastúpiť niektorý z príslušných
náhradníkov, nie je to však považované za striedanie, družstvo však nesmie doplniť počet náhradníkov.

upozorní kapitána, že pri ďalšom opakovaní priestupku hráča vylúči z hry.

hráča druhý krát napomenie a vylúči, jeho družstvo nebude hrať stretnutie s plným počtom hráčov.

18. Po správne vykonanom výkope:

môžu hráči súperovho družstva vstúpiť do stredového kruhu a hráči oboch družstiev na súperovu polovicu
hracej plochy.

ihneď po signáli rozhodcu píšťalkou k vykonaniu výkopu môžu hráči vstúpiť na polovicu súpera.

v okamžiku, keď lopta po správne vykonanom výkope opíše dráhu zodpovedajúcu jej obvodu, môžu hráči
súpera vstúpiť na polovicu súpera.

ešte pred vykonaním výkopu môžu hráči vstúpiť na polovicu súpera, nie však do stredového kruhu.

19. Družstvo, ktorého kapitán vyhral žrebovanie pred stretnutím:

bude vykonávať úvodný výkop k zahájeniu hry v 2. polčase.

bude vykonávať úvodný výkop k zahájeniu hry v 1. polčase.

si môže vybrať, v ktorom polčase vykoná výkop k zahájeniu hry.

nechá súpera vybrať bránu, na ktorú bude v prvom polčase útočiť.

20. Žrebovanie pred zahájením stretnutia vykonáva rozhodca:

vždy mincou za účasti oboch kapitánov družstiev a oboch asistentov rozhodcu.

za účasti oboch asistentov a všetkých hráčov oboch družstiev ( aj brankári ).

za účasti oboch asistentov a všetkých hráčov oboch družstiev.

výhradne za účasti oboch asistentov rozhodcu.
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21. Pri vykonávaní PK porušil spoluhráč hráča vykonávajúceho PK predpísané postavenie skôr, než
bola lopta v hre. Rozhodca nechal PK vykonať a hráč dosiahol gól. Rozhodca nechal PK opakovať a
previnivšiemu sa hráčovi udelil ŽK. Konal správne?

Áno.

Nie.

22. Tesne pred vykonaním voľného kopu sa hráč vykonávajúci kop správa nešportovo. Rozhodca
vykonanie kopu:

preruší a nariadi vykonanie voľného kopu opakovať.

jeho vykonanie neprerušuje a hráča pri najbližšom prerušení hry napomenie za nešportové správanie.

jeho vykonanie preruší, hráča napomenie za nešportové správanie a nechá vykonanie voľného kopu
opakovať.

jeho vykonanie preruší a nariadi NVK v prospech z brániaceho družstva.

23. Lopta sa priamo z nepriameho voľného kopu dostala do brány súpera. Rozhodca:

hráča vykonávajúceho nepriamy voľný kop napomenie a nechá nepriamy voľný kop opakovať.

nariadi kop od brány v prospech súperovho družstva.

nechá nepriamy voľný kop opakovať.

gól uzná.

24. Z priameho voľného kopu bol dosiahnutý vlastný gól. Rozhodca:

nechá priamy voľný kop opakovať.

hráča vykonávajúceho priamy voľný kop napomenie za nešportové správanie a nechá priamy voľný kop
opakovať.

nariadi kop z rohu v prospech družstva súpera.

gól uzná.

25. V okamžiku vykonávania voľného kopu vybehne z brániaceho múru proti lopte niekoľko
brániacich hráčov, a tým zabráni vykonaniu kopu. Rozhodca napomenie:

toho brániaceho hráča, ktorý vybehol z múru najskôr ( za nešportové správanie ).

všetkých brániacich hráčov, ktorí vybehli z múru ( za nedodržanie predpísanej vzdialenosti ).

toho hráča, ktorý skrátil predpísanú vzdialenosť najviac.

toho brániaceho hráča, ktorý múr staval ( za nešportové správanie ).

26. Vykonanie voľného kopu je oneskorené z dôvodu nedodržania predpísanej vzdialenosti hráčmi
súpera. Rozhodca:
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vyzve brániacich hráčov aby zaujali predpísanú vzdialenosť, pri neuposlúchnutí výzvy napomenie hráča za
zdržovanie pri nadviazaní hry, ktorý bol najbližšie k miestu z ktorého sa voľný kop vykonával.

napomenie všetkých brániacich hráčov za nešportové správanie.

ihneď napomenie len toho brániaceho hráča, ktorý bol najbližšie k miestu priestupku.

27. Hráč súpera predtým ako sa zmocnil lopty nedodržal požadovanú vzdialenosť pri vykonávaní
voľného kopu súpera a to z dôvodu, že súper tento voľný kop vykonal rýchlo, a preto tento hráč nemal
primeraný čas na dodržanie predpísanej vzdialenosti. Rozhodca:

hru preruší, brániaceho hráča napomenie a nechá kop opakovať.

hru preruší, brániaceho hráča napomenie a nariadi NVK z miesta , kde sa tento hráč zmocnil lopty.

nechá v hre pokračovať.

hru nepreruší, pretože poskytuje výhodu, pri najbližšom prerušení hry napomenie hráča vykonávajúceho
voľný kop.

28. K vykonaniu voľného kopu v blízkosti pokutového územia sa odporúča:

aby dal rozhodca pokyn zásadne iba píšťalkou.

aby dal rozhodca pokyn píšťalkou alebo zreteľne slovami.

aby dal rozhodca znamenie k vykonaniu kopu vždy píšťalkou a s tým, že hráča by mal na to vopred
upozorniť.

píšťalkou, pokiaľ na to kapitáni družstiev upozornia, tak aj slovami alebo pokynom ruky.

29. Musia byť v okamžiku vykonávania voľného kopu hráči brániacej strany vždy v predpísanej
vzdialenosti 9,15 metra?

Áno.

Nie.

Iba v prípade, že si to hráči útočiaceho družstva vyžiadajú.

30. Lopta sa z voľného kopu vykonávaného hráčom z vlastného pokutového územia nedostala
správne do hry. Rozhodca:

musí vždy voľný kop nechať opakovať.

uzná gól, poprípade nadviaže na hru kopom z rohu.

nariadi voľný kop v prospech súpera.

môže ponechať výhodu a nechať pokračovať v hre.

31. Voľný kop vykonávaný brániacim družstvom nariadený za priestupok hráča súpera v bránkovom
území:
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na ktoromkoľvek mieste hracej plochy.

na ktoromkoľvek mieste hracej plochy s výnimkou bránkového územia súpera.

sa môže vykonať z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri tohto územia.

32. Úmyselnú hru rukou útočníka v pokutovom území súpera rozhodca potrestá:

nariadením PVK, osobný trest nemôže byť udelený.

nariadením PVK, rozhodca to však podľa svojho názoru môže potrestať aj osobným trestom.

nariadením PVK a napomenutím.

nariadením PVK, napomenutím a rozhodca to však podľa svojho názoru môže potrestať aj vylúčením.

33. Hráč sa pokúsi hlavičkovať loptu do súperovej brány. Pretože, však nevyskočí patrične vysoko,
zdvihne ruku a zrazí rukou loptu do brány. Tento priestupok musí byť potrestaný:

nariadením PVK, osobný trest pravidlá neukladajú.

nariadením PVK, rozhodca ho však podľa svojho názoru môže potrestať aj napomenutím.

nariadením PVK a napomenutím za nešportové správanie.

nariadením PVK, napomenutím a rozhodca ho však podľa svojho názoru môže potrestať aj vylúčením.

34. Pred zahrávaním pokutového kopu brániaci brankár:

musí stáť oboma nohami na bránkovej čiare, medzi bránkovými tyčami a byť čelom obrátený do hracej
plochy.

môže byť hocikde v bráne, aj za bránkovou čiarou v priestore brány, ale pritom musí byť tvárou obrátený
do hracej plochy.

musí zostať na bránkovej čiare medzi bránkovými tyčami pokiaľ do lopty nebolo kopnuté a pritom musí byť
obrátený tvárou k lopte.

miesto kde má byť nie je pravidlami určené, ale musí byť obrátený tvárou do hracej plochy.

35. Pred zahrávaním pokutového kopu musia byť všetci hráči, okrem brániaceho brankára a hráča
vykonávajúceho pokutový kop:

mimo pokutové územie a pokutový oblúk a súčasne 11 metrov od bránkovej čiary.

mimo pokutové územie a pokutový oblúk a súčasne najmenej 16,5 metra od bránkovej čiary.

mimo pokutové územie a pokutový oblúk tak, že od bránkovej čiary brániaceho družstva sú vzdialení viac
než lopta.

36. Po nariadení pokutového kopu rozhodca vyzval hráča k návratu na hraciu plochu. Ten na jeho
výzvu nereagoval. Rozhodca:

hráča vylúči za hrubé nešportové správanie.
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hráča napomenie za nešportové správanie.

hráča napomenie za nešportové správanie a nepripustí ho k ďalšej hre.

37. Pokutový kop za pokus o udretie, rozhodca nariadi:

len pokiaľ sa hráč dopustí tohto priestupku vo vlastnom pokutovom území voči spoluhráčovi.

len pokiaľ sa hráč dopustí tohto priestupku vo vlastnom pokutovom území alebo mimo hracej plochy za
bránkovou čiarou v priestore za pokutovom území voči súperovi v dobe, keď je lopta v hre.

pokiaľ sa hráč dopustí tohto priestupku vo vlastnom pokutovom území voči súperovi bez ohľadu na to či
bola lopta v hre.

za tento priestupok nemôže nariadiť pokutový kop.

38. Ak sa lopta na hracej ploche odrazí od asistenta rozhodcu:

rozhodca preruší hru a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou.

rozhodca preruší hru a na hru nadviaže vhadzovaním, kopom od brány alebo kopom z rohu.

lopta zostáva v hre, preto rozhodca nezasahuje.

rozhodne asistent rozhodcu, či lopta ostane v hre alebo či má rozhodca hru prerušiť.

39. Pri zahrávaní rozhodcovskej lopty:

nesmú hráči oboch družstiev porušiť vzdialenosť minimálne 2 metre od lopty skôr než je lopta v hre.

nemôže byť žiaden hráč mimo hry.

nesmú hráči brániaceho družstva vystavovať súpera do hráča mimo hry.

sa hráči útočiaceho družstva nesmú postaviť do postavení mimo hry.

40. V priateľských stretnutia dorastu je doba trvania polčasovej prestávky stanovená:

na 15 minút.

na minimálne 15 minút.

na maximálne 15 minút.

dohodou družstiev.

41. V priateľských stretnutiach mužov je doba trvania polčasovej prestávky stanovená:

vždy na 15 minút.

dohodou družstiev ( v rozmedzí 5 až 10 minút ).

dohodou družstiev ( v rozmedzí 0 až 15 minút ).

dohodou družstiev ( bez časového obmedzenia ).
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42. Hracia doba pre súťažné stretnutia kategórie žien je:

2 x 35 min.

2 x 40 min.

2 x 45 min.

stanovená Rozpisom súťaže, Pravidlá futbalu ju neuvádzajú.

43. Vystriedaný hráč vstúpi v neprerušenej hre na hraciu plochu a tam udrie za použitia nadmernej
sily protihráča, ktorý sa nachádza v blízkosti stredového kruhu. Rozhodca preruší hru a hráčovi udelí
ŽK, následne ČK a na hru nadviaže PVK. Postupoval rozhodca správne?

Áno.

Nie.

44. Hracia doba pre súťažné stretnutia kategórie starších žiakov je:

2 x 35 min.

2 x 40 min.

2 x 45 min.

stanovená Rozpisom súťaže, Pravidlá futbalu ju neuvádzajú.

45. Hracia doba pre súťažné stretnutia kategórie mladšieho dorastu je:

2 x 35 min.

2 x 40 min.

2 x 45 min.

stanovená Rozpisom súťaže, Pravidlá futbalu ju neuvádzajú.

46. Pravidlá futbalu vymedzujú priestor hracej plochy. Týmto priestorom sa rozumie:

na každom štadióne a v každom stretnutí priestor vymedzený rozhodnutím príslušného rozhodcu.

priestor, ktorý je na každom štadióne vymedzený je uvedený v rámci pasportu štadióna.

priestor najmenej 2 metre od postrannej a 4 metre od bránkovej čiary ( pokiaľ riadiaci orgán nepovolí inak
).

priestor 2 metre od postranných čiar a 4 metre od bránkových čiar.

47. Loptu vystrelenú na bránu domácich sa pokúsi zadržať divák, ktorý vbehol na hraciu plochu.
Loptu sa mu ale nepodarí zasiahnuť a ta skončí napriek tomu v bráne. Rozhodca:
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gól neuzná, nechá diváka vyviesť a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou.

gól uzná.

gól neuzná, nechá diváka vyviesť a nariadi pokutový kop.

48. Pri zahrávaní kopov zo značky pokutového kopu sa vystriedali všetci hráči družstva, avšak o
víťazovi stále nebolo rozhodnuté. Rozhodca preto:

znova žrebuje o zahrávaní ďalších 5 kopov rovnakým spôsobom, ako pred zahájením kopov zo značky
pokutového kopu.

nechá ďalšie kopy zahrávať po jednom, pričom poradie hráčov môže byť zmenené iba s jeho súhlasom.

nechá ďalšie kopy zahrávať po jednom hráčovi z každého družstva.

nechá ďalšie kopy zahrávať po jednom, pričom poradie hráčov nesmie byť zmenené.

49. Ak sa lopta pri zahrávaní voľného kopu nedostane do hry:

musí rozhodca jej uvedenie do hry nechať opakovať na tom istom mieste.

musí sa kop opakovať a hráč, ktorý je zodpovedný za to že sa lopta nedostala do hry musí byť
napomenutý.

musí sa kop opakovať a hráč, ktorý je zodpovedný za to že sa lopta nedostala do hry môže byť
napomenutý.

musí sa kop opakovať, rozhodca však môže určiť aj iné miesto z ktorého sa kop môže opakovať.

50. Hracia doba pre kategóriu staršieho dorastu je:

2 x 35 min.

2 x 40 min.

2 x 45 min.

stanovená Rozpisom súťaže, Pravidlá futbalu ju neuvádzajú.

51. Brániaci hráč zastaví neopatrným spôsobom bez možnosti hrať s loptou sľubne sa rozvíjajúcu
akciu súpera vo vlastnom pokutovom území. Rozhodca preruší hru:

hráčovi udelí ČK a nariadi pokutový kop.

hráčovi neudelí žiaden osobný trest a nariadi pokutový kop.

hráčovi udelí ŽK a nariadi pokutový kop.

nariadi iba pokutový kop.

52. Pokiaľ je riadiacim orgánom delegovaný náhradný rozhodca:

nastupuje pred zahájením stretnutia na hraciu plochu s rozhodcami a hráčmi družstiev.
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nenastupuje pred zahájením stretnutia na hraciu plochu.

neuvádza žiadna norma, či sa môže alebo nemôže zúčastniť nástupu pred zahájením stretnutia, o jeho
účasti tak rozhodne rozhodca.

nastupuje pred zahájením stretnutia na hraciu plochu podľa toho, aké pokyny vydá pred zahájením súťaže
orgán, ktorý ho k zápasu delegoval.

53. Ak riadi stretnutie oddielový rozhodca, organizátor stretnutia je podľa Pravidiel futbalu:

zodpovedný za riadne vyplnenie a odoslanie Zápisu o stretnutí.

vyplniť včas Zápis o stretnutí a dať ho rozhodcovi k ďalšiemu postupu.

zodpovedný za riadne odoslanie Zápisu o stretnutí.

vykonať po skončení súťažného stretnutia vyplatenie náležitostí rozhodcovi.

54. Ak dôjde v bezprostrednej blízkosti alebo mimo dohľad rozhodcu k priestupku či porušeniu
pravidla:

musí túto situáciu asistent rozhodcu signalizovať zdvihnutou zástavkou.

asistent rozhodcu upozorní na to rozhodcu zvolaním alebo iným signálom, nikdy nie zdvihnutou zástavkou.

asistent rozhodcu upozorní na to rozhodcu až potom, čo je lopta mimo hry - len vtedy ho môže upozorniť
zdvihnutou zástavkou.

asistent rozhodcu nezasahuje pretože ide o výhradnú právomoc rozhodcu.

55. Ak dôjde k dosiahnutiu gólu, ktorý rozhodca nepostrehol a nechal hru pokračovať, asistent
rozhodcu, ktorý situáciu videl:

nesignalizuje, pretože musí rešpektovať skutočnosť, že rozhodca nechal pokračovať v hre.

signalizuje dohodnutým diskrétnym signálom, zásadne nie zástavkou.

asistent rozhodcu najprv beží štandardným spôsobom k stredovej čiare a potom keď vidí, že rozhodca
jeho signalizáciu nepostrehol zdvihne zástavku nad hlavu a zvýraznenou signalizáciou upozorní rozhodcu na
dosiahnutie gólu.

signalizuje iba pohybom, zástavkou až keď sa na neho rozhodca pozerá.

56. Organizátor umiestnil pred zahájením stretnutia na hraciu plochu veľké komerčné reklamy. Tieto
reklamy musia mimo iných ustanovení odstrániť:

okamžite ako ich uvidí rozhodca alebo delegát.

do okamžiku, keď družstvá vstúpia na hraciu plochu do okamžiku, keď hraciu plochu opustia v polčasovej
prestávke.

najneskôr počas nástupu družstiev.

po nástupe družstiev pred zahájením stretnutia.
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57. V „brejkovej“ situácii, ešte však na súperovej polovici hracej plochy, podrazí brániaci hráč, ktorý
má za sebou už len vlastného brankára, neopatrným spôsobom súpera, rozhodca však poskytne
spoluhráčovi útočníka výhodu v hre a následne:

rozhodca musí obrancu napomenúť za zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie a nariadiť PVK.

situáciu posúdil ako pokus o zmarenie jasnej gólovej príležitosti za čo hráčovi udelí ŽK a tento pokus
neopatrným spôsobom sa osobným trestom nepostihuje.

nariadi PVK a osobný trest neudelí, pretože k priestupku nedošlo na útočnej polovici.

nariadi PVK a obrancu napomenie, pretože k priestupku nedošlo na útočnej polovici.

58. Maximálna hmotnosť lopty musí byť dodržaná:

len na začiatku stretnutia.

na začiatku stretnutia a aj pred zahájením druhého polčasu stretnutia.

počas celého priebehu stretnutia.

pred, v priebehu a aj po stretnutí.

59. Právomoc rozhodcu uplatňovať pravidlá spočíva okrem iných situácií:

v jeho oprávnení kedykoľvek prerušiť hru pre priestupky hráčov, nariaďovať kopy a udeľovať osobné tresty
iba vo forme ŽK a ČK.

v jeho oprávnení kedykoľvek prerušiť hru pre priestupky hráčov, nariaďovať kopy a udeľovať osobné tresty.

kedykoľvek prerušiť hru pre priestupky hráčov a udeľovať osobné tresty.

kedykoľvek prerušiť hru pre priestupky hráčov a nariaďovať herný spôsob znovunadviazania na hru.

60. Zodpovednosť hráča za neštandardný výstroj je stanovená nasledovne:

hráč alebo jeho zákonný zástupca či opatrovník zodpovedá za škodu spôsobenú na výstroji, ktorú na
základe Pravidla 4, nemôžeme označiť ako výstroj základnú.

hráč alebo jeho zákonný zástupca či opatrovník nezodpovedá za škodu spôsobenú na výstroji ktorú na
základe Pravidla 4, nemôžeme označiť ako výstroj základnú.

hráč alebo jeho zákonný zástupca či opatrovník zodpovedá za škodu spôsobenú výstrojov na výstroji,
ktorú na základe Pravidla 3, nemôžeme označiť ako výstroj základnú.

hráč alebo jeho zákonný zástupca či opatrovník nezodpovedá za škodu spôsobenú na výstroji, ktorú na
základe Pravidla 3, nemôžeme označiť ako výstroj základnú.

61. Rozhodca má právo príjimať disciplinárne opatrenia od okamžiku:

keď vstúpi na hraciu plochu k predzápasovej kontrole hracej plochy až do odchodu z hracej plochy po
ukončení stretnutia.

od vstupu na hraciu plochu k zahájeniu stretnutia.
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od odchodu z hracej plochy po ukončení stretnutia.

od príchodu na štadión a až do odchodu zo štadióna, kde prebiehalo stretnutie.

62. Ak stretnutie rozhoduje oddielový rozhodca, tak:

za vyplnenie a odoslanie Zápisu o stretnutí nesie zodpovednosť oddielový rozhodca.

za vyplnenie Zápisu o stretnutí pred stretnutím a aj za jeho vyplnenie po stretnutí nesie zodpovednosť
domáce družstvo.

za vyplnenie a odoslanie Zápisu o stretnutí nesú zodpovednosť obidve družstvá.

organizátor stretnutia je zodpovedný za riadne vyplnenie a odoslanie Zápisu o stretnutí.

63. Pri vykonávani PK porušil spoluhráč hráča vykonávajúceho PK predpísané postavenie skôr než
bola lopta v hre. Rozhodca nechal PK vykonať. Hráč dosiahol gól. Rozhodca gól neuznal a nariadil NVK
a hráčovi udelil žltú kartu. Bolo toto rozhodnutie správne?

Áno.

Nie.

64. Hráč sa zohol za súperom, ktorý sa snažil výskokom spracovať loptu, a tak spôsobil jeho pád.
Rozhodca tento zákrok posúdil ako:

nebezpečnú hru a nariadil NVK.

podrazenie a nariadil PVK (PK).

bránenie v hre a nariadil podľa okolností PVK alebo PK.

držanie, hráča napomenie a nariadi PVK (PK).

65. Pri vykonávaní kopu z rohu rozhodca je povinný:

určiť štvrťkruh, z ktorého sa má kop z rohu vykonať, určiť aj hráča vykonávajúceho kop z rohu.

určiť štvrťkruh, z ktorého sa má kop z rohu vykonať, družstvo ktoré bude kop z rohu vykonávať.

určiť štvrťkruh, z ktorého sa má kop z rohu vykonať, aj hráča, ktorý má kop z rohu vykonať. Pokiaľ tak
neučiní okamžite, štvrťkruh si určí družstvo samo.

určiť stranu, z ktorej sa má rohový kop vykonať.

66. Podávač lopty, pohybujúci sa za bránkou v okamihu, keď lopta smerovala do prázdnej bránky,
skočil na hraciu plochu a 1 meter pred bránkovou čiarou sa rukou pokúsil zabrániť dosiahnutiu gólu.
Lopty sa rukou dotkol, ale lopta napriek odrazu od jeho ruky skončila v bránke. Rozhodca:

gól neuznal a na hru nadviazal RL.

gól neuznal a na hru nadviazal NVK.

gól uznal.
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67. Hráč v domnienke, že vykonal kop z rohu nesprávne, zahral loptu druhýkrát pred tým, ako sa jej
dotkol iný hráč. Rozhodca:

preruší hru a nechá kop z rohu opakovať.

preruší hru, hráča napomenie a nariadi NVK pre súpera.

preruší hru a nariadi NVK pre družstvo súpera.

nechá v hre pokračovať.

68. Tesne pred začiatkom majstrovského stretnutia napadne tenká vrstva čerstvého snehu. Hracia
plocha je spôsobilá, ale nie je vidieť jej vyznačenie. Usporiadateľ stretnutia:

nie je podľa žiadnej normy povinný opraviť vyznačenie hracej plochy inou než bielou farbou.

musí vyznačenie hracej plochy opraviť farbou, ktorú predpisujú pravidlá futbalu.

musí v každom prípade vyznačenie hracej plochy opraviť dobre viditeľnými čiarami.

musí vyznačenie hracej plochy opraviť inou než bielou farbou, len v tom prípade ak to predpisuje rozpis
súťaže.

69. Smie sa hráč pri vykonávaní pokutového kopu rozbehnúť z miesta mimo hracej plochy?

Áno, pravidlá to dovoľujú.

Nie, Pravidlo 14 nedovoľuje pred vykonaním pokutového kopu opustiť hraciu plochu.

Pretože táto situácia nie je v pravidlách uvedená, hráč to môže urobiť, pokiaľ pred opustením hracej plochy
informoval rozhodcu.

70. Náhradný brankár sa považuje za príslušníka družstva. Ak sa previní na lavičke náhradníkov,
rozhodca je oprávnený:

vylúčiť ho z účasti na hre, iné tresty sa náhradníkom neudeľujú.

vykázať ho z priestoru ihriska, iné tresty mu udeľovať nemôže.

napomenúť ho alebo ho vylúčiť.

71. Hráč pri vykonávaní pokutového kopu urobil klamlivý pohyb na oklamanie súpera potom, čo už
dokončil rozbeh, hráč gól dosiahol. Rozhodca:

gól uznal a hráča napomenul.

gól neuznal, hráča napomenul a PK nechal opakovať.

gól neuznal a nariadil NVK zo značky PK.

gól neuznal, hráča napomenul a nariadil NVK zo značky PK.

72. Hráč stojaci na hracej ploche hodil nadmernou silou vyzutú kopačku na trénera súperovho
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družstva sediaceho na lavičke vo svojej technickej zóne. Rozhodca prerušil hru, hráča vylúčil a na hru
nadviazal:

NVK.

rozhodcovskou loptou.

PVK.

73. Hráč, ktorý nastaví podrážku kopačky proti strele súpera sa:

dopustí priestupku tzv. šľapáku, ktorý rozhodca musí trestať nepriamym voľným kopom.

dopustí priestupku tzv. šľapáku, ktorý rozhodca musí trestať priamym voľným kopom a osobným trestom.

dopustí priestupku tzv. šľapáku, ktorý musí rozhodca potrestať rovnako ako podrazenie.

nedopustí priestupku.

74. Za pokus o kopnutie súpera, rozhodca nariadi:

nepriamy voľný kop.

priamy voľný kop alebo pokutový kop.

podľa uváženia nepriamy alebo priamy voľný kop, pokutový kop ale nariadiť nemôže.

nenariadi žiadny kop pretože sa nejedná o priestupok.

75. Za zakázanú hru rukou, rozhodca na hru:

nadviaže nariadením priameho voľného kopu alebo pokutového kopu.

nariaďuje podľa povahy priestupku priamy, nepriamy voľný kop alebo pokutový kop.

nariaďuje priamy voľný kop alebo pokutový kop a hráča musí napomenúť.

nariaďuje priamy voľný kop alebo pokutový kop a hráča musí potrestať i osobným trestom podľa intenzity
priestupku.

76. Zbaviť asistenta rozhodcu funkcie počas stretnutia a nahradiť ho inou osobou má právo:

rozhodca alebo delegát stretnutia.

rozhodca alebo člen komisie rozhodcov prítomný na stretnutí.

rozhodca, delegát stretnutia alebo iný oprávnený zástupca riadiaceho orgánu prítomný na stretnutí.

iba rozhodca stretnutia.

77. Hráč preberá loptu priamo z vhadzovania, ktorú vykonáva jeho spoluhráč. Pritom:

nemôže byť v postavení mimo hry ani hráčom mimo hry.
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môže byť v postavení mimo hry, ale nemôže sa stať hráčom mimo hry.

môže byť hráčom mimo hry, pokiaľ sa aktívne zapojí do hry.

neplatí nič z Pravidla 11.

78. Ak hráč, ktorý vykonáva vhadzovanie, podľa názoru rozhodcu premárňuje hrací čas, a to takým
spôsobom, pri ktorom najskôr vhadzovanie naznačí a následne podá loptu svojmu spoluhráčovi,
rozhodca:

napomenie previnivšieho sa hráča a nechá vhadzovať súperove družstvo.

napomenie oboch previnilých sa hráčov a nechá vhadzovať súperove družstvo.

napomenie previnivšieho sa hráča za zdržiavanie nadviazania na hru, vhadzovanie ale musí vykonať to
isté družstvo.

napomenie previnivšieho sa hráča a tento hráč musí vykonať vhadzovanie.

79. Hráč, ktorý vykonáva vhadzovanie, môže:

pri vhadzovaní si pomôcť výskokom.

prekročiť jednou alebo oboma nohami postrannú čiaru hracej plochy.

stúpiť nohou na postrannú čiaru.

stáť pri vhadzovaní lopty na jednej nohe.

80. Pri vykonávaní voľných kopov môžu porušiť pravidlá:

iba hráči brániaceho družstva.

hráči oboch družstiev.

iba hráči útočiaceho družstva.

žiadne z družstiev nemôže porušiť pravidlo.

81. Rozhodca je oprávnený zbaviť asistenta rozhodcu výkonu jeho funkcie a určiť za neho inú osobu.
Podľa Pravidla 6 tak môže urobiť po upozornení, ak:

rozhodca zistí, že asistent rozhodcu si neplní riadne svoje povinnosti, vedome nesprávne signalizuje alebo
inak porušuje zásadu nestrannosti.

len v prípade opakovanej chyby asistenta rozhodcu pri signalizácii porušenia Pravidla 11.

len v prípade, že asistent rozhodcu signalizuje priestupok, ale rozhodca sa rozhodne ponechať výhodu v
hre a táto situácia sa opakuje v zápase už druhý krát a asistent rozhodcu na to neberie ohľad.

82. Ak rozhodca preruší hru z dôvodu, že hráč je zranený, má:

povolať lekára družstva, ktorý rozhodne o prípadnom odnesení hráča z hracej plochy.
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nechať hráča ošetriť na hracej ploche a podľa okolností môže hráča nechať odniesť z hracej plochy.

zaistiť odchod alebo prepravu zraneného hráča z hracej plochy.

možnosť povolať na hraciu plochu maximálne dve osoby realizačného tímu družstva, aby posúdili zranenie
hráča a zabezpečili jeho rýchle a bezpečné premiestnenie z hracej plochy.

83. Vystriedaný hráč vstúpi v neprerušenej hre na hraciu plochu a tam udrie protihráča nadmernou
silou, ktorý sa nachádza v blízkosti stredového kruhu. Rozhodca preruší hru, hráčovi udelí ČK a na hru
nadviaže PVK. Postupoval rozhodca správne?

Áno.

Nie.

84. Hra sa po uctení pamiatky zosnulého zahajuje:

rozhodcovskou loptou.

výkopom.

kopom od brány.

žiadnym spôsobom, uctenie pamiatky zosnulého sa nemá prevádzať.

85. Člen realizačného tímu, ktorého za priestupok rozhodca vylúčil, musí:

opustiť technickú zónu svojho družstva, na ihrisku však môže zostať.

opustiť priestor ihriska, na štadióne však môže zostať.

opustiť štadión.

Zostať sedieť na lavičke, nesmie však už vystupovať do technickej zóny svojho družstva.

86. Náhradník, rozcvičujúci sa vedľa postrannej čiary hodí nadmernou silou kopačku do asistenta
rozhodcu mimo HP a trafí ho do nohy. K priestupku došlo v čase, keď bola lopta v hre. Rozhodca z toho
dôvodu prerušil hru a:

hráča vylúčil a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou.

hráča vylúčil a nadviazal na hru NVK z postrannej čiary.

hráča vylúčil a nadviazal na hru NVK z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia.

ukončí stretnutie pre násilie spáchané na asistentovi rozhodcu.

87. V ktorom z nasledujúcich prípadov, kedy bolo porušené pravidlo vykonávania PK, nebude
rozhodca nadväzovať na hru NVK?

PK bol vykonaný smerom dozadu.

PK vykonal spoluhráč hráča určeného k vykonaniu PK.
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po dokončení rozbehu k vykonaniu PK hráč použil fintu k oklamaniu brankára.

skôr, ako bola lopta v hre, spoluhráč brankára porušil predpísané postavenie - predčasne vbehol do
pokutového územia.

88. Hráča, ktorý stojí medzi bránkovými žrďami na bránkovej čiare, udrie brankár loptou, ktorú drží v
rukách. Rozhodca:

nariadi PK a vylúči brankára z hry (alebo napomenie - záleží od povahy priestupku a intenzity).

uzná gól a brankára vylúči.

brankára vylúči a nadviaže na hru rozhodcovskou loptou.

brankára vylúči a nariadi NVK z čiary ohraničujúcej bránkové územie z miesta, ktoré je kolmo na miesto,
kde stál brankár v okamihu priestupku.

89. Hráča, ktorý stojí tesne za bránkovou čiarou mimo HP vľavo 5m od bránky, udrie brankár loptou,
ktorú hodil z rúk. Rozhodca:

nariadi PK a vylúči brankára z hry (alebo napomenie - záleží od povahy priestupku a intenzity).

nariadi kop z rohu.

brankára vylúči a nadviaže na hru rozhodcovskou loptou.

brankára vylúči a nariadi NVK z čiary ohraničujúcej bránkové územie z miesta, ktoré je kolmo na miesto,
kde stál brankár v okamihu priestupku.

90. Hráča, ktorý stojí mimo HP v priestore bránky tesne za bránkovou čiarou, udrie brankár loptou,
ktorú drží v ruke. K fyzickému kontaktu prišlo mimo HP, ale lopta celým objemom neprešla za bránkovú
čiaru. Rozhodca:

nariadi PK a vylúči brankára z hry.

uzná gól a brankára vylúči.

brankára vylúči a nariadi NVK z čiary ohraničujúcej bránkové územie.

brankára vylúči a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou.

91. Rozhodca preruší hru pre HMH, ak:

už len za postavenie hráča mimo hry.

lebo svojou prítomnosťou rušivo pôsobí na hráča súpera mimo súboja o loptu.

podľa názoru rozhodcu ovplyvňuje hru alebo súpera, prípadne získa výhodu zo svojho postavenia.

aj keď hráč neovplyvňuje hru alebo súpera, ani nezíska výhodu zo svojho postavenia.

92. Previnenie príslušníka družstva, ktoré bude predmetom disciplinárneho konania, rozhodca
uvedie:
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ihneď do Zápisu o stretnutí ako k previneniu príde.

do Zápisu o stretnutí a nechá si zápis potvrdiť kapitánom príslušného družstva.

do Zápisu o stretnutí po skončení stretnutia.

do Zápisu o stretnutí najneskôr 5 hodín po skončení stretnutia.

93. Ak hráč zostane po súboji o loptu ležať na HP, rozhodca:

vždy musí okamžite prerušiť hru a overiť stav zraneného hráča.

preruší hru potom ako postihnuté družstvo stratí loptu.

preruší hru v prípade, že hráč je podľa jeho názoru vážne zranený.

počká do najbližšieho prerušenia hry a overí stav hráča.

94. Rozhodca musí ukončiť stretnutie pre inzultáciu asistenta rozhodcu, pokiaľ:

po spáchaní neúmyselného podrazenia je asistent rozhodcu síce schopný pokračovať v hre, ale po 10
minútach si uvedomí že utrpel psychickú ujmu.

jeden z hráčov mu napľul do tváre.

v dôsledku spáchaného násilného činu, uvedenom v pravidle 5, nie je napadnutý asistent schopný
pokračovať vo výkone funkcie.

podľa názoru rozhodcu utrpel asistent psychickú ujmu tým, že sa ho jeden z hráčov pokúsil udrieť.

95. Hráč si pri oslave dosiahnutia gólu zakryje hlavu dresom a súčasne tak odkryje reklamné nápisy
na spodnom tričku. Rozhodca:

tohto hráča napomenie za nešportové správanie (pri oslavu gólu - prekrytie hlavy dresom) a odhalenie
reklamných nápisov popíše v zápise o stretnutí.

nezasahuje, ale porušenie pravidiel popíše v zápise o stretnutí.

nezasahuje.

hráča napomenie za nešportové správanie (odkrytie reklamných predmetov).

96. Hráč vykonáva vhadzovanie. Hráč súpera sa postaví tesne pred neho a poskakuje tak, aby mu
zabránil vykonať vhadzovanie. Rozhodca:

vyzve obrancu, aby zaujal predpísanú vzdialenosť.

hráča napomenie za nešportové správanie.

napomenie obrancu za nedodržanie predpísanej vzdialenosti.

nezasahuje.

97. Hráč vykonáva vhadzovanie. Hráč súpera sa postaví asi pol metra pred neho a zostane v kľude
stáť. Rozhodca:
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vyzve hráča aby zaujal predpísanú vzdialenosť. Ak neuposlúchne, napomenie ho za nedodržanie
predpísanej vzdialenosti.

obrancu vylúči z hry.

napomenie hráča súpera za nedodržanie predpísanej vzdialenosti.

nechá vhadzovanie vykonať, a pokiaľ neprišlo k ovplyvneniu vhadzujúceho hráča, nezasahuje.

98. Brankár chytil vo vlastnom PU na úrovni pokutovej značky v neprerušenej hre loptu a zo
vzdialenosti cca 1m opľul pribiehajúceho útočníka do tváre. Rozhodca:

nariadil PK a napomenul brankára.

nariadil PK a vylúčil brankára.

nariadil PK bez OT.

nechal pokračovať v hre a pri najbližšom prerušení brankára vylúčil z hry.

99. V prvom polčase pozorovateľ rozhodcu zaznamenal priestupok, ktorý rozhodcovia nemohli vidieť,
ale za ktorý mal byť hráč vylúčený. Pozorovateľ rozhodcu preto oznámi priestupok rozhodcovi s tým, že:

hráč nemôže do 2. polčasu nastúpiť.

hráč môže do 2. polčasu nastúpiť.

hráč môže do 2. polčasu nastúpiť so súhlasom kapitána súperovho družstva.

rozhodca sa dohodne s pozorovateľom rozhodcu, či hráča pripustí ku hre do 2. polčasu.

100. V stretnutí dospelých jeden z hráčov odmietol kontrolu totožnosti pri konfrontácii. Námietku
proti neoprávnenému štartu tohto hráča uplatní u rozhodcu stretnutia:

vedúci družstva.

kapitán družstva.

kapitán a vedúci družstva.

tréner, kapitán a vedúci domáceho družstva.

101. Jedno z družstiev nastúpilo do 2. polčasu oneskorene. Rozhodca:

je povinný o dôvode oneskorenia informovať hlásateľa.

uvedie skutočnosť v Zápise o stretnutí - dobu a dôvod oneskorenia.

uvedie v Zápise o stretnutí len dobu oneskorenia.

nemá povinnosť túto skutočnosť uviesť v Zápise o stretnutí.

102. Vybavenie ihriska a hracej plochy stanovuje:
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Súťažný poriadok.

Pravidlá futbalu.

Pravidlá futbalu, Rozpis súťaže a prípadne Súťažný poriadok.

Rozpis súťaže.

103. Na stretnutie sa nedostavil jeden z delegovaných asistentov rozhodcu. V obecenstve je však
divák, ktorý je rozhodcom SFZ. Tento divák:

nesmie prevziať funkciu rozhodcu.

nesmie prevziať funkciu hlavného rozhodcu.

môže prevziať funkciu rozhodcu po dohode oboch mužstiev.

môže prevziať funkciu asistenta rozhodcu.

104. Na stretnutie sa nedostavil jeden z delegovaných asistentov rozhodcu. V obecenstve je však
divák, ktorý je rozhodcom SFZ. Tento divák:

nesmie prevziať funkciu rozhodcu.

nesmie prevziať funkciu hlavného rozhodcu.

môže prevziať funkciu rozhodcu po dohode oboch mužstiev.

môže prevziať funkciu asistenta rozhodcu.

105. Na stretnutie sa nedostavil jeden z delegovaných asistentov rozhodcu. V obecenstve je však
divák, ktorý je rozhodcom SFZ. Tento divák:

nesmie prevziať funkciu rozhodcu.

nesmie prevziať funkciu hlavného rozhodcu.

môže prevziať funkciu rozhodcu po dohode oboch mužstiev.

môže prevziať funkciu asistenta rozhodcu.

106. O spôsobilosti HP ku hre rozhoduje výhradne:

rozhodca.

delegát stretnutia a rozhodca.

rozhodca po porade s kapitánmi.

rozhodca po porade s delegátom stretnutia.

107. Podľa pravidiel futbalu je čerpanie 20 minútovej čakacej doby vyhradené:

pre hosťujúce družstvo a delegované osoby.
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pre obe družstvá a delegované osoby.

pre družstvá a rozhodcu.

pre domáce družstvo a rozhodcu.

108. Brankár hostí loptou, ktorú drží v rukách, v neprerušenej hre udrie hráča súpera, ktorý kľudne
stojí viac ako 1 m od bránkovej čiary v priestore bránky mužstva hostí. Rozhodca:

brankára vylúči za HNS, nariadi PK.

uzná gól bez ďalších opatrení.

uzná gól, brankára vylúči, nadväzuje sa na hru výkopom.

nariadi PK a brankára napomenie.

109. Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop na bránkovej čiare alebo postrannej čiare pokiaľ sa hráč
dopustí priestupku mimo hracej plochy voči:

hráčovi súperovho družstva.

hráčovi alebo členovi realizačného tímu vlastného družstva.

funkcionárovi súperovho družstva.

asistentovi rozhodcu.

110. V prípade, že družstvo mládeže nastúpilo na stretnutie s menším počtom hráčov ako 11, ale v
priebehu stretnutia počet hráčov doplnili, zápis o stretnutí dopĺňa:

kapitán družstva.

môžu nastúpiť len hráči, ktorí boli pred stretnutím uvedení v Zápise o stretnutí.

rozhodca stretnutia.

vedúci družstva.

111. Pokiaľ bola proti totožnosti hráča uplatnená námietka vedúcim družstva, vykoná konfrontáciu
uvedeného hráča:

rozhodca za prítomnosti kapitána družstva.

rozhodca.

rozhodca za prítomnosti kapitána a vedúceho družstva.

kapitán a vedúci družstva súpera.

112. Za dodržanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov zodpovedá:

rozhodca a asistent rozhodcu č.1.
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rozhodca, vedúci, kapitán a tréner prípadne asistent trénera príslušného družstva.

rozhodca a kapitáni obidvoch družstiev.

kapitán a vedúci družstva.

113. Za to, že striedanie hráčov je vykonané v súlade s pravidlami futbalu, súťažným poriadkom a
rozpisom súťaže zodpovedá:

kapitán a tréner družstva.

kapitán, tréner a pri mládeži aj vedúci družstva.

rozhodca, kapitán, vedúci a tréner príslušného družstva.

rozhodca.

114. Kapitán družstva je povinný byť označený:

na ľubovoľnom rukáve páskou farebne odlišnou od farby svojho dresu a najmenej 5 cm širokou.

páskou na ľavom rukáve širokou najmenej 8 cm.

páskou na pravom rukáve farebne odlišnou od farby svojho dresu.

páskou na ľavom rukáve širokou najmenej 5 cm.

115. Rozhodca napomenie hráča za nešportové správanie, pokiaľ sa dopustí nasledujúceho
priestupku - medzi také priestupky nepatrí:

zastaví sľubne sa rozvíjajúcu akciu priestupkom, ktorým sa hráč pokúsil zahrať loptou a rozhodca nariadil
pokutový kop.

pokúsi sa oklamať rozhodcu, napr. predstiera zranenie alebo priestupok.

zmarí jasnú gólovú príležitosť súpera spôsobom, ktorým sa hráč pokúsil zahrať loptu a rozhodca nariadil
pokutový kop.

prejavuje nedostatok rešpektu voči hre.

116. Hráč vykonával pokutový kop spôsobom, že ho rozohral prihrávkou na spoluhráča, ktorý
nabehol do pokutového územia a následne dosiahol gól. Pokutový kop ale vykonávajúci hráč prihral
spoluhráčovi tak, že ho kopol smerom dozadu. Rozhodca:

gól uznal.

gól neuznal a nechal PK opakovať.

gól neuznal a nariadil NVK.

gól neuznal a nariadil PVK.

117. Hráč nachádzajúci sa v postavení mimo hry bude považovaný za hráča mimo hry, pokiaľ získa
loptu priamo:
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z kopu od bránky.

z vhadzovania.

z NVK.

z kopu z rohu.

118. Striedanie hráčov je ukončené v okamihu, keď:

striedaný hráč úplne opustí HP.

náhradník vstúpi na HP.

adník vstúpi na HP a dotkne sa lopty.

náhradník vstúpi na HP a hra sa začne.

119. Lopta musí byť guľatá a:

musí byť z vhodného materiálu.

musí byť výhradne z kože.

môže byť z kože alebo z iného schváleného materiálu s výnimkou gumy.

môže byť z ľubovoľného materiálu, pokiaľ ho schváli rozhodca.

120. Zranený hráč bol vykázaný z HP z dôvodu ošetrovania v dobe, keď bola lopta mimo hry. Tento
hráč sa po ošetrení smie vrátiť do HP so súhlasom rozhodcu:

kedykoľvek.

až v dobe, keď bola hra znovu zahájená.

až v dobe, keď bola hra znovu zahájená a lopta je opäť mimo hry.

iba v čase keď je lopta mimo hry.

121. Za držanie súpera rozhodca považuje:

každý kontakt ruky, ktorú nemá hráč pri tele, so súperovým telom alebo dresom.

každý kontakt predlaktia či ruky s telom súpera.

aktívne držanie so zámerom brániť súperovi vo voľnom pohybe.

už aj len pokus o držanie.

122. Za vyzlečenie dresu ako nedovoleného spôsobu oslavy dosiahnutia gólu sa nepovažuje ak:

hráč si vyzlečie dres a máva ním nad hlavou.

si hráč nezakryje tvár ani jeho časť dresom vysúkaným z trenírok.
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hráč si vysúkaným dresom zakryje tvár.

hráč si síce vyzlečie dres, ale ihneď si ho oblečie.

123. K vykonaniu PK sa pripravuje hráč č.7 ktorý si postaví loptu na značku PK. Po signále rozhodcu
sa nerozbehne on, ale jeho spoluhráč č.11, ktorý skôr než rozhodca stihne zareagovať, vykoná PK a
dosiahne gól. Rozhodca gól neuzná a:

hráča č.11 napomenie za nešportové správanie a PK nechá opakovať.

napomenie oboch hráčov a nechá PK opakovať.

napomenie hráča č.11 a nariadi kop od bránky.

napomenie hráča č.11 a nariadi NVK proti jeho družstvu zo značky PK.

124. Družstvo rozohráva NVK z miesta tesne pri pokutovom území súpera. Útočník rýchlo rozohral
kop tak, že lopta skončila v súperovej bráne. Čo urobí rozhodca?

Uzná gól.

Gól neuzná a nechá NVK opakovať

Gól neuzná a nariadi kop od bránky.

Gól neuzná a nariadi kop z rohu.

125. Smie hráč vykonať vhadzovanie tak, že úmyselne hodí loptu na súpera, aby ňou mohol následne
opakovane zahrať. Môže rozhodca nechať pokračovať v hre?

Áno.

Nie.

Áno, ale len ak je hráč na vlastnej polovici HP.

Áno, ale iba raz v stretnutí.

126. Hráč vykonával vhadzovanie tak nešikovne, že sa správne vhodená lopta do hry odrazila od
rozhodcu a prešla za postrannú čiaru skôr, než sa jej dotkol nejaký iný hráč. Rozhodca:

nechal vhadzovanie opakovať.

nechal vykonať nové vhadzovanie hráčom súpera.

nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa ho lopta dotkla.

hráča napomenul a na hru nadviazal NVK z postrannej čiary.

127. Hráč vykonával kop z rohu, ale zahral loptu inak ako chcel. Aby napravil svoju chybu, zobral
loptu, ktorá bola v pohybe asi 1 m od rohového štvrť kruhu do ruky a chcel kop z rohu opakovať.
Rozhodca:

preruší hru a nechá kop z rohu opakovať.
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preruší hru, hráča napomenie a nariadi proti jeho družstvu PVK.

preruší hru, hráča osobným trestom netrestá a nariadi proti jeho družstvu PVK.

preruší hru, hráča osobným trestom netrestá a nariadi proti jeho družstvu NVK.

128. Pri vykonávaní kopov na bránku zo značky pokutového kopu sa vyberie bránka na ktorú sa bude
kopať nasledovným spôsobom:

rozhodca žrebuje mincou, stranu mince si volí kapitán hostí.

bránku si vyberie kapitán domácich.

rozhodca vždy bránku za účasti kapitánov žrebuje, žiaden kapitán ale nemá možnosť voľby strany mince.

rozhodca žrebuje mincou, pokiaľ nie sú dôvody, aby rozhodol, na ktorú bránku sa budú kopy vykonávať.

129. Pokiaľ pri vykonávaní kopu na bránku zo značky pokutového kopu v pohárovom stretnutí klesne
počet hráčov pod sedem, musí rozhodca predčasne ukončiť stretnutie?

Áno.

Nie.

Áno, ale len v prípade že družstvo s nižším počtom vyhráva.

Je to na rozhodnutí rozhodcu.

130. Pred vykonávaním kopov na bránku zo značky pokutového kopu v pohárovom stretnutí sa zraní
brankár jedného z družstiev tak, že nemôže ďalej pokračovať v hre. Tento brankár:

musí byť nahradený iba hráčom určeným k vykonaniu kopu.

môže byť vystriedaný náhradníkom uvedeným v zápise o stretnutí, pokiaľ družstvo nevyčerpalo povolený
počet striedaní, alebo hráčom, ktorý bol pôvodne vyradený kvôli vyrovnaniu počtu hráčov.

môže byť nahradený náhradným brankárom, bez ohľadu na to, či družstvo vyčerpalo povolený počet
striedaní.

nemôže byť nahradený. Rozhodca o výsledku rozhodne žrebom.

131. Nepriamy voľný kop rozhodca nariadi, pokiaľ sa hráč dopustí priestupku, medzi takéto
priestupky však nepatrí:

bráni súperovi v pohybe, pričom nepríde ku kontaktu.

prejavuje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu, používa urážlivé alebo vulgárne výrazy.

dopustí sa iného priestupku neuvedeného v pravidlách futbalu, pre ktorý bola hra prerušená.

bráni súperovi v pohybe, pričom príde ku kontaktu.

132. Priamy voľný kop rozhodca nariadi, ak sa hráč dopustí priestupku. Medzi také priestupky však
nepatrí:
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kopne, prípadne sa pokúša kopnúť súpera.

bráni súperovi v pohybe, pričom príde ku kontaktu.

niekoho pohryzie alebo opľuje.

bránenie súperovi v hre bez kontaktu.

133. Družstvo nastupuje do zápasu v trenkách zelenej farby. Spodná bielizeň (thermo oblečenie)
môžu hráči tohto družstva použiť:

pokiaľ má rovnakú farbu ako trenky, siahajú nad kolená a majú ich všetci hráči okrem brankára.

aj jednotlivo, pokiaľ má rovnakú farbu ako trenky.

aj jednotlivo, pokiaľ má farbu dostatočne odlišnú od dresov súpera a siahajú nad kolená.

aj jednotlivo, pokiaľ má rovnakú farbu ako trenky, dĺžka je však obmedzená pravidlami.

134. V priebehu stretnutia si na desať minút vymení miesto brankár s hráčom v poli. Musí byť o
výmene informovaný rozhodca a musí túto výmenu rozhodca uviesť v zápise o stretnutí?

Áno.

 Nie.

Áno, ale len v mládežníckych stretnutiach.

Áno, ale len v stretnutiach vekovej kategórie U15 a mladších.

135. Je použitie chráničov holení povinné aj pre priateľské stretnutia?

Áno.

Nie.

Áno, ale len v mládežníckych stretnutiach.

no, ale len v stretnutiach vekovej kategórie U15 a mladších.

136. Rozhodca nariadil opakovať pokutový kop, ktorý bol vykonávaný už v nadstavenom hracom
čase druhého polčasu a musel k jeho opakovaniu hrací čas predĺžiť. Opakovaný pokutový kop vykoná:

iba ten hráč, ktorý pokutový kop vykonával predtým.

ktorýkoľvek hráč oprávneného družstva.

ktorýkoľvek hráč oprávneného družstva, s výnimkou brankára.

hráča určí rozhodca.

137. Pri vykonávaní pokutového kopu porušil spoluhráč hráča vykonávajúceho PK predpísané
postavenie skôr, ako bola lopta v hre. Rozhodca nechal pokutový kop vykonať a strieľajúci hráč
dosiahol gól. Rozhodca:
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gól neuznal, nechá pokutový kop opakovať.

nesmie gól uznať, pokutový kop musí nechať opakovať, previnivšieho sa hráča napomenie.

nesmie gól uznať, musí nariadiť kop od brány, osobný trest neudeľuje.

gól uznal.

138. Pri vykonávaní pokutového kopu porušil spoluhráč brankára brániaceho družstva predpísané
postavenie skôr, ako bola lopta v hre a vbehol do pokutového územia. Rozhodca nechal pokutový kop
vykonať a strieľajúci hráč dosiahol gól. Rozhodca:

gól neuznal a nechal pokutový kop opakovať.

gól neuznal, nechal pokutový kop opakovať a hráča napomenul.

gól uznal bez ďalšieho opatrenia.

gól uznal a previnivšieho hráča napomenie.

139. Pri vykonávaní pokutového kopu porušil brankár brániaceho družstva predpísané postavenie
skôr, ako bola lopta v hre. Rozhodca nechal pokutový kop vykonať a hráč strelil gól. Rozhodca:

gól neuznal a nechal pokutový kop opakovať.

gól uznal bez ďalšieho opatrenia.

gól uznal a brankára napomenul.

gól neuznal a nariadil kop od brány.

140. Pri vykonávaní pokutového kopu porušil spoluhráč hráča vykonávajúceho PK predpísané
postavenie skôr, ako bola lopta v hre a vbehol do pokutového územia. Rozhodca nechal pokutový kop
vykonať. Hráč nastrelil brvno, od ktorého sa lopta odrazila za bránkovú čiaru mimo priestoru brány.
Rozhodca:

nechal pokutový kop opakovať.

nariadil kop z rohu.

nariadil kop od bránky.

nariadil NVK z miesta, kde spoluhráč hráča vykonávajúceho PK porušil predpísané postavenie.

141. Hráč, ktorý zjavne drží súpera bez snahy, úmyslu, či možnosti hrať s loptou, sa dopustil:

priestupku uvedeného v časti 1 pravidla 12, ale tiež nešportového správania.

priestupku uvedeného v časti 2 pravidla 12, ale tiež nešportového správania.

priestupku uvedeného v časti 3 pravidla 12, ale tiež hrubého nešportového správania.

priestupku uvedeného v časti 4 pravidla 12.

142. Žltú a červenú kartu môže rozhodca ukázať:
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každému príslušníkovi družstva.

iba hráčovi, náhradníkovi, alebo vystriedanému hráčovi družstva.

iba hráčovi a náhradníkovi.

hráčovi, náhradníkovi, vystriedanému hráčovi a členovi realizačného tímu uvedenému v zápise.

143. Hráči môžu v priebehu zápasu od príslušníka družstva z vlastnej technickej zóny dostávať
pokyny. K vydávaniu týchto pokynov je oprávnený:

iba tréner družstva.

iba vedúci družstva.

vždy len jedna osoba oprávnená vydávať taktické pokyny v priebehu hry.

vždy funkcionár družstva, keď dostane povolenie od asistenta rozhodcu.

144. Náhradný rozhodca spozoroval, že jeden z príslušníkov družstva sa v technickej zóne správa
nešportovo. Náhradný rozhodca:

nemá právo nijako zasiahnuť, iba po ukončení stretnutia smie podať správu o incidente.

to musí pri najbližšom prerušení hry oznámiť rozhodcovi.

to musí ohlásiť najbližšiemu asistentovi, ktorý zváži, či to bude signalizovať rozhodcovi.

to musí ihneď ohlásiť delegátovi stretnutia aby mohol vykonať príslušné opatrenia.

145. Ak pri vykonávaní kopov na bránu zo značky pokutového kopu musí niektoré družstvo znížiť
počet hráčov oprávnených kop vykonať s ohľadom na nižší počet hráčov súpera, v tomto prípade
rozhodca:

rozhodca nemusí byť informovaný o mene a čísle hráča, ktorý bol vyradený z kopov.

situáciu eviduje asistent rozhodcu č. 1.

situáciu evidujú obidvaja asistenti rozhodcu.

rozhodca musí byť informovaný o mene a čísle hráča, ktorý bol vyradený z kopov.

146. Pri pohárovom stretnutí sa musí o víťazovi rozhodnúť kopmi na bránu zo značky pokutového
kopu. Družstvo domácich hralo o desiatich v dôsledku vylúčenia jedného obrancu. Kopy bude
vykonávať:

10 hráčov z oboch družstiev, rozhodca nemusí byť informovaný o hráčovi hostí, ktorý bol vyradený z
kopov.

10 hráčov z oboch družstiev, hráč ktorý nebude vykonávať kop bude určený žrebom.

10 hráčov z oboch družstiev, rozhodca určí hráča ktorý nebude vykonávať kop.

10 hráčov z oboch družstiev, rozhodca musí byť informovaný o hráčovi hostí, ktorý bol vyradený z
procedúry kopov na bránu.
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147. Ak hráč úmyselne poškodí alebo odstráni nejakú súčasť príslušenstva hracej plochy (napr.
rohovú zástavku) rozhodca ho:

upozorní na nevhodnosť jeho počinu, osobným trestom ho však potrestať nemôže.

napomenie, vylúčiť ho ale za tento priestupok nemôže.

vylúči, pretože iba napomenutie za tento priestupok nie je možné.

podľa závažnosti priestupku napomenie, prípadne vylúči z hry.

148. Rozhodca udelením ČK vylúči hráča, ktorý:

si prevlečie dres cez hlavu pri oslave dosiahnutia gólu.

po dosiahnutí gólu úmyselne opustí hraciu plochu.

použije pohoršujúce, urážlivé alebo ponižujúce výroky či gestá.

pri oslave gólu odkopne rohovú zástavku.

149. Za brankára, ktorý má loptu pod kontrolou, nepovažuje rozhodca brankára, ktorý:

si loptou dribluje o zem.

drží loptu v natiahnutej otvorenej dlani.

pustí loptu na zem a stojí pri nej.

loptu vyhadzuje do vzduchu.

150. Brankár chytí loptu vo vlastnom pokutovom území do rúk. Než sa lopty zbaví, nesmie:

urobiť viac ako 3 kroky.

urobiť viac ako 6 krokov a zároveň nesmie uplynúť viac ako 6 sekúnd.

uplynúť viac ako 6 sekúnd.

uplynúť viac ako 8 sekúnd.

151. Hráč č.11 sa ocitol v postavení mimo hry v okamihu, keď jeho spoluhráč zahral loptou. Do hry sa
tento hráč smie znovu zapojiť:

akonáhle sa lopta dostane bližšie k bránkovej čiare ako hráč č.11.

potom, čo zmení svoje postavenie tak, že opustí hraciu plochu.

potom, čo loptou zahrá znovu jeho spoluhráč.

až keď súper zmení svoje postavenie tak, že pri novom zahraní lopty jeho spoluhráčom nie je tento hráč
viacej v postavení mimo hry.

Pavol Gresko

Pavol Gresko

Pavol Gresko

Pavol Gresko

Pavol Gresko

Pavol Gresko



30.4.20 20:30Sportnet TESTOVANIE Admin

Stránka 32 z 103https://testovanie.sportnet.online/userspace/KRSFZ/questions-print?tags=&q=&offset=0&limit=555&withAnswers=false

152. Priestupky hráčov, ku ktorým dôjde v pokutovom území, asistent rozhodcu signalizuje:

výhradne, ak sa jedná o priestupky útočiacich hráčov.

výhradne, ak sa jedná o priestupky útočiacich hráčov, ktoré predchádzali dosiahnutiu gólu.

iba v prípade ak sa jedná o hráča mimo hry.

po nadviazaní očného kontaktu s rozhodcom v situáciách, v ktorých rozhodca žiadne porušenie pravidiel
neregistruje.

153. Asistent rozhodcu môže v priebehu zápasu vstúpiť na hraciu plochu okrem iného:

aby skontroloval postavenie lopty pri vykonávaní kopu od bránky.

aby skontroloval postavenie lopty pri vykonávaní pokutového kopu.

v prípade masovej konfrontácie na hracej ploche.

aby zaistil vykázanie osôb nezúčastnených na hre z hracej plochy.

154. Počas vykonávania pokutového kopu asistent rozhodcu, na ktorého strane hracej plochy sa
pokutový kop vykonáva:

musí stáť na priesečníku bránkovej čiary a hranice pokutového územia.

musí stáť na priesečníku bránkovej čiary a postrannej čiary.

musí stáť na priesečníku bránkovej čiary a postrannej čiaru pri rohovej zástavke.

musí stáť na priesečníku bránkovej čiary a hranice bránkového územia.

155. V priateľskom stretnutí mužov neoznámili družstvá rozhodcovi dohodu o počte striedaní.
Znamená to, že družstvá môžu v priebehu stretnutia:

striedať maximálne 3 hráčov.

striedať maximálne 11 hráčov.

striedať maximálne 6 hráčov.

striedať maximálne 5 hráčov.

156. V priateľskom stretnutí mužov môže každé družstvo vystriedať náhradníkom:

najviac 5 hráčov.

najviac 3 hráčov, rovnako ako v majstrovskom stretnutí.

ľubovoľný počet hráčov na ktorom sa družstvá pred stretnutím dohodnú, pokiaľ túto dohodu oznámia pred
začiatkom stretnutia rozhodcovi.

najviac 6 hráčov.

157. V súťažnom stretnutí mužov neprofesionálnych súťaží môže podľa pravidiel futbalu každé
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družstvo vystriedať náhradníkom:

3 hráčov, pokiaľ nie je Rozpisom súťaže inak stanovené.

5 hráčov, pokiaľ nie je Rozpisom súťaže inak stanovené.

3 hráčov a brankára.

najviac 6 hráčov.

158. V majstrovskom stretnutí sa kontrola výstroja nastupujúceho náhradníka:

vykonáva výhradne pred zahájením stretnutia, rovnako ako u ostatných hráčov.

vykonáva zásadne pri striedaní, ale pred vstupom náhradníka na hraciu plochu.

vykonáva výhradne pri striedaní bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia.

vykonáva len na základe názoru asistenta rozhodcu.

159. Reklamy ležiace okolo hracej plochy môžu byť umiestnené od postranných a bránkových čiar na
zemi:

minimálne 2 m od postrannej a 4 m od bránkovej čiary.

maximálne 4 m od všetkých čiar ohraničujúcich hraciu plochu.

primerane 2 m od všetkých čiar ohraničujúcich hraciu plochu.

vo vzdialenosti 1 m od postranných čiar a v rovnakej vzdialenosti od bránkovej čiary ako je hĺbka
bránkovej siete, minimálne však 1 m od bránkovej siete.

160. Na zemi v priestore bránky (medzi bránkovou čiarou a bránkovou sieťou) v priebehu zápasu:

môže usporiadateľ umiestniť reklamu, pokiaľ tým nijak neobmedzí pohyb a hru brankára.

môže usporiadateľ umiestniť reklamu, pokiaľ tak výslovne povoľuje rozpis príslušnej súťaže.

nesmie usporiadateľ umiestniť žiadnu reklamu.

môže umiestniť - ale iba jednu reklamu.

161. Hráč stojaci na hracej ploche hodí kopačku do lopty v čase keď je lopta v hre a lopta sa odrazí
do tváre súpera. Rozhodca to posúdi ako:

nešportové správanie.

udretie súpera.

nešportové správanie alebo hrubé nešportové správanie podľa intenzity hodenia.

hrubé nešportové správanie.

162. V okamihu vykonávania voľného kopu proti lopte predčasne vybehne celý obranný múr
brániacich hráčov a tým zabráni vykonaniu kopu. Rozhodca napomenie:
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toho brániaceho hráča, ktorý bol na strane múru smerom k bránkovej žrdi.

všetkých hráčov stojacich v obrannom múre.

toho brániaceho hráča, ktorý stavanie múru organizoval.

toho brániaceho hráča, ktorý vybehol k lopte najbližšie.

163. Rozhodca potrestá priestupok, ktorého sa dopustí hráč voči súperovi spôsobom, ktorý je podľa
názoru rozhodcu neopatrný, riskantný alebo vykonaný s nadmernou silou. Medzi takto definované
priestupky ale nepatrí:

pokus o kopnutie.

pokus o podrazenie.

skočenie na súpera.

opľutie súpera.

164. Rozhodca hráča napomenie, ak:

pri vykonávaní pokutového kopu súperom vybehne z predpísanej vzdialenosti predčasne smerom proti
lopte.

pri kope od brány súpera nedodrží predpísanú vzdialenosť.

udrie nadmernou silou v prerušenej hre súpera loptou.

pri vykonávaní PVK súperom vybehne z predpísanej vzdialenosti predčasne smerom proti lopte.

165. Za ktorý priestupok rozhodca nemôže nariadiť pokutový kop?

Za sklz, ktorým hráč zasiahne súčasne loptu a nohu súpera, a tým ho podrazí.

Za šľapák, pri ktorom sa hráč dotkol súpera.

Za pokus o opľutie.

Za pokus o udretie súpera.

166. Za ktorý priestupok rozhodca nemôže nariadiť pokutový kop?

Za sklz, ktorým hráč zasiahne súčasne loptu a nohu súpera, a tým ho podrazí.

Za šľapák, pri ktorom sa hráč dotkol súpera.

Za pokus o opľutie.

Za pokus o udretie súpera.

167. Za ktorý priestupok rozhodca nemôže nariadiť priamy voľný kop?
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Pokus o podrazenie súpera.

Pokus o kopnutie súpera.

Pokus o opľutie rozhodcu.

Opľutie súperovho brankára.

168. Predĺžiť trvanie polčasovej prestávky rozhodca:

zásadne nesmie.

smie iba v odôvodnených prípadoch, pričom musí o týchto dôvodoch podať správu v Zápise o stretnutí.

v odôvodnených prípadoch smie, správu v v Zápise o stretnutí nie je nutné podať, ak predĺženie nemalo
vplyv na riadne dohratie zápasu.

smie podľa svojho uváženia.

169. V PF 5 sú uvedené situácie, keď má rozhodca právo stretnutie ukončiť predčasne alebo ho
nezačať. Medzi tieto situácie nepatrí:

tma.

zlé poveternostné podmienky.

nespôsobilý stav hracej plochy.

inzultácia niektorého z rozhodcov.

170. V PF 5 sú uvedené situácie, pri ktorých sa stretnutie nezačne alebo bude predčasne ukončené.
Medzi tieto situácie nepatrí:

ak počet hráčov jedného z družstiev klesne pod sedem.

inzultácia niektorého z rozhodcov.

vniknutie obecenstva do priestoru hracej plochy.

úmrtie príslušníka družstva, niektorého z rozhodcov alebo delegátov.

171. Ak rozhodca v čase, keď je lopta v hre zistí na výstroji hráča závadu, ktorú možno odstrániť:

nemusí z tohto dôvodu prerušiť hru.

môže ponechať súperovmu družstvu výhodu, inak ale preruší hru.

musí prerušiť hru a hráčov vykázať k úprave výstroja z hracej plochy.

musí prerušiť hru a hráča napomenúť za nešportové správanie.

172. Na príslušenstvo hracej plochy sa v priebehu stretnutia podľa PF:

môžu umiestniť reklamy povolené riadiacim orgánom.
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nesmie umiestniť žiadna forma komerčných reklám.

môžu umiestniť reklamy len so súhlasom príslušného národného zväzu.

môžu umiestniť reklamy len so súhlasom riadiaceho orgánu príslušnej súťaže.

173. Rozhodca pri kontrole hracej plochy zistil v blízkosti hracej plochy závady, napr. nebezpečné
predmety, o ich odstránenie požiada:

hlavného usporiadateľa.

kapitána domáceho družstva.

vedúceho domáceho družstva.

trénera domáceho družstva.

174. Lavičky náhradníkov musia:

byť čisté a upravené vhodným farebným náterom.

byť vyrobené z dreva, plastu alebo iného schváleného materiálu.

byť zabezpečené proti zasiahnutiu osôb na nich vhadzovanými predmetmi z hľadiska.

175. Priestor, ktorým rozhodca a hráči prechádzajú z kabín na hraciu plochu musí byť podľa PF:

oddelený od hľadiska a zabezpečený proti vniknutiu divákov.

riadne vyznačený s upozornením pre divákov, že sa jedná o "vymedzený priestor".

zabezpečený proti vniknutiu divákov usporiadateľskou službou iba pri nástupe a odchode družstiev a
rozhodcov.

nie je v PF špecifikovaný.

176. Vzdialenosť na vyznačenie dlhšej čiary pokutového územia sa meria:

16 m od vonkajšieho okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

16,5 m od vonkajšieho okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

16,5 m od vnútorného okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

16 m od vnútorného okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

177. Vzdialenosť na vyznačenie dlhšej čiary pokutového územia sa meria:

16 m od vonkajšieho okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

16,5 m od vonkajšieho okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

16,5 m od vnútorného okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

16 m od vnútorného okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.
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178. Vzdialenosť na vyznačenie dlhšej čiary pokutového územia sa meria:

16 m od vonkajšieho okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

16,5 m od vonkajšieho okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

16,5 m od vnútorného okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

16 m od vnútorného okraja bránkovej čiary smerom do hracej plochy.

179. Priestupok na čiare ohraničujúcej pokutové územie sa považuje:

za priestupok mimo pokutového územia.

za priestupok v pokutovom území, ale iba za priestupky uvedené v časti 1 pravidla 12.

za priestupok v pokutovom území.

180. Na priateľský zápas pripravil usporiadateľ brány so sieťami, na ktorých boli neodstrániteľné
závady. Rozhodca:

bude stretnutie rozhodovať.

b) pre uvedené závady stretnutie odmietne rozhodovať.

stanoví usporiadateľovi lehotu maximálne 20 minút po úradnom začiatku stretnutia na odstránenie závad,
inak zápas nezačne.

181. Bránkové siete:

musia byť upevnené tak, aby brankárovi poskytovali bezpečný priestor pre voľný pohyb.

majú byť upevnené na bránkových žrdiach, na brvne a na zemi za bránou; pritom musia byť napnuté tak,
aby neobmedzovali pohyb brankára.

majú byť upevnené tak, aby brankárovi aj ostatným hráčom poskytovali dostatočný priestor pre voľný
pohyb.

musia byť upevnené tak, aby všetkým hráčom poskytovali dostatočný priestor pre voľný pohyb.

182. Konštrukcia brány:

musí byť biela, pričom za bielu farbu sa považuje aj farba striebristá.

musí byť biela, prípadne striebristá, a môžu byť na nej znaky usporiadateľského klubu.

môže byť natretá akýmkoľvek svetlým farebným odtieňom.

nemá predpísanú farbu.

183. Súťažné stretnutie sa nedá odohrať:
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bez rohových zástaviek.

bez stredových zástaviek.

bez akejkoľvek súčasti vybavenia ihriska.

184. Príslušenstvo hracej plochy a vybavenie ihriska sú určené:

Pravidlami futbalu a upresnené aj rozpisom príslušnej súťaže.

výhradne ustanoveniami Súťažného poriadku.

pasportom ihriska, ktorý bol schválený príslušným riadiacim orgánom.

185. Pri kope od brány:

hráč, ktorý prevezme loptu priamo po vykonaní kopu od brány, nemôže byť mimo hry.

platia všetky ustanovenia pravidla 11, ale len pre hráča, ktorý prevezme loptu priamo po vykonaní kopu od
brány.

platia ustanovenia pravidla 11 v plnom rozsahu pre všetkých hráčov.

186. Kop od brány možno vykonať tak, že:

loptu, ktorá úplne opustila pokutové územie, ešte v pokutovom oblúku prevezme spoluhráč hráča
vykonávajúceho kop od brány.

loptu ešte v pokutovom území prevezme hráč, ktorý kop od brány vykonal.

loptu ešte v bránkovom území prevezme súper hráča vykonávajúceho kop od brány, ktorý bol v čase
vykonania kopu od brány vo vnútri PÚ.

187. Hráč vykonávajúci kop od brány zahrá po vykonaní kopu loptu nohou mimo pokutového územia
skôr, než sa lopty dotkne alebo ňou zahrá iný hráč. Rozhodca:

hru preruší, hráča napomenie a v prospech súperovho družstva nariadi nepriamy voľný kop.

hru preruší a nechá kop od brány opakovať, pretože kop od brány nebol vykonaný správne.

hru preruší a v prospech súperovho družstva nariadi nepriamy voľný kop.

188. Kop od brány sa musí zopakovať, ak lopta po jeho vykonaní:

zostane na hracej ploche, bez opustenia pokutového územia.

prejde cez postrannú čiaru mimo hraciu plochu.

je prevzatá mimo pokutového územia brankárom družstva vykonávajúceho kop od brány.

vbehne do pokutového územia hráč hostí skôr, ako je do lopty kopnuté a ovplyvní tým hru.

189. Pri vykonávaní kopu od brány boli hráči súpera v pokutovom území v čase, keď lopta opúšťala
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pokutové územie. Rozhodca:

preruší hru, hráča vykonávajúceho kop napomenie za predčasné vykonanie kopu a nechá kop od brány
opakovať.

preruší hru, napomenie toho hráča súpera, ktorý zostal najviac v hĺbke pokutového územia, a nechá kop
od brány opakovať.

preruší hru v prípade, že niektorý z hráčov súpera ovplyvní hru tým, že sa dotkne lopty v pokutovom území
a kop od brány nechá opakovať.

190. Ak hráč úmyselne zdržuje vykonanie kopu od brány, rozhodca udelí osobný trest za zdržiavanie
pri nadväzovaní na hru:

len hráčovi z poľa, ktorý má kop od brány vykonať (brankár sa zásadne nenapomína).

hráčovi, ktorý kop od brány vykonáva.

len brankár, pretože povinnosť vykonať kop od brány prislúcha podľa Pravidiel futbalu prednostne
brankárovi družstva.

nikomu, v tomto prípade nemožno udeliť osobný trest.

191. Kop od brány sa vykonáva:

z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri tej polovice bránkového územia, ktorá je bližšie k miestu, kde lopta
opustila cez bránkovú čiaru hraciu plochu.

z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri tej polovice bránkového územia, ktorú určí rozhodca.

z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia, kde lopta cez bránkovú čiaru opustila hraciu plochu.

192. Čas potrebný na vykonanie kopov zo značky pokutových kopov:

sa započítava do normálneho hracieho času.

sa započítava do normálneho hracieho času, pretože ide o jeden zo spôsobov nastavenia hracieho času.

sa nezapočítava do normálneho hracieho času.

193. V čase, keď je lopta v hre, hráč, ktorý je dočasne mimo hracej plochy (úprava výstroje), udrie
použitím nadmernej sily náhradníka vlastného družstva sediaceho na lavičke v TZ. Rozhodca preruší
hru, udelí hráčovi ČK a nariadi NVK:

Áno.

Nie.

194. Môže rozhodca stretnutia dorasteneckých družstiev po dohode s kapitánmi obidvoch družstiev
upustiť od polčasovej prestávky?

Áno, môže na žiadosť kapitánov upustiť od polčasovej prestávky.

Nie, nesmie (ani po dohode s kapitánmi) upustiť od polčasovej prestávky.
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Nie, nesmie na žiadosť kapitánov upustiť od polčasovej prestávky, môže ale dobu polčasovej prestávky
skrátiť (najviac však na 10 minút).

195. Počas vykonávania kopov na bránku zo značky pokutového kopu ak sa hráč, ktorý vykonáva kop
na bránku dopustí priestupku potom, keď dal rozhodca signál na jeho vykonanie, tento kop:

sa bude opakovať, ale vykonávateľ kopu bude napomenutý.

sa považuje za stratený, prepadnutý a teda vykonávateľ kopu nebude napomenutý.

sa považuje za stratený, prepadnutý a vykonávateľ kopu bude napomenutý.

196. Počas vykonávania kopov na bránku zo značky pokutového kopu ak sa brankár dopustí
priestupku, v dôsledku ktorého sa kop opakuje, rozhodca ho:

nesmie napomenúť resp. vylúčiť z hry.

musí napomenúť udelením ŽK.

musí vylúčiť z hry priamym udelením ČK.

197. Pred začiatkom vykonávania kopov na bránku zo značky pokutového kopu:

družstvá informujú rozhodcu o poradí hráčov.

družstvá informujú rozhodcu o číslach hráčov, ale neinformujú rozhodcu o poradí hráčov.

družstvá neinformujú rozhodcu o poradí hráčov.

198. Pred začiatkom vykonávania kopov na bránku zo značky pokutového kopu pokiaľ neexistujú iné
dôvody, napríklad stav hracej plochy, bezpečnostné hľadisko a pod.:

rozhodca určí, na ktorú bránku sa budú kopy zo značky pokutového kopu vykonávať.

rozhodca žrebuje mincou, aby rozhodol, na ktorú bránku sa budú kopy zo značky pokutového kopu
vykonávať.

hráč, ktorý prehral žreb mincou rozhodne, na ktorú bránku sa budú kopy zo značky pokutového kopu
vykonávať. Toto môže byť zmenené iba z bezpečnostných dôvodov alebo pokiaľ bránka, prípadne hracia plocha
sa stanú nespôsobilými.

199. Ak rozhodca signalizoval dosiahnutie gólu skôr, ako lopta úplne prešla za bránkovú čiaru.
Nesprávne prerušil hru a tak na hru nadviaže:

rozhodcovskou loptou.

nepriamym voľným kopom v prospech brániaceho družstva.

nepriamym voľným kopom v prospech útočiaceho družstva.

200. Ak v čase, keď je lopta v hre, vhodí brankár loptu rukou priamo do súperovej bránky, rozhodca:
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gól uzná.

gól neuzná a nadviaže na hru kopom od bránky.

gól neuzná a nadviaže na hru kopom z rohu.

201. Lopta je mimo hry, ak:

došlo k priestupku, ale rozhodca uplatňuje výhodu v hre.

asistent rozhodcu signalizoval, že došlo k priestupku, ale rozhodca hru neprerušil.

sa dotkne rozhodcu a zostáva na hracej ploche a začína sa rozvíjať sľubná akcia družstva, alebo lopta
smeruje priamo do bránky, alebo sa zmení družstvo, ktoré má loptu pod kontrolou.

202. Kop od bránky alebo voľný kop, ktorý je nariadený v prospech družstva z jeho vlastného
pokutového územia sa opakuje, keď prv, než je lopta v hre dopustí sa priestupku:

len brániaci hráč.

len útočiaci hráč.

ktorýkoľvek hráč.

203. V prípade, že priamo z výkopu bol dosiahnutý gól a predtým sa dopustil priestupku spoluhráč
hráča vykonávajúceho výkop, rozhodca:

gól uzná.

gól neuzná a nechá výkop opakovať.

gól neuzná a na hru nadviaže nepriamym voľným kopov z miesta kde spoluhráč sa dopustil priestupku.

204. V prípade, že hráč vykonávajúci výkop dosiahne gól priamo z výkopu a niektorý z hráčov
súperovho družstva predčasne porušil predpísané postavenie, rozhodca:

gól uzná.

gól neuzná a na hru nadviaže nepriamym voľným kopov z miesta kde hráč porušil predpísané postavenie.

gól neuzná a nechá výkop opakovať.

205. Pred stretnutím vykoná rozhodca na hracej ploche za účasti kapitánov oboch družstiev a
ostatných rozhodcov (okrem náhradného rozhodcu, ak bol na stretnutie delegovaný) žrebovanie. Toto
vykonáva vždy za pomoci mince, pričom jej stranu:

si zvolí kapitán domáceho družstva.

si zvolí kapitán hosťujúceho družstva.

pre kapitána hosťujúceho družstva určí rozhodca.

206. Rozhodca nenadviaže na hru rozhodcovskou loptou, ak bola hra prerušená:
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ak rozhodca po znovu nadviazaní hry zistil, že sa dopustil omylu z vlastnej viny alebo z viny ostatných
rozhodcov.

ak rozhodca pokladá za nevyhnutné ihneď skontrolovať výstroj hráča.

ak hráč opustí hraciu plochu preto, aby nebol v postavení mimo hry a odtiaľ pokrikom alebo posunkami
rušivo zasahuje do hry.

207. Ak lopta, potom čo je v hre z rozhodcovskej lopty, prejde za bránkovú čiaru do bránky bez toho,
aby sa jej dotkli minimálne dvaja hráči, nadviaže rozhodca na hru kopom z rohu:

ak je dosiahnutý gól do vlastnej bránky.

ak je dosiahnutý gól do súperovej bránky.

ak nie je dosiahnutý gól do súperovej bránky.

208. Ak lopta, potom čo je v hre z rozhodcovskej lopty, prejde za bránkovú čiaru do bránky bez toho,
aby sa jej dotkli minimálne dvaja hráči, nadviaže rozhodca na hru kopom od bránky súpera:

ak je dosiahnutý gól do súperovej bránky.

ak je dosiahnutý gól do vlastnej bránky.

ak nie je dosiahnutý gól do vlastnej bránky.

209. Pokiaľ nie je lopta v hre pri rozhodcovskej lopte tak, všetci ostatní hráči oboch družstiev musia
zostať vzdialení od miesta jej vhadzovania najmenej:

4 metre.

3 metre.

2 metre.

210. Rozhodcovská lopta je vhodená v prospech brániaceho družstva. Pokiaľ nie je lopta v hre, tak:

všetci hráči brániaceho družstva musia zostať vzdialení od miesta jej vhadzovania v predpísanej
vzdialenosti.

všetci hráči útočiaceho družstva musia zostať vzdialení od miesta jej vhadzovania v predpísanej
vzdialenosti.

všetci ostatní hráči oboch družstiev musia zostať vzdialení od miesta jej vhadzovania v predpísanej
vzdialenosti.

211. Hráč, ktorý prejavil nedostatočný rešpekt voči hre sa dopustil:

nešportového správania.

hrubého nešportového správania.

surovej hry.
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212. Počet hráčov pri rozhodcovskej lopte je:

jeden.

dvaja.

neobmedzený.

213. Hráč vykonávajúci výkop sa dopustil priestupku tým, že zahral loptu rukou, ktorá je už v hre
druhýkrát prv, než sa jej dotkol alebo ju zahral iný hráč. Za tento priestupok sa:

nariaďuje priamy voľný kop alebo pokutový kop.

nariaďuje nepriamy voľný kop.

výkop opakuje.

214. Hráč vykonávajúci výkop sa dopustil priestupku tým, že zahral loptu nohou, ktorá je už v hre
druhýkrát prv, než sa jej dotkol alebo ju zahral iný hráč. Za tento priestupok sa:

nariaďuje priamy voľný kop alebo pokutový kop.

nariaďuje nepriamy voľný kop.

výkop opakuje.

215. Priamo z výkopu je dosiahnutý gól do súperovej bránky. Rozhodca:

gól uzná.

nariadi kop od bránky.

nariadi kop z rohu v prospech družstva súpera.

216. Ak lopta prejde priamo do bránky družstva, ktoré vykonalo výkop, rozhodca:

gól uzná.

nariadi kop od bránky.

nariadi kop z rohu v prospech družstva súpera.

217. Pred procedúrou výkopu, družstvo, ktoré vyhralo žreb:

má výkop.

si musí zvoliť stranu hracej plochy, ktorú bude brániť v prvom polčase.

sa rozhodne, či vykoná výkop alebo si zvolí stranu hracej plochy, na ktorú bude jeho družstvo útočiť v
prvom polčase.

218. Hrací čas v súťažiach ženského futbalu pre vekovú kategóriu žiačky je určený:
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2 x 45 minút.

2 x 40 minút.

2 x 35 minút.

219. Hrací čas v súťažiach ženského futbalu pre vekovú kategóriu juniorky je určený:

2 x 45 minút.

2 x 40 minút.

2 x 35 minút.

220. Hrací čas v súťažiach ženského futbalu pre vekovú kategóriu ženy je určený:

2 x 45 minút.

2 x 40 minút.

2 x 35 minút.

221. Hrací čas v súťažiach vekovej kategórie prípravka je určený:

2 x 35 minút.

2 x 30 minút.

2 x 25 minút.

222. Hrací čas v súťažiach vekovej kategórie mladší žiaci je určený:

2 x 35 minút.

2 x 30 minút.

2 x 25 minút.

223. Hrací čas v súťažiach vekovej kategórie starší žiaci je určený:

2 x 45 minút.

2 x 40 minút.

2 x 35 minút.

224. Hrací čas v súťažiach vekovej kategórie mladší dorast je určený:

2 x 45 minút.

2 x 40 minút.

2 x 35 minút.
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225. Hrací čas v súťažiach vekovej kategórie starší dorast je určený:

2 x 45 minút.

2 x 40 minút.

2 x 35 minút.

226. Potom čo už iný kvalifikovaný rozhodca začal vedenie stretnutia sa v 42. min zápasu dostavil
pôvodne delegovaný rozhodca.

Pôvodne delegovaný rozhodca, ktorý sa dostavil oneskorene prevezme vedenie stretnutia v najbližšom
prerušení hry.

Pôvodne delegovaný rozhodca, ktorý sa dostavil oneskorene prevezme vedenie stretnutia v polčasovej
prestávke.

Iný kvalifikovaný rozhodca vedie stretnutie až do jeho konca.

227. Pre delegovaných asistentov rozhodcu alebo ostatných rozhodcov:

je čakacia lehota stanovená na 20 minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia.

je čakacia lehota stanovená na 40 minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia.

je čakacia lehota stanovená na 60 minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia.

sa čakacia lehota neuplatňuje.

228. Čakacia lehota pre rozhodcu je stanovená na:

20 minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia.

40 minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia.

60 minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia.

229. Povinnosťou asistenta rozhodcu je signalizovať, keď:

lopta úplne opustí hraciu plochu, a ktoré z družstiev je oprávnené vykonať kop z rohu, kop od bránky alebo
vhadzovať loptu spoza postrannej čiary.

nie je hráč mimo hry.

nie je pripravené striedanie.

230. Rozhodcovia na hracej ploche sú:

rozhodca, asistenti rozhodcu, náhradný rozhodca a pomocní asistenti rozhodcu.

rozhodca, asistenti rozhodcu, náhradný rozhodca, pomocní asistenti rozhodcu a video asistent rozhodcu
(VAR).
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rozhodca, asistenti rozhodcu, náhradný rozhodca, pomocní asistenti rozhodcu, video asistent rozhodcu
(VAR) a asistent video asistenta rozhodcu (AVAR).

231. Pri rozhodcovskej lopte sa signál píšťalkou:

dáva jedným zapísknutím.

dáva dvojitým zapísknutím.

nedáva.

232. Bez súhlasu rozhodcu nemá do jeho kabíny prístup žiadna osoba okrem:

delegáta zväzu a kapitánov oboch družstiev.

delegáta zväzu, kapitánov a trénerov oboch družstiev.

delegáta zväzu, kapitánov, trénerov a lekárov oboch družstiev.

233. Za bezpečnosť rozhodcov zodpovedajú okrem usporiadateľa stretnutia:

len príslušníci domáceho družstva. V prípade potreby sú preto povinní im poskytnúť ochranu.

len príslušníci hosťujúceho družstva. V prípade potreby sú preto povinní im poskytnúť ochranu.

príslušníci obidvoch družstiev. V prípade potreby sú preto povinní im poskytnúť ochranu.

234. V prípade umelého osvetlenia stanoví rozhodca na odstránenie poruchy maximálny čas:

20 minút.

40 minút.

60 minút.

235. Za násilie, takzvanú inzultáciu, na rozhodcovi alebo ostatných rozhodcoch sa nepovažuje:

opľutie.

udretie, kopnutie alebo úmyselné podrazenie.

násilné vrazenie, mykanie alebo vyrazenie píšťalky z úst.

236. Rozhodca musí použiť píšťalku vždy pri prerušení hry:

pre nariadenie voľného kopu alebo pokutového kopu.

ak nasleduje kop od bránky, kop z rohu alebo vhadzovanie lopty.

ak bol dosiahnutý gól.

237. Rozhodca nemusí použiť píšťalku vždy pri znovunadviazaní na hru:
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pri voľných kopoch vykonávaných s dodržaním predpísanej vzdialenosti.

pri pokutových kopoch.

voľným kopom, kopom od bránky, kopom z rohu alebo vhadzovaním lopty.

238. Ak sa rovnakého priestupku dopustili hráči z oboch súperiacich družstiev rozhodca musí
prerušiť hru a nadviazať na hru:

priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom.

nepriamym voľným kopom z miesta priestupku.

rozhodcovskou loptou na mieste, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry.

239. Ak sa dopustili priestupku v rovnakom čase dvaja hráči z rovnakého družstva:

rozhodca musí potrestať menej závažný priestupok a spôsob nadviazania na hru vyplynie z priestupku,
ktorý je potrestaný.

rozhodca musí potrestať vážnejší priestupok a spôsob nadviazania na hru vyplynie z priestupku, ktorý je
potrestaný.

rozhodca nepreruší hru a nechá v nej pokračovať.

240. Čas premeškaný procedúrou posudzovania zranenia alebo ošetrovaním na hracej ploche:

nemusí rozhodca nadstaviť na konci príslušného polčasu.

musí rozhodca nadstaviť na konci príslušného polčasu.

musí rozhodca nadstaviť na konci zápasu.

241. Hráč neuposlúchol výzvu od rozhodcu k opusteniu z hracej plochy z dôvodu úpravy výstroja, za
čo ho rozhodca napomenul za nešportové správanie.

Rozhodca postupoval nesprávne, hráča nemal napomínať.

Rozhodca postupoval nesprávne, hráča mal vylúčiť z hry.

Rozhodca postupoval správne.

242. Po zahájení hry rozhodca zistí, že hráč hrá s okuliarmi.

Rozhodca ihneď preruší hru a na ňu nadviaže priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom.

Rozhodca ihneď preruší hru a na ňu nadviaže nepriamym voľným kopom.

Rozhodca nechá spomínaného hráča pokračovať v hre.

243. Okrem doteraz aplikovaného signálu pre výhodu v hre oboma rukami, je v súčasnosti:
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povolený podobný signál jednou rukou.

zakázaný podobný signál jednou rukou.

povolený slovný pokyn bez signálu s použitím rúk.

244. Rozhodca, ako aj ostatní rozhodcovia na hracej ploche, majú:

dovolené nosenie šperkov alebo používanie akýchkoľvek iných elektronických zariadení, vrátane kamery.

dovolené nosenie šperkov, ale majú zakázané používanie akýchkoľvek iných elektronických zariadení,
vrátane kamery.

zakázané nosenie šperkov alebo používanie akýchkoľvek iných elektronických zariadení, vrátane kamery.

245. Medzi doplňujúcu výbavu rozhodcu nepatrí:

poznámkový zošit alebo blok a funkčné pero alebo ceruzka.

zariadenie k monitorovaniu fyzického výkonu, napríklad EPTS alebo iné monitorovacie zariadenie srdcovej
frekvencie.

miznúci sprej, ak je jeho používanie schválené riadiacim orgánom pre určené stupne súťaží.

246. Medzi povinnú výbavu rozhodcu nepatrí:

poznámkový zošit alebo blok.

funkčné pero alebo ceruzka.

zariadenie na komunikáciu s ostatnými rozhodcami, napríklad elektronické signalizačné zástavky,
elektronický komunikačný systém a podobne.

247. Video asistent rozhodcu môže asistovať rozhodcovi iba v prípade jasnej a očividnej chyby alebo
prehliadnutia vážneho incidentu (priestupku, udalosti), ktorý súvisí s gólom, pokutovým kopom a:

udelenou červenou kartou (aj druhou žltou kartou – napomenutím) a chybnou identifikáciou previnivšieho
sa hráča, ak rozhodca napomenie alebo vylúči z hry nesprávneho hráča.

priamo udelenou červenou kartou (nie druhou žltou kartou – napomenutím) a chybnou identifikáciou
previnivšieho sa hráča, ak rozhodca napomenie alebo vylúči z hry nesprávneho hráča.

priamo udelenou červenou kartou (nie druhou žltou kartou – napomenutím) a chybnou identifikáciou
previnivšieho sa hráča, len ak rozhodca vylúči z hry nesprávneho hráča.

248. Ak lopta smeruje do bránky a ovplyvnenie (náhradná lopta, cudzí predmet alebo zviera)
nezabránilo brániacemu hráčovi hrať s loptou, rozhodca:

gól uzná, ak lopta prejde úplne za bránkovú čiaru, aj keď došlo predtým ku kontaktu s loptou. Toto neplatí,
ak lopta prešla do súperovej bránky a bol týmto spôsobom dosiahnutý gól.

gól uzná, ak lopta prejde časťou za bránkovú čiaru, aj keď došlo predtým ku kontaktu s loptou. Toto
neplatí, ak lopta prešla do súperovej bránky a bol týmto spôsobom dosiahnutý gól.
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preruší hru, gól neuzná a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou.

249. Ak sa zviera dostane na hraciu plochu počas hry a ak to ovplyvnilo hru, rozhodca musí prerušiť
hru a nadviazať na ňu:

nepriamym voľným kopom v prospech útočiaceho družstva.

priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom v prospech útočiaceho družstva.

rozhodcovskou loptou.

250. Divák zapíska na píšťalku a ovplyvní hru tak, že následne brániaci hráč chytí loptu do rúk. V
tomto prípade rozhodca preruší hru a nadviaže na ňu:

nepriamym voľným kopom v prospech útočiaceho družstva.

priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom v prospech útočiaceho družstva.

rozhodcovskou loptou.

251. Ak hra nebola prerušená pre inú príčinu, alebo pokiaľ zranenie hráča nebolo spôsobené
priestupkom, nadviaže rozhodca na hru po jej prerušení:

nepriamym voľným kopom.

priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom.

rozhodcovskou loptou.

252. Pokiaľ sa rozhodca rozhodol napomenúť alebo vylúčiť zraneného hráča, ktorý chce opustiť
hraciu plochu z dôvodov jeho ošetrenia:

musí tak urobiť skôr, ako hráč opustí hraciu plochu.

musí tak urobiť ihneď pri návrate hráča na hraciu plochu.

musí tak urobiť najneskôr pri najbližšom prerušení hry po návrate hráča na hraciu plochu.

253. Výnimka z povinnosti opustiť hraciu plochu pri zranení a následnom ošetrení hráča nie je, ak:

brankár a hráč zúčastnení na hre mali kolíziu, napríklad ak sa zrazili, a potrebovali okamžité ošetrenie.

hráči toho istého družstva mali kolíziu, napríklad ak sa zrazili a potrebovali okamžité ošetrenie.

k zraneniu hráča došlo v dôsledku priestupku, za ktorý bol súper napomenutý alebo vylúčený.

254. Zranený hráč nemá byť ošetrovaný na hracej ploche a môže sa na hraciu plochu vrátiť až po
znovunadviazaní na hru. Ak je lopta v hre, môže sa vrátiť spoza:

bránkovej čiary.

postrannej čiary.
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ktorejkoľvek čiary ohraničujúcej hraciu plochu.

255. Ak rozhodca preruší hru, aby skontroloval výstroj hráča, alebo ho vykázal z hracej plochy pre
uvedenie výstroja do poriadku, a predtým nedošlo k inému priestupku, nadviaže na hru:

rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

priamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

256. Farba dresu brankára a náhradného brankára toho istého družstva:

sa musí líšiť.

sa nemusí líšiť.

sa nemusí líšiť, len ak majú rovnako farebný celý výstroj.

257. Ak rozhodca zistí po začiatku stretnutia na výstroji hráča závadu, ktorú možno odstrániť, nemusí
ihneď z tohto dôvodu prerušiť hru, aj keby sa tento hráč zapojil aktívne do hry. Následne vhodným
spôsobom vyzve hráča, aby svoj výstroj upravil alebo uviedol do poriadku s tým, že pokiaľ tak neučiní,
vykáže ho z hracej plochy pri jej najbližšom prerušení. Ak potom hráč neposlúchne výzvu rozhodcu k
opusteniu hracej plochy:

rozhodca ho napomenie.

rozhodca ho vylúči z hry.

rozhodca predčasne ukončí stretnutie.

258. Počet výmen medzi hráčom a brankárom toho istého družstva:

je v Pravidlách futbalu stanovený na maximálne 1.

je v Pravidlách futbalu stanovený na maximálne 3.

nie je v Pravidlách futbalu stanovený.

259. Tréner v priebehu stretnutia postáva celý čas na hranici vlastnej technickej zóny a dáva pokyny
svojmu družstvu.

Rozhodca trénera najprv verbálne upozorní a až následne ho môže napomenúť, príp. vylúčiť z hry.

Rozhodca napomenie trénera ihneď pri najbližšom prerušení hry.

Rozhodca to toleruje počas celého stretnutia.

260. Pred začiatkom priateľského stretnutia v rámci družstiev SFZ oznámia vedúci družstiev, že sa
vzájomne dohodli až na 8 striedaniach v každom družstve.

Rozhodca to v stretnutí povolí.
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Rozhodca to v stretnutí nepovolí. Maximálny počet striedaní v jednom družstve určí na 6.

Rozhodca to v stretnutí nepovolí. Maximálny počet striedaní v jednom družstve určí na 5.

261. Pri nástupe do II. polčasu kapitán družstva oznámi rozhodcovi, že ruší plánované striedanie vo
vlastnom družstve v polčasovej prestávke.

Rozhodca umožní pokračovať v stretnutí hráčovi, ktorý mal byť pôvodne vystriedaný.

Rozhodca neumožní hráčovi pokračovať v stretnutí, ktorý mal byť pôvodne vystriedaný, a družstvo musí
vykonať plánované striedanie.

Rozhodca neumožní hráčovi pokračovať v stretnutí, ktorý mal byť pôvodne vystriedaný, a družstvu
prepadlo jedno striedanie.

262. Kapitán družstva (platí to aj pre hráča, ktorý v priebehu stretnutia prevezme funkciu kapitána) je
povinný:

nosiť na rukáve zreteľnú, najmenej 5 cm širokú pásku z látky, ktorá je farebne odlišná od farby dresu.

nosiť na rukáve zreteľnú, najmenej 7 cm širokú pásku z látky, ktorá je farebne odlišná od farby dresu.

nosiť na rukáve zreteľnú, najmenej 10 cm širokú pásku z látky, ktorá je farebne odlišná od farby dresu.

263. Hráč, ktorý vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, musí byť napomenutý. Ak nebola hra
ovplyvnená a rozhodca preruší hru pre napomenutie hráča, nadviaže na ňu:

priamym voľným kopom v mieste, kde sa lopta nachádzala v okamihu prerušenia hry.

nepriamym voľným kopom v mieste, kde sa lopta nachádzala v okamihu prerušenia hry.

rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa lopta nachádzala v okamihu prerušenia hry.

264. Náhradník, striedajúci hráč zraneného spoluhráča, vstúpi na hraciu plochu, ale skôr ako bola hra
znovu zahájená sa zraní. Striedajúci hráč je ihneď transportovaný do nemocnice.

Rozhodca to nezahrnie do povoleného počtu striedaní.

Rozhodca to nezahrnie do povoleného počtu striedaní len v prípade, ak družstvo už využilo všetky
striedania.

Rozhodca to zahrnie do povoleného počtu striedaní.

265. Náhradník, striedajúci hráč za zraneného spoluhráča, v prerušenej hre po nariadenom kope z
rohu sa chystá nadviazať na hru spomenutým kopom z rohu.

musí predtým najprv vstúpiť na hraciu plochu.

nemusí predtým najprv vstúpiť na hraciu plochu.

musí predtým vstúpiť na hraciu plochu, ale nesmie vykonať kop z rohu.

266. Vystriedaný hráč, ktorý po vystriedaní zostal do konca stretnutia v technickej zóne sa:
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považuje za osobu na hre zúčastnenú až do konca stretnutia.

nepovažuje za osobu na hre zúčastnenú až do konca stretnutia.

považuje až do konca stretnutia už len za diváka.

267. Hráč, ktorý opustil hraciu plochu, aby si upravil alebo vymenil výstroj, musí, skôr ako sa vráti na
hraciu plochu, nechať svoj výstroj skontrolovať jednému z rozhodcov a pred vstupom na hraciu plochu:

nemusí získať súhlas rozhodcu.

musí získať súhlas rozhodcu, ktorý môže byť udelený len v prerušenej hre.

musí získať súhlas rozhodcu, ktorý môže byť udelený aj v neprerušenej hre.

268. Člen realizačného tímu, ktorý používa neautorizované zariadenie alebo sa správa neprimeraným
spôsobom, ako následok používania takého zariadenia, bude rozhodcom:

slovne upozornený.

napomínaný.

vylúčený z hry udelením ČK.

269. Spodná bielizeň musí byť pri jednofarebnom drese:

rovnakej základnej farby, ako je farba krátkeho rukáva.

rozdielnej základnej farby, ako je farba krátkeho rukáva.

rovnakej základnej farby, ako je farba trenírok.

270. Za stratu lopty určenej ku hre:

zodpovedá rozhodca stretnutia.

zodpovedá poverený asistent rozhodcu stretnutia.

nezodpovedá žiaden z rozhodcov.

271. Hráč, ktorý náhodne stratí kopačku alebo chránič holení, si musí výstroj čo najskôr uviesť do
poriadku, najneskôr pri najbližšom prerušení hry. Pokiaľ skôr, ako tak učiní, zahrá hráč s loptou a
dosiahne gól:

rozhodca gól neuzná a nariadi NVK v prospech súpera z miesta, kde hráč zahral s loptou.

rozhodca gól neuzná a nariadi PVK v prospech súpera z miesta, kde hráč zahral s loptou.

rozhodca gól uzná.

272. Brankári v súťažnom stretnutí:
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nesmú nosiť teplákové nohavice.

môžu nosiť teplákové nohavice.

môžu nosiť teplákové nohavice len v zimnom období.

273. Hráč, ktorý v stretnutí opakovane použije nepovolený výstroj:

nesmie byť napomenutý.

musí byť napomenutý.

musí byť vylúčený z hry.

274. V zmysle Súťažného poriadku v jednom stretnutí majstrovskej alebo pohárovej súťaže môžu
štartovať za jedno družstvo klubu hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo členského štátu
Európskej únie, Lichtenštajnska, Nórska, Islandu alebo Švajčiarska:

v maximálnom počte 6.

v maximálnom počte 5.

v maximálnom počte 4.

275. Ak počas procedúry kopov na bránku zo značky pokutového kopu klesne počet hráčov v
družstve pod sedem (7):

rozhodca ju nesmie z tohto dôvodu ukončiť.

rozhodca ju musí ihneď ukončiť.

rozhodca ju musí ukončiť len v prípade, ak družstvo už využilo všetky možnosti striedania.

276. Družstvo má právo, s vedomím rozhodcu, odvolať svojho hráča z hry. Rozhodcovi to oznámi
jeho kapitán.

Odvolaný hráč sa v tomto stretnutí smie vrátiť do hry.

Odvolaný hráč sa v tomto stretnutí už nesmie vrátiť do hry. Nemôže za neho nastúpiť náhradník, ani v
prípade ak jeho družstvo predtým nevyužilo právo nasadiť do hry predpísaný počet náhradníkov.

Odvolaný hráč sa v tomto stretnutí už nesmie vrátiť do hry. Môže za neho nastúpiť náhradník, ak jeho
družstvo predtým nevyužilo právo nasadiť do hry predpísaný počet náhradníkov.

277. Ak má niektoré družstvo na hracej ploche sedem (7) hráčov a jeden z nich opustí hraciu plochu z
odôvodnenej príčiny, keď je lopta v hre, napríklad pre zranenie alebo úpravu výstroja, počet hráčov
klesne v tomto družstve pod sedem (7).

Rozhodca ihneď ukončí stretnutie a musí o tom podať správu v zápise o stretnutí.

Rozhodca ihneď ukončí stretnutie a nemusí o tom podať správu v zápise o stretnutí.

Rozhodca môže uplatniť výhodu v hre.
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278. Stretnutie sa môže začať, ak za každé družstvo nastúpi aspoň sedem hráčov. Ak družstvo
nastúpi na stretnutie s nižším počtom hráčov ako 11, má právo doplniť počet hráčov na 11 z tých hráčov,
ktorí:

boli uvedení v zápise pred začiatkom stretnutia. Môže sa tak stať kedykoľvek počas stretnutia keď je lopta
v hre.

boli uvedení v zápise pred začiatkom stretnutia. Môže sa tak stať kedykoľvek počas stretnutia keď je lopta
mimo hry.

neboli uvedení v zápise pred začiatkom stretnutia. Môže sa tak stať kedykoľvek počas stretnutia keď je
lopta mimo hry.

279. Na stretnutie nastupuje družstvo vždy s brankárom. Tento hráč musí na začiatku stretnutia
nastúpiť do bránky:

ale v zápise o stretnutí nemusí byť uvedený na prvom mieste. Platí to aj vtedy, keď družstvo nastupuje na
stretnutie s menším počtom hráčov ako 11.

a v zápise o stretnutí musí byť uvedený na prvom mieste. Neplatí to, keď družstvo nastupuje na stretnutie
s menším počtom hráčov ako 11.

a v zápise o stretnutí musí byť uvedený na prvom mieste. Platí to aj vtedy, keď družstvo nastupuje na
stretnutie s menším počtom hráčov ako 11.

280. Brankár stojaci vo vnútri vlastného pokutového územia hodí loptu nadmernou silou do súpera
stojaceho na bránkovej čiare mimo pokutového územia. Rozhodca:

nariadi PK a brankára vylúči z hry.

nariadi PVK a brankára vylúči z hry.

brankára vylúči z hry a na hru nadviaže NVK z miesta, kde brankár hodil loptu do súpera.

281. Za člena realizačného tímu je považovaný:

masér.

hlavný usporiadateľ.

divák.

282. Za člena realizačného tímu nie je považovaný:

asistent trénera.

lekár družstva.

hlavný usporiadateľ.

283. Zápas zahájil oddielový rozhodca z dôvodu, že delegovaný rozhodca sa nedostavil na stretnutie.
Iný kvalifikovaný rozhodca, ktorý sa dostavil v 42. min po ÚHČ:
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môže prevziať vedenie stretnutia, ale len po predchádzajúcom súhlase od príslušnej KR.

musí prevziať vedenie stretnutia.

nesmie prevziať vedenie stretnutia (môže už byť len asistent rozhodcu).

284. Bránka:

Vonkajšie strany bránkových žrdí sú od seba vzdialené 7,32 m a spojené sú vodorovným brvnom, ktorého
spodný okraj je 2,44 m nad zemou.

Vnútorné strany bránkových žrdí sú od seba vzdialené 7,32 m a spojené sú vodorovným brvnom, ktorého
spodný okraj je 2,44 m nad zemou.

Vnútorné strany bránkových žrdí sú od seba vzdialené 7,32 m a spojené sú vodorovným brvnom, ktorého
vrchný okraj je 2,44 m nad zemou.

Vonkajšie strany bránkových žrdí sú od seba vzdialené 7,32 m a spojené sú vodorovným brvnom, ktorého
vrchný okraj je 2,44 m nad zemou.

285. Technická zóna sa rozprestiera:

1 m na obidve strany od lavičiek náhradníkov a siaha do vzdialenosti 1 m od postrannej čiary.

0,5 m na obidve strany od lavičiek náhradníkov a siaha do vzdialenosti 1 m od postrannej čiary.

1 m na obidve strany od lavičiek náhradníkov a siaha do vzdialenosti 0,5 m od postrannej čiary.

0,5 m na obidve strany od lavičiek náhradníkov a siaha do vzdialenosti 0,5 m od postrannej čiary.

286. Na každom konci stredovej čiary môže byť umiestnená zástavka:

vo vzdialenosti najmenej 1 m mimo postrannej čiary.

vo vzdialenosti najmenej 1,5 m mimo postrannej čiary.

vo vzdialenosti najmenej 2 m mimo postrannej čiary.

287. Medzi schválené „postupy na určenie výsledku stretnutia“ nepatrí:

kopy zo značky pokutového kopu.

pokutové kopy.

predĺžený hrací čas o 2 rovnaké časové úseky.

spôsob počítania dosiahnutých gólov.

288. V každom rohu hracej plochy musí byť umiestnená:

zástavka na žrdi minimálne 1 m vysokej s tupým zakončením.

zástavka na žrdi minimálne 1,3 m vysokej s tupým zakončením.
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zástavka na žrdi minimálne 1,5 m vysokej s tupým zakončením.

289. Rohové územie je definované tak, že okolo každej rohovej zástavky sa na hracej ploche:

vyznačí štvrťkruh s polomerom 0,5 m.

vyznačí štvrťkruh s polomerom 1,5 m.

vyznačí štvrťkruh s polomerom 1 m.

290. V terminológii Pravidiel futbalu nazývaný pokutový oblúk sa na hracej ploche vyznačí:

od stredu značky pokutového kopu mimo pokutového územia

od vnútornej strany značky pokutového kopu mimo pokutového územia

od vonkajšej strany značky pokutového kopu mimo pokutového územia

291. V terminológii Pravidiel futbalu nazývaný pokutový oblúk sa:

od stredu každej značky pokutového kopu mimo pokutového územia vyznačí ako oblúk s polomerom 9,15
m.

od stredu každej značky pokutového kopu mimo pokutového územia vyznačí ako oblúk s polomerom 10
m.

od stredu každej značky pokutového kopu mimo pokutového územia vyznačí ako oblúk s polomerom 11 m.

292. Vo vnútri každého pokutového územia:

je vo vzdialenosti 10 m od stredu bránkovej čiary a od jej vonkajšieho okraja je vyznačená smerom do
hracej plochy značka pokutového kopu.

je vo vzdialenosti 11 m od stredu bránkovej čiary a od jej vnútorného okraja je vyznačená smerom mimo
hracej plochy značka pokutového kopu.

je vo vzdialenosti 11 m od stredu bránkovej čiary a od jej vonkajšieho okraja je vyznačená smerom do
hracej plochy značka pokutového kopu.

je vo vzdialenosti 10 m od stredu bránkovej čiary a od jej vnútorného okraja je vyznačená smerom mimo
hracej plochy značka pokutového kopu.

293. Pokutové územie:

Od vnútornej strany každej žrde, smerom k rohovému územiu, vo vzdialenosti 16,5 m, sú z vonkajšej
strany bránkovej čiary, smerom do vnútra hracej plochy vyznačené kolmo na bránkovú čiaru 16,5 m dlhé čiary.
Konce oboch čiar sú spojené čiarou rovnobežnou s bránkovou čiarou. Takto ohraničená plocha sa nazýva
pokutové územie.

Od vnútornej strany každej žrde, smerom k rohovému územiu, vo vzdialenosti 16,5 m, sú z vonkajšej
strany bránkovej čiary, smerom mimo hracej plochy vyznačené kolmo na bránkovú čiaru 16,5 m dlhé čiary.
Konce oboch čiar sú spojené čiarou rovnobežnou s bránkovou čiarou. Takto ohraničená plocha sa nazýva
pokutové územie.
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Od vonkajšej strany každej žrde, smerom k rohovému územiu, vo vzdialenosti 16,5 m, sú z vnútornej
strany bránkovej čiary, smerom mimo hracej plochy vyznačené kolmo na bránkovú čiaru 16,5 m dlhé čiary.
Konce oboch čiar sú spojené čiarou rovnobežnou s bránkovou čiarou. Takto ohraničená plocha sa nazýva
pokutové územie.

294. Bránkové územie:

Od vnútornej strany každej žrde, smerom k rohovému územiu, vo vzdialenosti 5,5 m, sú z vonkajšej strany
bránkovej čiary, smerom do vnútra hracej plochy vyznačené kolmo na bránkovú čiaru 5,5 m dlhé čiary. Konce
oboch čiar sú spojené čiarou rovnobežnou s bránkovou čiarou. Takto ohraničená plocha sa nazýva bránkové
územie.

Od vnútornej strany každej žrde, smerom k rohovému územiu, vo vzdialenosti 5,5 m, sú z vonkajšej strany
bránkovej čiary, smerom mimo hracej plochy vyznačené kolmo na bránkovú čiaru 5,5 m dlhé čiary. Konce oboch
čiar sú spojené čiarou rovnobežnou s bránkovou čiarou. Takto ohraničená plocha sa nazýva bránkové územie.

Od vonkajšej strany každej žrde, smerom k rohovému územiu, vo vzdialenosti 5,5 m, sú z vnútornej strany
bránkovej čiary, smerom mimo hracej plochy vyznačené kolmo na bránkovú čiaru 5,5 m dlhé čiary. Konce oboch
čiar sú spojené čiarou rovnobežnou s bránkovou čiarou. Takto ohraničená plocha sa nazýva bránkové územie.

295. Maximálna dĺžka bránkovej čiary pre medzinárodné stretnutia nesmie byť dlhšia ako:

45 m.

64 m.

75 m.

296. Minimálna dĺžka bránkovej čiary pre medzinárodné stretnutia musí byť:

45 m.

64 m.

75 m.

297. Maximálna dĺžka postrannej čiary pre medzinárodné stretnutia nesmie byť dlhšia ako:

100 m.

110 m.

120 m.

298. Minimálna dĺžka postrannej čiary pre medzinárodné stretnutia musí byť:

100 m.

110 m.

120 m.

299. Maximálna dĺžka bránkovej čiary nesmie byť dlhšia ako:
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45 m.

90 m.

120 m.

300. Minimálna dĺžka bránkovej čiary musí byť:

45 m.

90 m.

120 m.

301. Maximálna dĺžka postrannej čiary nesmie byť dlhšia ako:

100 m.

110 m.

120 m.

302. Minimálna dĺžka postrannej čiary musí byť:

45 m.

90 m.

120 m.

303. Bránková čiara musí byť v pomere ku postrannej čiare:

dlhšia.

rovnaká.

kratšia.

304. Mimo hracej plochy sa vyznačujú značky, čiary kolmé na bránkové alebo postranné čiary, vo
vzdialenosti 9,15 m od:

bránkového územia.

pokutového územia.

rohového oblúka.

305. Bránkové čiary musia mať rovnakú šírku ako bránkové žrde a:

rohová zástavka.

brvno bránky.
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stredová zástavka.

306. Všetky čiary musia mať rovnakú šírku, ktorá nesmie presiahnuť:

10 cm.

11 cm.

12 cm.

307. Stredová značka označuje stred stredovej čiary. Okolo nej je vyznačený stredový kruh s
polomerom:

5,5 metra.

9,15 metra.

11 metrov.

308. Dve kratšie čiary ohraničujúce hraciu plochu sa nazývajú:

pomedzné čiary.

postranné čiary.

bránkové čiary.

309. Dve dlhšie čiary ohraničujúce hraciu plochu sa nazývajú:

bočné čiary.

bránkové čiary.

postranné čiary.

310. Hracia plocha musí byť vyznačená:

prerušovanými čiarami, ktorých vyhotovenie nesmie byť nebezpečné.

neprerušovanými čiarami, ktorých vyhotovenie smie byť nebezpečné.

neprerušovanými čiarami, ktorých vyhotovenie nesmie byť nebezpečné.

311. Hracia plocha musí mať tvar:

štvorca.

obdĺžnika.

lichobežníka.

312. Farba umelých hracích povrchov musí byť:
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biela.

modrá.

zelená.

313. Hráči nebudú disciplinárne potrestaní, ak ktorýkoľvek hráč si vymení miesto s brankárom a
rozhodca:

bude o výmene vopred informovaný a výmena sa uskutoční v čase, keď je hra prerušená.

bude o výmene vopred informovaný a výmena sa uskutoční hoci aj v čase, keď je lopta v hre.

nebude o výmene vopred informovaný, ale výmena sa uskutoční v čase, keď je hra prerušená.

314. Autorite rozhodcu, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli nasadení do hry:

nepodliehajú ani náhradníci a ani už vystriedaní hráči.

podliehajú iba náhradníci a nepodliehajú už vystriedaní hráči.

podliehajú náhradníci a aj už všetci vystriedaní hráči.

315. V prípravných stretnutiach národných „A“ družstiev smie byť nominovaných:

maximálne dvanásť (12) náhradníkov, z ktorých môžu byť do hry nasadení maximálne traja (3) náhradníci.

maximálne dvanásť (12) náhradníkov, z ktorých môže byť do hry nasadených maximálne päť (5)
náhradníkov.

maximálne dvanásť (12) náhradníkov, z ktorých môže byť do hry nasadených maximálne šesť (6)
náhradníkov.

316. Hra sa nemôže začať alebo sa nemôže v nej pokračovať, ak ktorékoľvek družstvo pozostáva z:

menšieho počtu hráčov ako osem (8).

menšieho počtu hráčov ako sedem (7).

menšieho počtu hráčov ako šesť (6).

317. V čase, keď bola lopta v hre a nachádzala sa v PÚ hosťujúceho družstva, dostala sa na hraciu
plochu ďalšia lopta, ktorá ovplyvnila hru, a ktorú úmyselne hodil do HP hráč domáceho družstva, ktorý
sa v tom čase zdržiaval mimo HP z dôvodu úpravy výstroja. Rozhodca musí hru prerušiť a dať ďalšiu
loptu odstrániť. Rozhodca:

na hru nadviaže rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry.

nariadi NVK v prospech hosťujúceho družstva.

nariadi PVK v prospech hosťujúceho družstva.

318. V čase, keď bola lopta v hre a nachádzala sa v PÚ hosťujúceho družstva , dostala sa na hraciu
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plochu ďalšia lopta, ktorú úmyselne kopol do HP člen realizačného tímu hostí, a ktorá ovplyvnila hru.
Rozhodca musí hru prerušiť a dať ďalšiu loptu odstrániť. Rozhodca:

na hru nadviaže rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry.

nariadi PK v prospech domáceho družstva.

nariadi NVK v prospech domáceho družstva.

319. V čase, keď bola lopta v hre a nachádzala sa v PÚ hosťujúceho družstva, dostala sa na hraciu
plochu ďalšia lopta, ktorú úmyselne hodil do HP divák zo sektoru hostí, a ktorá ovplyvnila hru.
Rozhodca musí hru prerušiť a dať ďalšiu loptu odstrániť. Rozhodca:

na hru nadviaže rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry.

nariadi PK v prospech domáceho družstva.

nariadi NVK v prospech domáceho družstva.

320. V čase, keď lopta bola v hre, kapitán útočiaceho družstva upozornil rozhodcu, že lopta je
poškodená a nie je spôsobilá k hre. Ak rozhodca prerušil hru z tohto dôvodu a zistil že lopta je
nespôsobilá k hre, nariadil ju vymeniť a na hru nadviazal:

NVK v prospech útočiaceho družstva.

PVK v prospech útočiaceho družstva.

rozhodcovskou loptou na mieste, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry.

321. Hráč vykonávajúci kop z rohu nesprávne položí loptu mimo rohového územia načo ho upozorní
AR. Následne počas premiestňovania lopty do rohového územia hráč zistí, že lopta je prasknutá alebo
poškodená, čo potvrdí aj AR. Rozhodca nariadi vymeniť loptu a na hru nadviaže:

kopom od brány.

kopom z rohu.

NVK v prospech brániaceho družstva z rohového územia.

322. Potom čo identifikovaný hráč správne vykonal pokutový kop, lopta praskla ešte predtým, ako sa
jej dotkol iný hráč a taktiež predtým, ako narazila na bránkové brvno či bránkovú žrď. Rozhodca:

nariadi kop od brány.

nariadi NVK v prospech brániaceho družstva zo značky PK.

nariadi pokutový kop opakovať.

323. Ak sa lopta poškodí v priebehu hry a rozhodca hru preruší, dá loptu vymeniť a na hru znova
nadviaže:

PVK v prospech brániaceho družstva.

PVK v prospech družstva, ktorého hráč posledný zahral loptou.

Pavol Gresko

Pavol Gresko

Pavol Gresko

Pavol Gresko

Pavol Gresko



30.4.20 20:30Sportnet TESTOVANIE Admin

Stránka 62 z 103https://testovanie.sportnet.online/userspace/KRSFZ/questions-print?tags=&q=&offset=0&limit=555&withAnswers=false

rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa pôvodná lopta poškodila.

324. Lopta má mať tlak, ktorý:

je menší ako 0,6 atmosféry, merané na úrovni hladiny mora.

je väčší ako 1,1 atmosféry, merané na úrovni hladiny mora.

sa rovná 0,6 – 1,1 atmosféry, merané na úrovni hladiny mora.

325. Lopta nemá mať na začiatku stretnutia:

hmotnosť väčšiu ako 450 g.

hmotnosť menšiu ako 410 g.

obidve uvedené možnosti sú správne.

326. Lopta:

nesmie mať obvod menší ako 70 cm.

nesmie mať obvod menší ako 72 cm.

nesmie mať obvod väčší ako 70 cm

327. Ak sa rovnakého priestupku dopustili hráči oboch súperiacich družstiev:

Ak rozhodca preruší hru tak nadviaže na hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde sa lopta nachádzala v
čase prerušenia hry. Ak bola lopta v čase prerušenia hry v bránkovom území, nechá rozhodca loptu padnúť na
zem na čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde bola
lopta v okamihu prerušenia hry.

Rozhodca nepreruší hru a nechá v nej pokračovať.

Obe možnosti sú správne.

328. Kontrolou výstroja hráčov môže rozhodca poveriť niektorého z ostatných rozhodcov. Za riadne
vykonanie kontroly a prijatie prípadných opatrení zodpovedá v konečnom dôsledku:

rozhodca.

asistent rozhodcu.

náhradný rozhodca.

329. Dohodu o náhradnom termíne neodohraného/nedohraného stretnutia:

odsúhlasujú kapitáni družstiev v Zápise o stretnutí (bez podpisov).

potvrdzujú kapitáni družstiev v Zápise o stretnutí svojím podpisom.
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nepotvrdzujú kapitáni družstiev v Zápise o stretnutí svojím podpisom.

330. Príslušnosť k družstvu pri hlavnom usporiadateľovi sa:

uvádza v Súpiske družstva.

uvádza v Zápise o stretnutí.

neuvádza v Zápise o stretnutí.

331. Asistent rozhodcu signalizuje priestupok voči Pravidlu 12 iba v situáciách, keď usúdi, že
rozhodca ho nemohol vidieť, prípadne na priestupok nereagoval, alebo v situáciách, keď rozhodca
rozhodol evidentne nesprávne. Konečné rozhodnutie v takomto prípade prináleží:

náhradnému rozhodcovi.

asistentovi rozhodcu.

rozhodcovi stretnutia.

332. Hanlivé výroky na adresu jedného z ostatných rozhodcov sa posudzujú:

ako nešportové správanie.

ako hrubé nešportové správanie.

rovnako ako hanlivé výroky na adresu rozhodcu.

333. Pri vykonávaní kopov zo značky pokutového kopu klesne po vylúčení hráča v jednom družstve
počet hráčov na 7.

Rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

Rozhodca nechá vylúčeného hráča vykonať kop zo značky pokutového kopu aj v ďalšej sérii.

Rozhodca musí nechať pokračovať vo vykonávaní ďalších kopov zo značky pokutového kopu.

334. Pri vykonávaní kopov zo značky pokutového kopu:

Pravidlá futbalu definujú povinnosti ostatných rozhodcov.

Pravidlá futbalu nešpecifikujú povinnosti ostatných rozhodcov.

Delegát stretnutia definuje povinnosti ostatných rozhodcov.

335. Z dôvodu, že všetci oprávnení hráči sa nedostavili k vykonaniu kopov zo značky pokutového
kopu:

Rozhodca je oprávnený predčasne ukončiť pohárové stretnutie.

Rozhodca nie je oprávnený predčasne ukončiť pohárové stretnutie.

Rozhodca určí víťaza žrebom mincou.
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336. Počas vykonávania kopov zo značky pokutového kopu sa tréneri družstiev:

musia zdržiavať na hracej ploche.

môžu zdržiavať na hracej ploche.

nemôžu zdržiavať na hracej ploche.

337. V pohárovom stretnutí sa o víťazovi má rozhodnúť z kopov zo značky pokutového kopu.

Rozhodca musí vždy vylosovať mincou bránku, na ktorú sa budú kopy zo značky pokutového kopu
vykonávať.

Pokutové územie, v ktorom kopy prebiehajú, môže byť zamenené, ak sa jeho bránka alebo povrch hracej
plochy v ňom stanú nespôsobilé pre ich vykonanie alebo aj z bezpečnostného hľadiska.

Kapitáni družstiev sa dohodnú, v ktorom pokutovom území sa budú kopy zo značky pokutového kopu
vykonávať.

338. Hráč, ktorý stojí mimo hracej plochy vystrčí svoju nohu do hracej plochy a zasiahne loptu na
hracej ploche.

Rozhodca to považuje za vstup na hraciu plochu.

Rozhodca to nepovažuje za vstup na hraciu plochu.

Rozhodca to považuje za začiatok striedania.

339. Doplňujúci hráči sa podľa Pravidiel futbalu považujú za:

divákov.

osoby zúčastnené na hre.

osoby nezúčastnené na hre.

340. Vystriedaný hráč sa považuje za:

osobu na hre zúčastnenú.

osobu na hre nezúčastnenú.

diváka.

341. Minimálny počet hráčov v družstve je:

6

7

8
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342. Pri hráčovi, ktorý nebol prítomný pred stretnutím, prípadne v polčasovej prestávke a v druhom
polčase strieda, je možné požiadať o konfrontáciu:

aj pred jeho vstupom do hry.

až po jeho vstupe na hraciu plochu.

aj po skončení stretnutia.

343. Výstroj hráčov pred vstupom na hraciu plochu:

musí byť skontrolovaný.

nemusí byť skontrolovaný.

musí byť skontrolovaný, ale len v mládežníckych kategóriách.

344. Pravidlá futbalu definujú, že lopta:

nemusí byť guľatá.

nesmie byť guľatá.

musí byť guľatá.

345. Na základe upozornenia kapitána družstva je rozhodca povinný skontrolovať loptu, či zodpovedá
ustanoveniam Pravidla 2. Kontrolu lopty vykoná:

po skončení stretnutia.

v neprerušenej hre.

v prerušenej hre.

346. O spôsobilosti hracej plochy na hru rozhoduje:

Delegát stretnutia.

Hlavný usporiadateľ.

Rozhodca stretnutia.

347. Ak je po zahratí voľného kopu lopta v hre a hráč, ktorý ho zahrával sa dotkne rukou znovu lopty
skôr ako ňou zahral iný hráč, rozhodca nariadi:

priamy voľný kop alebo pokutový kop, ak zahral rukou vo vlastnom pokutovom území.

nepriamy voľný kop.

rozhodcovskú loptu z miesta, kde hráč zahral druhýkrát s loptou.

348. Lopta určená ku hre v čase polčasovej prestávky:

Pavol Gresko

Pavol Gresko

Dominika Krizova


Dominika Krizova


Dominika Krizova


Dominika Krizova




30.4.20 20:30Sportnet TESTOVANIE Admin

Stránka 66 z 103https://testovanie.sportnet.online/userspace/KRSFZ/questions-print?tags=&q=&offset=0&limit=555&withAnswers=false

musí byť pod dohľadom rozhodcu.

nemusí byť pod dohľadom rozhodcu.

musí byť pod dohľadom hlavného usporiadateľa.

349. Ak je po zahratí voľného kopu lopta v hre a hráč, ktorý ho zahrával sa dotkne nohou znovu lopty
skôr, ako ňou zahral iný hráč, rozhodca nariadi:

priamy voľný kop.

nepriamy voľný kop.

rozhodcovskú loptu z miesta, kde hráč zahral druhýkrát s loptou.

350. Pred začiatkom stretnutia, ale už po odovzdaní (uzavretí) zápisu o stretnutí rozhodcovi požiada
družstvo rozhodcu o zmenu náhradníka, ktorý sa im zranil na rozcvičke, a ktorého chcú doplniť ďalším
náhradníkom.

Rozhodca to nepovolí.

Rozhodca to povolí.

Rozhodca to povolí, ale náhradník musí byť z pred sezónou schválenej súpisky družstva.

351. Brankár sa môže osviežiť taktiež pri svojej bránkovej čiare. Fľaše s nápojmi môže mať
umiestnené:

v priestore svojej bránky na hracej ploche tak, aby nemohli ovplyvniť hru.

v priestore svojej bránky mimo hracej plochy tak, aby mohli ovplyvniť hru.

v priestore svojej bránky mimo hracej plochy tak, aby nemohli ovplyvniť hru.

352. Hráčom je povolené v priebehu stretnutia občerstvovať sa nápojmi, ale iba v čase:

keď je lopta v hre.

keď je lopta mimo hry.

aj počas hry, ale aj počas jej prerušenia.

353. Fľaše s nápojmi na občerstvenie musia byť z plastickej hmoty a v priebehu stretnutia musia byť
umiestnené:

minimálne 2 m od postrannej čiary.

v šatni príslušného družstva.

v technickej zóne príslušného družstva.

354. V priebehu 2. polčasu sa hráči:
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môžu občerstviť nápojom.

nemôžu občerstviť nápojom.

môžu občerstviť nápojom, ale len v čase keď je lopta v hre.

355. Hráči vylúčení z hry sa považujú podľa Pravidiel futbalu za:

príslušníkov družstva.

divákov.

osoby na hre nezúčastnené.

356. Pokiaľ po dosiahnutí gólu a po následnom nadviazaní na hru rozhodca zistí, že v okamihu
dosiahnutia gólu sa na hracej ploche nachádzala ďalšia osoba:

môže gól odvolať, ak to bola osoba z družstva, ktoré dosiahlo gól.

musí gól odvolať.

už nemôže gól odvolať.

357. Pokiaľ po dosiahnutí gólu, ale pred nadviazaním na hru rozhodca zistí, že v okamihu dosiahnutia
gólu sa na hracej ploche nachádzala ďalšia osoba, tak gól uzná, pokiaľ ďalšou osobou:

bol hráč, náhradník, vystriedaný, vylúčený hráč alebo člen realizačného tímu družstva, ktoré dosiahlo gól.

bol hráč, náhradník, vystriedaný, vylúčený hráč alebo člen realizačného tímu družstva, ktoré dostalo gól.

bola cudzia osoba, ktorá ovplyvnila hru.

358. Pokiaľ po dosiahnutí gólu, ale pred nadviazaním na hru rozhodca zistí, že v okamihu dosiahnutia
gólu sa na hracej ploche nachádzala ďalšia osoba, tak gól neuzná, pokiaľ ďalšou osobou bol:

hráč, náhradník, vystriedaný, vylúčený hráč alebo člen realizačného tímu družstva, ktoré dostalo gól.
Nadviazanie na hru je vykonané priamym voľným kopom z miesta, kde sa v tom okamihu nachádzala ďalšia
osoba.

hráč, náhradník, vystriedaný, vylúčený hráč alebo člen realizačného tímu družstva, ktoré dosiahlo gól.
Nadviazanie na hru je vykonané priamym voľným kopom z miesta, kde sa v tom okamihu nachádzala ďalšia
osoba.

hráč, náhradník, vystriedaný, vylúčený hráč alebo člen realizačného tímu družstva, ktoré dosiahlo gól.
Nadviazanie na hru je vykonané nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa v tom okamihu nachádzala ďalšia
osoba.

359. Hráč, ktorý opustí hraciu plochu za postrannú alebo bránkovú čiaru v rámci obrannej alebo
útočnej akcie, sa:

dopúšťa priestupku bez nutnosti udelenia OT.

dopúšťa priestupku a rozhodca ho napomenie (ukáže mu ŽK).
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nedopúšťa priestupku.

360. Ak hráč mimo hracej plochy, ktorý žiada rozhodcu o súhlas na vrátenie sa na hraciu plochu, sa
na ňu vráti bez súhlasu rozhodcu a rozhodca z tohto dôvodu preruší hru, musí na ňu nadviazať:

nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola hra ovplyvnená, alebo priamym voľným kopom z miesta, kde
bola lopta v okamihu prerušenia hry, ak nedošlo k jej ovplyvneniu.

nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola hra ovplyvnená, alebo rozhodcovskou loptou z miesta, kde
bola lopta v okamihu prerušenia hry, ak nedošlo k jej ovplyvneniu.

priamym voľným kopom z miesta, kde bola hra ovplyvnená, alebo nepriamym voľným kopom z miesta, kde
bola lopta v okamihu prerušenia hry, ak nedošlo k jej ovplyvneniu.

361. Ak hráč mimo hracej plochy, ktorý žiada rozhodcu o súhlas na vrátenie sa na hraciu plochu, sa
na ňu vráti bez súhlasu rozhodcu, tento musí prerušiť hru.

Nemusí tak urobiť ihneď, pokiaľ hráč neovplyvní hru, alebo rozhodcu, alebo pokiaľ rozhodca uplatní
výhodu v hre a musí hráča napomenúť za vstup na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu.

Musí tak urobiť ihneď, aj keď hráč neovplyvní hru, alebo rozhodcu, alebo pokiaľ rozhodca neuplatní
výhodu v hre a musí hráča napomenúť za vstup na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu.

Musí tak urobiť ihneď, aj keď hráč neovplyvní hru, alebo rozhodcu, alebo pokiaľ rozhodca neuplatní
výhodu v hre a musí hráča vylúčiť z hry za vstup na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu.

362. Ak ovplyvní hru cudzia osoba, rozhodca:

nariadi priamy voľný kop alebo pokutový kop.

nepriamy voľný kop.

nadviaže na hru rozhodcovskou loptou.

363. Ak ovplyvní hru člen realizačného tímu, náhradník, vystriedaný alebo vylúčený hráč, rozhodca
nariadi:

priamy voľný kop alebo pokutový kop.

nepriamy voľný kop.

rozhodcovskú loptu.

364. Hráč, ktorý sa dopustil priestupku, za ktorý sa vylučuje z hry po začiatku stretnutia:

smie byť nahradený náhradníkom, počet náhradníkov z tohto dôvodu nemôže byť doplnený, počet
povolených striedaní sa neznižuje.

smie byť nahradený náhradníkom, počet náhradníkov z tohto dôvodu nemôže byť doplnený, počet
povolených striedaní sa znižuje.

nesmie byť nahradený náhradníkom.
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365. Hráč, ktorý sa dopustil priestupku, za ktorý sa vylučuje z hry po odovzdaní zápisu o stretnutí
rozhodcovi, ale pred začiatkom stretnutia:

môže byť nahradený náhradníkom, počet náhradníkov z tohto dôvodu môže byť doplnený, počet
povolených striedaní sa neznižuje.

môže byť nahradený náhradníkom, počet náhradníkov z tohto dôvodu nemôže byť doplnený, počet
povolených striedaní sa neznižuje.

nemôže byť nahradený náhradníkom, počet náhradníkov z tohto dôvodu nemôže byť doplnený, počet
povolených striedaní sa neznižuje.

366. Hráč, ktorý sa dopustil priestupku, za ktorý sa vylučuje z hry pred odovzdaním zápisu o stretnutí
rozhodcovi:

smie byť uvedený v zápise o stretnutí v akejkoľvek funkcii.

nesmie byť uvedený v zápise o stretnutí ako hráč, ale smie byť uvedený v akejkoľvek inej funkcii.

nesmie byť uvedený v zápise o stretnutí v akejkoľvek funkcii.

367. Ak sa striedanie uskutoční v polčasovej prestávke alebo pred predĺžením hry k určeniu víťaza
stretnutia, musí byť procedúra ukončená pred opätovným otvorením hry. Ak rozhodca nie je o tomto
striedaní informovaný:

hráč môže pokračovať v hre bez udelenia disciplinárnej sankcie, pričom táto skutočnosť bude oznámená
príslušnému riadiacemu orgánu.

hráč nemôže pokračovať v hre a bude napomenutý (rozhodca mu ukáže ŽK), pričom táto skutočnosť bude
oznámená príslušnému riadiacemu orgánu.

hráč môže pokračovať v hre, ale bude napomenutý (rozhodca mu ukáže ŽK), pričom táto skutočnosť bude
oznámená príslušnému riadiacemu orgánu.

368. Ak náhradník nastúpi v stretnutí miesto pôvodne nahláseného hráča na začiatku stretnutia a
rozhodca o tejto výmene nie je informovaný tak:

pôvodne nahlásený hráč sa môže stať nahláseným náhradníkom a počet striedaní je redukovaný.

pôvodne nahlásený hráč sa môže stať nahláseným náhradníkom a počet striedaní nie je redukovaný.

pôvodne nahlásený hráč sa nemôže stať nahláseným náhradníkom a počet striedaní nie je redukovaný.

369. Ak náhradník nastúpi v stretnutí miesto pôvodne nahláseného hráča na začiatku stretnutia a
rozhodca o tejto výmene nie je informovaný tak:

disciplinárne opatrenie voči nahlásenému náhradníkovi nebude prijaté.

nahlásený náhradník bude napomenutý (rozhodca mu ukáže ŽK).

nahlásený náhradník bude po výkope vylúčený z hry (rozhodca mu ukáže ČK).

370. Ak náhradník nastúpi v stretnutí miesto pôvodne nahláseného hráča na začiatku stretnutia a
rozhodca o tejto výmene nie je informovaný:
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rozhodca neumožní nahlásenému náhradníkovi pokračovať v hre.

rozhodca neumožní nahlásenému náhradníkovi pokračovať v hre a náhradníka napomenie (ukáže mu ŽK).

rozhodca umožní nahlásenému náhradníkovi pokračovať v hre.

371. Pri zahrávaní kopov na bránku zo značky pokutového kopu v pohárovom stretnutí z dôvodu
silnej víchrice a pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok nie je možné vykonať 4. a 5.
kolo kopov na bránku zo značky pokutového kopu. Rozhodca:

určí víťaza stretnutia podľa aktuálneho skóre ( pokiaľ obidve družstvá vykonali rovnaký počet kopov).

stretnutie predčasne ukončí, podá podrobnú správu dôvodov riadiacemu orgánu súťaže, o ďalšom
postupe rozhodne riadiaci orgán súťaže.

stretnutie ukončí predčasne a vykoná za účasti zástupcov oboch klubov a kapitánov žrebovanie mincou,
ktoré určí víťaza stretnutia a to ešte na HP.

stretnutie predčasne ukončí a vykoná žrebovanie o určenie víťaza v kabíne rozhodcov.

372. Pri vykonávaní PK, ešte pred zahratím lopty vbehol do PÚ spoluhráč hráča vykonávajúceho PK.
Rozhodca nechal PK vykonať a brankár vyrazil loptu na roh. Rozhodca:

musí nechať PK opakovať.

nariadi kop z rohu a vinníka napomenie ŽK.

nariadil NVK.

nariadil NVK a vinníka napomenie ŽK (lebo nebol dosiahnutý gól).

373. Používanie chráničov holení je povinné:

Vo všetkých kategóriách bez výnimky.

Len v stretnutiach mládeže.

V kategóriách žiactva a mladšieho dorastu.

Len v kategóriách, ktoré sú určené v príslušnom Rozpise súťaží.

374. V strede HP hráč vrazil v súboji o loptu zozadu ramenom do súperovej lopatky nie prudkým ani
násilným spôsobom. Rozhodca:

Prerušil hru a nariadil PVK.

Prerušil hru a nariadil NVK.

Neprerušil hru, nedošlo k priestupku voči Pravidlám futbalu.

Prerušil hru iba v prípade, ak napadnutý hráč spadol a zranil sa, nadviazal na hru PVK.

375. Obranca v neprerušenej hre prihral loptu nohou na hlavu svojmu spoluhráčovi a ten ju nahral
hlavou brankárovi, ktorý ju chytil pevne do rúk. Rozhodca:
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Nechal pokračovať v hre, nedošlo k priestupku voči Pravidlám futbalu.

Počkal, kým brankár nechytil loptu rukou, potom prerušil hru a nariadil NVK.

Prerušil hru a hráča, ktorý zahral nohou napomenul ŽK a nariadi NVK z miest, kde tento hráč stál (NS –
snaha obísť znenie Pravidiel futbalu).

Prerušil hru, brankára napomenul ŽK a nariadil NVK z miesta, kde stál brankár.

376. Hráč vykonávajúci PK zahral loptu dozadu, pričom ňou zahral jeho spoluhráč, ktorý v momente
zahrania lopty neporušil Pravidlo 14 o postavení hráča. Rozhodca:

Ihneď prerušil hru a nechal PK opakovať (bez OT).

Ihneď prerušil hru, napomenul hráča vykonávajúceho PK žltou kartou a nechal PK opakovať.

Počkal na dokončenie akcie PK a ak bol dosiahnutý gól, nechá PK opakovať.

Ihneď prerušil hru a nariadil NVK v prospech brániaceho družstva z pokutovej značky.

377. V čase, kedy bola lopta v hre, vbehol náhradník na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu a v
priestore pred technickou zónou jeho družstva držal zakázaným spôsobom súpera rukami. Rozhodca
preto prerušil hru, udelil vinníkovi príslušnú disciplinárnu sankciu a na hru nadviazal:

NVK v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry.

NVK z miesta, kde náhradník prekročil postrannú čiaru.

PVK z miesta priestupku (zakázaného držania).

PVK z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

378. Vystriedaný hráč vstúpil v neprerušenej hre na hraciu plochu v blízkosti postrannej čiary a tam
udrel protihráča riskantným spôsobom v čase, keď bola lopta v hre v PÚ družstva hostí. Rozhodca
prerušil hru a:

Vystriedaného hráča napomenul ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu a druhú ŽK (následne po 2.
ŽK aj ČK) za udretie protihráča riskantným spôsobom a nadviazal na hru PVK z miesta priestupku.

Vystriedanému hráčovi udelil ČK za udretie a na hru nadviazal PVK z postrannej čiary (v najbližšom bode
k miestu priestupku).

Vystriedaného hráča napomenul ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu a udelil mu 2. ŽK/ČK za
udretie protihráča riskantným spôsobom, a nadviazal na hru PVK.

Vystriedanému hráčovi udelil ČK za HNS, vykázal ho z HP a na hru nadviazal RL v mieste, kde bola lopta
v okamihu prerušenia hry.

379. Hráč, ktorý v neprerušenej hre pokrikovaním na hracej ploche prejavil nesúhlas s rozhodnutím
rozhodcu, musí byť potrestaný:

Udelením ŽK, pričom na hru bude nadviazané NVK z miesta priestupku.

NVK, pričom môže byť aj napomenutý podľa okolností a zváženia rozhodcu.
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Udelením ČK, pričom na hru bude nadviazané NVK z miesta, kde sa nachádzal vinník.

NVK z miesta, kde sa nachádzala lopta v momente prerušenia hry a vinník musí byť vylúčený ČK.

380. Kedy musí dať rozhodca povinne signál píšťalkou pre pokračovanie v hre?

Pri kope z rohu.

Pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary.

Pri výkope.

Pri rozhodcovskej lopte.

381. Hráč odohral vo vlastnom pokutovom území pri obrannom zákroku loptu kolenom smerom k
vlastnému brankárovi. Loptu po dopade na zem brankár viedol najskôr nohou a potom vzal do rúk v
neprerušenej hre skôr, ako sa jej dotkol iný hráč. Rozhodca to posúdil ako:

Dovolený spôsob hry.

Priestupok voči Pravidlám futbalu, nariadi NVK z miesta, kde sa brankár lopty prvý krát dotkol.

Priestupok voči Pravidlám futbalu, nariadi NVK z miesta, kde brankár zahral loptu rukou.

Pokus obísť Pravidlá futbalu, preto nariadil NVK a vinníka napomenul ŽK.

382. Rozhodca gól uzná, ak sa dostane lopta do súperovej bránky priamo :

z výkopu.

z rozhodcovskej lopty.

z vhadzovania lopty spoza postrannej čiary.

z vyhodenia lopty brankárom rukou v neprerušenej hre z vlastného PÚ.

383. Náhradník je ošetrovaný za bránkovou čiarou v blízkosti svojej bránky lekárom svojho družstva.
Tento lekár vbehol v neprerušenej hre do vnútra PÚ a zastavil loptu smerujúcu do prázdnej bránky.
Rozhodca prerušil hru a :

Nariadil PK a lekára napomenul ŽK.

Nariadil NVK a vylúčil lekára ČK z TZ.

Nadviazal hru rozhodcovskou loptou a vylúčil lekára z TZ červenou kartou.

Nariadil PK a lekára vylúči ČK z TZ za predpokladu, že družstvo má v TZ inú osobu schopnú poskytnúť
lekársku pomoc v prípade nutnosti.

384. Rozhodca zistil počas hry, že hráč v súboji o loptu hral bez jedného chrániča holennej kosti,
ktorý mu v predchádzajúcom súboji o loptu vypadol. Ak rozhodca z tohto dôvodu preruší hru :

Hráča napomenie ŽK, vykáže ho z HP k úprave výstroja a nariadi NVK z miesta, kde bola lopta v okamihu
prerušenia hry.
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Hráča vykáže z HP pre uvedenie výstroja do poriadku a na hru nadviaže NVK v mieste, kde bola lopta v
okamihu prerušenia hry.

Hráča vykáže z HP pre uvedenie výstroja do poriadku a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou v mieste,
kde bola lopta v čase prerušenia hry.

Hráča napomenie, vykáže ho z HP a nariadi NVK z miesta, kde sa v čase prerušenia hry nachádzal
previnivší sa hráč.

385. Rozhodca až počas hry zistil, že hráč nastúpil k stretnutiu s tvrdým sadrovým obväzom na
predlaktí. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru a:

Vykázal hráča z HP, podal správu v Zápise o stretnutí, nemôže ho vystriedať náhradník.

Vykázal tohto hráča z HP, pričom sa nesmie zúčastniť na hre, môže ho však vystriedať náhradník v
prípade, že družstvo nevyčerpalo povolený počet striedaní v stretnutí.

Hráča z tohto dôvodu vylúčil z hry ČK, čiže nemôže ho nahradiť iný hráč družstva.

Hráča napomenie ŽK, vykáže ho z HP a podá správu v Zápise o stretnutí.

386. Brankár zahral kop od brány tak, že loptu prihral spoluhráčovi, ktorý stál mimo PÚ, ten mu ju
úmyselne vrátil nohou späť do PÚ, brankár ju chytil do ruky a vykopol do hry. Rozhodca :

Nechal pokračovať v hre, nedošlo k priestupku voči Pravidlám futbalu.

Prerušil hru a nariadil NVK z miesta, kde sa brankár dotkol lopty rukou.

Prerušil hru a nechal kop od brány opakovať.

Prerušil hru, napomenul brankára ŽK a nariadil NVK z miesta, kde sa brankár dotkol lopty.

387. Hráč vykonal vhadzovanie lopty do hry správnym spôsobom ale tak, že lopta po jej vhodení
dopadla na zem skôr, ako sa dostala na hraciu plochu. Rozhodca :

Nechal vhadzovať družstvo súpera z rovnakého miesta.

Nechal vhadzovať družstvo súpera z miesta, kde lopta dopadla na zem.

Nechal vhadzovanie opakovať hráčom toho istého družstva z toho istého miesta.

Nechal pokračovať v hre, pokiaľ sa lopta ihneď potom dostala na hraciu plochu do hry.

388. Rozhodca predĺžil hrací čas 1. polčasu, aby sa mohol vykonať PK. Spoluhráč hráča
vykonávajúceho PK vkročil predčasne do PÚ a brankár loptu vyrazil späť do hracej plochy. Rozhodca :

Napomenul vinníka ŽK a nechal PK opakovať.

Napomenul vinníka ŽK a ukončil 1. polčas.

Ihneď ukončil 1. polčas.

Nechal PK opakovať.
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389. Hráč domáceho družstva, ktorý bol v postavení mimo hry, kopol riskantným spôsobom v PÚ
hráča hostí. Rozhodca po prerušení nadviazal na hru :

NVK v prospech hostí.

PVK v prospech hostí a vinníka vylúčil z hry ČK (priestupok mimo súboja o loptu).

PVK v prospech hostí a vinníka napomenul ŽK.

PK v prospech hostí a vinníka napomenul ŽK.

390. V okamihu vykonávania voľného kopu sa smerom k lopte (k miestu, odkiaľ sa voľný kop
vykonával) predčasne priblížilo viacero brániacich sa hráčov a tým sťažilo vykonanie kopu útočníkovi
súpera. Rozhodca napomenul ŽK :

toho brániaceho hráča, ktorý bol na strane múru najbližšie k bránkovej žrdi.

všetkých hráčov, ktorý skrátili predpísanú vzdialenosť 9,15 m.

toho brániaceho hráča, ktorý stavanie obranného múru organizoval.

toho brániaceho hráča, ktorý predčasne skrátil predpísanú vzdialenosť najviac (bol teda najbližšie k lopte,
teda k miestu, odkiaľ sa voľný kop vykonával).

391. Asistent rozhodcu môže v priebehu stretnutia vstúpiť na hraciu plochu okrem iného dôvodu :

aby skontroloval postavenie lopty pri vykonávaní kopu od bránky.

aby skontroloval postavenie lopty pri vykonávaní pokutového kopu.

v prípade masovej konfrontácie na hracej ploche, aby asistoval rozhodcovi.

aby zaistil vykázanie osôb nezúčastnených na hre z hracej plochy.

392. Pri pohárovom stretnutí sa v zmysle príslušného Rozpisu súťaže malo o víťazovi rozhodnúť
kopmi na bránu zo značky pokutového kopu. Družstvo domácich dohralo stretnutie v dôsledku
vylúčenia jedného obrancu s desiatimi hráčmi. Kopy na bránku bude vykonávať :

10 hráčov z oboch družstiev, rozhodca nemusí byť informovaný o hráčovi hostí, ktorý bol vyradený z
procedúry kopov na bránku zo značky pokutového kopu.

všetci hráči oboch družstiev, ktorí boli v momente skončenia stretnutia na HP, alebo ju dočasne opustili z
oprávneného dôvodu.

10 hráčov z oboch družstiev, rozhodca musí byť informovaný o hráčovi hostí (meno a číslo hráča) ktorý bol
vyradený z procedúry kopov na bránku.

393. Pri vykonávaní pokutového kopu porušil spoluhráč hráča vykonávajúceho PK predpísané
postavenie skôr, ako bola lopta v hre a vbehol do pokutového územia. Rozhodca nechal pokutový kop
vykonať. Hráč nastrelil brvno, od ktorého sa lopta odrazila za bránkovú čiaru mimo priestoru brány.
Rozhodca :

nechal pokutový kop opakovať.

nariadil kop od bránky.
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nariadil NVK z miesta, kde spoluhráč hráča vykonávajúceho PK porušil predpísané postavenie.

394. Rozhodca nariadil opakovať pokutový kop, ktorý bol vykonávaný už nastavenom hracom čase
druhého polčasu a musel k jeho opakovaniu hrací čas opätovne predĺžiť. Opakovaný pokutový kop musí
vykonať :

ten istý hráč, ktorý pokutový kop vykonal predtým.

ktorýkoľvek hráč oprávneného družstva.

ktorýkoľvek hráč oprávneného družstva, s výnimkou brankára.

395. Priamy voľný kop rozhodca nariadi, pokiaľ sa hráč dopustí nasledujúceho priestupku :

bráni súperovi v hre bez fyzického kontaktu.

dopustí sa protestu, používa pohoršujúce urážlivé alebo hanlivé výroky, gestá, alebo sa dopustí iných
verbálnych priestupkov.

dopustí sa iného priestupku, ktorý nie je uvedený v Pravidlách futbalu a za ktorý rozhodca hráča napomína
ŽK alebo vylučuje z hry ČK.

bráni súperovi v pohybe s fyzickým kontaktom.

396. Pri vykonávaní kopov na bránku zo značky pokutového kopu sa vyberie bránka, na ktorú sa
bude kopať nasledovným spôsobom :

rozhodca žrebuje mincou, stranu mince si volí kapitán hostí.

rozhodca žrebuje mincou o tom, na ktorú bránku sa budú kopy vykonávať (pokiaľ tomu nebránia iné
závažné dôvody).

rozhodca určí bránku, na ktorú sa budú kopy vykonávať bez žrebovania.

397. Vhadzujúci hráč vykonal vhadzovanie tak, že z taktických dôvodov vhodil loptu do súpera, aby s
ňou mohol vzápätí opätovne hrať. Nevykonal to zakázaným spôsobom. Rozhodca :

nechal vhadzovanie opakovať.

nechal pokračovať v hre.

hráčovi udelil osobný trest ŽK a na hru nadviazal PVK z miesta , kde došlo k zásahu loptou.

398. Hráč, ktorý stál mimo HP, hodil a trafil kameňom nadmernou silou v čase, keď je lopta v hre,
člena vlastného družstva (lekára), ktorý sa nachádzal mimo HP v technickej zóne. Rozhodca prerušil hru,
hráčovi udelil ČK a na hru nadviazal :

PVK z čiary ohraničujúcej HP a to najbližšie k miestu, kde došlo k priestupku.

RL na čiare ohraničujúcej HP a to najbližšie k miestu, kde došlo k priestupku.

NVK z čiary ohraničujúcej HP a to najbližšie k miestu, kde došlo k priestupku.

Pavol Gresko

Pavol Gresko

Dominika Krizova


Dominika Krizova


Dominika Krizova


Dominika Krizova




30.4.20 20:30Sportnet TESTOVANIE Admin

Stránka 76 z 103https://testovanie.sportnet.online/userspace/KRSFZ/questions-print?tags=&q=&offset=0&limit=555&withAnswers=false

399. Zranený hráč so súhlasom rozhodcu opustil HP z dôvodu vykonaného ošetrenia zranenia na HP.
Tento hráč sa po ošetrení smie vrátiť na HP so súhlasom rozhodcu :

kedykoľvek.

až keď bolo na hru opätovne nadviazané.

až v čase, keď bolo na hru nadviazané a lopta je opäť mimo hry.

iba v čase, keď je lopta mimo hry.

400. Hráč vykonal pokutový kop takým spôsobom, že prihral loptu spoluhráčovi, ktorý nabehol do
pokutového územia a následne dosiahol gól. Pokutový kop, ale vykonávajúci hráč prihral spoluhráčovi
tak, že loptu kopol smerom dozadu. Rozhodca :

gól uznal.

gól neuznal a nechal PK opakovať.

gól neuznal a nariadil NVK.

401. Za pokus o kopnutie :

nariaďuje rozhodca nepriamy voľný kop.

nariaďuje rozhodca priamy voľný kop alebo pokutový kop.

nariaďuje rozhodca podľa uváženia nepriamy alebo priamy voľný kop, pokutový kop ale nariadiť nemôže.

nenariadi žiadny kop, pretože sa nejedná o priestupok

402. Z hráčov družstva nastupujúcich na stretnutie :

Musí byť jeden kapitán a jeden jeho zástupca.

Musí byť jeden označený ako kapitán a jeden musí byť brankár.

Nemusí žiadny plniť funkciu kapitána (družstvo má tzv. nehrajúceho kapitána).

Musí byť jeden brankár a kapitán nemusí byť označený.

403. Za nebezpečnú hru voči vlastnej osobe sa považuje aj zákrok brankára, ktorý v snahe získať
loptu sa po nej vrhne v spletitej a pre neho nebezpečnej situácii. Zákrok brankára sa v tomto prípade :

Vždy trestá.

Netrestá, pokiaľ brankár získa loptu.

Netrestá, je to vžitý spôsob hry brankára.

404. Rozhodca nariadil NVK za priestupok brankára a nariadený kop majú hráči útočiaceho družstva
vykonať z čiary bránkového územia. Hráči brániacej strany :

Nesmú postaviť múr bližšie než je vzdialenosť 9,15 metra od lopty.
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Môžu postaviť múr aj bližšie než je vzdialenosť 9,15 metra od lopty.

Môžu postaviť múr vo vzdialenosti menej než 9,15 metra od lopty, ale len na vlastnej bránkovej čiare
medzi bránkovými žrďami.

405. Asistent rozhodcu je oprávnený poskytovať informácie k situáciám, ku ktorým došlo v priebehu
stretnutia a to iba :

Rozhodcovi a delegátovi stretnutia.

Rozhodcovi, delegátovi stretnutia a z vlastnej iniciatívy aj riadiacemu orgánu súťaže.

Ostatným delegovaným rozhodcom, delegátovi stretnutia a na vyzvanie príslušnému riadiacemu orgánu.

Rozhodcovi a na vyzvanie každej odbornej komisii.

406. Rozhodca nariadil pokutový kop a ihneď potom zistil, že jeho asistent signalizuje hráča mimo
hry útočiaceho družstva, ku ktorému došlo pred priestupkom za ktorý rozhodca nariadil pokutový kop.
Rozhodca :

Zmení svoje rozhodnutie na základe signalizácie asistenta a nariadi NVK pre hráča mimo hry.

Nemôže zmeniť svoje rozhodnutie, pretože už rozhodol o nadviazaní na hru. Nechá preto vykonať PK.

Nezmení svoje rozhodnutie, pretože priestupok brániaceho hráča je považovaný za ťažší priestupok.
Nechá preto vykonať PK.

Nechá vykonať PK, pretože signalizácia asistenta nemôže zmeniť jeho rozhodnutie.

407. Družstvo vykoná výkop tak, že zahrá loptu priamo do brány súpera. Rozhodca pritom
spozoroval, že dvaja hráči brániaceho družstva predčasne vkročili na polovicu súperovho družstva.
Rozhodca :

Uzná gól.

Neuzná gól a nariadi kop od brány brániaceho družstva.

Neuzná gól, napomenie oboch hráčov a nechá výkop opakovať.

Uzná gól, napomenie jedného z hráčov.

408. Hráč, ktorý má byť vystriedaný, čo v prerušenej hre signalizuje náhradný rozhodca zdvihnutou
tabuľkou s jeho číslom, urazí pred opustením hracej plochy rozhodcu. Ten hráča :

Vylúči, družstvo ale hrá s nezmenšeným počtom hráčov, pretože urážky sa dopustil až potom, čo náhradný
rozhodca signalizoval jeho striedanie.

Vylúči a družstvo hrá s menším počtom hráčov.

Nemôže vylúčiť (pretože hráč sa urážky dopustil až po tom, ako náhradný rozhodca signalizoval jeho
striedanie) a družstvo pokračuje v hre s nezmenšeným počtom hráčov.

Vykáže z hracej plochy a nechá vykonať striedanie, priestupok zapíše do ZoS.
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409. Dezorientovaný obranca stojí 2 metre mimo bránku a rukami úmyselne zachytí prudko
vystrelenú loptu jasne smerujúcu mimo bránku. Rozhodca :

Nariadi pokutový kop a obrancovi udelí ČK za pokus o zabránení v dosiahnutí gólu.

Nariadi pokutový kop a obrancu napomenie ŽK.

Nariadi pokutový kop a obrancu netrestá OT.

Nariadi pokutový kop a obrancu musí napomenúť ŽK za zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie.

410. Na centrovanú loptu v pokutovom území vyskakujú hráči oboch družstiev. Obranca odhlavičkuje
loptu za vlastnú bránkovú čiaru, ale predtým sa evidentne oprie rukami o ramená súpera. Rozhodca :

Nariadi kop z rohu.

Nariadi pokutový kop za držanie.

Nariadi NVK za bránenie v hre.

Nariadi pokutový kop a obrancu musí napomenúť.

411. Môže asistent rozhodcu signalizovať HMH, ak útočník prevezme loptu na vlastnej polovici hracej
plochy ?

Nie, pretože na vlastnej polovici nemôže byť HMH.

Áno, ale rozhodca na túto signalizáciu nesmie reagovať.

Áno, aj v takejto situácii môže dôjsť k porušeniu PF 11.

412. Družstvo už vystriedalo brankára a dvoch hráčov z poľa. Smú si v ďalšom priebehu hry ešte
vymeniť svoje miesta brankár a ďalší hráč z poľa ?

Nie, pretože už povolený počet striedaní hráčov bol vyčerpaný.

Nie, pretože družstvo už vystriedalo brankára.

Áno, výmena hráčov sa nepovažuje za striedanie.

413. Brankár vykoná kop od bránky tak, že prihrá svojmu spoluhráčovi, ktorý je mimo pokutové
územie a obaja si loptu opakovane (viac ako dva krát) nohami prihrávajú. Rozhodca :

preruší hru, napomenie brankára za nešportové správanie a na hru nadviaže NVK v mieste, odkiaľ brankár
prihrával spoluhráčovi.

preruší hru, napomenie brankára a hráča za zdržovanie hry a na hru nadviaže NVK v mieste, odkiaľ
brankár prihrával spoluhráčovi.

preruší hru, nadviaže ju NVK v mieste, odkiaľ brankár prihrával spoluhráčovi.

hru nepreruší, pravidlá neboli porušené.

414. Postranná čiara musí byť :
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rovnako široká ako bránková čiara a zodpovedať pravidlám futbalu.

taká, aby zodpovedala pravidlám futbalu, môže byť užšia než bránková čiara.

taká, aby zodpovedala pravidlám futbalu, môže byť širšia než bránková čiara.

dobre viditeľná, pomer k ostatným čiaram nie je určený.

415. Pri vykonávaní PVK chcel útočník prekvapiť súpera, preto kop rozohral bez čakania až brániaci
hráči zaujmú 9,15 m. Jeden z nich sa však lopty zmocnil ihneď po rozohraní lopty. Rozhodca :

Nechá pokračovať v hre, pravidlá futbalu neboli porušené.

Preruší hru a nechá PVK opakovať.

Preruší hru, obrancu napomenie a nechá PVK opakovať.

Nechá pokračovať v hre, obrancu napomenie pri najbližšom prerušení.

416. V súboji o loptu sa hráči zotrvačnosťou dostanú mimo hraciu plochu za postrannú čiaru, kde
jeden z nich v neprerušenej hre zo strany podrazí súpera. Rozhodca preruší hru, tohto hráča napomenie
a :

Vykoná RL v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

Nariadi PVK v mieste, na postrannej čiare kolmo k miestu, kde hráči opustili hraciu plochu.

Nariadi NVK v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

Nariadi PVK v mieste, kde hráči opustili hraciu plochu.

417. Hráč, ktorý ešte nemá v stretnutí udelený osobný trest je ošetrovaný za bránkovou čiarou v
blízkosti svojej bránky. Pritom natiahne nohu do hracej plochy a vyrazí tým loptu smerujúcu do bránky.
Rozhodca :

Hráčovi udelí ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu a následne aj ČK za zabránenie v dosiahnutí
gólu a nariadi NVK zo zodpovedajúceho miesta na dlhšej čiare bránkového územia.

Hráčovi udelí ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu a nariadi NVK zo zodpovedajúceho miesta na
dlhšej čiare bránkového územia.

Hráčovi udelí ČK za hrubé nešportové správanie a nariadi NVK v mieste, kde bola lopta.

Hráčovi udelí ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu a ČK za zabránenie v dosiahnutí gólu, na hru
nadviaže pokutovým kopom.

418. Brankár, stojaci na bránkovej čiare v priestore svojej bránky, udrie svojho spoluhráča rukou v
dobe, kedy súper má proti jeho družstvu vykonať PVK. Rozhodca :

Brankárovi udelí ČK a hru nadviaže NVK.

Brankárovi udelí ČK a nariadi PK.

Brankárovi udelí ČK.
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Napomenie brankára a nariadi NVK.

419. Kapitán družstva, ktoré pred stretnutím vyhralo žreb :

Si vyberie polovicu hracej plochy.

Si vyberie polovicu hracej plochy alebo zvolí úvodný výkop.

Uskutoční úvodný výkop, súperov kapitán si zvolí polovicu hracej plochy.

Sa môže vzdať voľby v prospech súpera.

420. Hráč ako výraz nespokojnosti s rozhodnutím rozhodcu po ňom úmyselne prudko hodí loptu.
Rozhodca sa stačí uhnúť. Následne rozhodca :

Hráča podľa svojho názoru napomenie alebo vylúči.

Hráča vylúči.

Ukončí stretnutie pre inzultáciu rozhodcu, pretože pokus o udretie je považovaný za udretie.

Hráča napomenie.

421. Hráč, ktorý bol ošetrovaný mimo hracej plochy, vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu v
dobe, kedy je lopta v hre a hru neovplyvní. Rozhodca preruší hru a :

Hráča napomenie a na hru nadviaže RL v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

Hráča napomenie za neoprávnený vstup na HP a na hru nadviaže NVK v mieste, kde bola lopta v okamihu
prerušenia hry.

Hráča vylúči a na hru nadviaže NVK v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

Hráča napomenie za neoprávnený vstup na HP a na hru nadviaže NVK na čiare, kde hráč vstúpil na HP.

422. Hráč sa pokúsil kopnúť do lopty, ktorú držal v rukách brankár. Rozhodca to posúdi ako :

Nešportové správanie.

Nebezpečnú hru.

Pokus o kopnutie súpera.

Dovolený spôsob hry.

423. Hráč bol ošetrovaný za vlastnou bránkovou čiarou 2 metre od bránkovej žrde. V dobe, kedy bola
lopta v hre, pľuvol na súpera, ktorý stál na HP asi 2 metre od bránkovej čiary. Rozhodca to uvidel,
prerušil hru, hráča vylúčil a :

nariadil NVK z miesta, kde stál hráč na hracej ploche.

vylúčil, nariadil PVK z bránkovej čiary.

nariadil PK proti mužstvu previneného hráča.
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nariadil NVK z miesta, kde stál súper.

424. Hráč je v postavení mimo hry. Aby sa vyhol prerušeniu hry, opustí hraciu plochu a zostane
kľudne stáť za bránkovou čiarou.

Rozhodca vyhodnotí situáciu, ako by hráč zostal na hracej ploche.

Rozhodca preruší hru, napomenie hráča za neoprávnené opustenie hracej plochy a vykoná RL.

Rozhodca preruší hru, napomenie hráča za neoprávnené opustenie hracej plochy a nariadi NVK.

Rozhodca vyhodnotí situáciu tak, že hráč neporušil pravidlá a preto hru neprerušuje.

425. Brankár vykonáva kop od bránky, lopta skončí priamo v súperovej bránke. Rozhodca :

Gól uzná.

Nariadi kop z rohu pri súperovej bránke.

Nariadi kop od súperovej bránky.

Nechá kop od bránky opakovať.

426. Za inzultáciu rozhodcu v súlade s ustanovením pravidiel futbalu sa nepovažuje :

Násilné mykanie časťou tela rozhodcu.

Násilné vytrhnutie karty z ruky.

Úmyselné vyrazenie píšťalky z úst.

Úmyselné prudké udretie loptou, alebo iným predmetom.

427. Hráč urobil klamlivý pohyb počas vykonania pokutového kopu (PK) na oklamanie súpera potom,
čo už dokončil rozbeh a hráč dosiahol gól. Rozhodca :

gól neuznal, hráča napomenul a PK nechal opakovať.

gól neuznal a nariadil NVK zo značky PK v prospech súpera.

gól neuznal, hráča napomenul a nariadil NVK zo značky PK v prospech súpera.

gól uznal

428. Kapitán v neprerušenej hre požiada rozhodcu aby skontroloval výstroj súperovho hráča, ktorý
podľa názoru kapitána nezodpovedá pravidlám futbalu. Rozhodca:

Je povinný tak vykonať okamžite.

Je povinný skontrolovať výstroj hráča, vykoná tak však až pri najbližšom prerušení hry.

Je povinný prerušiť hru a kontrolu vykonať iba ak ju nevykonal pred stretnutím.

Nie je povinný kontrolu vykonať, vykonal ju pred stretnutím.
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429. Hráč určený na vykonanie PK si pred vykonaním PK zaväzoval kopačku. Na pokyn rozhodcu
vstal a po signáli rozhodcu vykonal PK a dosiahol gól.

Rozhodca ho neuznal a nechal PK opakovať.

Rozhodca ho neuznal, hráča napomenul a nechal PK opakovať.

Rozhodca gól uzná, hráč neporušil PF.

Rozhodca ho neuznal, hráča napomenul a nariadil NVK z miesta priestupku.

430. Hráč, ktorý nastupuje oneskorene, vstúpi na HP, aby doplnil družstvo bez súhlasu R v dobe, keď
bola lopta v hre a hru neovplyvnil. Rozhodca po prerušení hry tohto hráča:

Vykázal z HP a nadviazal na hru NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry.

Napomenie a nariadi v prospech súperovho družstva NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry.

Napomenul a na hru nadviazal PVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry.

Napomenul a na hru nadviazal NVK z miesta, kde hráč vstúpil na HP.

431. Hráč zahrávajúci PK zahrá loptu dozadu a jeho spoluhráč, stojaci mimo PU vbehne dovnútra PU
a strelí gól. Rozhodca:

Nechá PK opakovať.

Neuzná gól a nariadi NVK.

Uzná gól.

Neuzná gól, nariadi NVK a hráča napomenie ŽK.

432. Musí sa procedúra striedania, vrátane odchodu a ukázania čísla hráča, ktorý je striedaný a čísla
náhradníka, ktorý vstupuje na HP dodržať aj pri striedaní, ku ktorému dôjde v polčasovej prestávke pred
zahájením 2. polčasu?

Áno.

Nie.

433. Brankár stojaci vo vlastnom PÚ opľul do tváre v neprerušenej hre súperovho útočníka, ktorý bol
asi jeden meter pred PÚ. Rozhodca brankára vylúčil a nariadil proti jeho družstvu PK. Postupoval
rozhodca správne?

Áno.

Nie.

434. Hráč úmyselne v neprerušenej hre opustil HP na protest voči rozhodnutiu rozhodcu. Ten prerušil
hru, hráča napomenul a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia. Je to správne?

Áno.
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Nie.

435. Musí rozhodca potrestať napomenutím hráča, ktorý po nariadení voľného kopu odkopne loptu
alebo ju odnesie z miesta, odkiaľ sa má zahrávať voľný kop?

Áno.

Nie.

Áno, ak je toto vykonané výrazným spôsobom.

436. Je možné odohrať priateľský zápas na HP, ktorá bola uznaná ako nespôsobilá pre súťažné
stretnutie?

Áno.

Nie.

437. Aká je výška bránky od bránkovej čiary k spodnému okraju bránkového brvna?

2,44 m

2,64 m

2,46 m

438. Divák v neprerušenej hre vbehne do HP, čo rozhodca nespozoruje. Bežiaceho diváka však udrie
na HP hráč a to nadmernou silou, čo už rozhodca vidí. Preruší hru a:

Hráčovi udelí ČK a na hru nadviaže RL.

Hráčovi udelí ČK a na hru nadviaže NVK.

Hráčovi udelí ČK a na hru nadviaže PVK.

439. Začne rozhodca stretnutie, ak sú na HP rohové zástavky umiestnené na tyčiach vysokých 170
cm?

Áno.

Nie.

440. Hráč opustil úmyselne HP, aby nebol v ofsajdovej pozícii a bez súhlasu R sa na ňu vrátil a získal
tým výhodu. Bude následne rozhodcom potrestaný za HMH?

Áno.

Nie.

441. V čase, keď je lopta v hre, náhradník rozcvičujúci sa za bránkovou čiarou vstúpi bez súhlasu
rozhodcu na HP a zahrá s loptou v čase, keď mal útočník súperovho jasnú gólovú príležitosť. K
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priestupku došlo vo vnútri PÚ družstva náhradníka. Rozhodca preruší hru a:

Náhradníkovi udelí ŽK + ČK a nariadi NVK.

Náhradníkovi udelí ŽK + ČK a nariadi PVK.

Náhradníkovi udelí ŽK + ČK a nariadi PK.

442. V čase, keď je lopta v hre, náhradník rozcvičujúci sa za bránkovou čiarou vstúpi neoprávnene na
HP a zahrá s loptou v čase, keď mal útočník súpera jasnú gólovú príležitosť. K priestupku došlo vo
vnútri PÚ družstva náhradníka. Rozhodca:

Preruší hru a náhradníkovi udelí ČK a nariadi PK.

Preruší hru náhradníkovi udelí (ŽK + ČK) a nariadi PK.

Preruší hru a náhradníkovi udelí ŽK a nariadi PK.

443. Rozhodca počas stretnutia zistí, že hráč má na ruke tvrdý sádrový obväz (tento sa nedá
odstrániť z ruky hráča). Rozhodca:

Preruší hru, hráča vylúči a nariadi NVK z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry.

Preruší hru, hráča vykáže z HP. Za tohto hráča smie nastúpiť náhradník.

Preruší hru, hráča napomenie a nariadi NVK z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry.

444. Musí hráč, ktorý má nedostatok na výstroji, ktorý nie je možné odstrániť na HP opustiť HP, aby si
výstroj opravil?

Áno.

Nie.

Až po posúdení rozhodcom a na základe jeho rozhodnutia

445. V pohárovom stretnutí sa vykonávali kopy na bránu zo značky PK. Pred vykonávaním 4. kopu
klesol následkom zranenia počet hráčov jedného družstva pod 7. Bude vykonávanie kopov pokračovať?

Áno.

Nie.

446. Pred vykonaním PK klesol počet hráčov útočiaceho družstva pod 7 kvôli zraneniu a družstvo už
počet hráčov nemôže doplniť. Vykoná sa PK v súlade s ustanoveniami pravidla 14 PF?

Áno.

Nie.

447. Konfrontácia hráčov, ak je nutné ju vykonať v súťažnom stretnutí dospelých, sa podľa
príslušných ustanovení súťažného poriadku vykonáva tak, že v prípade námietky neoprávneného štartu
hráča vedúcim družstva, overí rozhodca totožnosť hráča tým, že:
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Kapitán družstva predstaví príslušného hráča rozhodcovi.

Hráč vedúcemu družstva predloží registračný preukaz s fotografiou a rodným číslom.

Rozhodca preskúma totožnosť hráča z predložených osobných dokladov.

448. V čase, keď je lopta v hre, náhradník rozcvičujúci sa za bránkovou čiarou vstúpi neoprávnene na
HP a zahrá s loptou v čase, keď mal útočník súpera vyloženú gólovú príležitosť. K priestupku došlo vo
vnútri PÚ družstva náhradníka. Rozhodca preruší hru a :

 vylúči náhradníka z hry udelením ČK a nariadi PK.

náhradníkovi udelí najskôr ŽK za neoprávnený vstup na HP a potom vylúči z hry udelením ČK a nariadi
PK.

náhradníkovi udelí najskôr ŽK za neoprávnený vstup na HP a potom vylúči z hry udelením ČK a nariadi
NVK z miesta, kde náhradník zahral s loptou.

449. Náhradník vbehol ako 12. hráč na HP a zasiahol loptu. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru a:

Náhradníka napomenie ŽK a nariadi NVK z miesta, kde zahral s loptou.

Náhradníka napomenie ŽK a nariadi PVK z miesta, kde bola hra ovplyvnená.

Náhradníka napomenie ŽK a nariadi RL v mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia.

450. Hráč nastúpil s nepovoleným výstrojom bez vedomia rozhodcu. Rozhodca to počas stretnutia
zistil, prerušil hru, skontroloval výstroj a na hru nadviazal:

NVK v mieste, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry.

RL v mieste, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry.

PVK v mieste, kde rozhodca zistil nedostatok na výstroji hráča.

451. Hráč sa zohol za súperom, ktorý sa snažil výskokom spracovať loptu a tak spôsobil jeho pád.
Rozhodca tento zákrok posúdil ako

nebezpečnú hru a nariadil NVK.

podrazenie a nariadil PVK (prípadne PK ).

bránenie v hre a nariadil podľa okolností NVK alebo PVK.

452. Podávač lopty pohybujúci sa za bránou v okamžiku, ked lopta smerovala do prázdnej brány,
skočil na hraciu plochu a 1 meter pred bránkovou čiarou sa rukou pokúsil zabrániť dosiahnutiu gólu,
lopty sa rukou dotkol ale lopta napriek odrazu od jeho ruky skončila v bráne. Rozhodca:

gól neuznal a na hru nadviazal RL.

gól uznal.

gól neuznal a na hru nadviazal NVK.
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453. Hráč v domienke, že vykonal kop z rohu nesprávne, zahral loptu druhýkrát pred tým, ako sa jej
dotkol iný hráč. Rozhodca :

preruší hru a nechá kop z rohu opakovať.

preruší hru, hráča napomenie a nariadi NVK pre súpera.

preruší hru a nariadi NVK pre družstvo súpera.

454. Na lopte pripravenej k majstrovskému stretnutiu hranému v rámci SFZ

môže byť umiestnený akýkoľvek emblém.

môže byť umiestnená značka výrobcu a logá uvedené v pravidle č. 2 v PF.

môžu byť umiestnené logá sponzorov, ktorí sú uvedení v Rozpise súťaží SFZ.

455. Po zahajení 2. polčasu rozhodca zistil, že v bráne hosťujúceho družstva je hráč, ktorý v 1.
polčase hral v poli a ktorý si v polčasovej prestávke vymenil miesto s brankárom. Rozhodca:

Musí oboch hráčov napomenúť pri najbližšom prerušení hry.

Pri najbližšom prerušení hry napomenie kapitána hosťujúceho družstva, ktorý mu neoznámil výmenu
hráčov.

Nechá pokračovať v hre, pravidlá futbalu neboli porušené.

456. Smie sa hráč pri vykonávaní pokutového kopu rozbehnúť z miesta mimo hraciu plochu?

Áno, pravidlá to dovoľujú.

Nie, pravidlo č. 14 nedovoľuje pred vykonaním pokutového kopu opustiť hraciu plochu.

Pretože takáto situácia nie je v pravidlách uvedená, hráč to može urobiť, pokiaľ pred opustením hracej
plochy informoval rozhodcu.

457. Ak rozhodca v čase, keď je lopta v hre zistí na výstroji hráča závadu,
ktorú treba odstrániť:

nemusí preto prerušiť hru.

môže ponechať súperovmu družstvu výhodu pri sľubnej útočnej akcii, inak ale preruší hru.

musí prerušiť hru a hráča vykázať k úprave výstroja z hracej plochy.

458. Náhradný brankár sa považuje za príslušníka družstva. Ak sa previní na lavičke náhradníkov,
rozhodca je oprávnený :

vylúčiť ho z účasti na hre, iné tresty sa náhradníkom neudeľujú.

napomenúť ho alebo ho vylúčiť z účasti na hre.

vykázať ho z priestoru ihriska, iné tresty mu udeľovať nemôže.
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459. Hráč urobil klamlivý pohyb počas vykonania pokutového kopu (PK) na oklamanie súpera potom,
čo už dokončil rozbeh a hráč dosiahol gól. Rozhodca :

gól neuznal, hráča napomenul a PK nechal opakovať.

gól neuznal a nariadil NVK zo značky PK v prospech súpera.

gól neuznal, hráča napomenul a nariadil NVK zo značky PK v prospech súpera.

460. Hráč stojaci na hracej ploche pri lavičke náhradníkov hodil nadmernou silou vyzutú kopačku do
trénera súperovho družstva sediaceho na lavičke v technickej zóne. Rozhodca prerušil hru, hráča vylúčil
a na hru nadviazal

PVK.

RL.

NVK.

461. Hráč, ktorý nastaví podrážku kopačky proti strele súpera sa

nedopustí priestupku.

dopustí priestupku tzv.šlapáku, ktorý rozhodca musí trestať nepriamym voľným kopom.

dopustí priestupku tzv.šlapáku, ktorý musí rozhodca potrestať nakoľko sa jedná o podrazenie súpera.

462. Ak hráč, ktorý vykonáva vhadzovanie podľa názoru rozhodcu premárňuje hrací čas a to takým
spôsobom, pri ktorom najskôr vhadzovanie naznačí a následne podá loptu svojmu spoluhráčovi,
rozhodca :

napomenie previnivšieho sa hráča a nechá vhadzovať súperove družstvo.

napomenie previnivšieho sa hráča za zdržovanie nadviazania na hru, vhadzovanie ale musí vykonať to
isté družstvo.

napomenie previnivšieho sa hráča a tento hráč musí opakovane vykonať vhadzovanie.

463. Hráč, ktorý vykonáva vhadzovanie, môže

si pri vhadzovaní pomôcť výskokom.

stúpiť nohou na postrannú čiaru.

stáť pri vhadzovaní lopty na jednej nohe.

464. Pri vykonávaní voľných kopov môžu porušiť pravidlá

iba hráči brániaceho družstva.

hráči oboch družstiev.
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žiadne z družstiev nemôže porušiť pravidlo, nakoľko lopta nie je v hre.

465. Hráč č.2 rozohráva PVK tak, že sa len zľahka dotkne lopty nohou tak, aby sa lopta pohla z miesta
a loptu z rozbehu vystrelí jeho spoluhráč s č.7. Lopta sa odrazí od múru brániacich hráčov. Rozhodca

nechá v hre pokračovať pokiaľ múr brániacieho družstva bol v predpísanej vzdialenosti pred tým než sa
lopty dotkol hráč s č.2.

nechá v hre pokračovať pokiaľ múr brániacich hráčov bol v predpísanej vzdialenosti pred tým než sa lopty
dotkol hráč s č.7.

preruší hru a nechá PVK opakovať, pretože sa lopta nedostala do hry.

466. Asistent rozhodcu je oprávnený poskytovať informácie k situáciám, ku ktorým došlo v priebehu
zápasu a to iba

rozhodcovi, delegátovi zápasu a z vlastnej iniciatívy aj riadiacemu orgánu súťaže.

ostatným delegovaným rozhodcom, delegátovi stretnutia a na vyzvanie príslušnému riadiacemu orgánu.

rozhodcovi a na vyzvanie každej odbornej komisii.

467. Rozhodca nariadil pokutový kop a ihneď potom zistil, že asistent signalizuje hráča mimo hry
útočiaceho družstva, ku ktorému došlo pred priestupkom za ktorý rozhodca nariadil pokutový kop.
Rozhodca

zmení svoje rozhodnutie, na základe signalizácie asistenta a nariadi NVK za priestupok voči PF (hráč
mimo hry).

nemôže zmeniť svoje rozhodnutie, pretože už rozhodol o nadviazaní na hru. Nechá preto vykonať PK.

nezmení svoje rozhodnutie, pretože priestupok brániaceho hráča je považovaný za ťažší priestupok.
Nechá preto vykonať PK.

468. Ak rozhodca preruší hru z dôvodu, že hráč je zranený, má

povolať lekára družstva, ktorý rozhodne o prípadnom odnesení hráča z hracej plochy.

zaistiť opustenie (odchod alebo prepravu) zraneného hráča mimo hracej plochy.

nechať hráča ošetriť na hracej ploche a podľa okolností môže hráča nechať odniesť z hracej plochy.

469. Vystriedaný hráč vstúpi v neprerušenej hre na hraciu plochu a tam udrie protihráča, ktorý sa
nachádza v blízkosti stredového kruhu nadmernou silou. Rozhodca preruší hru, hráčovi udelí ČK a na
hru nadviaže PVK. Postupoval rozhodca správne?

Nie, mal mu najprv udeliť ŽK a až potom ČK.

Áno, postupoval správne.

Nie, po udelení ŽK a ČK mal nariadiť NVK.

470. Družstvo vykoná výkop tak, že zahrá loptu cez situáciou zaskočeného brankára priamo do brány
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súpera. Rozhodca pritom spozoroval, že dvaja hráči brániaceho družstva predčasne vkročili na polovicu
súperovho družstva. Rozhodca

uzná gól a nechá súpera vykonať výkop.

neuzná gól, napomenie oboch hráčov a nechá výkop opakovať.

uzná gól, napomenie oboch hráčov a nechá súpera vykonať výkop.

471. Člen realizačného tímu, ktorého za priestupok rozhodca vylúčil musí z lavičky náhradníkov

opustiť technickú zónu svojho družstva, na ihrisku však može zostať.

opustiť priestor ihriska, na štadióne však môže zostať.

opustiť priestor ihriska a odísť do šatne svojho družstva.

472. Členovia realizačného tímu, ktorí sa nachádzajú v technickej zóne môžu hráčom dávať pokyny:

len v súlade so zásadami uvedenými v pravidle 5 Pravidiel futbalu.

tak, že vždy iba jedna osoba je oprávnená dávať pokyny hráčom v priebehu zápasu

len v súlade so zásadami uvedenými v prílohe Pravidiel Futbalu

473. Hráč mimo súboja o loptu udrel súpera do tváre zanedbateľnou silou. Rozhodca

previnilému hráčovi udelí ŽK a na hru nadviaže PVK v prospech súpera.

previnilému hráčovi udelí ČK a na hru nadviaže PVK v prospech súpera.

hru neprerušuje, išlo o zanedbateľnú silu.

474. Ak na hraciu plochu vstúpi divák, respektíve cudzia osoba a pokúsi sa zadržať loptu smerujúcu
do bránky prv, než lopta prejde úplne za bránkovú čiaru, ale sa mu to nepodarí napriek tomu, že sa lopty
predtým dotkol, rozhodca

hru preruší, gól neuzná a v mieste, kde sa divák dotkol lopty vhodí rozhodcovskú loptu.

gól uzná.

475. Hráč náhodne stratil chránič holení. Skôr ako rozhodca prerušil hru z tohto dôvodu, tento hráč
dosiahol gól. Rozhodca

gól neuzná, hráča napomenie ŽK a nariadi nepriamy voľný kop.

gól neuzná a nariadi nepriamy voľný kop.

gól uzná.

476. Ak ovplyvní hru člen realizačného tímu na hracej ploche v čase, keď je lopta v hre, rozhodca
nadviaže na hru
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rozhodcovskou loptou.

priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom.

nepriamym voľným kopom.

477. Ak je lopta v čase priestupku v hre a hráč sa dopustí zakázanej hry na hracej ploche voči
spoluhráčovi, rozhodca hru preruší a nadviaže na ňu

nepriamym voľným kopom.

priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom.

rozhodcovskou loptou.

478. Hráč dostal súhlas od rozhodcu na opustenie HP, no následne pri odchode z HP sa zmocnil lopty
a ovplyvnil hru. Rozhodca z toho dôvodu prerušil hru, hráča napomenul ŽK a na hru nadviazal

priamym voľným kopom.

nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa priestupok stal.

rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

479. V priebehu hry sa hráč domácich zohol za súperom a tak mu spôsobil pád. Rozhodca hru
prerušil, nariadil priamy voľný kop v prospech hostí a tento priestupok kvalifikoval v zmysle Pravidiel
futbalu ako

podrazenie.

skočenie na súpera.

zakázané odoberanie lopty.

480. Kto je zodpovedný za realizáciu ustanovenia o osobách, ktoré môžu vstupovať do kabíny
rozhodcov ?

Delegát stretnutia.

Rozhodca stretnutia.

Hlavný usporiadateľ stretnutia.

481. Na hraciu plochu vbehol divák, ktorý napomohol dosiahnutiu gólu do súperovej bránky. Lopty
smerujúcej do bránky sa dotkol a tá následne skončila v bránke. Rozhodca

gól neuznal a na hru nadviazal rozhodcovskou loptou z miesta, kde sa divák dotkol lopty.

gól neuznal a na hru nadviazal nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa divák dotkol lopty.

gól uznal.

482. Obranca vo vlastnom pokutovom území zmaril jasnú gólovú príležitosť útočiaceho hráča tým, že
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zakázaným spôsobom sotil útočníka do chrbta riskantným spôsobom a tým mu spôsobil pád na trávnik.
Rozhodca prerušil hru

vinníka napomenul ŽK a nariadil pokutový kop.

vinníka vylúčil z hry ČK a nariadil pokutový kop.

nariadil pokutový kop bez udelenia OT.

483. Brániaci hráč zmaril vo vlastnom pokutovom území súperovi jasnú gólovú príležitosť tým, že ho
podrazil nohou neopatrným spôsobom v súboji o loptu. Rozhodca prerušil hru a

brániacemu hráčovi udelil ČK a v prospech súpera nariadil pokutový kop.

brániacemu hráčovi udelil ŽK a v prospech súpera nariadil pokutový kop.

brániacemu hráčovi neudelil žiadny OT a v prospech súpera nariadil pokutový kop.

484. Pri vykonaní kopu na bránku zo značky PK sa obaja - brankár aj hráč vykonávajúci kop -
dopustili priestupku v rovnakom čase a gól bol dosiahnutý. Rozhodca

gól neuznal, oboch aktérov napomenul ŽK a kop nechal opakovať.

gól neuznal, napomenul ŽK brankára a kop nechal opakovať.

gól neuznal, udelil napomenutie ŽK aktérovi kopu a kop sa považuje za prepadnutý (stratený).

485. Počas vykonávania kopov na bránku zo značky PK sa hráč vykonávajúci kop dopustil priestupku
potom, keď dal rozhodca signál na jeho vykonanie. Rozhodca vinníka napomenul ŽK a

tento kop považuje za stratený (prepadnutý).

kop sa opakuje, môže ho vykonať aj iný oprávnený hráč.

nechá kop na bránku opakovať tým istým hráčom.

486. Pri kopoch na bránku zo značky PK sa brankár, ktorý už kop vykonal, zranil a bol vystriedaný
hráčom, ktorý bol predtým vyradený z procedúry kvôli vyrovnaniu počtu hráčov. Môže tento nový
brankár vykonať kop na bránku zo značky PK ?

Nie.

Áno, ale až v nasledujúcom kole kopov (keď už všetci oprávnení hráči kop vykonali).

Áno.

487. Hráč opustil neoprávnene HP a znovu sa na ňu vrátil bez súhlasu rozhodcu. Pritom sa nedopustil
žiadneho iného priestupku, za ktorý by mu musel byť udelený OT-ŽK. Rozhodca 

hráčovi udelí ŽK za neoprávnené opustenie HP a následne druhú ŽK a ČK za neoprávnený vstup na HP.

hráčovi udelí len jednu ŽK, nakoľko to považuje iba za jeden priestupok.

hráčovi neudelí žiadny OT, neboli porušené PF.
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488. Hráč opustil hraciu plochu, aby nebol mimo hry. Odtiaľ pokrikom a posunkami rušivo zasahoval
do hry. Rozhodca prerušil hru, vinníka napomenul ŽK za NS a nadviazal na hru

nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry.

rozhodcovskou loptou.

nepriamym voľným kopom z postrannej čiary (najbližšie k miestu priestupku).

489. Hráč napádal súpera v súboji o loptu zakázaným, riskantným spôsobom a bol správne
napomenutý ŽK. Obaja aktéri sa v tomto súboji o loptu zranili a boli krátko ošetrovaní na HP. Kto musí
v takomto prípade opustiť HP do najbližšieho nadviazania na hru ?

Obaja ošetrovaní hráči.

Nikto.

Vinník, ktorý sa dopustil zakázanej hry.

490. Rozhodca prerušil hru, aby skontroloval výstroj hráča. Následne ho vykázal z HP pre uvedenie
výstroja do poriadku. Predtým nedošlo k inému priestupku. Rozhodca nadviaže na hru

nepriamym voľným kopom.

rozhodcovskou loptou.

priamym voľným kopom.

491. Po vykonaní pokutového kopu sa lopta odrazila do hracej plochy od brankára a potom sa jej
dotkol cudzí predmet (objekt). Rozhodca

prerušil hru a nechal pokutový kop opakovať.

neprerušil hru, lebo výhodu získalo družstvo súpera.

prerušil hru a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste dotyku cudzieho predmetu.

492. Pokutový kop zahral nesprávny hráč, iný ako bol identifikovaný pred vykonaním pokutového
kopu. Gól nebol dosiahnutý. Rozhodca

nariadil nepriamy voľný kop a napomenul ŽK hráča, ktorý ho vykonal.

nariadil nepriamy voľný kop a napomenul ŽK hráča, ktorý ho mal vykonať.

napomenul vykonávateľa pokutového kopu a nariadil kop od bránky.

493. Hráč zahral loptu z rozhodcovskej lopty tak, že prvým dotykom si ju posunul a druhým dotykom
vystrelil na bránku súpera pričom dosiahol gól. Rozhodca:

gól neuznal a na hru nadviazal kopom od bránky

gól uznal
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gól neuznal a nechal rozhodcovskú loptu opakovať

494. Dvaja hráči sa pri súboji o loptu zotrvačnosťou pohybu ocitli za postrannou čiarou mimo hracej
plochy, pričom lopta zostala na hracej ploche (jednalo sa o súčasť hry). Vtedy brániaci hráč kopol
riskantným spôsobom protihráča. Rozhodca prerušil hru a:

brániacemu hráčovi udelil ŽK a v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde sa
nachádzala lopta v okamihu prerušenia hry

brániacemu hráčovi udelil ŽK a vhodil rozhodcovskú loptu z miesta, kde sa táto nachádzala v okamihu
prerušenia hry

brániacemu hráčovi udelil ŽK v prospech súpera nariadil priamy voľný kop z postrannej čiary z miesta,
ktoré bolo najbližšie priestupku

495. Hráč po úprave výstroja vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu v momente, keď bola
lopta v hre a zapojil sa do útočnej akcie svojho družstva. Rozhodca:

prerušil hru, vinníka napomenul ŽK a nariadil priamy voľný kop z miesta, kde sa náhradník zapojil do
útočnej akcie

prerušil hru a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry

neprerušil hru, neboli porušené pravidlá futbalu

496. Vystriedaný hráč sediaci na lavičke náhradníkov, ktorý už bol v priebehu stretnutia napomenutý
ŽK, sa správal nešportovo. Rozhodca to uvidel, prerušil hru a vystriedaného hráča správne:

napomenul ŽK a následne vylúčil z hry ČK (2. x ŽK = ČK)

vykázal prostredníctvom kapitána družstva z lavičky náhradníkov

slovne upozornil, aby sa správal zodpovedajúcim športovým spôsobom

497. Považuje rozhodca úmyselné opľutie asistenta rozhodcu za inzultáciu ? Ak nie, ako kvalifikuje
takýto priestupok hráča?

áno, považuje to za inzultáciu

nie, považuje to za nešportové správanie

nie, považuje to za hrubé nešportové správanie

498. Brániaci hráč vo vlastnom pokutovom území držaním protihráča za dres zastavil sľubne sa
rozvíjajúcu akciu súpera. Rozhodca prerušil hru:

nariadil pokutový kop a hráčovi neudelil žiadny osobný trest

nariadil pokutový kop a hráča napomenul ŽK

nariadil pokutový kop a hráča vylúčil z hry ČK

499. Základná povinná výstroj hráča v zmysle PF sa skladá z nasledovných samostatných častí:
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Dres s rukávmi, trenírky, štulpne, chrániče holení, obuv (kopačky, prípadne iná športová obuv)

Dres s krátkym, alebo dlhým rukávom, trenírky, štulpne, chrániče holení, prípadne spodné termo prádlo,
kopačky

Dres s krátkym, alebo dlhým rukávom, trenírky, štulpne, chrániče holení, kopačky

500. Za bránenie súperovi v hre rozhodca môže nariadiť:

iba priamy voľný kop, resp. pokutový kop

iba nepriamy voľný kop

nepriamy voľný kop, priamy voľný kop, resp. pokutový kop

501. Člen realizačného tímu vstúpil bez súhlasu rozhodcu v neprerušenej hre na hraciu plochu
pričom neovplyvnil hru a tam sa dopustil priestupku voči súperovmu hráčovi tým, že ho udrel päsťou do
tváre. Rozhodca to spozoroval, prerušil hru, člena realizačného tímu nechal vykázať z hracej plochy a
nadviazal na hru:

priamym voľným kopom z miesta priestupku

rozhodcovskou loptou z miesta, kde sa táto nachádzala v okamihu prerušenia hry

nepriamym voľným kopom z miesta priestupku

502. Útočník beží s loptou popri bránkovej čiare smerom na bránu cca 10 metrov od brány. Aby sa
však vyhol obrancovi, obehne ho priestorom mimo hracej plochy pričom lopta je stále v hre a obranca
ho tam riskantným spôsobom podrazí, aby ho tým zákrokom zastavil. Rozhodca:

obrancu napomenie ŽK a v prospech súpera nariadi pokutový kop

obrancu napomenie ŽK a vhodí rozhodcovskú loptu na mieste, kde sa nachádzala v okamihu prerušenia
hry

obrancu napomenie ŽK , útočníka napomenie ŽK za nedovolené opustenie hracej plochy a nadviaže na
hru nepriamym voľným kopom v prospech brániacej strany z bránnkovej čiary

503. Pri zahrávaní pokutového kopu sa brankár predčasne pohol z bránkovej čiary smerom dopredu
ešte pred zahraním lopty, pričom lopta následne po zahratí pokutového kopu opustila hraciu plochu za
bránkovú čiaru mimo bránky. Rozhodca:

nechal pokutový kop opakovať

brankára napomenul ŽK a nechal pokutový opakovať

nariadil kop od bránky

504. V prípade, že hráč nastupuje s termo tričkom (spodná bielizeň) pod dresom, tak farba rukávov
tohto termo trička musí byť:

vo farbe, ktorá prevláda na drese
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vo farbe, ktorá prevláda na rukávoch dresu

v jednej z farieb, ktoré sa na drese nachádzajú, bez ohľadu na to, ktorá farba na drese prevláda

505. Pred stretnutím kapitáni v zmysle súčasne platných PF žrebujú o:

výhodu získania lopty na začiatku stretnutia

možnosť otváracieho výkopu v stretnutí

polovicu hracej plochy, ktorú budú prvý polčas brániť

506. Rozhodca nadstaví každý polčas o primeraný čas, ktorý sa podľa jeho názoru premeškal:

Posudzovaním zranenia hráčov, odchode zranených hráčov z hracej plochy, zdržiavaním hry

Striedaním hráčov, posudzovaním zranenia hráčov, odchode zranených hráčov z hracej plochy,
zdržiavaním hry, vykonávaním PK

Posudzovaním zranenia hráčov, odchode zranených hráčov z hracej plochy, zdržiavaním hry, zdĺhavým
striedaním hráčov a udeľovaním disciplinárnych sankcií a z iných príčin

507. Brankár v neprerušenej hre vo vlastnom pokutovom území úmyselne a nadmernou silou udrie
svojho spoluhráča. Rozhodca:

hru nepreruší, brankára vylúči z hry pri najbližšom prerušení hry

brankára vylúči z hry ČK a nariadi pokutový kop

brankára vylúči z hry ČK a na hru nadviaže nepriamym voľným kopom z miesta priestupku

508. Brániaci hráč zmaril vo vlastnom pokutovom území súperovi sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu
tým, že ho podrazil v súboji o loptu neopatrným spôsobom. Rozhodca prerušil a hru a:

brániacemu hráčovi udelil ŽK a v prospech súpera nariadil PK

brániacemu hráčovi neudelil žiadny OT v prospech súpera nariadil PK

brániacemu hráčovi udelil ČK a v prospech súpera nariadil PK

509. Brániaci hráč, ktorý opustil hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, sa pre posúdenie hráča mimo
hry považuje za hráča stojaceho na jeho bránkovej alebo postrannej čiare až do:

najbližšieho prerušenia hry

skončenia útočnej akcie súperovho družstva

najbližšieho prerušenia hry alebo pokiaľ brániace družstvo neodohrá loptu smerom k stredovej čiare a
mimo jeho pokutového územia

510. V rovnakom čase ako hráč úmyselne zahral loptu rukou, ho súper podrazil riskantným
spôsobom. Rozhodca:
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preruší hru, hráča, ktorý sa dopustil riskantného priestupku napomenie ŽK a na hru nadviaže
rozhodcovskou loptou

preruší hru, hráča, ktorý sa dopustil riskantného priestupku napomenie ŽK a v prospech jeho súpera
nariadi priamy voľný kop

preruší hru, obidvoch hráčov napomenie ŽK a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou

511. Brániaci hráč zmaril vo vlastnom pokutovom území súperovi jasnú gólovú príležitosť tým, že ho
úmyselne zadržal za dres. Rozhodca prerušil hru a:

brániacemu hráčovi neudelil žiadny OT a v prospech súpera nariadil PK

brániacemu hráčovi udelil ČK a v prospech súpera nariadil PK

brániacemu hráčovi udelil ŽK a v prospech súpera nariadil PK

512. Hráč sa správal nešportovo voči rozhodcovi tým, že ho v neprerušenej hre hlasito, verbálne
kritizoval (nie urážlivými pokrikmi). Rozhodca z toho dôvodu prerušil a:

hráčovi udelil ŽK a na hru nadviazal nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa nachádzala lopta v
okamihu prerušenia hry

hráčovi udelil ŽK a na hru nadviazal nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa priestupok stal

hráčovi udelil ŽK a na hru nadviazal priamym voľným kopom z miesta priestupku

513. Pokutový kop vykonal spoluhráč toho hráča, ktorý bol identifikovaný ako vykonávateľ
pokutového kopu a bol dosiahnutý gól. Rozhodca:

gól neuznal, realizátora PK napomenul ŽK a v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop z miesta
priestupku

gól neuznal, realizátora PK napomenul ŽK a nechal pokutový opakovať

gól neuznal a nechal pokutový kop opakovať

514. Hráč bol vykázaný z hracej plochy za účelom úpravy svojho výstroja. Predtým, ako sa môže
opätovne vrátiť na hraciu plochu musí:

mať výstroj skontrolovanú asistentom rozhodcu alebo rozhodcom stretnutia, návrat je však povolený len po
priamom súhlase od rozhodcu hoci aj v neprerušenej hre

mať výstroj skontrolovanú jedným z rozhodcov stretnutia, ktorý mu môže povoliť návrat na hraciu plochu,
no až v prerušenej hre

mať výstroj skontrolovanú priamo rozhodcom stretnutia, návrat je povolený len po jeho súhlase, no až v
prerušenej hre

515. Hráč vykonal pokutový kop tak, že loptu zahral dozadu. Rozhodca:

hráča napomenul ŽK a v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku

hráča napomenul ŽK a pokutový kop nechal opakovať
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nariadil v prospech súpera nepriamy voľný kop z miesta priestupku

516. Procedúry nadviazania na hru rozhodcovskou loptou sa zúčastnili traja hráči. Bolo to v súlade s
pravidlami futbalu?

nie

nie, lebo prevyšoval počet hráčov jedného družstva

áno

517. Ako postupuje rozhodca, ak sa lopta odrazí späť do hracej plochy od správne umiestnenej
stredovej zástavky ?

preruší hru a vhodí rozhodcovskú loptu v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry

nechá pokračovať v hre, pravidlá neboli porušené

preruší hru a nariadi vhadzovanie lopty

518. Počas procedúry kopov na bránku zo značky pokutového kopu sa zranil hráč a nebol schopný
ďalej pokračovať. Musí súper z tohto dôvodu znížiť počet hráčov tak, aby bol počet hráčov v obidvoch
družstvách rovnaký?

áno

nie

nie, súper je povinný znížiť počet hráčov len pred začiatkom procedúry kopov

519. Kedy je lopta z výkopu v hre?

keď je do nej kopnuté, je v pohybe a musí smerovať dopredu (smerom k bránkovej čiare súpera)

keď je do nej kopnuté a jasne sa pohne, pričom môže byť zahratá aj dozadu

keď je do nej kopnuté a je v pohybe, pričom nesmie byť zahraná do strany

520. Pri vhadzovaní hráč súpera nešportovo ruší hlasitými pokrikmi vhadzujúceho hráča. Ten však aj
napriek tomu vhadzovanie vykonal. R následne prerušil hru a:

hráčovi, ktorý sa správal nešportovo udelil ŽK a na hru nadviazal rozhodcovskou loptou z miesta, kde sa
lopta nachádzala v okamihu prerušenia hry

hráčovi, ktorý sa správal nešportovo udelil ŽK a v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop z miesta
priestupku

hráčovi, ktorý sa správal nešportovo udelil ŽK a nechal vhadzovanie opakovať tým istým družstvom

521. Hráč sa nahneval na svojho spoluhráča a v neprerušenej hre sa ho pokúsil brutálnym spôsobom
udrieť päsťou do tváre. Spoluhráč sa však tomuto úderu vyhol a ku kontaktu nakoniec nedošlo.
Rozhodca správne charakterizoval tento priestupok ako:
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nebezpečnú hru

nešportové správanie

hrubé nešportové správanie

522. Pri pokutovom kope v rovnakom čase porušil pravidlo hráč, ktorý pokutový kop vykonával a to
tým, že uskutočnil klamlivý pohyb na loptu po tom, čo už dokončil rozbeh na loptu a súčasne aj brániaci
hráč tým, že predčasne vbehol do pokutového územia. Bol dosiahnutý gól. Rozhodca :

napomenul ŽK hráča vykonávajúceho PK a nechal pokutový kop opakovať

napomenul ŽK hráča vykonávajúceho PK a v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop z miesta
priestupku

napomenul ŽK obidvoch hráčov a nechal pokutový kop opakovať

523. Aké pozičné postavenie zaujme asistent rozhodcu pri vykonávaní pokutového kopu na jeho
polovici hracej plochy ?

postaví sa na priesečník bránkovej čiary a čiary bránkového územia

postaví sa na priesečník bránkovej čiary a postrannej čiary

postaví sa na priesečník bránkovej čiary a čiary pokutového územia

524. Brankár sa nahneval na svojho spoluhráča a loptou, ktorú držal v ruke vo vlastnom pokutovom
území v neprerušenej hre, ho udrel do tváre. Rozhodca prerušil hru, brankára vylúčil z hry ČK a :

nariadil proti družstvu brankára pokutový kop

nariadil proti družstvu brankára nepriamy voľný kop

na hru nadviazal rozhodcovskou loptou

525. Musí rozhodca použiť píšťalku pri znovu nadviazaní na hru, ak táto bola prerušená v dôsledku
udelenia osobného trestu hráčovi ?

nie

áno

526. Lopta spôsobilá ku hre musí spĺňať tieto základné požiadavky pravidla č. 2 (obvod, hmotnosť,
vnútorný tlak) :

66 – 70 cm, 420 – 450 g, 0,6 – 1,1 atm.

68 – 70 cm, 410 – 450 g, 0,6 – 1,1 atm.

68 – 70 cm, 420 – 450 g, 0,6 – 1,1 atm.

527. Pri vykonávaní pokutového kopu hráč, ktorý už bol napomínaný ŽK zahral PK pätou a dosiahol
gól. Rozhodca:
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gól uznal

gól neuznal, hráča vylúčil z hry po udelení druhej ŽK a nariadil NVK z miesta kde hráč zahral loptou

gól neuznal a nariadil NVK z miesta kde hráč zahral loptu pätou

528. Hráčovi sa v súboji o loptu vyzula kopačka a on túto následne úmyselne hodil vo vlastnom
pokutovom území do lopty, čím zmaril súperovi jasnú gólovú príležitosť. Rozhodca:

preruší hru, hráča vylúči z hry udelením ČK a nariadi v prospech súpera pokutový kop

preruší hru, hráčovi udelí ŽK a v prospech súpera nariadi pokutový kop

preruší hru, hráčovi udelí ŽK a v prospech súpera nariadi nepriamy voľný kop, z miesta kde sa hodená
kopačka dotkla lopty

529. 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 :

gól neuznal, a nariadil priamy voľný kop

gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop

gól uznal, pravidlá neboli porušené

530. Útočník v pokutovom území súpera vo výskoku úmyselne zahral loptu rukou a takto dosiahol
gól. Rozhodca :

gól neuznal, útočníkovi udelil ŽK a nariadil PVK

gól neuznal, útočníkovi udelil ŽK a nariadil NVK

gól neuznal a nariadil PVK

531. Útočník obiehal obrancu tesne za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Obranca natiahol nohu
mimo hracej plochy a riskantným spôsobom podrazil súpera. Lopta bola v tom okamihu v hre. Rozhodca
prerušil hru a :

obrancovi udelil ŽK a nariadil NVK z postrannej čiary z miesta najbližšie k miestu priestupku

obrancovi udelil ŽK a nariadil PVK z postrannej čiary z miesta najbližšie k miestu priestupku

obrancovi udelil ŽK a vhodil rozhodcovskú loptu v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry

532. Lekár družstva hostí vstúpil na hraciu plochu v neprerušenej hre bez súhlasu rozhodcu, aby
ošetril zraneného hráča ležiaceho mimo PÚ. Skôr ako rozhodca spozoroval vstup lekára na hraciu
plochu a prerušil z tohto dôvodu hru, hráča súpera to nahnevalo a udrel lekára rukou. Rozhodca prerušil
hru, hráča vylúčil z hry ČK a :

nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta priestupku

nadviazal na hru rozhodcovskou loptou z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry
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nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta priestupku

533. V neprerušenej hre na znak nesúhlasu s rozhodnutím rozhodcu hodil masér družstva hostí do
HP fľašu s vodou. Táto neovplyvnila hru, nezasiahla žiadneho hráča a ani rozhodcu na HP. Asistent
rozhodcu toto spozoroval a na nešportové správanie maséra upozornil rozhodcu v najbližšej prerušenej
hre. Rozhodca :

maséra upozornil na NS bez ďalších opatrení

maséra napomenul ŽK za NS

maséra vykázal z lavičky náhradníkov a z ohraničeného priestoru HP

534. Je povolené zúčastniť sa na rozhodcovskej lopte akémukoľvek počtu hráčov vrátane brankára?

nie, RL sa môže zúčastniť len jeden hráč z každého družstva

áno

áno, ale len ak je to v blízkosti brankárovej brány

535. Brániaci hráč zmaril vo vlastnom pokutovom území súperovi sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu
tým, že ho podrazil v súboji o loptu riskantným spôsobom. Rozhodca prerušil a hru a:

v prospech súpera nariadil PK a brániacemu hráčovi udelil ŽK

v prospech súpera nariadil PK a brániacemu hráčovi neudelil žiadny OT

v prospech súpera nariadil PK a brániacemu hráčovi udelil ČK

536. Brániaci hráč zmaril vo vlastnom pokutovom území súperovi sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu
tým, že ho podrazil v súboji o loptu neopatrným spôsobom. Rozhodca prerušil a hru a:

v prospech súpera nariadil PK a brániacemu hráčovi neudelil žiadny OT

v prospech súpera nariadil PK a brániacemu hráčovi udelil ČK

v prospech súpera nariadil PK a brániacemu hráčovi udelil ŽK

537. Na HP v neprerušenej hre vstúpi cudzia osoba. Rozhodca to zaregistruje, hru preruší, cudziu
osobu vykáže z HP a na hru nadviaže:

NVK

PVK

rozhodcovskou loptou

538. Bol dosiahnutý gól. Skôr ako hra znovu začne, rozhodca zistí, že v okamihu dosiahnutia gólu,
bol na HP náhradník družstva, ktoré dostalo gól. Rozhodca gól:

uzná
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neuzná a nadviaže na hru PVK z miesta kde bol náhradník na HP

neuzná a nadviaže na hru kopom od bránky

539. Hráč sa nahneval na svojho spoluhráča a v neprerušenej hre sa ho pokúsil brutálnym spôsobom
udrieť päsťou do tváre. Spoluhráč sa však tomuto úderu vyhol a ku kontaktu nakoniec nedošlo.
Rozhodca charakterizoval tento priestupok ako:

nebezpečnú hru

nešportové správanie

hrubé nešportové správanie

540. Kedy je lopta z výkopu v hre?

keď je do nej kopnuté, je v pohybe a musí smerovať dopredu

keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, pričom môže byť zahraná aj dozadu

keď je do nej kopnuté a je v pohybe, pričom nesmie byť zahraná do strany

541. Brániaci hráč zmaril vo vlastnom pokutovom území súperovi jasnú gólovú príležitosť tým, že ho
sotil rukami v súboji o loptu. Rozhodca prerušil hru a:

nariadil PK a brániacemu hráčovi udelil ČK

nariadil PK a brániacemu hráčovi udelil ŽK

nariadil PK a brániacemu hráčovi neudelil žiadny OT

542. Hráč dostal v priebehu hry povolenie od rozhodcu na opustenie HP. Skôr ako ju opustil, zmocnil
sa tento hráč lopty. Rozhodca hru prerušil a:

hráča napomenul ŽK a na hru nadviazal RL z miesta, kde s loptou zahral

hráča napomenul ŽK a na hru nadviazal NVK z miesta, kde s loptou hral

hráča napomenul ŽK a na hru nadviazal PVK z miesta, kde s loptou hral

543. Pred pokutovým územím sa zahrával NVK. Spoluhráč útočníka, ktorý išiel NVK vykonať, ľahko
kopol do lopty avšak tá sa jasne nepohla. Útočník zahral voľný kop tak, že loptu ním kopnutú tečoval
brankár a tá skončila v sieti. Rozhodca:

gól neuznal a nariadil kop od brány

gól uznal

gól neuznal a nechal NVK opakovať

544. Na hracej ploche sa vyskytli dve lopty. Musí rozhodca z tohto dôvodu, pri akejkoľvek hernej
situácii na hracej ploche okamžite prerušiť hru ?
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nie

áno

545. Môže hráč bez predchádzajúceho súhlasu R opustiť HP aby si dal svoju výstroj do poriadku ?

nie

áno – ale len v prípade, ak vzápätí kapitán jeho družstva o tomto R informuje

áno

546. Hráč zahral loptu zo správne vykonanej rozhodcovskej lopty tak, že prvým dotykom si ju
posunul a druhým dotykom vystrelil na bránku súpera pričom dosiahol gól. Rozhodca:

gól uznal

gól neuznal a nechal RL opakovat

gól neuznal a nariadil kop od bránky

547. Pri zahrávaní pokutového kopu sa brankár predčasne pohol z bránkovej čiary smerom dopredu
ešte pred zahraním lopty. Následne brankár po správnom zahratí pokutového kopu vyrazil loptu za
bránkovú čiaru mimo bránky. Rozhodca:

nechal pokutový kop opakovať

brankára napomenul ŽK a nechal pokutový kop opakovať

nariadil kop z rohu

548. Brániaci hráč zmaril pred vlastným pokutovým územím súperovi jasnú gólovú príležitosť tým, že
ho podrazil neopatrným spôsobom v súboji o loptu. Rozhodca prerušil hru a:

brániacemu hráčovi udelil ČK a v prospech súpera nariadil PVK

brániacemu hráčovi udelil ŽK a v prospech súpera nariadil PVK

brániacemu hráčovi neudelil žiadny OT a v prospech súpera nariadil PVK

549. Hráč v súboji o loptu stratil chránič holennej kosti. Skôr ako si upravil výstroj hral s loptou a
dosiahol gól:

hru preruší, gól neuzná a v mieste, kde hráč stratil chránič a zahral s loptou vhodí rozhodcovskú loptu

hru preruší, gól neuzná, hráča napomenie a z miesta, kde hráč stratil chránič a zahral s loptou nariadi NVK

gól uzná

550. Môže byť využívané povolenie návratu vystriedaných hráčov za predpokladu, že sú zachované
princípy Pravidiel futbalu a na základe súhlasu príslušných členských združení a futbalového zväzu
v súťažiach:
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- mládeže pre hráčov vo veku 16 rokov a menej na úrovni "graasroots" a pre veteránov (hráči vo veku nad
35 rokov).

- pre riadne organizovaných handikepovaných hráčov.

- obidve odpovede sú správne.

551. Hráč kopol súpera riskantným spôsobom v okamihu, keď tento zahral loptu zakázaným
spôsobom rukou. Oba priestupky sa stali v rovnakom čase. Rozhodca prerušil hru: 

- a nariadil PVK v prospech H, za kopnutie súpera riskantným spôsobom.

- a nariadil PVK v prospech D, za zakázanú hru rukou.

- a na hru nadviazal vhodením rozhodcovskej lopty.

552. Rozhodca ukončil prvý polčas. Skôr ako opustil hraciu plochu (HP), AR1 mu oznámil, že tesne
pred ukončením polčasu, hráč hostí kopol bez lopty súpera. Rozhodca: 

- okamžite išiel za previnilým hráčom a udelil mu ČK.

- v polčasovej prestávke oznámil kapitánovi hostí, že previnilý hráč nebude pripustený do hry v II. polčase.

- nemôže zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie (ukončenie I. polčasu bez udelenia ČK).

553. Hráč opustil hraciu plochu (HP) z dôvodu výmeny kopačiek. Chcel sa vrátiť späť do hry: 

- môže, ale iba v prerušenej hre po skontrolovaní výstroje rozhodcom.

- môže aj v neprerušenej hre, ale výstroj musí skontrolovať asistent rozhodcu alebo náhradný rozhodca
a súhlas na vstup na HP musí dať rozhodca.

- môže, ale iba v prerušenej hre a až po skontrolovaní výstroja asistentom rozhodcu alebo náhradným
rozhodcom a súhlasom rozhodcu.

554. Hráč nastúpil na stretnutie v čiernych termo nohaviciach (spodná bielizeň), pričom farba trenírok
bola biela a iba spodný lem trenírok bol čierny. Rozhodca:

- hráča na stretnutie nepripustil.

- hráča na stretnutie pripustil.

555. Hráč náhodne stratil kopačku. Skôr ako si stihol upraviť výstroj zahral s loptou a dosiahol gól.
Rozhodca:

- hru preruší, gól neuzná a v mieste, kde hráč bez kopačky zahral s loptou vhodí RL.

- hru preruší, gól neuzná, hráča napomenie a z miesta, kde hráč bez kopačky zahral s loptou nariadi NVK.

- dosiahnutý gól uzná.
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