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Nazwisko i imię Klasa rozgrywkowa Strefa

Miejsce w Przepisach Gry 2021/2022 określone jest na podstawie wersji książkowej.

G – grać dalej J – jeszcze raz R – rzut rożny
B – rzut wolny bezpośredni S – rzut sędziowski Z – zakończenie zawodów
P – rzut wolny pośredni Br – bramka Rb – rzut od bramki
K – rzut karny W – wrzut    +     -  napomnienie 

TAK / NIE A B C D (…) Rp - reprymenda   ++    - wykluczenie z gry 
            

1. Przed wykonaniem rzutu wolnego na gwizdek sędziego, mur obronny został utworzony z 2 za-
wodników. Obok nich stanęło 2 zawodników drużyny przeciwnej. Sędzia nakaże im odsunięcie się
na minimum: A) 5 m od muru; B) 9,15 m od muru; C) 1 m od muru; D) zawodnicy mogą pozostać
w murze?
Odpowiedź: D
Uzasadnienie: Mur składa się z dwóch zawodników drużyny broniącej, więc zawodnicy mogą po-
zostać w murze. Dopiero obecność minimum 3 zawodników w murze powoduje konieczność za-
chowania dystansu co najmniej 1 metra.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 13, strona 126
2.  Podczas  ustawienia  w pozycji  nieruchomej  twarzą  do  boiska  (np.  przy  wykonywaniu  rzutu
rożnego)  lub  w  trakcie  poruszania  się  krokiem dostawnym,  sędzia  asystent  powinien  trzymać
chorągiewkę w: A) prawej ręce; B) lewej ręce; C) jak mu wygodnie?
Odpowiedź: B
Uzasadnienie: Chorągiewka SA musi być zawsze rozłożona, dobrze widoczna dla sędziego. To za-
zwyczaj oznacza, że chorągiewka trzymana jest w ręce najbliższej sędziego (Technika używania
chorągiewki, str. 206 PG). W myśl tego zapisu sędzia asystent w przedstawionych sytuacjach po-
winien trzymać chorągiewkę w lewej ręce, mimo braku wyraźnej adnotacji na ten temat w Przepi-
sach Gry. Z praktycznego punktu widzenia zasada ta została przyjęta również po to, żeby przed
pokazaniem spalonego, co czyni się zawsze prawą ręką, asystent jeszcze w trakcie przekładania
chorągiewki z lewej do prawej ręki, miał ułamek sekundy na przemyślenie swojej decyzji. Niuans,
ale również ma jakiś wpływ na uniknięcie „elektrycznych” sygnalizacji asystenta...
3. Czy prawdziwe jest twierdzenie, że obowiązkiem sędziego asystenta jest skontaktowanie się z
sędzią głównym przed zawodami, na które zostali wspólnie wyznaczeni?
Odpowiedź: TAK
Uzasadnienie: Mimo braku wyraźnej adnotacji  na ten temat w Przepisach Gry, oczywiście obo-
wiązkiem sędziego asystenta jest skontaktować się z sędzią, aby omówić sprawy organizacyjne
związane z dniem meczowym – zestawy strojów, miejsce oraz godzinę zbiórki, wspólny transport
oraz dodatkowe szczegóły – np. wykonanie wizytówek meczowych itd.
4. Czy sędzia odpowiada za kontrolę umocowania bramek do podłoża na meczu orlików?
Odpowiedź: TAK
Uzasadnienie: Sędzia uznaje, czy przygotowane boisko jest zgodne z przepisami gry oraz unifika-
cją - jedną z wytycznych jest, aby bramki (również bramki przenośne) były pewnie przytwierdzone
do podłoża.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 1, strona 40

5. Czy sędzia asystent sygnalizuje chorągiewką rzut rożny będąc 5 metrów od pola rożnego?
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Odpowiedź: NIE
Uzasadnienie: Mimo braku wyraźnej adnotacji na ten temat w Przepisach Gry, sędzia asystent za-
wsze wskazuje rzut rożny przy chorągiewce rożnej po dobiegnięciu do niej. Nie ma w tej kwestii
żadnych odstępstw. Z praktycznego punktu widzenia asystent powinien podążać za piłką, która
opuściła pole gry przez linię bramkową właśnie na rzut rożny i jest to następna naturalna i właści -
wa pozycja już przy samym wykonaniu rzutu rożnego. Dodatkowo taka technika -  również jak
„technika lewej ręki” opisana w pytaniu numer 2 powyżej – pomaga w uniknięciu „elektrycznych”
wskazań oraz rozminięciu się z sędzią głównym. Nie „strzelamy” z flagą na rożnego będąc np. na
10tym metrze, lecz biegniemy do chorągiewki i w tym czasie mamy jeszcze moment na nawiąza-
nie kontaktu wzrokowego z sędzią głównym, by ustalić słuszną decyzję lub powielić jego rozstrzy-
gnięcie...
6. Przy wykonywaniu rzutu wolnego bramkarz „Lidera” Swarzędz poruszał się krokiem odstawno-
dostawnym na linii bramkowej, ale opuścił ją o 3 metry w przód przed zagraniem piłki, po czym
sparował mocno uderzoną piłkę poza własną linię bramkową.
Decyzja: R
Uzasadnienie: Bramkarz może opuścić linię bramkową w czasie rzutu wolnego. Ograniczenia od-
nośnie opuszczania linii bramkowej dotyczą rzutu karnego.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 17, strona 143 (rzut rożny), Artykuł 14, strona 129 (rzut karny)
7.  Po  4  czerwonych  kartkach  dla  drużyny  KKS  Kalisz  sędzia  zakończył  zawody  z  powodu
zdekompletowania zespołu. Czy postąpił zgodnie z Przepisami Gry?
Odpowiedź: NIE
Uzasadnienie: W myśl przepisów - jeżeli drużyna liczy mniej niż siedmiu zawodników z powodu
rozmyślnego opuszczenia pola gry przez jednego lub kilku zawodników, sędzia nie ma obowiązku
przerywać gry natychmiast, stosując korzyść. Podczas najbliższej przerwy w grze sędzia musi za-
kończyć zawody, jeżeli w drużynie nie będzie minimalnej liczby siedmiu zawodników. W tym przy-
padku drużyna ma 7 zawodników po 4 wykluczeniach.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 3, strona 49

8. Czy dopuszczalna jest gra zawodnika ze skórzanym rzemykiem na nadgarstku?

Odpowiedź: NIE
Uzasadnienie: Jakakolwiek biżuteria (naszyjniki, obrączki, bransoletki, kolczyki, skórzane lub gu-
mowe opaski itp.) jest zakazana i musi zostać usunięta. Zakrywanie biżuterii taśmą jest niedozwo-
lone.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 4, strona 57
9. Podczas przerwy w grze zdenerwowany bramkarz „Stali” Pleszew pokazał obraźliwy gest ręką
na wysokości swojego krocza w stronę sektora kibiców „Jaroty” Jarocin za jego bramką.
Decyzja: ++
Uzasadnienie:  Bramkarz używa ordynarnego,  obelżywego,  obraźliwego gestu,  za co musi  być
ukarany wykluczeniem. Gra zostanie wznowiona w sposób zarządzony przed przerwą w grze.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 117
10. W trakcie gdy piłka była w grze, trener zespołu „Victorii” Września wszedł do strefy technicznej
zespołu  „Warty”  Międzychód  w  sposób  niekonfrontacyjny.  Sędzia  zauważył  to  zachowanie  i
przerwał grę.
Decyzja: S+
Uzasadnienie: Należy się napomnienie za rozmyślnie wchodzenie do strefy technicznej drużyny
przeciwnej (w sposób niekonfrontacyjny). Niewyjaśniona wprost w Przepisach Gry kwestia wzno-
wienia gry po wejściu osoby funkcyjnej w strefę techniczną drużyny przeciwnej powoduje, że za-
rządzamy rzut sędziowski (w zależności od okoliczności z miejsca zgodnego z pkt. 2 artykułu 8
PG).  Taki  przypadek nie  jest  w Przepisach Gry opisany i  wyszczególniony,  więc postępujemy
zgodnie z powyższym ogólnym zapisem.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 119 (napomnienie), Artykuł 8, strona 90 (miejsce
wznowienia gry rzutem sędziowskim)
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11. Zawodnik drużyny atakującej oddał silny strzał na bramkę drużyny przeciwnej. Piłkę lecącą w
światło bramki, tuż przed przekroczeniem linii bramkowej, wybił w głąb pola gry rozmyślnie ręką
obrońca  drużyny  broniącej.  Wybita  piłka  trafiła  do  innego  zawodnika  drużyny  atakującej,
znajdującego się w momencie oddawania strzału na pozycji spalonej, który strzałem głową zdobył
bramkę.
Decyzja: BR+
Uzasadnienie: Mimo, że napastnik znajduje się na pozycji spalonej, rozmyślne zagranie piłki ręką
sprawia, że nie odnosi on korzyści z przebywania na pozycji spalonej i przepisowo zdobywa bram-
kę. Należy zatem ją uznać i napomnieć przeciwnika z tytułu próby pozbawienia drużyny przeciwnej
bramki poprzez to zagranie.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 11, strona 104 (pozycja spalona), artykuł 12, strona 113 (napo-
mnienie)
12.  Zawodnik  „Kani”  Gostyń  zostaje  zaatakowany  w  sposób  nierozważny  przez  obrońcę
„Krobianki” Krobia w środkowej strefie boiska, co powoduje przerwanie korzystnej akcji. Drużyna
„Kani”  widząc,  że  ma  klarowną  szansę  do  zdobycia  bramki,  szybko  wznawia  grę  i  po  kilku
podaniach oraz pięknym strzale piłka zostaje wypiąstkowana przez bramkarza „Krobianki” poza
linię bramkową.
Decyzja: R+
Uzasadnienie: Kania Gostyń ma klarowną szansę na zdobycie bramki, szybko wznowiła grę, a sę-
dzia nie rozpoczął procedury udziela sankcji dyscyplinarnej. Bramkarz obronił strzał i grę należy
wznowić rzutem rożnym oraz napomnieć zawodnika faulującego z tytułu nierozważnego ataku.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 113/114 (korzyść), Artykuł 12, strona 115 (nierozwa-
ga)
13. Obrońca „Kłosa” Zaniemyśl podał piszczelem piłkę do swojego bramkarza, który w ostatnim
momencie chwycił piłkę w ręce we własnym polu karnym, pozbawiając tym samym przeciwnika
realnej szansy na zdobycie bramki.
Decyzja: G
Uzasadnienie: Bramkarz mógł złapać piłkę w ręce, ponieważ współpartner nie kopnął rozmyślnie
piłki, a jedynie zagrał ją piszczelem. Piłka została kopnięta, gdy zawodnik zagrywa ją (doprowadza
do kontaktu) stopą, kostką i/lub stawem skokowym.
Miejsce w Przepisach Gry: Terminologia piłkarska, strona 179
14. Bramkarz wykonał rzut wolny pośredni z własnego pola karnego za wcześniejszego spalonego
tak niefortunnie, że po kopnięciu piłki zorientował się o braku współpartnera w polu karnym, który
przed chwilą w tym miejscu był i do którego właśnie podawał. Ratując sytuację, żeby nie stracić
bramki,  wybił  piłkę  nogą  daleko  poza  linię  boczną  uprzedzając  minimalnie  nadbiegającego
napastnika,  który  w  momencie  wznowienia  gry  był  ustawiony  nogami  poza  polem  karnym,
natomiast głowę miał wychyloną do przodu w głąb „szesnastki” bramkarza.

Decyzja: P++
Uzasadnienie: Bramkarz ponownie zagrał piłkę zanim dotknęła ona innego zawodnika, więc grę
należy przerwać i wznowić rzutem wolnym pośrednim. Bramkarz tym zagraniem pozbawia realnej
szansy na zdobycie bramki, dlatego musi zostać wykluczony. Przeciwnik w momencie wykonania
rzutu wolnego był stopami poza polem karnym, więc nie złamał przepisów.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 116 (wykluczenie), Zmiany w przepisach gry, strona
175 (ustawienie napastnika), Artykuł 13, strona 127 (podwójne zagranie)
15.  Obrońca  gospodarzy,  znajdujący  się  we  własnym polu  karnym zdecydował  się  na  długie
podanie w kierunku swojego współpartnera, znajdującego się na połowie przeciwnika. Piłka odbiła
się w kole środkowym od ziemi, pękła i doleciała w tej postaci do napastnika. Napisz, jak powinien
zachować się sędzia i w którym miejscu oraz z czyim udziałem powinna być wznowiona gra.
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Decyzja: S
Uzasadnienie: Jeżeli piłka stanie się niezdatna do gry, to grę należy przerwać i wznowić ją rzutem
sędziowskim. Gra powinna zostać wznowiona rzutem sędziowskim w polu karnym drużyny gospo-
darzy z udziałem bramkarza tej drużyny.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 8, strona 90 (sędziowski), Artykuł 2, strona 46 (pęknięta piłka)
16. Zawodnik celem dowiezienia korzystnego wyniku do końca meczu zagrał z rzutu rożnego piłkę
daleko do tyłu w kierunku swojego bramkarza, będącego we własnym polu karnym. Piłka niesiona
silnym wiatrem minęła jednak golkipera i wpadła do jego bramki.
Decyzja: R
Uzasadnienie: Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu rożnego jedynie na drużynie prze-
ciwnej. Jeżeli piłka wpadnie bezpośrednio do bramki wykonawcy rzutu, zarządza się rzut rożny dla
drużyny przeciwnej.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 17, strona 143
17. Zawodnik drużyny GKS Dopiewo grającej  w 7-osobowym składzie, który był  już wcześniej
ukarany napomnieniem, rozmyślnie dotknął piłkę ręką we własnym polu karnym.
Decyzja: K
Uzasadnienie: Za rozmyślne zagranie piłki ręką należy przyznać rzut karny dla drużyny przeciwnej
zagrywającego. Gra będzie później kontynuowana – samo zagranie nie daje podstaw do udziele-
nia napomnienia (słowo rozmyślne nie oznacza żółtej kartki), a więc skład drużyny GKS Dopiewo
nie ulegnie pomniejszeniu do 6 zawodników.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 3, strona 49 (liczba zawodników), artykuł 12, strona 108 (ręka)
18. Zawodnik „Dębu” Bolewice wykonujący rzut wolny bezpośredni, uderzył nad murem, trafiając w
poprzeczkę. Piłka wróciła do wykonawcy, który pięknym wolejem z powietrza - z „pierwszej piłki” -
umieścił futbolówkę w „okienku” przeciwnika.
Decyzja: P
Uzasadnienie: Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, wykonawca rzutu dotyka piłkę ponownie, za-
nim dotknęła ona innego zawodnika, grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim. Tzw. podwójne
zagranie.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 13, strona 127
19.  Bramkarz po podaniu piłki  stopą od własnego obrońcy,  przyjął  ją swobodnie podeszwą, a
następnie wszedł  w drybling z napastnikiem i  naciskany przez niego chwycił  piłkę w ręce we
własnym polu karnym, żeby zapobiec nieuchronnej utracie bramki.
Decyzja: P
Uzasadnienie: Rzut wolny pośredni jest przyznawany jeśli bramkarz dotyka piłki ręką we własnym
polu karnym po jej rozmyślnym kopnięciu do niego przez współpartnera. Jeżeli wewnątrz własne-
go pola karnego bramkarz zagrywa piłkę ręką, gdy nie jest to dozwolone, zarządza się rzut wolny
pośredni, jednak nie stosuje się żadnych sankcji dyscyplinarnych (sankcje dyscyplinarne stosuje
się tylko w przypadku podwójnego zagrania, jeżeli dojdzie do sytuacji SPA lub DOGSO).
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 111 (pośredni), Artykuł 12, strona 110 (brak sankcji)
20. Piłka po niecelnym strzale napastnika wyszła na rzut od bramki. Bramkarz szybko pobiegł za
boisko po tę piłkę, ustawił ją nieruchomo we własnym polu bramkowym i kopnął do współpartnera.
Wspomniany wcześniej napastnik po swojej wcześniejszej akcji nie zdążył opuścić pola karnego
przeciwnika,  ale  był  daleko od tego szybko wykonanego rzutu  od bramki.  Czy sędzia  będzie
interweniował?
Odpowiedź: NIE
Uzasadnienie: Jeżeli, podczas wykonywania rzutu od bramki jakikolwiek zawodnik drużyny prze-
ciwnej znajduje się w polu karnym, ponieważ nie miał czasu na jego opuszczenie, sędzia zezwoli
na kontynuowanie gry.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 16, strona 139-140
21. Napastnik „Pelikana” Grabów został nierozważnie zaatakowany wślizgiem przez obrońcę 16,5
metra na wprost od bramki, na którą atakował.
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Decyzja: K+
Uzasadnienie: Pole karne ma długość 16,5 metra w kierunku środka pola gry, więc atak został wy-
konany w polu karnym. Należy więc podyktować rzut karny i napomnieć faulującego z tytułu nie-
rozważnego ataku wślizgiem.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 1, strona 38 (pole karne), Artykuł 12 strona 115
22. Zawodnik został zaatakowany wślizgiem przez przeciwnika z użyciem nadmiernej siły w walce
o piłkę. Zdarzenie miało miejsce w polu karnym faulującego. Sędzia przerwał grę, odgwizdując
faul.  Poszkodowany  po  kilku  chwilach  wstał  o  własnych  siłach  i  pomoc  medyczna  nie  była
potrzebna.
Decyzja: K++
Uzasadnienie: Wynikiem nieprzepisowego ataku w polu karnym jest rzut karny. Atak wykonany zo-
stał z użyciem nadmiernej siły musi, więc zawodnik musi być ukarany obligatoryjnie wykluczeniem.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 118 (poważny, rażący faul)
23. Czy gwałtowne, agresywne zachowanie to typ przewinienia, które jest popełniane w walce o
piłkę?
Odpowiedź: NIE
Uzasadnienie: Zawodnik zachowuje się gwałtownie, agresywnie, gdy używa lub próbuje użyć nie-
proporcjonalnej siły bądź brutalności w stosunku do przeciwnika, kiedy nie walczą o piłkę oraz wo-
bec współpartnera, osoby funkcyjnej, widza, lub jakiejkolwiek innej osoby, bez względu na to, czy
doszło do kontaktu.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 118
24.  Zawodnik  drużyny  „Polonusa”  Kazimierz  Biskupi  w  meczu  Pucharu  Polski  na  szczeblu
wojewódzkim mając przed sobą jedynie bramkarza „Płomienia” Chrzypsko Wielkie, przerzuca nad
nim  piłkę,  która  toczy  się  do  pustej  bramki.  Zza  linii  bramkowej  wbiegł  rozgrzewający  się
rezerwowy  bramkarz  „Płomienia”  i  3  metry  od  linii  bramkowej  ręką  wybił  piłkę  -  toczącą  się
nieuchronnie do bramki - na aut.
Decyzja: K++
Uzasadnienie: Zawodnik rezerwowy musi być wykluczony za pozbawienie bramki drużyny prze-
ciwnej. Należy także podyktować rzut karny za wpływ bramkarza rezerwowego na grę poprzez za-
granie piłki we własnym polu karnym.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 117 (wykluczenie), Artykuł 12, strona 121 (sposób
wznowienia)
25. W przerwie w grze sędzia za komentarz na temat jego wcześniejszej decyzji słowami „Ten
karny  za  rękę  to  był  jakiś  żart,  sprzedawczyku!”  pokazał  czerwoną  kartkę  trenerowi  „Iskry”
Szydłowo. Czy słusznie?
Odpowiedź: TAK
Uzasadnienie: Wszelkie przejawy wyrażania posądzeń o charakterze korupcyjnym w stosunku do
sędziów będą surowo karane. Takie sytuacje winny być kwalifikowane przez sędziów jako używa-
nie  obraźliwego  języka  (nawet  jeśli  pozbawione  jest  to  wulgaryzmów)  i  karane  wykluczeniem
(czerwona kartka).
Miejsce w Przepisach Gry: Postanowienia PZPN do artykułu 5, strona 243
26.  Bramkarz  drużyny  „Golnica”  Ryczywół  został  ukarany  w  drugiej  części  dogrywki  meczu
finałowego Pucharu Polski w Wielkopolsce karą napomnienia za niesportowe zachowanie („gra na
czas”). Jaką decyzję podejmie sędzia, jeśli  w trakcie rzutów z punktu karnego tenże bramkarz
popełni  przewinienie,  w  wyniku  którego  rzut  musi  zostać  powtórzony  i  czy  dopuści  takiego
bramkarza do dalszego udziału w rzutach z punktu karnego? 
Decyzja: Rp, TAK
Uzasadnienie: Jeżeli bramkarz popełni przewinienie i w jego wyniku rzut jest powtórzony, bram-
karz  zostaje  ostrzeżony  (reprymenda)  za  pierwsze  przewinienie.  Bramkarz  może  brać  dalszy
udział w grze.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 10, strona 98
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27.  Napastnikowi  „Polonii”  Leszno  sędzia  pokazał  czerwoną  kartkę,  po  tym  jak   zaatakował
wślizgiem wyprowadzającego piłkę obrońcę „Obry” Kościan. Jedną nogą napastnik wybił piłkę, a
drugą równocześnie brutalnie trafił obrońcę kołkami w butach w kolano. Czy sędzia opisze to w
załączniku do sprawozdania jako poważny, rażący faul?
Odpowiedź: TAK
Uzasadnienie: Atak nogami lub atak w walce o piłkę, który naraża na niebezpieczeństwo zawodni-
ka drużyny przeciwnej lub który wykonany został z użyciem nadmiernej siły lub brutalności, musi
być traktowany jako poważny, rażący faul.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 118
28.  Czy  przetrzymywanie  piłki  w  rękach  we  własnej  strefie  technicznej  w  celu  opóźnienia
wznowienia  gry  przeciwnikowi  wrzutem,  popełnione  przez  zawodnika  rezerwowego  i  trenera,
sędzia ukarze jednakowo?
Odpowiedź: NIE
Uzasadnienie: Zawodnik rezerwowy zostaje napomniany, jeżeli opóźnia wznowienie gry, a trener
jako osoba funkcyjna zostaje wykluczony za opóźnianie wznowienia gry przez przeciwnika.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 114 (zawodnik), Artykuł 12 strona 119 (trener)
29. Boczny obrońca „Lecha” Poznań wrzucił piłkę z autu bezpośrednio do swojego bramkarza.
Golkiper wiedząc, że nie może piłki dotknąć ręką,  pod wpływem pressingu napastnika drużyny
„Warty” podczas derbowego pojedynku w Ekstraklasie, próbował kopnąć piłkę w celu jej wybicia
daleko w głąb pola gry, jednak skiksował i „się machnął”. Widząc nadbiegającego współpartnera
napastnika „Warty”, chwycił piłkę w ręce tuż przed nim, przez co uniemożliwił mu zdobycie bramki,
gdy zawodnik ten już dostawiał głowę do zdobycia najłatwiejszej w życiu bramki...
Decyzja: G
Uzasadnienie: Bramkarz dotyka piłkę ręką/ramieniem po ewidentnym kopnięciu lub próbie kopnię-
cia piłki w celu jej wybicia po tym, jak otrzymał ją bezpośrednio z wrzutu od współpartnera, więc
gra będzie toczyć się dalej.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 111
30. Napastnik w polu karnym przeciwnika został pchnięty przez obrońcę rękoma z tyłu w plecy w
sytuacji realnej szansy na zdobycie bramki, co spowodowało jego upadek.
Decyzja: K++
Uzasadnienie: Jeżeli zawodnik we własnym polu karnym popełnia przewinienie na przeciwniku,
które pozbawia przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki i sędzia w związku z tym przyznaje
rzut karny, zawodnik faulujący zostaje napomniany, jeżeli przewinienie wynikało z walki o piłkę; we
wszystkich pozostałych sytuacjach (np. trzymanie, ciągnięcie, popychanie, brak możliwości zagra-
nia piłki) faulujący zawodnik musi zostać wykluczony. Obrońca dopuścił się pchnięcia przeciwnika
bez próby zagrania piłki, więc musi zostać wykluczony z gry.
Miejsce w Przepisach Gry: Artykuł 12, strona 117


