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1. Osoba, ktorá nebola uvedená v Zápise o stretnutí ako hráč, náhradník 
alebo člen realizačného tímu vstúpila na hraciu plochu. Rozhodca prerušil 
hru a  
 
A: nechal túto osobu vyviesť z areálu štadióna a následne proti družstvu domácich 
nariadil PK za nedostatočnú usporiadateľskú službu 
B: ihneď ukončil stretnutie, keďže bola narušená regulárnosť stretnutia 
C: nechal túto osobu vyviesť z hracej plochy a nadviazal na hru rozhodcovskou 
loptou na mieste, kde bola v čase prerušenia hry 
 
2. Vymenuj územia, ktoré sú vyznačené na hracej ploche. 
 
A:  pokutové územie (2), bránkové územie(2) 
B: pokutové územie (2), bránkové územie(2), rohový oblúk (4), pokutový oblúk (2) 
a stredový kruh 
C: rohový oblúk (4), pokutový oblúk (2) a stredový kruh 
 
3. Ako postupuje rozhodca, ak sa pôvodná lopta poškodí v hre a nie je 
momentálne k dispozícii žiadna náhradná lopta ? 
 
A: vyzve kapitána domáceho družstva, aby usporiadateľská služba dodala náhradnú 
loptu (určí k tomu primeraný čas, ktorý nastaví na konci  príslušného polčasu) a na 
hru nadviaže spôsobom, pre ktorý bola hra prerušená 
B: ihneď ukončí stretnutie 
C: vyzve kapitána domáceho družstva, aby usporiadateľská služba dodala náhradnú 
loptu (určí k tomu primeraný čas, ktorý nastaví na konci  príslušného polčasu) a na 
hru nadviaže PK proti družstvu domácich za NS – zdržiavanie hry 
 
4. Počas hry klesol počet hráčov v družstve pod 7 z dôvodu, že jeden hráč 
úmyselne opustil hraciu plochu, pričom družstvo súpera malo výhodu 
v hre. Rozhodca 
 
A: hru ihneď skončí 
B: nie je povinný prerušiť hru a môže ponechať výhodu v hre 
C: hru ihneď preruší  
 
5. Vystriedaný hráč vbehol v neprerušenej hre na hraciu plochu a tam 
zahral loptou, čím zmaril súperovi sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu. 
Rozhodca prerušil hru, keď nato súperov hráč nazlostene kopol bez lopty 
vystriedaného hráča. Rozhodca 
 
A: napomenul ŽK vystriedaného hráča za neoprávnený vstup na HP a následne 
vylúčil z hry po druhej ŽK za zmarenie sľubnej akcie, súperovho hráča vylúčil z hry 
ČK a nadviazal na hru NVK z miesta, kde sa nachádzala lopta v momente prerušenia 
hry 
B: vylúčil ČK vystriedaného hráča za HNS - zmarenie čistej gólovej príležitosti, 
súperovho hráča vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru NVK z miesta, kde sa nachádzala 
lopta v momente prerušenia hry 
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C: vylúčil ČK vystriedaného hráča za HNS - zmarenie čistej gólovej príležitosti, 
súperovho hráča vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru PVK za kopnutie z miesta, kde 
došlo ku kopnutiu súpera 
 
6. Hráč dosiahol gól. Rozhodca však tesne predtým zistil, že tento hráč mal 
na nohách len jednu kopačku v momente, keď strieľal na bránku. 
Rozhodca 
 
A: gól neuznal a nariadil NVK 
B: gól neuznal a vhodil RL 
C: gól uznal, ak hráč stratil kopačku náhodne 

 
7. Ako postupuje rozhodca, ak sa hosťujúce družstvo dostavilo k stretnutiu 
po uplynutí čakacej doby a zdôvodnilo to oneskorením hromadného 
dopravného prostriedku ? 
 
A: rozhodca stretnutie rozhoduje, v Zápise uvedie presný čas príchodu hostí do 
areálu štadióna, presný čas podpísania zápisu o stretnutí kapitánmi a vedúcimi oboch 
družstiev, presný čas začiatku, stretnutia a dôvod oneskoreného nástupu družstva 
B: stretnutie sa neodohrá 
C: stretnutie sa odohrá ale iba ako priateľské, nie súťažné 
 
8. Hosťujúce družstvo bolo v útočnej akcii na súperovej polovici hracej 
plochy. Asistent rozhodcu vtom spozoroval, že za chrbtom rozhodcu 
obranca hostí kopol útočníka súpera. Kedy musí asistent takýto priestupok 
signalizovať zástavkou ? 
 
A: túto skutočnosť oznámiť rozhodcovi až v polčasovej prestávke alebo po skončení 
stretnutia 
B: nariadiť lavičke družstva, aby uvedeného obrancu ihneď vystriedali 
C: ihneď 
 
9. Ako postupuje rozhodca, ak lopta priamo po vhodení rozhodcovskej 
lopty prejde za postrannú čiaru mimo hracej plochy bez predchádzajúceho 
dotyku ktoréhokoľvek z hráčov ? 
 
A: nariadi vhadzovanie lopty do hry 
B: rozhodcovská lopta sa opakuje 
C: hráčov oboch družstiev napomenie ŽK za pasivitu a RL sa opakuje 
 
10. Ako postupuje rozhodca a ako nadviaže na hru, ak sa hráč dopustí 
priestupku v čase, keď je lopta mimo hry ? 
 
A: môže hráča podľa povahy priestupku napomenúť ŽK alebo vylúčiť z hry ČK a na 
hru potom nadviaže spôsobom, podľa uvedeného priestupku 
B: nereaguje, keďže k priestupku došlo v čase, keď bola lopta mimo hry 
C: môže hráča podľa povahy priestupku napomenúť ŽK alebo vylúčiť z hry ČK a na 
hru potom nadviaže spôsobom, ktorý vyplýva z dôvodu, pre ktorý bola hra prerušená 
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11. Hráč družstva A, ktorý bol v postavení mimo hry, hrubo urazil hráča 
družstva B. Rozhodca prerušil hru. Ako mal postupovať a ako nadviazať na 
hru ? 
 
A: mal hráča A družstva vylúčiť z hry ČK a nadviazať na hru RL proti družstvu 
A z miesta priestupku (HNS) 
B: mal hráča A družstva vylúčiť z hry ČK a nadviazať na hru NVK proti družstvu 
A z miesta priestupku (HNS) 
C: mal hráča A družstva vylúčiť z hry ČK a nadviazať na hru PVK proti družstvu 
A z miesta priestupku (HNS) 
 
12. Hráč nebol spokojný s rozhodnutím rozhodcu a demonštratívne opustil 
hraciu plochu. Jeho družstvo dovtedy vystriedalo len jedného hráča. Mohol 
za tohto hráča nastúpiť náhradník ? 
 
A: nie, hráč bol vylúčený z hry ČK 
B: áno 
C: áno, ale iba vtedy, ak sa uvedený hráč vrátil späť na hraciu plochu, potom bol 
napomínaný ŽK a až následne bol vystriedaný 
 
13. Zotrvačnosťou pohybu sa ocitli dvaja súperiaci hráči mimo hracej 
plochy a tam sa vzájomne napadli päsťami v čase, keď bola lopta v hre. 
Rozhodca prerušil hru, oboch vinníkov vylúčil z hry ČK a 
 
A: nechal pokračovať v hre, keďže priestupok sa stal mimo HP 
B: vhodil rozhodcovskú loptu v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry 
C: nariadil PVK proti družstvu hráča, ktorý napadol súpera ako prvý 
 
14. Rozhodca spozoroval, ako hráč brániaceho družstva v blízkosti 
vlastného pokutového územia opľul súpera, ktorý stál na čiare pokutového 
územia. Lopta bola v hre. Rozhodca prerušil hru, hráča brániaceho 
družstva vylúčil z hry ČK a 
 
A: nariadil pokutový kop 
B: nariadil PVK z miesta odkiaľ hráč opľul súpera 
C: nariadil NVK z miesta, kde stal opľutý hráč 
 
15. Obranca bránil nedovolene súperovi v hre vo vlastnom pokutovom 
území. Potom ho útočník udrel päsťou do pleca. Rozhodca obe situácie 
videl, prerušil hru, útočníka vylúčil z hry ČK a 
 
A: nadviazal na hru RL 
B: nadviazal na hru PVK za udretie 
C: nadviazal na hru NVK za nedovolené bránenie 
 
16.Je predpísané pravidlami, ktorým smerom sa má vykonávať voľný kop? 
 
A: nie 
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B: áno, ale iba pri zahrávaní VK z vlastného pokutového územia družstva 
C: áno, vždy dopredu, smerom na polovicu hracej plochy súpera 
 
17. Hráč zahrával voľný kop z vlastného pokutového územia. Potom ako 
bola lopta v hre, opäť úmyselne zahral rukou prv, ako sa jej dotkol iný 
hráč, čo sa odohralo v pokutovom území hráča, ktorý voľný kop vykonal. 
Rozhodca 
 
A: nariadil NVK za dvojité hranie 
B: nariadil voľný kop opakovať 
C: nariadil PK v prospech súpera 

 
18. Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Hráč, ktorý 
vykonal pokutový kop sa správal nešportovo po signáli rozhodcu na 
vykonanie pokutového kopu, ale skôr, než bola lopta v hre. Pokutový kop 
tento hráč vykonal a bol dosiahnutý gól. Rozhodca 
 
A: gól neuznal a stretnutie ihneď ukončil 
B: gól neuznal, vinníka napomenul ŽK, predĺžil hrací čas a PK sa opakuje 
C: gól neuznal, vinníka napomenul ŽK, predĺžil hrací čas a nariadil NVK 
 
19. Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu 
vhodil do hry správne, ale tak, že ju bezohľadným spôsobom vhodil do 
tváre súpera, ktorý stál na hracej ploche. Rozhodca prerušil hru a 
 
A: vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru PVK z miesta, kde lopta zasiahla súpera 
do tváre 
B: vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru vhadzovaním lopty do hry 
C: vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru vhadzovaním lopty do hry, vhadzuje 
však súper 

 
20. Pri kope od bránky brankár prihral loptu spoluhráčovi, ktorý stál mimo 
pokutového územia a ten loptu vrátil znova brankárovi. Prihrávky medzi 
nimi sa opakovali bezprostredne za sebou, čo rozhodca považoval za 
taktizovanie s cieľom premárniť hrací čas. Rozhodca 
 
A: nechal pokračovať v hre 
B: prerušil hru, napomenul ŽK brankára a v prospech súperovho družstva nariadil 
NVK z miesta, kde sa priestupok stal 
B: prerušil hru, napomenul ŽK brankára aj obrancu a v prospech súperovho družstva 
nariadil NVK z miesta, kde sa priestupok stal 
 
21. Hráč počas vykonávania kopu z rohu takticky kopol loptu do súpera 
s úmyslom opätovne ju získať. Nejednalo sa o nedbanlivý, ani 
o bezohľadný spôsob, ani pritom nepoužil neprimeranú silu. Rozhodca 
A: nariadil PVK 
B: nechal kop z rohu opakovať 
C: nechal pokračovať v hre 


