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Prezentul catalog de intrebari a fost tradus dupa versiunea in limba engleza 
aflata la data de 30.10.2010 pe portalul IHF, de catre Ec. Anamaria DUTA si Dr. 
Horatiu Cristian BELU, pentru a fi un instrument de lucru folositor, in pregatire, 
in special, dar nu exclusiv, arbitrilor. 
 
Versiunea oficiala a catalogului poate fi descarcata de pe site-ul IHF astfel: 

- in limba engleza la adresa: 
http://www.ihf.info/files/Uploads/Documents/9434_2010%20IHF-
Regelfragenkatalog%20-E.pdf 

 
- in limba franceza la adresa: 

http://www.ihf.info/files/Uploads/Documents/9434_2010-
IHF_Regelfragenkatalog_F.pdf 
 

- in limba germana la adresa: 
http://www.ihf.info/files/Uploads/Documents/9434_2010%20IHF%20Re
gelfragenkatalog%20-D.pdf 

 
 
Ne cerem scuze pentru eventualele greseli de traducere sau redactare, iar 
pentru orice observatii si sugestii va rugam sa contactati unul dintre 
traducatori prin AMH – Bucuresti sau, personal pe adresa de e-mail ori la 
numerele de telefon din Cartea Albastra. 
 
 
Cu speranta ca veti gasi folositor acest material,  
 
Cu cele mai calde urari de succes, 
Dr. Horatiu Cristian BELU 
Observator EHF 
Presedinte  
Comisia de Arbitri a AMH Bucuresti 
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1. Care sunt dimensiunile regulamentare ale terenului de joc? 
a) 40 x 20 metri;  
b) 42 x 20 metri; 
c) 38 x 18 metri; 
d) Lungimea intre 38 si 42 metri, latimea intre 18 si 22 metri 

 
2. Care sunt dimensiunile regulamentare, masurate in interiorul barelor 

portii? 
a) 1,92 x 2,92 metri 
b) 2,00 x 3,00 metri 
c) 2,05 x 3,05 metri 
d) 2,08 x 3,08 metri 

 
3. In timp ce executa o aruncare de la poarta, portarul A atinge cu un picior 

linia propriului spatiu de poarta. Care este decizia corecta? 
a) Repetarea aruncarii de la poarta, dupa fluier; 
b) Aruncare libera pentru echipa B; 
c) Jocul continua fara intrerupere 

 
4. Mingea se gaseste pe linia spatiului de poarta. Atacantul A7 o ridica si 

incearca sa arunce la poarta. A7 are o sansa clara de gol, dar este atacat 
/ deposedat neregulamentar. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B; 
b) Aruncare libera pentru echipa A; 
c) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa A; 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa B 

 
5. Dupa ce se aude fluierul pentru executarea unei aruncari de la 7-metri, 

portarul A paseste, cu un picior, pe linia de limitare a portarului. 
Aruncarea de la 7-metri se rateaza. Care este decizia corecta? 
a) Repetarea aruncarii de la 7-metri, dupa fluier; 
b) Deoarece nu s-a inscris nici un gol, jocul se reia/continua cu aruncare 

de la poarta; 
c) Pozitia portarului este corecta 

 
6. Ce latime trebuie sa aibe linia de poarta intre barele portii? 

a)   5 cm; 
b)   6 cm; 
c)   8 cm; 
d) 10 cm 

 
7. Cu putin timp inainte de sfarsitul jocului jucatorul B2 primeste mingea, la 

linia spatiului de poarta advers, incearca sa marcheze dar este 
impiedicat prin fault. Inainte ca mingea sa paraseasca mana lui B2 se 
aude semnalul de sfarsit al jocului. Care este decizia corecta? 
a) Sfarsitul jocului; 
b) Aruncare libera pentru echipa A; 
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c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A; 
d) Sfarsitul jocului, mentionarea incidentului in raportul de joc 

 
8. Cu putin timp inainte de sfarsitul primei reprize, trebuie sa se execute o 

aruncare de la 7-metri. Aruncarea este executata in bara, de aici mingea 
sare in spatele portarului care sta la aprox. 3 metri in fata portii sale si 
apoi sare in poarta echipei B. Semnalul cronometrorului s-a auzit in timp 
ce mingea se afla in aer, intre bara portii si spatele portarului. Care este 
decizia corecta? 
a) Gol; 
b) Repetarea aruncarii de la 7-metri; 
c) Pauza. Nu se ia nicio decizie 

 
9. Dupa incheierea timpului de joc trebuie sa se mai execute o aruncare de 

la 7-metri. Arbitrii asteapta rezultatul imediat al aruncarii. Care arbitru 
trebuie sa fluiere sfarsitul jocului? 
a) Arbitrul inscris primul in raportul de joc; 
b) Unul dintre cei doi arbitri; 
c) Arbitrul de centru; 
d) Arbitrul de poarta 

 
10. Cand incepe meciul? 

a) Cand arbitrul inscris primul in raportul de joc fluiera; 
b) Cand mingea paraseste mana executantului; 
c) Cand cronometrorul porneste cronumetrul cronometrul sau tabela 

oficiala a jocului; 
d) Dupa fluierul pentru executarea aruncarii de incepere, al arbitrului de 

centru 
 
11. Pentru executarea aruncarilor de la 7-metri de departajare cine decide la 

ce poarta se vor executa acestea? 
a) Echipa care castiga la alegerea cu moneda; 
b) Echipa care pierde la alegerea cu moneda; 
c) Arbitri; 
d) Arbitrul inscris primul in raportul de joc 

 
12. Portarul respinge o aruncare la poarta si mingea se rostogoleste peste 

linia exterioara a portii. Semnalul automat de sfarsit suna imediat dupa 
aceea. Arbitrii isi dau seama ca meciul s-a terminat cu 5 minute mai 
devreme. Jucatorii sunt inca pe teren. Cum se reia jocul?  
a) Aruncare de la poarta; 
b) Aruncare libera; 
c) Fara fluier; 
d) Dupa fluier 

 
13. Dupa ce se aude semnalul automat de sfarsit al primei reprize, arbitri isi 

dau imediat seama ca prima repriza s-a terminat cu 1 minut mai devreme. 
Care este decizia corecta? 
a) Prelungirea reprizei a doua, cu un minut; 
b) Minutul este pierdut si nu se mai joaca; 
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c) Dupa pauza, se joaca mai intai minutul respectiv cu echipele 
pozitionate ca in prima repriza, apoi se schimba terenurile si se incepe 
repriza a doua normal; 

d) Se retin jucatorii pe teren si se joaca minutul ramas de jucat 
 
14. Echipa A arunca la poarta. Portarul echipei B prinde mingea. Exact in 

acest moment se aude semnalul automat de sfarsit. Abitri ii comunica 
cronometrorului ca au mai ramas 30 de secunde de joc din a doua 
repriza. Toti jucatorii sunt inca pe teren. Cum se reia jocul? 
a) Aruncare libera pentru B; 
b) Aruncare de la poarta; 
c) Aruncare libera pentru A; 
d) Dupa fluier; 
e) Fara fluier 

 
15. Cate culori poate avea mingea? 

a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) Oricate 

 
16. Pe care dintre cele 4 mingii trebuie s-o aleaga arbitri pentru un joc 

masculin? 
a) Circumferinta 57 cm, greutatea 450 g; 
b) Circumferinta 58 cm, greutatea 400 g; 
c) Circumferinta 59 cm, greutatea 425 g; 
d) Circumferinta 60 cm, greutatea 500 g 

 
17. Pe care dintre cele 4 mingii trebuie s-o aleaga arbitri pentru un joc 

feminin? 
a) Circumferinta 53 cm, greutatea 350 g; 
b) Circumferinta 54 cm, greutatea 300 g; 
c) Circumferinta 55 cm, greutatea 425 g; 
d) Circumferinta 56 cm, greutatea 375 g 

 
18. Cu putin timp ininte de inceperea jocului A11 se accidenteaza atat de 

grav incat nu mai poate juca. Care este decizia corecta? 
a) A11 nu mai poate fi inlocuit; 
b) A11 poate fi inlocuit, daca adversarii sunt de acord; 
c) A11 poate fi inlocuit; inlocuitorul sau poate purta numarul 11 si trebuie 

inscris in raportul de joc; 
d) A11 poate fi inlocuit, dar inlocuitorul sau nu poate purta numrul 11 

 
19. Echipa B se prezinta la teren cu 5 jucatori de camp. Portarul nu este 

prezent la inceputul jocului. Echipa B nominalizeaza pe jucatorul de 
camp B5 ca portar. Care sunt consecintele pentru B5? 
a) B5 poate fi folosit ca jucator de camp oricand, atat timp cat face o 

schimbare corecta; 
b) B5 nu mai poate fi folosit ca jucator de camp; 
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c) B5 poate fi folosit ca jucator de camp, daca oficialii echipei A sunt de 
acord; 

d) B5 poate fi folosit ca jucator de camp, imediat ce portarul titular se 
prezinta la joc. 

 
20. Imediat dupa inceperea jocului Presedintele clubului echipei gazda A se 

aseaza pe banca de rezerve, langa cei doi oficiali ai echipei, maseur si 
antrenor. Care sunt consecintele? 
a) Portarul de rezerva trebuie sa stea in spatele bancii de rezerve; 
b) Presedintele clubului trebuie sa paraseasc banca de rezerve; 
c) Unul dintre oficiali trebuie sa paraseasca banca de rezerve; 
d) Cel care nu este inscris in raportul de joc trebuie sa paraseasca banca 

de rezerve; 
e) „Responsabilul oficial de echipa” primeste o sanctiune progresiva 

 
21. Care este numarul minim de jucatori care trebuie sa fie prezenti la teren 

si inscrisi in raportul de joc, la inceputul meciului? 
a) 5 jucatori; 
b) 4 jucatori de camp si 1 portar; 
c) 5 jucatori de camp si 1 portar; 
d) 6 jucatori de camp. 

 
22. Se prezinta urmatoarele 4 situatii: Cine are drept de joc? 

a) Jucatorul prezent la teren la inceputul jocului si inscris in raportul de joc; 
b) Jucatorul care nu este prezent la teren la inceputul jocului dar este 

inscris in raportul de joc; 
c) Jucatorul prezent la teren la inceputul jocului dar care nu este inscris in 

raportul de joc; 
d) Jucatorul care a primit permisiunea cronometrorului de a juca, dar nu 

este inscris in raportul de joc 
 
23. La inceputul jocului echipa A are numai 6 jucatori prezenti la teren. 

Imediat dupa inceperea jocului ajunge la teren si A7. Acesta intra direct 
in teren, prin spatiul de schimb. A7 nu este inscris in raportul de joc. 
Care este decizia corecta? 
a) Descalificarea lui A7; 
b) Eliminare de 2-minute pentru A7, care trebuie inscris in raportul de joc; 
c) A7 trebuie inscris in raportul de joc; 
d) Sanctiune progresiva pentru „responsabilul oficial de echipa” al echipei 

A 
 
24. In timpul unui contraatac al echipei A, jucatorul B7 patrunde pe teren ca 

jucator suplimentar si il tine pe A5 astfel incat se iroseste o sansa clara 
de gol. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru jucatorul B7; 
b) Descalificarea lui B7, fara raport scris; 
c) Descalificarea lui B7, cu raport scris; 
d) Aruncare libera (pentru echipa A); 
e) Aruncare de la 7-metri (pentru echipa A) 
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25. Arbitri au acordat o aruncare libera pentru echipa A, de la linia de 
aruncare libera a echipei B. In acest moment se aude fluierul 
cronometrorului care opreste cronometrul oficial al jocului. Arbitrii 
intreaba care este motivul interventiei sale. Cronometrorul ii informeaza 
pe arbitri ca A9 a facut o schimbare gresita. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A de la linia de aruncare libera a echipei 

B; 
b) Aruncare libera pentru echipa B de la propria linie de aruncare libera; 
c) Aruncare libera pentru echipa B de la linia de schimb a echipei A; 
d) Eliminare de 2-minute pentru A9. 

 
26. B14 face o schimbare corecta cand jocul este intrerupt. Totusi se aude 

fluierul cronometrorului. B14 nu este inscris in raportul de joc. Este 
identificat in raportul de joc ca avand numarul 18. Care este decizia 
corecta? 
a) Sanctiune progresiva pentru „responsibilul oficial de al echipei” B; 
b) Aruncare libera pentru echipa A de la masa cronometrorului; 
c) Corectarea numarului in raportul de joc; 
d) Jocul continua cu aruncare conform cauzei care a dus la intreruperea 

acestuia. Raport scris.   
 
27. Echipa A trebuie sa execute o aruncare libera dupa fluierul de final.  

Jucatorii  A3 si apoi A4 parasesc terenul pentru a fi inlocuiti mai intai de 
A5 si apoi de A6, care intra pe teren. Care dintre urmatoarele situatii este 
/ sunt corecte? 
a) Cronometrorul fluiera si arata ca s-a produs o schimbare gresita la 

echipa A; 
b) A4 este sanctionat cu eliminare de 2-minute pentru schimbare gresita; 
c) A6 este sanctionat cu eliminare de 2-minute pentru schimbare gresita; 
d) Cronometrorul nu fluiera deoarece nu s-a produs o abatere de la 

regulament(deoarece nu are niciun motiv). 
 
28. Jucatorul B8, care nu este inscris in raportul de joc, ajunge tarziu la meci 

si alearga direct din vestiar in terenul de joc, pentru a impiedica o sansa 
clara de gol. El impiedica aceasta sansa clara de gol impingand, din 
spate, un adversar, care arunca din saritura, si care astfel isi pierde 
contolul corporal. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A; 
b) Aruncare libera pentru echipa A; 
c) Descalificarea jucatorului B8, fara raport scris; 
d) Descalificarea jucatorului B8, cu raport scris; 
e) Sanctiune progresiva pentru „responsabilul oficial de echipa” al echipei 

B 
 
29. Cand se permite pentru „doua persoane”,(oficiali de echipa si / sau 

jucatori) din partea unei echipe, sa patrunda pe terenul de joc? 
a) In timpul unei intreruperi a jocului; 
b) In timpul unei intreruperi a jocului si cu permisiunea unuia dintre arbitri; 
c) Cand un jucator este accidentat; 
d) Cu permisiunea cronometrorului 



FEDERATIA INTERNATIONALA de HANDBAL 
Comisia pentru Reguli de joc si Arbitri 

 

Prezentul catalog de intrebari a fost tradus dupa versiunea  in limba  
Engleza  de catre Ec. Anamaria DUTA si Dr. Horatiu Cristian BELU 

8 

 
30. Arbitrul fluiera si indica time-out, deoarece A2 a primit a treia eliminare 

de 2-minute. In timp ce arbitrul se intoarce spre cronometror si scorer 
pentru a indica descalificarea, antrenorul echipei A fuge in teren si 
protesteaza impotriva eliminarii. Unul dintre oficialii echipei A fusese 
sanctionat anterior cu Avertisment. Care este decizia corecta? 
a) Descalificarea antrenorului si reducerea efectivului echipei A pe teren, 

cu un jucator, pentru 2-minute; 
b) Avertisment antrenorului echipei A; 
c) Descalificarea antrenorului echipei A, cu raport scris; 
d) Eliminare de 2-minute pentru antrenorul echipei A 

 
31. In timpul unui time-out datorat accidentarii unui jucator, un jucator 

suplimentar al echipei A alearga in teren, desi nici unul dintre arbitri nu-i 
acordase permisiunea de a intra pe teren. Care este decizia corecta? 
a) Avertisment pentru jucator; 
b) Eliminare de 2-minute pentru jucator; 
c) Descalificarea jucatorului; 
d) Eliminare de 2-minute pentru jucator si reducerea efectivului, din teren, 

al echipei A, cu un jucator, pentru 2 minute 
 
32. Echipa B executa o aruncare libera, aruncand direct spre poarta, chiar 

inainte de sfarsitul jocului. Semnalul automat de sfarsit al jocului se 
aude chiar inainte ca mingea sa intre in poarta. Care este decizia 
corecta? 
a) Sfarsitul jocului; 
b) Se repeta aruncarea libera pentru echipa B; 
c) Se repeta, dupa fluier, aruncarea libera pentru echipa B; 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 

 
33. Arbitul de centru acorda time-out deoarece un jucator al echipei A este 

accidentat si permite medicului echipei A sa intre pe teren. Antrenorul 
echipei B intra si el pe teren pentru a da indicatii propriului portar. Care 
este decizia corecta? 
a) Nimic, deoarece, deoarece semnalizarea permite intrarea pe teren a 

tuturor oficialilor si jucatorilor; 
b) Toti cei patru oficiali ai echipei B sunt sanctionati cu Avertisment si 

trebuie descalificati daca repeta abaterea; 
c) „Responsabilul oficial de echipa” al echipei B este sanctionat cu 

avertisment; 
d) Antrenorul echipei B este sanctionat cu sanctiune progresiva 

 
34. Portarul A16 a fost accidentat si trebuie inlocuit cu A5. A5 isi schimba 

tricoul. Dupa 20 de minute A16 poate juca din nou si antrenorul face o 
schimbare. A5 este trimis din nou pe teren ca jucator de camp fara a-l 
anunta pe scorer. Care este decizia corecta? 
a) Nu se acorda nicio sanctiune disciplinara, acest lucru fiind permis; 
b) Aruncare libera pentru echipa B; 
c) Eliminare de 2-minute pentru A5; 
d) Descalificarea lui A5 
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35. Mingea este in aer indreptandu-se spre linia de margine. A3 reuseste sa 

paseze lui A7 inainte ca mingea sa depaseasca linia. In timpul acestei 
actiuni A3 are un picior in afara terenului de joc. A7 prinde mingea si 
inscrie un gol. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la margine pentru echipa B; 
b) Aruncare libera pentru echipa B; 
c) Gol; 
d) Eliminare de 2-minute pentru A3. 

 
36. In drum spre vestiar, in timpul pauzei, un oficial al echipei A protesteaza 

impotriva arbitrilor. Antrenorul echipei A fusese deja sanctionat cu 
„Avertisment”, in timpul primei reprize. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru oficialul echipei A; 
b) Descalificare; 
c) Echipa A joaca incepe repriza a doua cu un jucator mai putin pe teren 

(si joaca astfel timp de 2-minute); 
d) Raport scris 

 
37. A4 paraseste terenul de joc prin afara spatiului de schimb. Dupa ce A4 
 traverseaza linia, dar inainte ca el sa ajunga in propriul spatiu de schimb, 

A11 intra corect in teren. Care este decizia corecta, dupa fluierul 
cronometrorului? 
a) Aruncare libera impotriva echipei A din locul in care A4 a parasit 

terenul; 
b) Aruncare libera impotriva echipei A de la linia de schimb a echipei A; 
c) Eliminare de 2-minute pentru A 4 
d) Eliminare de 2-minute pentru A11; 
e) Eliminare de 2-minute pentru A11 si A4 

 
38. B3 face prima schimbare gresita, a echipei sale, in timpul unei intrerupei 

a jocului. Anterior, tocmai, se acordase o aruncare libera in favoarea 
echipei B. B3 nu fusese anterior avertizat sau eliminat in timpul meciului. 
Care este decizia corecta? 
a) Avertisment pentru B3 
b) Eliminare de 2-minute pentru B3 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Aruncare libera pentru echipa B 

 
39. Dupa ce arbitri au acordat o aruncare de la 7-metri pentru echipa A, A27 

care a fost desemnat sa execute aruncarea comite shimbare gresita. 
Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
d) Eliminare de 2-minute pentru A27 

 
40. Echipa A a marcat un gol. Arbitri nu au fluierat inca executarea aruncarii 

de incepere, cand B10 intra pe teren, inainte ca B6 sa iasa din teren. Care 
este decizia corecta? 
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a) Aruncare de incepere 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Eliminare de 2-minute pentru B10 
d) Eliminare de 2-minute pentru B6 

 
41. Echipa A are numai 12 jucatori prezenti la teren la inceputul jocului; cei 

doi  jucatori nominalizati ca portari sunt absenti. De aceea, echipa A 
incepe jocul cu unul dintre cei 12 jucatori de camp ca portar. Care dintre 
urmatoarele variante este/sunt corecta/e? 
a) Jucatoriul de camp, care incepe jocul, trebuie sa fie inscris in raportul 

de joc cu numerele 1, 12, sau 16; 
b) Jucatoriul de camp care incep jocul ca portar, poate fi folosit, mai tarziu, 

si ca jucator de camp; 
c) Portarii echipei A, care ajung mai tarziu la teren trebuie sa aibe 

numerele 1, 12, sau 16 in rapotul de joc 
d) Unul dintre cei doi portari care ajung mai tarziu la teren poate fi folosit 

numai ca jucator de camp 
 
42. In timpul unui time-out, A5 face prima schimbare gresita a echipei sale. 

Echipa A a fost in posesia mingii cand s-a acordat time-out. Care este 
decizia corecta? 
a) Nicio sanctiune 
b) Avertisment pentru A5 
c) Eliminare de 2-minute pentru A5 
d) Aruncare libera pentru echipa B 
e) Echipa A ramane in posesia mingii 

 
43. Portarul A3 vrea sa execute o aruncare de la 7-metri. Pentru a proteja 

poarta goala, A15 intra in teren, in tricou de portar, dupa ce schimba un 
jucator de camp. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru A3 
b) Eliminare de 2-minute pentru A15 
c) Nicio sanctiune 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
e) Aruncare libera pentru echipa B de la spatiul de schimb al echipei A 

 
44. A5 are o sansa clara de gol singur cu portarul echipei B. Antrenorul 

echipei A il insulta pe cronometror si acesta fluiera exact in momentul in 
care A5 arunca la poarta. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B  
b) Sanctiune pentru antrenorul echipei A 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
e) Raport scris 

 
45. A6 a fost sanctionat anterior cu 2 eliminari de 2-minute. Acum A6 comite 

a doua schimbare gresita a echipei sale. Care este decizia, daca A6 se 
face vinovat si de o comportare nesportiva grava, dupa ce arbitri il 
informeaza despre schimbarea gresita? 
a) Eliminare de 2-minute pentru jucatorul A6 
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b) Descalificarea jucatorului A6 
c) Raport scris 
d) Echipa A joaca 2 minute cu 1 (unu) jucator mai putin pe teren 
e) Echipa A joaca 2 minute cu 2 (doi) jucatori mai putin pe teren 
f) Echipa A joaca 4 minute cu un jucator mai putin pe teren 

 
46. In timpul unui contraatac al echipei A, care are o sansa clara de gol, B3 
 face o schimbare gresita. Cronometrorul / scorerul nu reactioneaza dar 

arbitrul de centru vede ce s-a intamplat. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare imediata de 2-minute pentru B3 si aruncare libera pentru 

echipa A; 
b) Eliminare imediata de 2-minute pentru B3 si aruncare de la 7-metri 

pentru echipa A; 
c) Se asteapta pana dispare sansa clara de gol se acorda eliminare de 2-

minute pentru B3 si aruncare libera pentru echipa A; 
d) Se asteapta pana dispare sansa clara de gol se acorda eliminare de 2-

minute pentru B3, iar jocul se reia cu oaruncare libera corespunzatoare 
situatiei. 

 
47. O aruncare la poarta este blocata de portarul echipei A, si mingea se 

rostogoleste de-a lungul liniei de margine pe langa banca de schimb a 
echipei A. A5, care sta pe banca, intinde piciorul in teren si opreste 
mingea astfel incat A4 s-o poata ridica inainte ca aceasta sa depaseasca 
linia de margine. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare de la margine pentru echipa B 
c) Eliminare de 2-minute pentru A5 
d) Descalificarea lui A5 

 
48. Cu 30 de secunde inainte de expirarea timpului sau de eliminare, A3 intra 

pe teren, dar fara sa intervina in joc. Echipa A este in posesia mingii. 
Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Eliminare de 2-minute pentru A3, si echipa A isi reduce efectivul din 

teren cu un jucator pentru 30 de secunde; 
d) Eliminare de 30 secunde pentru A3, si echipa A isi reduce efectivul din 

teren cu un jucator pentru 2-minute; 
e) Descalificarea lui A3, si echipa A isi reduce efectivul din teren cu un 

jucator pentru 30 de secunde. 
 
49. In timpul executarii unei aruncari de la poarta, portarul A13 duce mingea 

catre inapoi, in asa fel incat aceasta trece dincolo de linia portii, in 
poarta. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Aruncare de la poarta dupa fluier 
c) Gol pentru echipa B 
d) Aruncare libera pentru echipa B  

 
50. A5 este eliminat. Dupa 1 minut si 45 secunde din eliminarea de 2-minute 
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Antrenorul il trimite pe A5 inapoi pe teren. Care este decizia corecta? 
a) A5 primeste o noua eliminare pentru 2 minute si 15 secunde 
b) Descalificarea lui A5 si echipa A isi reduce efectivul din teren cu un 

jucator pentru timpul de eliminare ramas neefectuat (15 secunde) 
c) A5 este eliminat a doua oara, echipa A isi reduce efectivul din teren cu 

un jucator pentru timpul de eliminare ramas neefectuat (15 secunde) 
d) Eliminarea definitiva a lui A5 

 
51. A2 este eliminat pentru 2-minute dar antrenorul sau il trimite, inapoi, pe 

teren dupa numai un minut. Chiar inainte de fluierul cronometrorului A2 
a impiedicat o sansa clara de gol pentru echipa B. Care este decizia 
corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B si o eliminare suplimentara pentru A2 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B, eliminare suplimentara pentru 

A2 si o reducere suplimentara a echipei A pentru timpul de eliminare al 
lui A2 ramas neefectuat  

c) Aruncare de la 7-metri, descalificarea lui A2 si o reducere suplimentara 
a echipei A pentru timpul de eliminare al lui A2 ramas neefectuat 

d) Aruncare de la 7-metri, descalificarea lui A2 si o reducere suplimentara 
a echipei A pentru timpul de eliminare al lui A2 ramas neefectuat. 
Raport scris 

 
52. Dupa ce se incheie eliminarea sa de 2-minute, portarul B vrea sa reintre 

in echipa sa, care, in acel moment,  se afla in aparare. El patrunde pe 
teren in echipamentul de portar si se pozitioneaz pe extrema, ca al 
saselea jucator de camp al echipei sale. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua, fara intrerupere; 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A; 
c) Aruncare libera pentru echipa A; 
d) Eliminare de 2-minute pentru portarul B. 

 
53. Cu 20 de secunde inainte de sfarsitul jocului scorul este  20-19 pentru 

echipa A. Portarul A16 intarzie executarea aruncarii de la poarta dribland 
repetat in spatiul de poarta. Ce se acorda? 
a) Time-out; 
b) Aruncare libera impotriva echipei A; 
c) Semnal prin fluier pentru executarea aruncarii de la poarta; 
d) Eliminare de 2-minute pentru A16; 
e) Aratarea semnalului de avertizare pentru joc pasiv. 

 
54. Portarul B respinge o aruncare la poarta si arunca mingea pe contraatac. 

In timp ce face acest lucru el calca cu piciorul stang dincolo de linia 
spatiului de poarta. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua, fara intrerupere; 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Repetarea aruncarii de la poarta, dupa fluier 

 
55. Portarul A sta in campul de joc, in afara propriului spatiu de poarta. In 

timp ce primeste mingea de la un coechipier, portarul paseste inapoi, cu 
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un picior in propriul spatiu de poarta, in timp ce celalalt picior ramane in 
campul de joc. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
b) Jocul continua, fara intrerupere;  
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Eliminare de 2-minute pentru portar 

 
56. Portarul A1 apara o aruncare si plonjeaza dupa mingea care se indreapta 

spre campul de joc. A1 ajunge mingea, aluneca peste linia spatiului de 
poarta si paseaza mingea in campul de joc, unui coechipier. Care este 
decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Jocul continua, fara intrerupere;  
c) Aruncare de la poarta, dupa fluier, pentru echipa A 

 
57. Mingea se rostogoleste in spatiul de poarta al echipei A. B8 o ridica si 

marcheaza un gol. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
c) Gol 
d) Aruncare de incepere 

 
58. Portarul B apara o aruncare la poarta. Mingea se rostogoleste spre 

campul de joc. In incercarea de a impiedica ajungerea mingii la A15, care 
o asteapta la linia spatiului de poarta, portarul impinge mingea peste 
linia exterioara a portii, cu piciorul, chiar inainte ca aceasta sa ajunga la 
A15. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Jocul continua, fara intrerupere; 
d) Sanctiune progresiva pentru portarul B pentru periclitarea unui adversar 

 
59. Portarul A nu a reusit sa aduca mingea sub control. Mingea se indreapta 

prin spatiului de poarta spre linia de margine. Portarul foloseste piciorul 
pentru a directiona mingea peste linia exterioara a portii. Care este 
decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Aruncare de la margine pentru echipa  B 
d) Sanctiune progresiva pentru portar 

 
60. Scorul este 20-20; B7 intercepeaza o pasa a echipei A si porneste pe 

contraatac; fara ca vreun jucator al echipei A sa-l urmareasca; un 
spectator fuge in teren si-l tranteste pe B7 la pamant, fapt ce duce la 
scene tumultoase cu mai multi spectatorii care intra pe teren; antrenorul 
echipei B il tranteste la pamant pe spectatorul care-l oprise pe B7. Care 
este decizia corecta? 
a) Suspendarea (intreruperea) permanenta (definitiva) a jocului; 
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b) Time-out; aruncare de la 7-metri pentru echipa B; descalificarea 
antrenorului echipei B; reducecerea efectivului din teren al echipei B cu 
un jucator pe timp de 2-minute; Raport scris 

c) Time-out; aruncare de la 7-metri pentru echipa B; descalificarea 
antrenorului echipei B 

d) Time-out; aruncare de la 7-metri pentru echipa B; eliminarea pentru 2-
minute a antrenorului echipei B 

 
61. Portarul A apara o aruncare. Mingea se rostogoleste spre campul de joc, 

unde, B6 asteapta, singur, sa o ridice. Portarul A reuseste sa opreasca 
mingea cu piciorul cand aceasta se afla pe linia spatiului de poarta. Care 
este decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta pentru echipa A, dupa fluier 
b) Sanctiune progresiva pentru portarul echipei A 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 

 
62. Arbitri au acordat o aruncare libera pentru echipa B de la linia de 

aruncare libera a echipei A. Dupa ce toti jucatorii si-au ocupat pozitiile 
corecte, arbitrul fluiera executarea aruncarii. Inainte ca mingea sa 
paraseasca mana executantului, doi coechipieri ai acestuia depasesc 
linia de aruncare libera a echipei A. Care este decizia corecta? 
a) Repetarea aruncarii libere pentru echipa B 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Dupa fluier 
d) Fara fluier 

 
63. A3 se afla cu ambele picioare in campul de joc si prinde mingea respinsa 

de propriul portar. In momentul in care A3 este atacat corect de B10, A3 
dribleaza mingea repetat in propriul spatiu de poarta. Care este decizia 
corecta? 
a) Jocul continua, fara intrerupere; 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Aruncare libera pentru echipa A 

 
64. Portarul A se afla in propriu spatiu de poarta, cu mingea in mana, 

pregatit sa execute o aruncare de la poarta. Atacantul B6 indeparteaza 
mingea, din mana portarului, cu palma deschisa. Care este decizia 
corecta? 
a) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Aruncare de poarta, dupa fluier 
d) Sanctiune progresiva pentru B6 

 
65. A7 se afla in afara spatiului de poarta al echipei B si recupereaza o 

minge care se afla evident, in aer, deasupra spatiului de poarta si inscrie 
un gol. Care este decizia corecta? 
a) Gol pentru echipa A 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
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c) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa B, dupa fluier 

 
66. A8, care este atacat corect de cativa adversari rostogoleste mingea 

intentionat in propriul spatiu de poarta, unde mingea se opreste. Portarul 
A nu ridica mingea. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta  
b) Aruncare de la poarta , dupa fluier 
c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
d) Aruncare libera pentru echipa B 

 
67. A5 joaca intentionat mingea in propriul spatiu de poarta. Mingea atinge 

barele portii si se rostogoleste spre campul de joc. Portarul A ridica 
mingea si o paseaza lui A7 care inscrie un gol. Care este decizia 
corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
b) Gol 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa A 

 
68. O pasa riscanta de la extrema B3 la pivotul B11. Cand mingea este in aer, 

B11 isi da seama ca nu o poate prinde, astfel ca o loveste cu pumnul si o 
directioneaza spre B9, care se gaseste la mijlocul terenului. Care este 
decizia corecta? 
a) Jocul continua, fara intrerupere; 
b) Aruncare libera pentru echipa A din locul in care se gaseste B9; 
c) Aruncare libera pentru echipa A de la linia de aruncare libera a echipei 

A, de langa pozitia lui B11 
d) Eliminare de 2-minute pentru B11 

 
69. Aruncare de la margine pentru echipa B. B7 ia pozitia corecta pentru 

executarea aruncarii si il vede pe portarul A12 iesit mult din poarta. B7 
arunca mingea direct in poarta goala. Jucatorul de camp A3 intra in 
spatiul de poarta pentru a opri mingea. Care este decizia corecta? 
a) Gol 
b) Aruncare libera pentru echipa B g 
c) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa B 
d) Sanctiune progresiva pentru A3 

 
70. A4 sta pe loc si prinde mingea; sare si aterizeaza pe piciorul drept, sare 

pe piciorul stang si arunca mingea. Cati pasi a facut A4? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
71. Un jucator sare sa prinda mingea. Aterizeaza pe ambele picioare, in 

acelasi timp. Ridica apoi piciorul drept, face un pas in lateral si taraste 
piciorul stang langa el. Cati pasi a facut jucatorul? 
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a) 1 
b) 3 
c) 0 
d) 2 

 
72. Un jucator, aflat in aer, prinde mingea, aterizeaza pe piciorul drept si face 

un salt pe acelasi picior. Dupa aceea, pune intai piciorul stang pe sol, si 
apoi pune si piciorul drept pe sol si arunca. Cati pasi a facut jucatorul ? 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 0 

 
72.  Un jucator, aflat in aer, prinde mingea, aterizeaza pe piciorul drept 

si face un salt pe acelasi picior. Apoi, pune intai piciorul stang pe 
sol si apoi, pe cel drept pentru a arunca. Cati pasi a facut 
jucatorul? 
a) 3; Comentariu: Cu varianta initiala a  

b) 2                      enuntului nu corespunde raspunsul 

c) 1 
d) 0 

 

73. Echipa B a inscris si A10 executa aruncarea de incepere. Nu vede nici un 
coechipier demarcat, astfel incat il surprinde pe propriul portar, A17 
pasandu-i mingea, chiar daca acesta se afla in propriul spatiu de poarta. 
A17 ia mingea si o paseaza lui A9. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua, fara intrerupere; 
b) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Repetarea aruncarii de incepere, dupa corectare 

 
74. A5 balbaie mingea dar, in cele din urma, reuseste sa o aduca sub 

control. Dupa aceea face trei pasi, dribleaza mingea o data si mai face 
trei pasi inainte de a marca un gol. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Gol 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
d) Aruncare de la margine pentru echipa B 

 
75. A4 executa o aruncare de la 7-metri in bara. Mingea revine la A4, fara sa 

atinga un coechipier sau adversar. A4 marcheaza un gol. Care este 
decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
c) Gol  

 
76. A5 primeste mingea si vrea sa inceapa un atac. El dribleaza mingea in 

timp ce face 5 pasi. Apoi prinde mingea si o paseaza. Care este decizia 
corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 



FEDERATIA INTERNATIONALA de HANDBAL 
Comisia pentru Reguli de joc si Arbitri 

 

Prezentul catalog de intrebari a fost tradus dupa versiunea  in limba  
Engleza  de catre Ec. Anamaria DUTA si Dr. Horatiu Cristian BELU 

17 

b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Jocul continua fara intrerupere; 
d) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa B 

 
77. O aruncare libera pentru echipa B trebuie executata dupa semnalul de 

final. Inainte de executarea aruncarii libere, A8 si A9 parasesc terenul, in 
acelasi timp. Ei sunt inlocuiti la inceput de A10 si imediat dupa aceea de 
A11. Care dintre urmatoarele afirmatii este / sunt corecte? 
a) Cronometrorul fluiera si indica arbitrilor ca s-a facut o schimbare gresita 

la echipa A. 
b) Eliminare de 2-minute pentru A10 pentru schimbare gresita  
c) Eliminare de 2-minute pentru A11 pentru schimbare gresita 
d) Cronometrorul nu trebuie sa fluiere deoarece nu este nici o abatere de 

la regulament; 
e) A11 trebuie sa se intoarca in spatiul de schimb; A8 sau A9 au 

permisiunea sa reintre in terenul de joc 
 
78. B6 prinde mingea, aluneca si cade. Intins pe spate, arunca mingea lui B9. 

Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Jocul continua fara intrerupere; 
c) Aruncare libera pentru echipa B 

 
79. A3 alearga printre doi adversari si impinge mingea in directia sa de 

alergare. Prinde mingea, din nou, inainte ca aceasta sa atinga solul. In 
acest moment drumul spre poarta echipei B este liber. A3 dribleaza 
mngea inca o data si marcheaza un gol. Care este decizia corecta? 
a) Gol 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa B 

 
80. A7 vrea sa-i paseze mingea lui A5, dupa ce a efectuat un dribling, dar A5 

este marct de un adversar. A7, devine atat de confuz, incat scapa mingea 
din mana dar o reprinde inainte ca aceasta sa atinga solul. Care este 
decizia corecta? 
a) Jocul continua fara intrerupere; 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa A 

 
81. A7 se gaseste in mijlocul apararii echipei sale, cand B3 incearca sa 

paseze mingea cu podeaua. A7 incearca, intentionat, sa opreasca 
mingea cu piciorul, si nu este prima data in timpul meciului cand 
procedeaza astfel. Mingea ii atinge piciorul si sare in poarta echipei A. 
Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Gol 
c) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa B 
d) Sanctiune progresiva pentru A7 
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82. Se acorda o aruncare de la margine in favoarea echipei A. A8 arunca 
mingea spre poarta echipei B. Mingea loveste bara si revine la A8, care o 
prinde si apoi marcheaza un gol. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
b) Gol 
c) Repetarea aruncarii de la margine, dupa fluier 
d) Aruncare libera pentru echipa B 

 
83. Portarul A respinge o aruncare si se arunca dupa mingea care se 

rostogoleste spre campul de joc. B7 este nemarcat, si pregatit sa prinda 
mingea. In ultima clipa, portarul A loveste mingea cu mainile si o trimite 
peste linia exterioara a portii. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare de la margine pentru echipa B 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
d) Aruncare libera pentru echipa A 

 
84. Cand portarul A9 executa o aruncare de la poarta mingea ii scapa din 

mana pe picior. Mingea se rostogoleste apoi peste linia spatiului de 
poarta, in campul de joc. Portarul A9 alearga dupa minge, o ridica si 
revine cu ea in spatiul de poarta, pentru a repeta executarea aruncarii de 
la poarta. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare  de la 7-metri impotriva echipei A 
b) Aruncare libera impotriva echipei A 
c) Time-out 
d) Corectare, aruncare de la poarta, dupa fluier 

 
85. Cum trebuie sanctionat jocul pasiv repetat? 

a) Aruncare libera si avertisment 
b) Aruncare libera si eliminare 
c) Aruncare libera 
d) Aruncare libera si descalificare 

 
86. Mingea aruncata de echipa A, loveste bara portii echipei B, ricoseaza si-l  

loveste pe arbitru, care sta in spatiul de poarta, langa bara portii si din 
aceasta cauza minge iese din teren peste linia de margine si nu peste 
linia exterioara a portii. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare de la margine pentru echipa B 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
d) Aruncare libera pentru echipa B 

 
87. Echipa A executa o aruncare de la margine. A5 arunca mingea in terenul 

de joc, aceasta loveste arbitrul si intra in poarta echipei B. Care este 
decizia corecta? 
a) Repetarea aruncarii, dupa fluier 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Gol 
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88. La un atac al echipei A, pivotul A7, care nu este in posesia mingii, il 
blocheaza pe adversarul B4, cu trunchiul (corpul). Care este decizia 
corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Sanctiune progresiva pentru A7 
c) Jocul continua 

 
89. Extrema A4 are o sansa clara de gol. In ultimul moment, B7 incearca sa-i 

scoata mingea din mana, dar il loveste doar peste antebrat. A4 rateaza, 
mingea trecand pe langa poarta. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa A 
c) Eliminare de 2-minute pentru B7 
d) Avertisment pentru B7 
e) Nu se acorda nicio sanctiune disciplinara impotriva lui B7 

 
90. A3 are mingea si il ocoleste pe B4 la linia de aruncare libera. Dupa al 

treilea pas vrea sa arunce la poarta dar este impins de B4. Imediat dupa 
ce face al patrulea pas arunca la poarta si marcheaza un gol frumos. Nici 
un alt jucator al echipei B n-ar fi putut sa intervina. Care este decizia 
corecta? 
a) Avantaj si deci gol 
b) Sanctiune progresiva pentru B4 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa A 

 
91. A6 lanseaza un contratac, portarul B12 iese din spatiul de poarta, pentru 

a intra in posesia mingii si provoaca o ciocnire/coliziune (dar se 
ciocneste) cu A6. Totusi un aparator ar fi putut sa-l opreasca, 
regulamentar, pe A6. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru B12 
b) Descalificarea lui B12 
c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
d) Aruncare libera pentru echipa A 
e) Descalificarea jucatorului B12, raport scris 

 
92. A2 vrea sa paseze mingea unui coechipier, aflat in jumatatea adversa de 

teren, dar acesta (coechipierul) este tinut de B5. B5 a primit deja un 
Avertisment pentru ca a faultat un adversar care nu avea mingea. Care 
este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Eliminare de 2-minute pentru B5 
c) Descalificarea lui B5 
d) Raport scris 

 
93. Mingea este pasata la pivotul A9, aflat singur la semicerc. Bratul sau de 

aruncare este tras inapoi de catre B2. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa A 
c) Eliminare de 2-minute pentru B2 
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d) Descalificarea lui B2 
e) Raport scris 

 
94. Care din variantele de mai jos sunt corecte privind ceea ce trebuie sa 

faca un jucator care sangereaza pe terenul de joc? 
a) Jucatorul trebuie sa paraseaseca terenul de joc imediat si din proprie 

initiativa 
b) Jucatorul poate ramane pe terenul de joc pana la urmatoarea 

intrerupere a jocului 
c) Jucatorul care-l inlocuieste pe cel care sangereaza, poate intra pe 

teren, prin afara liniei de schimb 
d) Jucatorul nu trebuie sa reintre pe teren pana la urmatoarea intrerupere 

a jocului 
e) Daca jucatorul refuza sa urmeze ordinele arbitrilor de a parasi terenul, 

jucatorul trebuie sanctionat pentru comportare nesportiva 
 
95. La scurt timp dupa ce B9 a primit avertisment pentru imbrancire, in 

primul minut al jocului, B7 il tine pe pivotul echipei A. (Nu este o sansa 
clara de gol). Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A, 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
c) Avertisment pentru B7 
d) Eliminare de 2-minute pentru B7 

 
96. A4 primeste mingea la linia spatiului de poarta al adversarilor, singur cu 

portarul. Inainte ca A4 sa incerce sa inscrie, B3 il trage in jos de tricou, 
astfel incat A4 pierde mingea. Care este decizia corecta? 
a) Avertisment pentru B3 
b) Eliminare de 2-minute pentru B3 
c) Descalificarea lui B3 
d) Aruncare libera pentru echipa A 
e) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 

 
97. Cand trebuie descalificat un jucator? 

a) Cand comite un fault care pune in pericol sanatatea adversarului 
b) Cand se face vinovat de o comportare nesportiva grosolana 

(extraordinara/extrema) pe sau in afara terenului de joc 
c) Cand comite pe terenul de joc comportare nesportiva repetata 
d) Cand comite o schimbare gresita pe timpul unei eliminari de 2-minute 

 
98. Un oficial de echipa protesteaza si este sanctionat cu o eliminare de 2-

minute. Inainte ca jocul sa fie reluat, protesteaza din nou si este 
descalificat. Care este decizia corecta? 

 
a) Efectivul echipei se reduce cu 2 jucatori pe timp de 2-minute 
b) Efectivul echipei se reduce cu 1 jucator pe timp de  4-minute 
c) Efectivul echipei se reduce cu 1 (un) jucator pe timp de 2-minute 
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99. Chiar inainte de sfarsitul primei reprize A7 comite o violenta fata de B5 si 
astfel impiedica o sansa clara de gol. Semnalul automat de sfarsit se 
aude inainte ca arbitrul sa aibe timp sa fluiere. Care este decizia corecta? 
a) Prima repriza s-a terminat; A7 nu este sanctionat 
b) Prima repriza s-a terminat; nu se mai poate acorda aruncare libera sau 

de la 7-metri 
c) Descalificarea jucatorului A7, raport scris 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
e) Descalificarea jucatorului A7 

 
100. A8 este sanctionat cu eliminare de 2-minute pentru imbrancire. A8 se 

duce la arbitru si il insulta folosind cuvintele: „Prostule, idiotule n-o sa 
inveti niciodata”. Inainte de a parasi terenul il scuipa pe arbitru pe fata. 
Care este decizia corecta? 
a) Descalificarea jucatorului A8, echipa A joaca 2 minute cu un jucator mai 

putin; 
b) Descalificarea jucatorului A8, echipa A joaca 2 minute cu doi jucatori 

mai putin; 
c) Descalificarea jucatorului A8, echipa A joaca 4 minute cu un jucator mai 

putin; Raport scris; 
d) Descalificarea jucatorului A8, echipa A joaca 2 minute cu doi jucatori 

mai putin; Raport scris. 
101. Echipa A arunca la poarta, mingea loveste bara si ricoseaza in piciorul 

lui B3, aflat in cmpul de joc, apoi intra in poarta. Care este decizia 
corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Gol 
c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa B 

 
102. Mingea respinsa de portar il loveste, in spate, pe aparatorul A3 aflat 2-

metri in propriul spatiu de poarta, si apoi intra in poarta. Care este 
decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
c) Avertisment / eliminare pentru A3 
d) Gol 

 
103. Portarul B apara o aruncare. Vrea sa arunce mingea rapid pe contraatac 

dar o scapa mingea din mana si aceasta se rostogoleste in poarta. Care 
este decizia corecta? 
a) Gol 
b) Repetarea aruncarii de la poarta 
c) Aruncare de la margine pentru echipa A 
d) Aruncare libera pentru echipa A 

 
104. Portarul A tine mingea timp de 4 secunde, intr-o pozitie in care mingea 

este trei sferturi dincolo de linia de poarta. Care este decizia corecta? 
a) Gol 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
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c) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
 
105. A3 intra in propriul spatiu de poarta si incearca sa respinga, cu piciorul, 

o aruncare, dar din piciorul sau mingea ricoseaza in poarta. Care este 
decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
c) Gol 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa A 

 
106. A6 executa o aruncare de la margine spre propriul portar. Acesta 

observa prea tarziu mingea care intra in poarta. Care este decizia 
corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Gol 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
d) Repetarea aruncarii de la margine, dupa fluier 

 
107. A11 arunca mingea peste portarul B, iesit mult in fata portii. Inainte ca 

mingea sa traverseze linia portii, aceasta este indepartata de catre 
mangerul echipei B, care statea in primul rand al tribunei, in spatele 
portii. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
b) Gol pentru echipa A 
c) Descalificarea Managerului echipei B 
d) Raport scris 

 
108. La scorul de 25-25 si cu 2 secunde inainte de fluierul de final, un oficial 

al echipei gazda A, care nu este inscris in raportul de joc, intercepteaza 
mingea care se indrepta spre poarta goala a echipei sale. Astfel, s-a 
impiedicat inscrierea unui gol al echipei B. Imediat dupa aceasta, se 
aude semnalul de sfarsit al jocului. Care este decizia corecta? 
a) Scor final 25-25 
b) Aruncare de la 7-metri impotriva echipei A 
c) Scor final 25-26 
d) Descalificarea oficialului 
e) Raport scris 

 
109. Pana cand pot arbitri sa anuleze un gol acordat? 

a) Pana la fluierul de executare a aruncarii de incepere 
b) Pana la semnalul de sfarsit al jocului 
c) Trebuie anulat imediat daca a fost inscris dupa ce cronometrorul a 

intrerupt jocul, si deasemenea, daca aruncarea de incepere a fost 
executata inainte sa se observe intreruperea jocului 

d)  Nu mai poate fi anulat 
 
110. Echipa A castiga la tragerea la sorti si decide sa execute aruncarea de 

incepere. Reprezentantul echipei B vrea sa schimbe terenurile. Care este 
decizia corecta? 
a) Se schimba terenurile 
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b) Se schimba terenurile daca echipa A este de acord 
c) Se repeta tragerea la sorti 
d) Nu se schimba terenurile 

 
111. Echipa A castiga la tragerea la sorti si vrea sa schimbe terenurile. Echipa 

B decide ca echipa A sa execute aruncarea de incepere. Care este 
decizia corecta? 
a) Aruncare de incepere pentru echipa A 
b) Se schimba terenurile si aruncare de incepere pentru echipa B 
c) Se repeta tragerea la sorti  
d) Reprezentantii echipelor trebuie sa cada la intelegere 

 
112. De unde se poate executa o aruncare de incepere? 

a) De la pana 3 metri de linia de centru, in propria jumatate de teren 
b) De la pana 3 metri de linia de centru in jumatatea de teren a 

adversarilor 
c) De la mijlocul terenului, cu un picior pe linia de centru, cu o toleranta 

laterala de aproximativ 1,5 metri 
 

113. Scorul este 15-15 si chiar inainte de sfarsitul jocului. Echipa oaspete 
marcheaza un gol 15-16. Echipa gazda vrea sa execute aruncarea de 
incepere foarte repede. Jucatorul cu mingea sta la centrul terenului cu 
un picior in fata liniei de centru si cu celalalt in spatele liniei de centru. 
Care este decizia corecta? 
a) Corectarea pozitiei; semnal cu fluierul pentru executarea aruncarii de 

incepere 
b) Pozitia este corecta; semnal cu fluierul pentru executarea aruncarii de 

incepere  
c) Time-out; corectare; semnal cu fluierul pentru executarea aruncarii de 

incepere 
 
114. Echipa A se pregateste sa execute o aruncare de incepere. Portarul B n-a 

ajuns inca in propriul spatiu de poarta. Cu toate acestea arbitrul de 
centru fluiera inceperea jocului si jucatorul A9 inscrie imediat un gol. 
Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A, de la linia de centru 
b) Repetarea aruncarii de incepere 
c) Gol 
d) Aruncare libera impotriva echipei A 

 
115. A3 executa o aruncare de la margine de la 2-metri in afara liniei de 

margine. Care este decizia corecta? 
a) Nimic, acest lucru este permis; 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Repetarea aruncarii de la margine 
d) Repetarea aruncarii de la margine, dupa fluier 
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116. B4 sta cu un picior pe linia de margine si cu celalalt in teren. Din aceasta 
pozitie executa aruncarea de la margine direct la poarta si inscrie un gol. 
Care este decizia corecta? 
a) Gol 
b) Repetarea aruncarii de la margine, pentru echipa B, dupa fluier 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa A 

 
117. A6 executa o aruncare de la margine avand un picior in teren si celalalt 

picior in afara liniei de margine. Arunca direct la poarta echipei B si 
marcheaza un gol. Care este decizia corecta? 
a) Repetarea aruncarii de la margine, pentru echipa A, dupa fluier 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Gol 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa B 

 
118. Aruncare de la margine pentru echipa A. A7 arunca mingea care-l loveste 

pe arbitru. A7 reprinde mingea si o arunca in poarta echipei B. Care este 
decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
b) Gol 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Repetarea aruncarii de la margine, dupa fluier 
e) Aruncare libera pentru echipa A 

 
119. Cand se considera aruncarea de la poarta executata iar jucatorii de camp 

pot juca mingea? 
a) Cand mingea este in aer, deasupra spatiului de poarta 
b) Cand mingea a traversat linia spatiului de poarta spre terenul de joc 
c) Cand mingea a parasit mana portarului 
d) Cand un coechipier al portarului a atins mingea 

 
120. S-a aruncat la poarta echipei B; mingea sare din bara si atinge instalatiile 

fixe din tavan deasupra spatiului de poarta al echipei B; de acolo mingea 
cade exact in bratele portarului echipei B. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
b) Aruncare de la margine pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa B, dupa fluier 
d) Aruncare de la margine pentru echipa B, dupa fluier 
e) Obligatoriu time-out 

 
121. Portarul A executa o aruncare de la poarta. Un jucator al echipei B, care 

sta la limita spatiului de poarta, incearca, regulamentar, sa intre in 
posesia mingii. El reuseste si inscrie un gol. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Gol 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
d) Sanctiune progresiva pentru jucatorul echipei B 
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122. Aruncare libera pentru echipa A. Cand toti jucatorii au pozitii corecte, 

A10 pune mingea pe podea pentru a da unele indicatii. B7 intelege rapid 
situatia, ia mingea si porneste un contratac. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Repetarea aruncarii libere, dupa fluier 
c) Aruncare libera pentru echipa A, avertisment pentru B7 
d) Aruncare libera pentru echipa A, eliminare de 2-minute pentru B7 

 
123. B doreste sa execute o aruncare libera, dar A 11 sta la numai 2-metri 

distanta de minge si incearca sa intarzie executarea aruncarii. Care este 
decizia corecta? 
a) Sanctiune personala pentru A11, aruncare libera, dupa fluier 
b) Aruncare libera, dupa fluier 
c) Eliminare de 2-minute pentru A11 
d) Corectarea pozitiei lui A 11 si aruncare libera, dupa fluier 

 
124. Aruncare libera pentru echipa A. Inainte ca A5 sa poata ridica mingea, B6 

o ridica, o tine in mana si fuge spre poarta sa. Dupa cativa pasi, el 
rostogoleste mingea spre A5. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru B6 
b) Aruncare libera pentru echipa A, dupa fluier 
c) Avertisment pentru B6 
d) Jocul continua 
e) Time-out 

 
125. In timpul unui contraatac efectuat de A5, un oficial al echipei B alearga 

de la banca sa de schimb spre propriul spatiu de poarta. A5 devine atat 
de confuz incat se opreste din alergare. Dupa parerea arbitrului, A5 a 
avut o sansa clara de gol. Oficialul vinovat nu a atins adversarul, care 
avea mingea: cea mai mica distanta la care s-a aflat de A5 a fost de 
aproximativ 10 metri. Care este decizia corecta? 
a) Time-out 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
d) Descalificare pentru oficial 
e) Descalificare pentru oficial si raport scris 

 
126. Echipa A inscrie un gol din aruncare de la 7-metri, dar inainte ca mingea 

sa paraseasca mana executantului, unul dintre coechipieri traverseaza 
linia de aruncare libera. Care este decizia corecta? 
a) Gol 
b) Repetarea aruncarii 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Repetarea aruncarii si avertisment pentru jucatorul vinovat 

 
127. Echipa A a lansat un contraatac. A5 vrea sa paseze mingea lui A7, care 

este singur la limita spatiului de poarta advers. Cand A5 arunca mingea, 
un oficial al echipei B fuge in teren si prinde mingea. Care este decizia 
corecta? 
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a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
c) Eliminare de 2-minute pentru oficialul B 
d) Descalificare pentru oficialul B 
e) Descalificare pentru oficialul B, raport scris 

 
128. A5 este singur cu portarul B si are o sansa clara de gol. Echipa B face o 

schimbare gresita si cronometrorul fluiera datorita acestei abateri de la 
regulament, exact cand A5 se pregatea sa arunce la poarta. Care este 
decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru jucatorul vinovat de schimbare gresita 
b) Descalificarea jucatorului vinovat 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 

 
129. Aparatorul B7 vede ca pivotul A9 ar fi singur cu portarul, daca ar prinde 

mingea. De aceea, dupa ce facuse acelasi lucru putin mai devreme, fuge 
pe langa A9 prin spatiul de poarta, astfel incat acesta sa nu poata primi 
pasa. B7 ajunge in afara propriului spatiu de poarta, cand A9 
receptioneaza pasa. A9 se intoarce direct in B7. Care este decizia 
corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Sanctiune progresiva pentru B7 
e) Time-out 
 

130. Care dintre actiunile urmatoare trebuie definita drept „comportare 
nesportiva grosolana” si prin urmare, trebuie sanctionata cu 
descalificare cu raport scris: 
a) Apararea repetata cu orice parte a piciorului de la genunchi in jos de 

catre un jucator de camp 
b) Actiunea unui oficial care intrerupe o sansa clara de gol 
c) Scuiparea spre o alta persoana (dar rateaza tinta) 
d) Intarzierei repetate ale jocului, pentru a trage de timp 

 
131. In timp ce A3 executa o aruncare de la 7-metri, A5 depaseste linia de 

aruncare libera, dupa ce arbitrul a fluierat executarea aruncarii, dar 
inainte ca mingea sa paraseasca mana executantului. Portarul B apara 
aruncarea. Care este decizia corecta? 
a) Repetarea aruncarii de la 7-metri  
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa B 

 
132. B2 este pe punctul de a executa o aruncare de la 7-metri, dupa fluierul 

arbitrului. In acel moment A5 depaseste linia de aruncare libera. Cu toate 
acestea B2 marcheaza un gol. Care este decizia corecta? 
a) Gol si descalificarea lui A5 
b) Gol si eliminare de 2-minute pentru A5 
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c) Gol  
d) Repetarea aruncarii de la 7-metri si descalificarea lui A5 

 
133. B3 arunca la poarta din saritura si A9 blocheaza mingea. Mingea cade pe 

podea, A9 o ridica cu ambele maini si incepe sa dribleze pe contraatac. 
Arunca mingea in poarta echipei B. Care este decizia corecta? 
a) Gol pentru echipa A 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Eliminare de 2-minute pentru A9 
d) Time-out 

 
134. B18 arunca la poarta aparata de A1. Aruncarea este blocata, astfel incat 

mingea isi schimba directia si se indreapta clar spre linia exterioara a 
portii (in semicerc). A1 fuge dupa minge si reuseste s-o impinga peste 
linia exterioara a portii, cu piciorul. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
b) Aruncare de la margine pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Avertisment pentru A1 

 
135. B7 (aflat in posesia mingiei) incearca sa porneasca un contratac dar este 

tinut de A17. Arbitrul se pregateste sa fluiere, dar vede o posibilitate de a 
corda avantaj deoarece coechipierul B8 tocmai a primit mingea si arunca 
la poarta echipei A. Portarul A12 apara aruncarea si vrea sa porneasca 
un contraatac. Ambele echipe au primit deja cate 3 avertismente. Care 
este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Eliminare de 2-minute pentru A17 
c) Aruncare de la poarta pentru portarul A12 
d) Time-out 
e) Aruncare libera pentru echipa B 

 
136. Aruncare libera pentru echipa B de la linia de aruncare libera a echipei A. 

Arbitrul observa ca jucatorul B8 se afla intre linia de aruncare libera si 
linia spatiului de poarta. B8 primeste mingea si inscrie un gol. Care este 
decizia corecta? 
a) Repetarea aruncarii libere, dupa fluier 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Gol 
d) Avertisment pentru B8 

 
137. Arbitri nu sunt de acord in ceea ce priveste echipa care trebuie sa 

execute o aruncare de la margine. Cum trebuie rezolvata situatia? 
a) Decide arbitrul de centru 
b) Decide arbitrul de poarta 
c) Cei doi arbitri iau o decizie comuna, dupa consultari 
d) Time-out 
e) Fara time-out, dar aruncarea de la margine se executa dupa fluier 
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138. Portarul echipei B executa o aruncare de la poarta direct spre poarta 
echipei A. Nici un jucator din cele doua echipe nu atinge mingea si intra 
in poarta echipei A. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
b) Aruncare de la margine pentru echipa A 
c) Gol 
d) Avertisment pentru portarul echipei B pentru comportare nesportiva 

 
139. Cand intra in sala de joc, arbitri il intalnesc pe jucatorul B4, care este 

echipat, dar nu este inscris in raportul de joc. B4 tipa: „nu iarasi idiotii 
astia!”. Dupa  12 minute de la inceputul jocului, B4 este inscris in 
raportul de joc ca al 14-lea jucator al echipei sale. Acest lucru este 
observat de catre arbitri. Care este decizia corecta? 
a) Descalificarea lui B4 
b) Echipa B isi reduce efectivul din teren cu un jucator timp de 2-minute 
c) Echipa B continua jocul fara a-si reduce efectivul din teren 
d) Raport scris 
e) Echipa B poate inscrie un alt jucator pentru a completa cei 14 jucatori 

 
140. B1 apara o aruncare si paseaza mingea coechipierului sau B4. Apoi B1 

se duce spre linia de margine, langa spatiul de schimb. B1 traverseaza 
evident linia de margine, ia un prosop si bea apa. B1 nu este inlocuit, pe 
teren, de un alt portar. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua, deoarece acest lucru este permis 
b) Eliminare de 2-minute pentru B1 pentru schimbare gresta 
c) Aruncare libera pentru echipa A de la spatiul de schimb al echipei B 

 
141. Dupa o aruncare libera pentru echipa A, un oficial al echipei B intra pe 

teren si tipa: "Dar aruncarea libera trebuia sa fie pentru echipa noastra!" 
Oficialii echipei B nu fusesera sanctionati anterior in timpul jocuului. 
Care este decizia corecta? 
a) „Responsabilul oficial” al echipei B trebuie sa-l dea pe acest oficial 

afara din sala de joc 
b) Eliminare de 2-minute pentru oficial, eliminare care trebuie efectuata de 

catre unul dintre jucatori 
c) Avertisment pentru oficial 
d) Aruncare libera pentru echipa A 

 
142. Cel mult cate avertismente pot fi date oficialilor unei echipe in timpul 

jocului? 
a) niciunul 
b) 1 
c) 2 
d) 3 

 
143. A5 a fost deja sanctionat cu avertisment si doua eliminari de 2-minute. 

Cand echipa B executa o aruncare libera A5 nu pastreaza distanta de 3-
metri, pentru prima oara. Care este decizia corecta? 
a) Avertisment  
b) Eliminare de 2-minute 
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c) Nici o sanctiune 
d) A treia eliminare de 2-minute si descalificare 

 
144. A3 este avertizat pentru un fault pe terenul de joc care trebuie sanctionat 

cu sanctiune progresiva. Dupa ce a fost inlocuit acelasi jucator stand pe 
banca de rezerve il insulta pe arbitru. Care este decizia corecta? 
a) Descalificare, combinata cu o eliminare de 2-minute 
b) Descalificare. Raport scris. Echipa isi reduce efectivul din teren pentru 

2 minute. 
c) Eliminare de 2-minute 
d) Time-out 

 
145. In timpul unui contraatac, B9 este tras de tricou de A4, care a primit 

anterior un Avertisment. Cu toate acestea, B9 reuseste sa ii paseze lui 
B8, care inscrie un gol. Arbitrul vrea sa-l sanctioneze pe A4 ulterior dar 
acesta se afla deja pe banca de rezerve. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru A4; echipa trebuie sa-si reduca efectivul 

de pe teren 
b) A4 nu mai poate juca in urmatoarele 2 minute (echipa ramane completa 

in teren) 
c) Sanctiunea nu mai este posibila 
d) Descalificarea lui A4 (echipa isi reduce efectivul din teren cu un jucator 

pentru 2- minute) 
 
146. Echipei A ii este acordata o aruncare libera. B6 are mingea. Ia mingea cu 

el si se departeaza cam 4-metri de la locul unde trebuie sa se execute 
aruncarea libera. Care este decizia corecta? 
a) Avertisment pentru B6 
b) Eliminare de 2-minute pentru B6 
c) Descalificarea lui B6 
d) Aruncare libera, dupa fluier, pentru echipa A din locul abaterii care a 

determinat o aruncare libera 
e) Aruncare libera pentru echipa A din locul unde se gaseste mingea 

 
147. Se acorda o aruncare libera impotriva lui A4, care, avand mingea, 

traverseaza spatiul de poarta si o pune mingea jos. Care este decizia 
corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru A4 
b) Avertisment pentru A4 
c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
d) Aruncare libera pentru echipa B 

 
148. Cand incepe timpul de eliminare al unui jucator eliminat? 

a) Cand arbitrul arata semnalizarea pentru eliminare 
b) Cand jucatorul eliminat traverseaza linia de margine 
c) Cand arbitrul fluiera reluarea meciului 
d) Cand cronometrorul porneste cronometrul 

 
149. Cui trebuie indicate eliminarile? 

a) Jucatorului eliminat, scorer / cronometrorului 
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b) „Responsabilului oficial de echipa” si scorer / cronometrorului  
c) Scorer / cronometrorului 
d) Jucatorului eliminat, „responsabilului oficial de echipa” si scorer / 

cronometrorului  
 
150. Portarul A apara o aruncare deviind mingea peste linia exterioara a 

portii, pe langa poarta; ce semnalizare (samnalizari) trebuie aratata 
(aratate) de catre arbitrul de poarta? 
a) Semnalizarea numarul 8 (aruncare de la poarta) 
b) Semnalizarea numarul 9 (aruncare libera – directia) 
c) Intai semnalizarea 9, apoi semnalizarea 8 
d) Intai semnalizarea 8, apoi semnalizarea 9 

 
151. Cand trebuie descalificat un jucator? 

a) Cand comite o comportare nesportiva grosolana 
b) Cand, prin blocarea intetionata cu piciorul a unei aruncari sau a unei 

pase, intrerupe o sansa clara de gol; 
c) Cand comite o schimbare gresita in timpul unei eliminari 
d) Cand nu lasa mingea jos la o aruncare libera acordata impotriva 

echipei sale 
 
152. Echipa B este in atac. A11 indeparteaza mingea de B6 comitand un fault 

care pune in pericol sanatatea lui B6. Intre B6 si poarta echipei A se afla 
mai multi jucatori. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru A11 
b) Descalificarea lui A11 
c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
d) Aruncare libera pentru echipa B 

 
153. B5 a fost deja eliminat de doua ori pentru cate 2-minute, o data pentru 

fault sanctionabil progresiv si o data pentru indepartarea mingii cand 
arbitrul a acordat o aruncare libera pentru echipa adversa. Acum el 
comite a doua schimbare gresita a echipei sale si inainte de reluarea 
jocului se face vinovat, de comportare nesportiva grosolana. Care este 
decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru B5 
b) Descalificarea lui B5; echipa B joaca 4 minute cu 5 jucatori de camp. 

Raport scris 
c) Descalificarea lui B5; echipa B joaca 2 minute cu 4 jucatori de camp. 

Raport scris 
 
154. Antrenorul echipei are deja un avertisment. La una dintre deciziile 

arbitrului, medicul aceleiasi echipe intra cativa metri in teren. Care este 
decizia corecta? 
a) Nici o sanctiune 
b) Avertisment pentru doctor 
c) Eliminare de 2-minute pentru doctor 
d) Descalificarea doctorului 
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155. Care dintre urmatoarele abateri de la regulamentul de joc trebuie 
sanctionate cu  „descalificare si raport scris”? 
a) Un oficial intra pe teren fara permisiune, pentru a doua oara 
b) Un oficial incearca sa-si determine echipa sa sa abandoneze jocul 
c) Cand executantul unei aruncari de la 7-metri arunca mingea in 

fata/capul portarului, atata timp cat portarul nu-si misca capul in directia  
d) Dupa o decizie a arbitrilor un jucator arunca mingea demonstrativ in 

afara terenului  
e) Un jucator aflat in afara terenului de joc, scuipa un spectator (il 

nimereste) 
 
156. A2 care a fost sanctionat cu o eliminare de 2-minute pentru un fault sta 

pe banca de rezerve. In momentul incare se executa o aruncare de la 
margine din apropierea bancii de rezerve A2 il insulta pe arbitru. Care 
este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru A2 
b) Descalificarea lui A2, ceea ce determina reducerea imediata a 

efectivului din teren pentru 2-minute 
c) Echipa A isi va reduce efectivul cu un jucator pentru un total de 4 

minute 
d) Echipa A isi va reduce efectivul cu un jucator pentru timpul ramas din 

eliminarea initiala a lui A2 
e) Raport scris 

 
157. Arbitri au acordat o aruncare de la margine pentru echipa A. In acest 

moment ‘responsabilul oficial de echipa’ al echipei A solicita un time-out 
de echipa. Care dintre urmatoarele afirmatii este / sunt corecta /e ? 
a) Time-out de echipa nu se poate acorda, deoarece mingea nu este in 

joc 
b) Cronometrorul fluiera, opreste cronometrul si arata Semnalizarea Nr. 15 
c) Arbitri confirma time-out - ul de echipa pentru echipa A 
d) Scorerul noteaza time-out - ul de echipa in raportul de joc 

 
158. Un jucator a fost sanctionat cu o eliminare de 2-minute pentru un fault. In 

timp ce paraseste terenul de joc il insulta pe arbitru iar acesta ii arata 
cartonasul rosu. Jucatorul devine apoi foarte nervos si il loveste pe 
arbitru. Care este decizia corecta? 
a) Raport scris 
b) Echipa isi reduce efectivul din teren cu un jucator pentru 2-minute 
c) Echipa isi reduce efectivul din teren cu inca un jucator pentru 

urmatoarele 2 minute 
d) Echipa joaca timp de 4 minute cu un jucator mai putin pe teren 

 
159. Dezamagit de o greseala, A3 isi palmuieste un coechipier peste fata. 

Care este decizia corecta? 
a) Nicio decizie, fiind vorba de un coechipier 
b) Eliminare de 2-minute pentru A3 
c) Descalificarea lui A3 
d) Raport scris 
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160. A5 joaca (are) mingea cand un oficial al echipei A protesteaza la decizia 
arbitrilor. Arbitrii fluiera, acorda, time-out si il avertizeaza pe oficial. Cum 
trebuie continuat jocul? 
a) Aruncare libera pentru echipa B, dupa fluier, de la spatiul de schimb 
b) Aruncare libera pentru echipa A, dupa fluier, de la spatiul de schimb 
c) Aruncare libera pentru echipa A, dupa fluier, de unde se gasea mingea 

cand jocul a fost intrerupt 
d) Aruncare de la margine pentru echipa B de la spatiul de schimb 

 
161. A7 tocmai a fost eliminat pentru 2-minute. Imediat ii spune arbitrului: 

"Idiotule, esti orb!" Care este decizia corecta? 
a) O noua e liminare de 2-minute pentru A7 
b) Descalificarea lui A7 
c) Echipa A joaca 2 minute cu 2 jucatori mai putin 
d) Echipa A joaca 4 minute cu 1 jucator mai putin 
e) Descalificarea jucatorului A7 cu raport scris 

 
162. A3 a fost eliminat pentru 2 minute. Dupa ce paraseste terenul dar inainte 

de reluarea jocului, A3 se face vinovat de comportare nesportiva grava, 
impotriva antrenorului echipei B, in spatiul de schimb. Antrenorul 
echipei B tocmai intrase pe terenul de joc, chiar daca nu se acordase 
time-out, dar inca nu se luase nici o decizie fata de echipa B, pentru 
acesta abatere de la regulament. Care este decizia corecta? 
a) Descalificarea lui A3 
b) Avertisment antrenorului echipei B 
c) Continuarea jocului cu 4+1 jucatori pentru echipa A 
d) Continuarea jocului cu 5+1 jucatori pentru echipa A 

 
163. Intrand in sala arbitrii il intalnesc pe jucatorul B4, echipat deja pentru 

meci care spune cu voce tare: "ah nu iarasi prostii/idiotii astia." Arbitri 
verifica daca B4 este inscris in raportul de joc. Care este decizia 
corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru B4 la inceputul jocului 
b) Descalificarea lui B4, echipa B joaca pe teren cu 5 jucatori de camp la 

inceputul jocului 
c) Descalificarea lui B4; echipa poate folosi 14 jucatori; raport scris 
d) Descalificarea lui B4; echipa poate folosi 14 jucatori in joc, dar efectivul 

din teren trebuie redus cu un jucator pentru 2 minute; raport scris 
 
164. In timpul incalzirii dinnaintea meciului A3 si portarul echipei B se 

ciocnesc, din greseala. Cei doi jucatori se enerveaza si portarul echipei 
B il loveste pe A3. A3 riposteaza. Ambii jucatori sunt inscrisi in raportul 
de joc. Care este decizia corecta? 
a) Descalificarea portarului echipei B, si eliminare pe timp de 2-minute 

pentru A3. Echipele pot folosi 14 jucatori in meci. Raport scris. 
b) Descalificarea  ambilor jucatori. Echipele pot folosi 14 jucatori in meci, 

dar trebuie sa aibe numai cate 5 jucatori de camp timp de 2 minute, la 
inceputul jocului. Raport scris. 

c) Ambii jucatori sunt sanctionati cu eliminare de 2-minute, care trebuie 
efectuata la inceputul meciului. Raport scris. 
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d) Descalificarea ambilor jucatori. Echipele pot folosi 14 jucatori in meci. 
Raport scris. 

 
165. Cand un jucator este descalificat, efectivul echipei din teren se reduce 

cu un jucator, cu exceptia descalificarii: 
a) care se acorda pentru comportare nesportiva grava in timpul pauzei  
b) care se acorda pentru incalcarea regulamentului in afara terenului de 

joc  
c) care se acorda inainte de inceperea jocului 
d) care se acorda pentru insultarea arbitrilor  

 
166. Echipa A are mingea la linia de aruncare libera a echipei B. Antrenorul 

echipei B protesteaza atat de vehement incat arbitri inrerup jocul. Cum 
se reia jocul? 
a) Dupa sanctionarea antrenorului echipei B, aruncare libera pentru 

echipa A de la spatiul de schimb al echipei B 
b) Dupa sanctionarea antrenorului echipei B, aruncare libera pentru 

echipa A de la linia de aruncare libera a echipei B 
 
167. In timpul pauzei, A7 comite o violenta impotriva portarului echipei B, pe 

terenul de joc. Care este decizia corecta? 
a) Descalificarea jucatorului A7 si raport scris 
b) Avertisment pentru A7 
c) Atentionarea lui A7, deoarece meciul era intrerupt 

 
168. In timpul pauzei, in drum spre vestiar unul dintre arbitri este insultat de 

catre un jucator. Care este decizia corecta? 
a) Descalificare 
b) Eliminare de 2-minute (la inceputul reprizei a doua) 
c) Echipa isi reduce efectivul cu un jucatur pentru primele 2 minute ale 

reprizei a doua 
d) Raport scris 

 
169. Dupa semnalul de sfarsit al primei reprize, A9 si B5 se ciocnesc pe teren 

si au o disputa verbala. Apoi A9 il imbranceste pe B5, lovindu-l in piept 
cu ambele maini, astfel incat B5 aproape ca-si pierde controlul corporal. 
Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru A9 la inceputul reprizei a doua 
b) Descalificarea lui A9, echipa A joaca cu 5 jucatori de camp in primele 

doua minute ale reprizei a doua 
c) Descalificarea lui A9; echipa A incepe repriza a doua cu 6 jucatori de 

camp 
d) Descalificarea lui A9 si raport scris 

 
170. Dupa sfarsitul jocului unul dintre jucatori ii striga arbitrului: 

"Prostule/Idiotule, ne-ai furat meciul!" spune arbitrului "Prostule ne-ai 
furat meciul!" Care este decizia corecta? 
a) Avertisment 
b) Descalificare  
c) Raport scris 
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d) Avertisment si raport scris 
 
171. In timpul pauzei, aflandu-se inca pe teren A9 comite o violenta impotriva 

antrenorului echipei B, care, il insulta apoi pe A9. Ce masuri trebuie sa 
se ia? 
a) Descalificarea jucatorului A9; echipa A joaca primele 2 minute ale 

reprizei a doua cu 5+1 jucatori. Raport scris 
b) Descalificarea antrenorului echipei B; echipa B joaca primele 2-minute 

din repriza a doua cu 5+1 jucatori. Raport scris  
c) Descalificarea jucatorului A9; echipa A  joaca in repriza a doua cu 6+1 

jucatori  
d) Descalificarea antrenorului echipei B; echipa B joaca in repriza a doua 

cu 6+1 jucatori  
 
172. Sirena tabelei de marcaj nu functioneaza. Cronometrorul nu a observat 

acest lucru si nu are nici o reactie, desi timpul de joc s-a terminat deja. In 
acest caz, cine trebuie sa semnalizeze incheierea jocului? 
a) Scorerul 
b) Arbitrul de centru 
c) Observatorul / Inspectorul / Delegatul federal 
d) Unul dintre arbitri 

 
173. Un jucator a comis o abatere de la regulament. Arbitrul de centru decide 

descalificarea acestuia si aruncare libera. Arbitrul de centru decide 
eliminarea pe timp de 2-minute a jucatorului si aruncare de la 7-metri. Ce 
sanctiune va primi jucatorul si cum se va relua jocul? 
a) Eliminare de 2-minute 
b) Descalificare  
c) Aruncare libera 
d) Aruncare de la 7-metri 

 
174. Jocul este intrerupt de arbitrul de centru chiar daca nu s-a produs nicio 

abatere de la regulament. Nu s-a acordat time-out. B13 aruncase spre 
poarta lui A2 exact inainte de semnalul de intrerupere a jocului. Mingea 
se afla inca in aer indreptandu-se spre poarta si, dupa fluier, intra in 
poarta fara ca portarul s-o poata opri. Cum trebuie sa se continue jocul? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
d) Gol pentru echipa  B 

 
175. In caz de diferende, cine va decide asupra timpului de joc? 

a) Cronometrorul si scorerul 
b) Cei doi arbitri iau o decizie in comun 
c) Cronometrorul 
d) Cei doi arbitri si cronometrorul iau o decizie in comun 

 
 
176. Ce sanctiuni trebuie explicate in raportul de joc de fapt prin raport 

suplimentar? 
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a) Toate descalificarile, exceptand-o pe cea pentru a treia eliminare 
temporara, si eliminarea definitiva 

b) Toate sanctiunile exceptand atentionarile 
c) Toate eliminarile temporare si toate descalificarile 
d) Descalificarile  pentru faulturi periculoase sau comportari nesportive 

grave in ultimul minut al jocului, daca actiunea are ca scop 
impiedicarea adversarilor de a-si crea o sansa de  gol 

e) Descalificarea pentru o comportare nesportiva grosolana 
f) Orice sanctiune progresiva, acordata in ultimul minut de joc, daca 

actiunea are ca scop impiedicarea adversarilor de a-si crea o sansa de 
gol  

 
177. Cine are dreptul sa e adreseze arbitrilor, in timpul jocului? 

a) Orice jucator 
b) Antrenorul 
c) „Responsabilul oficial de echipa” 
d) Capitanul de echipa 

 
178. Echipa A conduce cu 24-23 in minutul 57, dar este in inferioritate 

numerica, cu un jucator. Arbitrul de centru a acordat o aruncare libera 
pentru A3. A6 incearca, in mod demonstrativ, sa execute aruncrea libera 
de la cativa metri distanta de locul corect, chiar daca arbitrul a indicat 
locul exact. Care este decizia corecta? 

 
a) Corectarea pozitiei; fluier de reluare; nici o alta actiune 
b) Corectarea pozitiei; fluier de reluare; arbitrul arata semnalizarea de joc 

pasiv 
c) Corectarea pozitiei; sanctiune progresiva pentru A6; fluier de reluare; 

arbitrul arata semnalizarea de joc pasiv 
 
179. A7 alearga pe contratac: cand arunca la poarta il loveste cu mingea in 

cap pe portarul B12, aflat in saritura, astfel incat acesta isi pierde 
cunostinta. Mingea ricoseaza din capul portrului la A9, care sta la linia 
spatiului de poarta, iar acesta o arunca in poarta goala. Care este decizia 
corecta, daca arbitrul a fluierat in timp ce mingea aruncata de A9 era, in 
aer,  deasupra spatiului de poarta,inainte ca aceasta sa treaca linia 
portii? 
a) Gol pentru echipa A 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
c) Aruncare libera pentru echipa A, dupa fluier 
d) Time-out 

 
180. A6 se afla in posesia mingiei si este pregatit sa execute o aruncare de la 

7-metri, cand antrenorul echipei B il cheama pe propriul portar la 
schimb. Portarul echipei B este pe punctul de a indeplini solicitarea 
antrenorului. Care este decizia corecta? 
a) Nici o actiune 
b) Avertizarea antrenorului echipei B 
c) Avertizarea antrenorului echipei B si portarului echipei B 
d) Avertizarea portarului echipei B 
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181. A4 a aruncat mingea spre poarta echipei B. Mingea loveste bara si revine 

spre campul de joc. A6 sta la linia spatiului de poarta, gata sa prinda 
mingea. B4 intra, in mod evident, in spatiu de poarta, loveste mingea si o 
trimite dincolo de propria linie exterioara a portii. Care este decizia 
corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
b) Aruncare de la margine pentru echipa A  
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa B 

 
182. A9 sare pentru a arunca la poarta. B5 il apuca, din spate, pe A9, de bratul 

in care are mingea si il trage in jos, trantindu-l la pamant. Intre A9 si 
poarta se mai afla doi aparatori. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
c) Descalificarea lui B5 
d) Eliminare de 2-minute pentru B5 
e) Descalificarea jucatorului B5 cu raport scris 

 
183. A5 dribleaza mingea de-a lungul liniei de margine. B2 ii bareaza drumul 

corect. Pentru a trece de B2, A5 paseste dincolo de linia de margine, in 
timpul driblingului. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare de la margine pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Jocul continua 

 
184. ‘Responsabilul oficial de echipa’ al echipei A il insulta pe scorer, fara ca 

acest lucru sa fie observat de arbitri. La prima intrerupere a jocului, 
scorerul ii informeaza pe arbitri despre ceea ce s-a intamplat. Ce vor 
decide arbitri? 
a) Descalificarea ‘responsabilului oficial de echipa’ al echipei A 
b) Eliminare de 2-minute pentru ‘responsabilul oficial de echipa’ al echipei 

A 
c) Raport scris 
d) Avertisment  ‘responsabilului oficial de echipa’ al echipei A 
e) Nici o sanctiune disciplinara nu este posibila 

 
185. Echipei B i se acorda o aruncare libera, dar A5 care este inca in posesia 

mingii A5 se indreapta citiva pasi, spre arbitru si ii da „politicos” mingea. 
Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru A5 si aruncare libera pentru echipa B de 

la locul unde se afla mingea 
b) Avertisment pentru A5 si aruncare libera pentru echipa B de la locul 

unde se afla mingea 
c) Eliminare de 2-minute pentru A5 si aruncare libera pentru echipa B de 

la locul unde s-a comis faultul 
d) Avertisment pentru A5 si aruncare libera pentru echipa B de la locul 

unde s-a comis faultul 
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186. S-a acordat time-out pentru a se acorda ingrijiri medicale unui jucator al 

echipei A; arbitri semnalizeaza permiterea patrunderii pe teren iar 
doctorul echipei A acorda ingrijiri medicale jucatorului accidentat; 
antrenorul echipei A intra pe teren si-l urmarste pe jucatorul B5, care in 
opinia sa a determinat accidentrea, il ajunge in spatiul de schimb al 
echipei B si-l loveste in fata. Care este decizia corecta? 
a) Descalificarea  antrenorului; echipa A isi reduce efectiul din teren,cu un 

jucator,  pentru 2-minute; meciul se reia dupa fluierul arbitrului cu 
aruncare libera conform situatiei care a dus la intreruperea jocului 

b) Eliminarea pe timp de 2-minute a antrenorului; aruncare libera pentru 
echipa B 

c) Descalificarea antrenorului;  
d) Raport scris 

 
187. Portarul A1 scapa mingea in timp ce executa a aruncare de la poarta. 

Mingea se indrepta spre campul de joc unde B6 o asteapta. A2 plonjeaza 
peste/deasupra spatiului de poarta si impinge mingea (care se afla in 
aer) peste linia de margine. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta pentru echipa A, dupa fluier 
b) Aruncare de la margine pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 

 
188. Cand are voie echipa in aparare se stea la mai putin de 3-metri, fata de 

minge, in timpul executarii aruncarilor, dupa o intrerupere a jocului? 
a) Imediat ce arbitrul a fluierat executarea aruncarii 
b) Dupa ce mingea a parasit mana executantului aruncarii 
c) In cazul unei aruncari libere sau aruncari de la margine, cand jucatorii 

se afla pozitionati la linia propriului spatiu de poarta 
 
189. Care dintre urmatoarele abateri de la regulament trebuie sanctionate cu 

descalificare? 
a) Un oficial patrunde pe teren, pentru a doua oara, fara permisiunea 

arbitrilor 
b) Un jucator aflat in posesia mingii este trantit in timp ce alearga pe 

contraatac. Situatia nu este periculoasa in mod particular (special). 
c) Executarea unei aruncari de la 7-metri, in fata portarului, care nu se 

misca 
d) Dupa o decizie a arbitrului, un jucator arunca mingea in tribune, ca 

protest 
e) Portarul paraseste spatiul de poarta si castiga posesia mingii, dar in in 

timpul actiunii, se ciocneste cu un adversar 
 
190. Cu putin timp inainte de sfarsitul meciului scorul este A-B 24-23. Se 

acorda o aruncare libera pentru echipa A, cam la 1 metru in afara liniei 
de aruncare libera a echipei B. La inceput, toti jucatorii au pozitii corecte 
si arbitrul fluiera executarea aruncarii, dar apoi, A10, care are mingea in 
mana, depaseste evident linia de aruncare libera cu un pas, in directia 
portii echipei B. Care este decizia corecta? 
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a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Time-out 
c) Eliminare de 2-minute pentru A10 
d) Aruncare libera pentru echipa B 

 
191. A9 este descalificat in minutul 36, al meciului, pentru a treia eliminare 

temporara. Isi imbraca bluza de trening si se aseaza pe un scaun in 
primul rand, din tribuna, pe partea opusa spatiilor de schimb. Chiar in 
fata sa, in minutul 55, B3 comite un fault, ce pune in pericol sanatatea lui 
A10. Jucatorul ramane accidentat pe podea. Inainte ca arbitrii sa-l poata 
sanctiona pe B3, A9 alearga in teren si-l loveste pe B3. Care este decizia 
corecta?  
a) Time-out 
b) Descalificarea lui B3, raport scris 
c) A9 nu mai este implicat in joc, deci nu se mai poate face nimic 
d) Raport scris despre comportamentul jucatorului A9 
e) Descalificarea jucatorului B3 

 
192. Un avertisment trebuie acordat pentru: 

a) Abateri in care actiunea este indreptata in special sau exclusiv 
impotriva corpului adversarului  

b) Abateri la executarea unei aruncari de catre adversari 
c) Nelasarea mingii pe podea cand arbitri au luat o decizie impotriva 

propriei echipe  
d) Incercarea portarului de a face o schimbare, cand adversarul sau este 

pregatit sa execute o aruncare de la 7-metri 
 
193. A14 vrea sa execute o aruncare libera (care se executa fara fluier) si se 

afla intr-o pozitie corecta (ca si coechipierii sai). Inainte ca mingea sa 
paraseasca mana lui A14, A13 si A15 fug si depasesc linia de aruncare 
libera spre spatiul de poarta al echipei B. Care este decizia corecta? 
a) Corectarea pozitiei 
b) Aruncare libera pentru echipa A, dupa fluier 
c) Jocul continua 
d) Aruncare libera pentru echipa B 

 
194. Cine poate solicita un ”Time-out de echipa”? 

a) Unul dintre oficialii echipei 
b) Un jucator 
c) 'Responsibilul oficial de echipa' 
d) Capitanul de echipa 

 
195. Echipa A are mingea la linia de 9-metri a echipei B. Delegatul Tehnic 

intrerupe jocul si-i informeaza pe arbitri ca antrenorul echipei B l-a 
insultat. Cum trebuie procedat? 
a) Admonestarea antrenorului echipei B; raport scris 
b) Descalificarea antrenorului echipei B; raport scris 
c) Jocul se reia cu o aruncare libera pentru echipa A de la spatiul de 

schimb al echipei B 
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d) Jocul se reia cu o aruncare libera pentru echipa A de la linia de 9-metri 
a echipei B 

 
196. Echipa A are mingea la linia de aruncare libera a echipei B. 

Cronometrorul intrerupe jocul si explica arbitrilor ca antrenorul echipei A 
l-a insultat. Cum trebuie procedat? 
a) Raport scris 
b) Eliminare de 2 minute antrenorului echipei A; raport scris 
c) Jocul se reia cu o aruncare libera pentru echipa B de la spatiul de 

schimb al echipei A 
d) Jocul se reia cu o aruncare pentru echipa A, corespunzatoare situatiei 

care a dus la intreruperea jocului 
 
197. In ce situatie trebuie intrerupt timpul de joc (=timeout)? 

a) Aruncare de la 7-metri 
b) Eliminare de 2-minute 
c) 'Influente exterioare' 
d) Descalificare 

 
198. Imediat dupa executarea unei aruncari de incepere pentru echipa B, 

arbitrul observa ca o persoana care nu este trecuta in raportul de joc 
este prezenta in spatiul de schimb al echipei B. Se constata ca este 
vorba despre unul dintre conducatorii clubului, dar echipa B are deja 
patru oficiali inregistrati in raportul de joc. Care este decizia corecta? 
a) Persoana respectiva trebuie sa paraseasca spatiul de schimb 
b) „Responsabilul oficial de echipa” al echipei B este sanctionat disciplinar 
c) Inca un oficial al echipei B trebuie sa paraseasca spatiul de schimb 
d) Jocul se reia cu aruncare libera pentru echipa A 

 
199. Care dintre actiunile urmatoare este comportare nesportiva? 

a) Aruncarea mingii in fata unui aparator, care nu se misca 
b) Atitudine pasiva din partea portarului in timpul executarii unei aruncari 

de la 7-metri, daca este evident ca el nu doreste sa apere aruncarea 
c) Simulari pentru a induce in eroare arbitrii 
d) Blocarea intentionata a unei aruncari folosind piciorul, de la genunchi in 

jos sau laba piciorului 
e) Intrarea repetata in spatiul de poarta din motive tactice 
f) Razbunare dupa ce a fost faultat 

 
200. Mingea, respinsa de portarul B59 vine spre atacantul A1, care se afla 

chiar la linia spatiului de poarta. Pentru a impiedica o sansa clara de gol, 
aparatorul B12 intra in spatiul de poarta si il impiedica pe A1 sa prinda 
mingea. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
c) Sanctiune progresiva pentru aparatorul B 
d) Descalificarea aparatorului B 
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201. Mingea este pasata propriului portar aflat in propriul spatiu de poarta. 
Portarul A1 sare, prinde mingea in aer si aterizeaza cu ambele piciore in 
campul de joc. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 

 
202. Portarul B executa o aruncare de la poarta. Mingea il atinge pe arbitru si 

revine la portarul B, care intre timp a parasit spatiul de poarta. Care este 
decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Repetarea aruncarii de la poarta 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Aruncare libera pentru echipa B, dupa fluier 

 
203. Mingea, plecata de la un coechipier se indreapta spre propriul spatiu de 

poarta, unde portarul A1, sare si prinde mingea in aer. Tinand mingea 
bine in mana, portarul A1 aterizeaza cu un picior in spatiul de poarta si 
cu un picior in campul de joc. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 

 
204. In ce situatie o descalificare impune redactarea unui raport scris? 

a) Violenta pe terenul de joc, in timpul pauzei 
b) O actiune neglijenta/brutala sau periculoasa 
c) Razbunare dupa ce a fost faultat 
d) O actiune rau-intentionata/malitioasa, care nu are nicio legatura cu 

situatia de joc 
 
205. A9 arunca la poarta. Portarul B prinde mingea. In acest moment 

cronometrorul fluiera sfarsitul jocului. Arbitri ii comunica 
cronometrorului ca mai sunt de jucat 30 de secunde din repriza a doua. 
Toti jucatorii sunt inca pe teren. Cum trebuie sa se reia jocul? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Semnalul cu fluierul este obligatoriu 

 
206. Ce prevede regulamentul de joc pentru echipament? 

a) Toti jucatorii, unei echipe, care participa la joc ca portari trebuie sa aibe 
tricouri de aceeasi culoare 

b) Jucatorii trebuie sa aibe numere de cel putin 20 cm marime si pe fata si 
pe spate 

c) Portarii pot purta „protectii” pentru cap, daca sunt facute din materiale 
moi 

d) Jucatorii, inclusiv portarii, pot purta numere de la 1 la 100. 
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207. Care dintre afirmatiile despre aruncarea de incepere nu sunt corecte? 
a) Aruncarea de incepere trebuie executata, in maximum 3 secunde dupa 

fluier, de la centrul terenului, inspre jumatatea de teren adversarilor 
b) Nu se poate marca un gol echipei adverse, direct din aruncare de 

incepere 
c) Cand se executa o aruncare de incepere, pozitiile incorecte ale 

adversarilor nu trebuie corectate, daca astfel nu se produce un 
dezavantaj pentru echipa ce executa aruncarea  

d) Daca executantul dribleaza mingea dupa fluier, se va acorda o 
aruncare libera adversarilor 

e) Coechipierii executantului, nu au voie sa depaseasca linia de centru 
decat dupa ce aruncarea a fost executata 

 
208. Echipa A a marcat un gol si echipa B vrea sa execute aruncarea de 

incepere rapid. De aceea, B5 dribleaza mingea rapid spre linia de centru. 
In timp ce dribleaza, el fuge pe langa A3, care foloseste mana deschisa 
pentru a-i  indeparta mingea lui B5, astfel incat mingea il loveste pe 
acesta in picior si se rostogoleste departe, in terenul adversarilor. Care 
este decizia corecta? 
a) Time-out 
b) Aruncare de incepere pentru echipa B 
c) Sanctiune progresiva pentru A3 
d) Aruncare libera pentru echipa A 

 
209. Dupa o pasa imprecisa de la A3 la A9, mingea se rostogoleste spre linia 

de margine, langa banca de schimb a echipei A. B10 este la 1 metru 
distanta, gata sa prinda mingea, cand A9 plonjeaza dupa minge si o 
loveste cu pumnul, catre centrul terenului de joc, inapoi la A3. Dupa 
aceea, A3 aluneca peste linia de margine, in afara terenului. Care este 
decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Avertisment sau eliminare de 2-minute pentru A9 
d) Aruncare de la margine pentru echipa B 

 
210. Portarul B16 sare in propriul spatiu de poarta pentru a prinde o pasa 

luna a lui A7. B16 prinde mingea in aer si aterizeaza cu un picior in 
spatiul de poarta si cu un picior in campul de joc. Din aceasta pozitie el ii 
paseaza lui B3. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri impotriva echipei B 
b) Jocul continua 
c) Aruncare libera impotriva echipei B 
d) Corectare si aruncare de la poarta, dupa fluier 

 
211. Care dintre afirmatiile ce privesc aruncarea de la poarta sunt corecte? 

a) Aruncarea de la poarta se considera executata cand mingea a parasit 
mana portarului 

b) Adversarii trebuie sa pastreze distanta de 3-metri 
c) Aruncarea de la poarta se considera executata cand mingea a parasit 

mana portarului si a depasit linia spatiului de poarta 
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d) Adversarii au dreptul sa stea imedial in afara liniei spatiului de poarta 
 
212. In timp ce A3 executa o aruncarre de la 7-metri, A5 depaseste linia de 

aruncare libera, dupa ce arbitrul a fluierat executarea aruncarii, dar 
inainte ca mingea sa paraseasca mana lui A3. Care este decizia corecta? 
a) Repetarea aruncarii de la 7-metri 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
d) Sanctiune progresiva pentru A5 

 
213. Gol pentru echipa B dintr-o aruncare de la 7-metri executata de B9. 

Echipa A executa imediat dupa fluierul arbitrului aruncarea de incepere. 
Dupa 2 pase A4 inscrie un gol. In acest moment cronometrorulfluiera si-i 
informeaza pe arbitri ca 
B9, care intre timp se intorsese pe banca de rezerve, mai avea de 
efectuat 20 de secunde dintr-o eliminare de 2-minute, atunci cand a 
executat aruncarea de la 7-metri. Care este decizia corecta? 
a) Aruncarea de la 7-metri pentru echipa B trebuie repetata 
b) B9 primeste o eliminare temporara suplimentara 
c) Ambele goluri sunt valabile 
d) Ambele goluri nu sunt valabile 

 
214. Schimbare gresita la echipa A, dupa ce arbitri tocmai acordasera o 

aruncare de la 7-metri pentru echipa A. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
c) Eliminare de 2-minute pentru A 
d) Avertisment pentru ‘responsabilul oficial de echipa’ al echipei A 

 
215. In timpul meciului, antrenorul echipei A se apropie in mod repetat de 

masa oficiala, de langa care isi indruma echipa. In acelasi timp, el 
protesteaza la deciziile arbitrului. Din cauza galagiei din sala, arbitrii nu 
sesizeaza acest lucru. Care este decizia corecta? 
a) Cronometrorul intrerupe jocul imediat si ii informeaza pe arbitri despre 

comportamentul neadecvat al antrenorului 
b) Cronometrorul asteapta pana la urmatoarea intrerupere a jocului pentru 

a-i informa pe arbitri despre comportamentul neadecvat al antrenorului 
c) Sanctiune progresiva impotriva antrenorului 
d) Nicio sanctiune nu este posibila 

 
216. Aruncare de incepere pentru echipa B dupa un gol al echipeiA. B1 a 

aruncat mingea rapid la linia de centru. B6 primeste mingea si sta la 
centrul terenului cu un picior pe linia de centru si cu celalalt in propria 
jumatate de teren. Arbitrul fluiera executarea aruncarii. In acest moment, 
cativa jucatori ai echipei A se mai gasesc in jumatatea de teren a echipei 
B. Inainte ca mingea sa-i paraseasca mana, B6 fuge peste linia de centru. 
Cum trebuie procedat? 
a) Jocul continua 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
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c) Corectarea pozitiilor echipei A si repetarea aruncarii de incepere, dupa 
fluier 

d) Corectarea pozitiiei jucatorului B6 si repetarea aruncarii de incepere, 
dupa fluier 

 
217. In timp ce executa o aruncare libera, B12 scoate mana in care tine 

mingea, cu tot cu minge, in afara liniei de margine. Care este decizia 
corecta? 
a) Jocul continua 
b) Aruncare libera impotriva echipei B 
c) Aruncare de la margine impotriva echipei B 
d) Aruncare libera impotriva echipei B, si atentionarea verbala a 

jucatorului B12 
 
218. Aruncarea de la poarta pentru echipa B este executata de B16, dupa ce 

mingea a depasit linia exterioara a portii. B16 se grabeste deoarece 
echipa sa este condusa. In acest moment mingea ii aluneca din mana 
ajungand la coechipierul sau B6, care se afla in spatiu de poarta. B6 
trimite inapoi mingea la portar, cu piciorul. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta, dupa fluier 
b) Aruncare libera impotriva echipei B 
c) Aruncare de la 7-metri impotriva echipei B 

 
219. A9 este complet nemarcat la linia spatiului de poarta a adversarilor, gata 

sa primeasca mingea. El este observat de extrema A10, care-i paseaza, 
cu pamantul, prin semicerc.  B3 observa faza, intra in proipriul spatiu de 
poarta si opreste mingea, stand cu ambele picioare in spatiul de poarta. 
Este pentru a doua oara in timpul jocului cand procedeaza astfel. Care 
este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
c) Sanctiune progresiva pentru B3 

 
220. Aruncare de incepere pentru echipa A, in ultimul minut al jocului. 

Arbitrul fluiera, dar mingea nu paraseste inca mana executantului. 
Coechipierul sau, A3 fuge, dupa fluierul arbitrului, dincolo de linia de 
centru si este trantit la podea, din spate, de catre B5, care vrea sa-l 
impidice sa primeasca mingea. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru B5 
b) Descalificarea lui B5 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
e) Aruncare de incepere pentru echipa A 
f) Raport scris 

 
221. La sfarsitul timpului regulamentar de joc scorul este 20-20, iar meciul 

trebuie sa se termine cu un invingator. Care este decizia corecta? 
a) 1 minut de pauza inaintea inceperii celor 2 reprize de prelungire 
b) 5 minute de pauza inaintea inceperii celor 2 reprize de prelungire 
c) 1 minut de pauza intre cele 2 reprize de prelungire 
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d) 5 minute de pauza intre cele 2 reprize de prelungire 
 
222. Arbitri au pareri diferite despre timpul de joc ramas de jucat. Arbitrul de 

poarta („primul inscris” in raportul de joc) sustine ca mai sunt de jucat 
50 de secunde, iar arbitrul de centru sustine ca mai sunt de jucat 42 de 
secunde. Care este decizia corecta? 
a) Se joaca perioada de timp mai lunga - 50 secunde 
b) Decide arbitrul „inscris primul” in raportul de joc – 50 secunde  
c) Decide arbitrul  de centru – 42 secunde 
d) Cei doi arbitri trebuie sa decida de comun acord 

 
223. A9 paseaza mingea propriului portar A1, aflat in campul de joc. Deoarece 

A9 este atacat, el arunca mingea prea sus, astfel incat A1 trebuie sa intre 
cu un picior in spatiul de poarta, imediat dupa ce prinde mingea. Care 
este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Time-out 
c) Aruncare de la 7-metri pentru adversari 
d) Aruncare libera pentru adversari 

 
 
224. In care dintre urmatoarele situatii time-out – ul este obligatoriu? 

a) Eliminare de 2-minute  
b) Aruncare libera 
c) Joc pasiv 
d) Schimbare gresita 
e) Avertisment 
f) Aruncare de la margine 

 
225. Portarul opreste mingea chiar in fata liniei de poarta. Cand incearca sa 

paseze unui coechipier, dar mingea ii scapa din mana si intra in propria 
poarta. Care este decizia corecta? 
a) Gol 
b) Aruncare libera pentru echipa adversa 
c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa adversa 
d) Aruncrare de la poarta 

 
226. Jucatorul A7 este descalificat pentru a treia eliminare temporara. El 

incearca sa discute cu arbitri si nu paraseste terenul. Care este decizia 
corecta? 
a) Nici o actiune 
b) Eliminare definitiva pentru A7 
c) Echipa A joaca pe teren cu un jucator mai putin timp de 4 minute 
d) Echipa A joaca pe teren cu doi jucatori mai putin pe timp de 2 minute 

 
227. B8 a primit o eliminare temporara pentru o schimbare gresita. La 2 

secunde dupa ce jocul s-a reluat, el, fiind pe banca, comenteaza intr-o 
maniera nesportiva decizia arbitrilor. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute suplimentara pentru B8 
b) Descalificarea lui B8 
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c) Echipa B joaca timp de 1 minut si 58 secunde cu doi jucatori mai putin 
pe teren  

d) Echipa B joaca timp de 2 minute cu doi jucatori mai putin pe teren 
e) Aruncare libera pentru echipa A 
f) Time-out 

 
228. Care dintre urmatoarele afirmatii privind Time-Out – ul de echipa sunt 

corecte? 
a) Time-out – ul de echipa poate fi solicitat numai de ‘responsabilul oficial 

de echipa’ 
b) Daca un time-out – ul de echipa este solicitat cand adversarii au 

mingea, cronometrorul trebuie sa dea „cartonul verde” inapoi oficialului 
de echipa 

c) Timpul de 1-minut pentru time-out – ul de echipa incepe cand 
cronometrorul fluiera 

d) Abaterile de la regulament efectuate in timpul unui time-out de echipa 
au aceleasi consecinte ca cele efectuate in timpul jocului  

e) Dupa time-out – ul de echipa, jocul se reia totdeauna cu o „aruncare” in 
favoarea echipei care a solicitat time-out – ul de echipa 

 
229. Arbitrul acorda o aruncare libera impotriva echipei B, de la linia spatiului 

de poarta a echipei A. Portarul A1 sta cu un picior in spatiul de poarta si 
un picior in campul de joc. El ii paseaza lui A8 care inscrie un gol. Care 
este decizia corecta? 
a) Gol pentru echipa A 
b) Repetarea aruncarii libere din afara spatiului de poarta al echipei A 
c) Aruncare libera pentru echipa B de la linia spatiului de poarta a echipei 

A 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
e) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 

 
230. Jucatorul A10 efectueaza prima sa eliminare temporara. (Eliminarea a 

inceput la 21:00). Dupa reluarea jocului, el protesteaza atat de vehement 
incat arbitri intrerup jocul la 21:30, acordant time-out si sanctionandu-l 
pe jucator cu o eliminare temporara suplimentara. Care sunt 
consecintele pentru echipa A? 
a) Eliminare de 2-minute pentru A10 
b) Descalificarea lui A10 
c) Echipa A joaca cu 1 jucator mai putin pana in minutul 25:00 
d) Echipa A joaca cu 2 jucatori mai putin pana in minutul 23:00 si apoi cu 

1 jucator mai putin pana in minutul 23:30 
e) Echipa A isi reduce efectivul cu inca un jucator pentru timpul ramas 

neefectuat din eliminarea initiala de 2-minute. 
 
231. Atacantul A7 are mingea si paseste in spatiul de poarta advers. Care este 

decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa B, dupa fluier 
d) Aruncare libera pentru echipa B, dupa fluier 
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232. Care dintre urmatoarele afirmatii privind locul de executare a unei 

aruncarii libere sunt corecte? 
a) Daca mingea nu a fost lasata jos imediat dupa acordarea unei aruncari 

libere,  
adversarilor le este permis sa execute aruncarea libera din locul unde 
se afla mingea 

b) Dupa o schimbare gresita, aruncarea libera se poate executa din locul 
unde se afla mingea si nu din zona spatiului de schimb, daca aceasta 
pozitie este mai avantajoasa pentru echipa ce executa aruncarea libera 

c) Dupa joc pasiv, aruncarea libera se executa intotdeauna din locul unde 
s-a aflat  

 mingea cand a fost acordata aruncarea libera   
d) Pentru o aruncare libera de la centrul terenului, spatiul de toleranta este 

cam la fel cu cel pentru aruncarea de incepere 
 
233. Pivotul B10 il blocheaza pe aparatorul A2 corect. Cand B10 este pregatit 

sa se miste, coechipierul sau B4 ii paseaza cu pamantul intr-un loc pe 
unde B10 ar putea sa patrunde. Inainte ca B10 sa poata primi mingea, el 
este tras de tricou, din spate de catre A2. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B, nu au importanta pozitiile 

adversarilor 
c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B, daca nici un jucator al echipei 

A nu putea sa-l opreasca regulamentar pe B10 sa arunce la poarta 
d) Sanctiune progresiva pentru A2 
e) Descalificare obligatorie pentru A2 

 
234. Echipa B joaca cu un jucator mai putin pe teren. Jucatorii echipei B si-au 

ocupat deja pozitiile in atac si au inceput faza pregatitoare a atacului. In 
acest moment B6 si B8 ies din teren pentrru schimbare. Care este 
decizia corecta? 
a) Semnal de avertizare pentru joc pasiv 
b) Semnal de avertizare pentru joc pasiv, daca nu se constata o crestere 

a ritmului in 5 secunde 
c) Imediat aruncare libera pentru echipa A datorita jocului pasiv 
d) Avertisment pentru B6 sau B8 in caz de recidiva 
e) Eliminare de 2-minute pentru B6 sau B8 in caz de recidiva 

 
235. Urmare a caror actiuni presemnalizarea de joc pasiv dispare? 

a) Recastigarea posesiei mingiei de catre echipa in atac, dupa ce porrtarul 
a aparat o aruncare de la 7-metri 

b) Recastigarea posesiei mingiei de catre echipa in atac, dupa ce mingea 
a atins barele portii 

c) Time-out de echipa 
d) Actiune in forta dupa care echipa devine din nou pasiva 
e) Oricare dintre actiunile mentionate la punctele a-d. 

 
236. Jucatorul A11 a fost avertizat in timpul de joc si se face vinovat, din nou, 

de comportare nesportiva in timpul pauzei. Care este decizia corecta? 
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a) Avertisment pentru A11 
b) Eliminare de 2-minute pentru A11 
c) Descalificarea lui A11 
d) Echipa A joaca primele 2 minute ale reprizei a doua cu un jucator mai 

putin pe teren fata de numarul jucatorilor existent la sfarsitul primei 
reprize 

e) Echipa A incepe repriza a doua cu acelasi numar de jucatori cati a avut 
la sfarsitul primei reprize 

 
237. Echipa B este in posesia mingii. Delegatul intrerupe jocul pentru ca 

antrenorul echipei B a aruncat cu scaunul in teren protestand la decizia 
arbitrului. Anterior nu a fost acordata nici o sanctiune oficialilor echipei 
B. B7 avea o sansa clara de gol, cand jocul a fost intrerupt. Care este 
decizia corecta? 
a) Avertisment pentru antrenorul echipei B 
b) Eliminare de 2-minute pentru antrenorul echipei B 
c) Descalificarea antrenorului echipei B 
d) Aruncare libera pentru echipa A 
e) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
f) Raport scris 

 
238. In care din cazul / rile de mai jos ”responsabilul oficial de echipa” trebuie 

sanctionat? 
a) Cand un jucator al echipei sale paraseste spatiul de schimb fara a 

anunta cronometrorul / scorerul 
b) Daca la inceputul jocului sunt persoane prezente in spatiul de schimb, 

care nu sunt trecute in raportul de joc 
c) Cand un ‘jucator suplimentar’ patrunde in terenul de joc (ex: unul mai 

mult decat este permis) 
d) Cand un jucator ‘fara drept de participare la joc’ intra pe terenul de joc 

 
239. Portarul A1 arunca o pasa luga catre A15, care alearga singur catre 

poarta adversa. Portarul B12 paraseste propriul spatiu de poarta, sare si 
prinde mingea si se ciocneste in aer cu A15. Ambii jucatori cad pe podea 
accidentati. Care este decizia corecta? 
a) Time-out, eliminare de 2 minute pentru A15 
b) Time-out, eliminare de 2 minute pentru B12 
c) Time-out, descalificarea lui B12 
d) Aruncare libera pentru echipa A 
e) Aruncare libera pentru echipa B 
f) Aruncare de la 7 metri pentru echipa A 

 
240. Cine nu poate participa la executarea aruncarilor de la 7-metri, atunci 

cand jocul s-a incheiat nedecis dupa prelungiri? 
a) Un jucator care ii insulta pe arbitrii chiar la sfarsitul prelungirilor 
b) Portarii 
c) Un jucator a carui eliminare temporara nu a expirat la sfarsitul 

prelungirilor 
d) Un jucator descalificat 

 



FEDERATIA INTERNATIONALA de HANDBAL 
Comisia pentru Reguli de joc si Arbitri 

 

Prezentul catalog de intrebari a fost tradus dupa versiunea  in limba  
Engleza  de catre Ec. Anamaria DUTA si Dr. Horatiu Cristian BELU 

48 

241. Portarul echipei A respinge o aruncare cu 5 secunde inainte de sfarsitul 
jocului. Mingea atine tavanul deasupra spatiului de poarta. Semnalul 
automat de sfarsit de joc suna chiar inainte de executarea aruncarii de la 
margine de catre echipa B. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la margine, dupa fluier  
b) Time-out 
c) Jocul s-a incheiat 
d) Se asteapta rezultatul aruncarii de la margine; apoi jocul s-a incheiat 

 
242. B8 a primit deja un avertisment. In timpul unui time-out – ului de echipa 

acesta sta pe banca si se adreseaza nesportiv arbitrilor. Care este 
decizia corecta? 
a) Descalificarea lui B8 
b) Eliminare de 2-minute pentru B8 
c) Avertisment pentru B8 
d) Nu mai este posibila nici o actiune 

 
243. Chiar inainte de sfarsitul jocului, cand scorul este 22-21 pentru echipa 

sa, A12 a executat corect aruncarea de incepere. Mingea se indreapta, 
inapoi, in directia portii echipei A. Portarul A1 nu atinge mingea 
deoarece se afla in propriul spatiu de poarta. Mingea intra in poarta. 
Coechipierii lui A12 au trecut dincolo de linia de centru, spre poarta 
echipei B, dupa fluierul arbitrului dar inainte ca mingea sa fie jucata. 
Care este decizia corecta? 
a) Gol pentru echipa B 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Repetarea aruncarii de incepere 
d) Sanctiune personala impotriva lui A12 
e) Time-out 

 
244. Cine are dreptul sa participe la executarea aruncarilor de la 7-metri, in 

tie-break (la stabilirea castigatoarei)? 
a) Toti jucatorii inscrisi in raportul de joc 
b) Jucatorii care nu au fost descalificati 
c) Jucatorii care nu efectuau o eliminare temporara nu a expirat la sfarsitul 

prelungirilor 
d) Jucatorii care au permit permisiunea din partea arbitrilor 

 
245. Echipa A executa aruncarea de incepere. Arbitrul de centru fluiera 

executarea aruncarii. A13 ia mingea din mana lui A9, care era pregatit sa 
execute aruncarea, deoarece A13 ii vede pe A7 si A3 alergand in 
jumatatea de teren adversa si care se afla in pozitii favorabile. A13 
arunca mingea la A7, care inscrie un gol. Care este decizia corecta? 
a) Gol pentru echipa A 
b) Corectare; repetarea aruncarii de incepere pentru echipa A 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
d) Atentionarea verbala a lui A13 
e) Atentionarea verbala a lui A13 si A7 
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246. Timpul de joc s-a incheiat dar nu se aude nici un semnal de la 
cronometror. Cine fluiera sfarsitul jocului? 
a) Scorerul 
b) Arbitrul de centru 
c) Arbitrul de poarta 
d) Unul dintre arbitri 

 
247. Fluierul de sfarsit al primei reprize se aude cu 1 minut mai devreme. In 

momentul semnalizarii sfarsitului primei reprize nici o echipa nu se afla 
in posesia mingii, si nu s-a petrecut nici o abatere de la regulament 
(mingea se afla pe podea in campul de joc). Ambele echipe sunt inca pe 
teren. Care este decizia corecta? 
a) Minutul nu se mai joaca 
b) Minutul se joaca inainte de pauza 
c) Minutul se joaca dupa pauza, inainte de inceputul reprizei a doua 
d) Minutul se adauga la repriza a doua 
e) Se decide dupa noi alegeri ce echipa are mingea cand se joaca minutul 

ramas de jucat 
f) Echipa care s-a aflat ultima in posesia mingii, are posesia mingii cand 

jocul se reia 
 
248. Prima repriza a jocului a fost oprita cu un minut mai devreme. Nu s-au 

produs abateri de la regulament iar mingea se afla in aer deasupra 
spatiului de poarta. 
Portarul prinde mingea dupa fluierul de sfarsit. Ambele echipe sunt inca 
pe teren. Care este decizia corecta? 
a) Minutul nu se mai joaca 
b) Minutul se joaca inainte de pauza 
c) Minutul se joaca dupa pauza, inainte de inceputul reprizei a doua 
d) Minutul se adauga la repriza a doua 
e) Echipa care s-a aflat in posesia mingii, are posesia mingii cand jocul se 

reia  
f) Jocul se reia cu aruncare de la poarta 

 
249. Prima repriza a jocului a fost oprita cu un minut mai devreme. Nu s-au 

produs abateri de la regulament iar mingea se afla in aer, deasupra 
spatiului de poarta. Dupa fluierul de sfarsit, minge trece peste linia 
exterioara a portii. Ambele echipe sunt inca pe teren. Care este decizia 
corecta? 
a) Minutul nu se mai joaca 
b) Minutul se joaca inainte de pauza 
c) Minutul se joaca dupa pauza, inainte de inceputul reprizei a doua 
d) Minutul se adauga la repriza a doua 
e) Echipa care s-a aflat ultima in posesia mingii, are posesia mingii cand 

jocul se reia  
f) Jocul se reia cu aruncare de la poarta 

 
250. Jucatorul B11 are mingea in atac si incearca sa-l ocoleasca pe 

aparatorul A2. 
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Auzind un fluier din tribuna, aparatorul A2 se opreste si nu mai 
intreprinde nici o actiune. B11 este complet nemarcat si poate arunca la 
poarta. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
b) Time-out; consultari cu cronometrorul 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Aruncare libera pentru echipa B 

 
251. Echipa A are posesia mingii. Un oficial al echipei B solicita timeout de 

echipa, plasand ‘cartonul verde’ pe masa oficiala, in fata 
cronometrorului. Care este decizia corecta? 
a)  ”Cartonul verde” este pus ”in picioare” pe masa oficiala 
b)  Cronometrorul fluiera imediat ce echipa B intra in posesia mingii 
c)  Cronometrorul da inapoi oficialului ”cartonul verde” 
d)  Numai ‘responsabilul oficial de echipa’ poate solicita timeout de echipa 

 
252. Antrenorul echipei A protesteaza vehement la o decizie a arbitrului 

dictata impotriva echipei sale, spunand: ”Sunteti niste idioti”. Unul dintre 
oficialii echipei A primise deja un avertisment, cu 10 minute mai 
devreme. Care este decizia corecta? 
a) Avertisment antrenorului pentru comportare nesportiva 
b) Eliminare de 2 minute pentru antrenor. Efectivul echipei din teren se 

reduce cu un jucator pe timp de 2 minute 
c) Descalificarea antrenorului. Efectivul echipei din teren se reduce cu un 

jucator pe timp de 2 minute, raport scris 
d) Time-out si informarea oficialilor echipei 

 
253. Trebuie sa se execute o aruncare libera dupa semnalul de sfarsit de joc. 

B9 ocupa pozitia corecta si arunca la poarta echipei A. Cand mingea 
paraseste mana lui B9, se aude fluierul cronometrorului. Mingea intra in 
poarta fara ca portarul s-o poata opri. Cronometrorul il informeaza pe 
arbitru ca A7, care se afla pe teren, in aparare, in timpul executarii 
aruncarii, a intrat pe teren printrr-o schimbare facuta chiar inainte de 
executarea aruncarii libere. Care este decizia corecta? 
a) Eliminare de 2-minute pentru A7 
b) Descalificarea lui A7 
c) Gol pentru B 
d) Aruncare de la 7-metri  
e) Repetarea aruncarii libere, dupa fluier 

 
254. A9 incearca sa opreasca, cu piciorul, o aruncare de la sold, dar deviaza 

mingea in proprie poarta. Aceasta este a doua oara cand incearrca sa 
opreasca o aruncare cu piciorul. Care este decizia corecta? 
a) Gol pentru B 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Sanctiune progresiva pentru A9 

 
255. Jucatorul A4 este accidentat. Arbitrul permite sa i se acorde ingrijiri 

medicale. Doi oficiali ai echipei A, dar si antrenorul echipei B intra pe 
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teren. Antrenorul echipei B a fost anterior avertizat. Care este decizia 
corecta? 
a) Nici o interventie 
b) Echipa B continua jocul cu acelasi numar de jucatori pe teren 
c) Eliminare de 2-minute pentru antrenorul echipei B 
d) Descalificarea antrenorului echipei B 
e) Echipa B continua jocul cu 1 jucator mai putin pe teren timp de 2-

minute 
 
256. Mingea se afla pe podea in spatiul de poarta al echipei A. In acest 

moment, 
Cronometrorul fluiera si explica arbitrilor ca A5 a facut o schimbare 
gresita. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta 
b) Eliminare de 2-minute pentru A5 
c) Aruncare libera pentru echipa B, de la linia de aruncare libera 
d) Aruncare libera pentru echipa B, de la spatiul de schimb al echipei A 

 
257. Arbitrul fluiera „pasi” la jucatorul B21. Acesta lasa mingea pe podea la 

linia spatiului de poarta al echipei A. Portarul A16 vrea sa arunce mingea 
rapid. El se sprijina cuo  mana pe podea in campul de joc si are un picior 
in spatiul de poarta. Din aceasta pozitie el ii paseaza lui A3, care initeaza 
un contraatac ce conduce la marcarea unui gol pentru echipa A. Care 
este decizia corecta? 
a) Repetarea aruncarii libere, dupa fluier 
b) Gol pentru echipa A 
c) Aruncare libera pentru echipa B,pentru executie incorecta a aruncarii 

libere de catre echipa A 
d) Time-out 

 
258. Portarul B1 a iesit din propriul spatiu de poarta. El sare in campul de joc 

si prinde, aflat inca in aer, o pasa a unui coechipier. Aterizeaza apoi cu 
ambele picioare in propriul spatiu de poarta. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa A 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
e) Time-out 

 
259. A2 este pregatit sa execute o aruncare de la 7-metri. Arbitrul de centru 

fluiera si A2 lasa mingea sa cada pe podea. B3 ridica imediat mingea, o 
paseaza lui B2, care inscrie pe contraatac. Care este decizia corecta? 
a) Gol pentru echipa B 
b) Repetarea aruncarii de la 7-metri 
c) Aruncare libera impotriva echipei A 
d) Time-out 

 
260. Care dintre urmatoarele instructiuni sunt corecte in ceea ce priveste 

presemnalizarea de joc pasiv (Semnalizarea IHF nr, 17): 
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a) Daca se observa o tendinta de joc pasiv, acesta se arata de arbitrul de 
centru prin semnalizarea nr. 17. Arbitrul de poarta ridica, apoi, bratul in 
acelasi  mod. 

b) Daca dupa ce s-a aratat semnalul de avertizare, echipa in posesia 
mingii solicita un time-out de echipa, atunci semnalul de avertizare 
trebuie aratat din nou la reluarea jocului 

c) Daca dupa ce s-a aratat semnalul de avertizare, echipa in posesia 
mingii nu face eforturi evidente de a ajunge intr-o pozitie de aruncare la 
poarta, atunci unul dintre arbitri acorda o aruncare libera impotriva 
acestei echipe pentru joc pasiv 

d) Dupa ce s-a aratat semnalul de avertizare, arbitrii trebuie sa analizeze 
daca s-a schimbat evident ritmul de joc sau daca actiunile sunt mai 
mult indreptate spre poarta, si nu sunt tot numai actiuni de plimbare a 
mingii 

 
261. A3 alearga cu mingea pe contraatac sprre poarta echipei B. Cand se afla 

in saritura pentru a arunca la poarta, se aude fluierul unui spectator, iar 
A3 nu mai arunca la poarta, ci se opreste, cu mingea, in spatiul de 
poarta. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B, dupa fluier 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
c) Aruncare libera pentru echipa A, dupa fluier 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa B, dupa fluier 
e) Time-out; consultari cu cronometrorul 

 
262. Portarul A13 vrea sa execute o aruncare dela poarta. Pentru a doua oara 

in meci, B3 intra in spatiul de poarta pentru a-l impiedica pe A13 sa 
execute aruncarea,  dar fara a avea un contact corporal cu portarul. Care 
este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare de la poarta, dupa fluier 
c) Avertisment pentru B3 
d) Eliminare de 2-minute pentru B3 
e) Time-out 

 
263. Jocul s-a incheiat nedecis dupa prelungiri iar regulamentul cere sa se 

execute aruncari de la 7-metri pentru stabilirea invingatorului. A7 a 
prrimit o eliminare temporara dupa 9 minute in ultima perioada de 
prelungiri. A7 este nominalizat de catre ‘responsabilul oficial de echipa’ 
sa participe la executarea aruncarilorr de la 7-metri. Care este decizia 
corecta? 
a) A7 are dreptul sa participe 
b) A7 nu are dreptul sa participe 

 
264. B9 a fost descalificat pentru un fault dur impotriva lui A9. Inainte de 

reluarea jocului, B9 il loveste, in fata, pe antrenorul echipei A. Care este 
decizia corecta? 
a) Descalificarea jucatorului B9; echipa B joaca 2 minute cu 2 jucatori mai 

putin in teren  
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b) Descalificarea  jucatorului B9; echipa B joaca 4 minute cu 1 jucator mai 
putin in teren 

c) Nu mai este posibila nicio sanctiune suplimentara 
d) Raport scris 

 
265. B8 este eliminat temporar dupa fluierul de time-out. In timp ce paraseste 

terenul, inainte ca jocul sa fie reluat el se adreseaza nesportiv arbitrilor. 
Care este decizia corecta? 
a) 2 Minute + 2 Minute pentru B8; echipa B joaca 2 minute cu 2 jucatori 

mai putin 
b) 2 Minute + 2 Minute pentru B8; echipa B joaca 4 minute cu un jucator 

mai putin  
c) 2 Minute + Descalificarea lui B8; echipa B joaca 2 minute cu 2 jucatori 

mai putin 
d) 2 Minute + Descalificarea lui B8; echipa B joaca 4 minute cu un jucator 

mai putin 
 
266. Cum trebuie sa se pozitioneze cei doi arbitri, la inceputul jocului? 

a) Arbitrul inscris primul in raportul de joc devine arbitru de centru 
b) Arbitrul inscris primul in raportul de joc devine arbitru de poarta 
c) Arbitri folosesc tragerea la sorti pentru a decide cine incepe si unde 
d) Arbitri sunt liberi sa aleaga locul unde incep jocul 

 
267. B7, jucator al echipei aflate in atac, se pozitioneaza in afara terenului de 

joc, fara sa aibe mingea. Arbitri ii cer acestuia sa revina pe teren dar B7 
nu reactioneaza. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Aruncare libera pentru adversari 
c) Sanctiune progresiva pentru B7 
d) Aruncare de la margine pentru adversari 

 
268. In care dintre situatiile de mai jos se acorda aruncare de la poarta? 

a) Cand jucatorul echipei in atac care are mingea, atinge spatiul de poarta 
advers 

b) Cand un jucator al echipei in atac, fara minge, atinge spatiul de poarta 
advers si castiga un avantaj din aceasta 

c) Cand un jucator al echipei in atac deviaza mingea peste linia exterioara 
a portii adversarilor 

d) Cand un jucatorul care are mingea atinge propriul spatiu de poarta 
 
269. La scorul de 26-26, echipa A se afla pe contraatac. A5, aflat singur la linia 

spatiului de poarta al echipei B, se pregateste sa arunce la poarta. In 
acest moment cronometrorul fluiera si indica sfarsitul jocului. Arbitri 
observa ca mai sunt de jucat 20 de secunde. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A de la masa oficiala 
b) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
c) Mentionarea incidentului in raportul de joc 
d) Aruncare libera pentru echipa A din locul unde se afla mingea cand s-a 

auzit fluierul 
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270. Din ce pozitie este permis sa se execute o aruncare de incepere? 
a) De la cel mult 3-metri de linia de centru, in propria jumatate de teren 
b) De la cel mult 3-metri de linia de centru in jumatatea de teren a 

adversarilor 
c) De la mijlocul terenului, cu un picior pe linia de centru si o toleranta 

laterala de pana la 1,5-metri 
d) Numai din centrul terenului, cu un picior pe linia de centru 

 
271. Jucatorul B3 incearca sa arunce la poarta. Mingea se opreste, totusi, in 

spatiul de poarta fara sa fi atins nici un alt jucator. In acest moment 
‘responsabilul oficial de echipa’ al echipei B solicita time-out de echipa. 
Care este decizia corecta? 
a) Cronometrorul fluiera si opreste cronometrul, in acelasi timp  si arata 

arbitrilor ca echipa B a cerut time-out de echipa 
b) Cronometrorul inapoiaza „cartonul verde” ‘responsabilului oficial de 

echipa’ al  
echipei B  

c) Jocul se reia cu aruncare libera pentru echipa B 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa A 

 
272. Echipa A intarzie executarea aruncarii de incepere. Echipa fusese deja 

admonestata pentru aceasta tactica. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Time-out; aruncare de incepere, dupa fluier 
c) Time-out; aruncare de incepere, dupa fluier; imediat presemnalizare de 

joc pasiv 
d) Aruncare de incepere, dupa fluier; imediat presemnalizare de joc pasiv 
e) Sanctiune progresiva pentru ‘responsabilul oficial de echipa’ 

 
273. A4 atinge mingea care se rostogoleste pe sol in spatiul de poarta al 

echipei B. In momentul urmator el este impins la podea de B6. Care este 
decizia corecta? 
a) Sanctiune progresiva pentru B6 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
d) Aruncare libera pentru echipa B 

 
274. Care dintre enunturile de mai jos, privind aruncarea de incepere, sunt 

false? 
a) Aruncarea de incepere trebuie executata in timp de 3 secund dupa 

fluier, de la centrul terenului spre terenul adversarilor 
b) Direct din aruncarea de incepere nu se poate marca un gol adversarilor 
c) Pozitiile incorecte ale adversarilor nu trrebuie corectate daca acestea 

nu determina dezavantaje echipei care executa aruncarea 
d) Coechipierii aruncatorului nu au voie sa treaca linia de centru pana 

cand aruncarea nu a fost executata 
 
275. Cine are dreptul sa intre pe teren, atunci cand arbitrul acorda 

permisiunea de a se intra pe teren deoarece un jucator al echipei A este 
accidentat? 
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a) Doi oficiali ai echipei A; nimeni altcineva 
b) Cate doi oficiali de la echipele A si B 
c) Doua persoane (oficiali sau jucatori) de la echipa A 
d) Cate doua persoane (oficiali sau jucatori) de la echipa A si  B 
e) Doctorul echipei A, daca el nu este unul dintre cei patru oficiali 

 
276. Care dintre afirmatiile de mai jos privind aruncarea de la poarta sunt 

corecte? 
a) Jucatorii echipei adverse trebuie sa ramana in afara liniei de aruncare 

libera, pana cand mingea este in joc 
b) Jucatorii echipei adverse trebuie sa ramana in afara liniei spatiului de 

poarta, la 3 metri de locul de unde portarul executa aruncarea de la 
poarta 

c) Jucatorii echipei adverse au dreptul sa atinga mingea inainte ca 
aceasta sa treaca linia spatiului de poarta 

d) Portarul nu poate marca un autogol cand executa o aruncare de la 
poarta 

e) Portarul nu poate marca un gol echipei adverse direct din aruncare de 
la poarta 

f) Portarul nu poate atinge linia propriului spatiu de poarta in timp ce 
executa o aruncare de la poarta 

 
277. Un jucator sare in spatiul de poarta al echipei adverse. El este in deplin 

control corporal si al mingii si este intr-o pozitie buna de aruncare. 
Totusi, in loc sa arunce la poarta, in aer fiind el se intoarce si paseaza 
inapoi unui coechipier, care apoi paseaza mai departe. Care este decizia 
corecta? 
a) Presemnalizare de joc pasiv 
b) Imediat aruncare libera pentru joc pasiv 
c) Imediat aruncare libera pentru comportare nesportiva 
d) Sanctiune progresiva 

 
278. Care dintre urmatoarele pozitii este corecta pentru ca un jucator sa 

execute o aruncare de incepere? 
a) Jucatorul trebuie sa aibe cel putin un picior pe linia de centru 
b) Celalalt picior sa se gaseasca pe sol in jumatatea adversa de teren 
c) Celalalt picior sa se gaseascape sol, in propria jumatate de teren 
d) Celalalt picior sa se gaseasca pe sol tot pe linia de centru 

 
279. Un oficial al echipei A a fost avertizat anterior pentru proteste. Apoi un 

oficial al echipei A intra pe teren, fara acordul arbitrilor, dar nu se 
comporta nesportiv. Care este decizia corecta? 
a) Avertisment 
b) Eliminare de 2-minute pentru oficialul de echipa; el trebuie sa 

paraseasca banca de rezerve pentru 2-minute 
c) Descalificare  
d) Eliminare de 2-minute pentru oficialul de echipa; echipa isi reduce 

efectivul din teren pentru  2-minute 
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280. A7 tocmai a fost eliminat temporar pentru comportare nesportiva. 
Aceasta este prima sa eliminare. Dupa ce jocul a fost reluat, el 
gesticuleaza pe banca aratand ca nu este de acord cu decizia arbitrilor. 
Care este decizia corecta? 
a) Descalificare  
b) Eliminare de 2-minute; A7 trebuie sa ramana 4 minute pe banca de 

rezerve; 
c) A7 primeste o eliminare suplimentara de 2-minute, care trebuie sa 

inceapa imediat; echipa isi reduce efectivul din teren datorita eliminarii 
initiale 

d) Avertisment, deoarece sanctiunea progresiva data pe banca este 
separata de  sanctiunea data pe teren 

 
281. In ce situatii time-out – ul nu este obligatoriu? 

a) Mingea se indeparteaza de teren 
b) Fluiera cronometrorul 
c) Un jucator pare a fi accidentat 
d) Cand arbitrii indica directii deiferite atunci cand au luat o decizie 

 
282. Portarul echipei a ii paseaza lui A8 care este, la linia spatiului de poarta 

advers, singur cu portarul echipei B. Chiar inainte ca A8 sa prinda 
mingea se aude fluierul cronometrorului deoarece antrenorul echipei A a 
solicitat time-out de echipa in acest moment. Cum trebuie reluat jocul? 
a) Aruncare libera pentru echipa A din adara spatiului de poarta al echipei 

A 
b) Aruncare libera pentru echipa A de la spatiul de schimb al echipei A 
c) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa A 
d) Aruncare libera pentru echipa A de la linia de aruncare libera a echipei 

B 
 
283. Arbitrii au decis sa puna in joc mingea de rezerva. Cand trebuie 

refolosita mingea initiala? 
a) La prima intrerupere a jocului 
b) Nu se mai poate folosi decat daca mingea de rezerva devine imposibil 

de folosit  
c) Cand arbitrii considera ca trebuie folosita din nou 
d) La solicitarea uneia dintre echipe 

 
284. Echipa A este in atac. B4 stal la linia spatiului de poarta. Mingea este in 

aer, iar B4 o ajunge si o dirijeaza spre spatiul de poarta. Mingea este 
atinsa de portar si apoi iese peste linia exterioara a portii. Care este 
decizia corecta? 
a) Aruncare de la margine pentru echipa A 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa A 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
e) Sanctiune progresiva pentru B4 

 
285. A6 este impins de B3 si scuipa demonstrativ, pe podea, in fata lui B3. 

Cum trebuie sanctionat A6? 
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a) Sanctiune progresiva 
b) Totdeauna eliminare de 2-minute  
c) Descalificare 
d) Raport scris 

 
286. Care dintre urmatoarele afirmatii privind presemnalizarea de joc pasiv 

este corecta? 
a) Numai arbitrul de centru poate declansa presemnalizarea  
b) Cand presemnalizarea este aratata pentru prima data in timpul unui 

atac, bratele trebuie lasate jos, dupa aproximativ 10 secunde 
c) Semanlul de avertizare trebuie repetat pentru reaminitire dupa prima 

intrerupere a jocului daca a fost aratat inainte de intrerupere 
d) Semnalul de avertizare inceteaza totdeauna cand un aparator primeste 

o sanctiune progresiva 
 
287. Cei doi arbitri fluiera dupa o ciocnire intre doi jucatori. Arbitrul de centru 

indica fault in atac, dar cel de poarta indica un fault al aparatorului. Ce se 
va decide? 
a) Ramane valabila decizia arbitrului de poarta 
b) Ramane valabila decizia arbitrului de centru 
c) Arbitri se consulta si iau o decizie comuna 
d) Time-out – ul este obligatoriu 
e) Time-out – ul este necesr numai daca decizia comuna este impotriva 

echipei in atac 
f) Time-out – ul nu este obligatoriu daca arbitri folosesc un sistem 

electronic de comunicatie interna. 
 
288. In care dintre urmatoarrele situatii echipa trebuie sa-si reduca efectivul 

din teren pentru 4 minute? 
a) Un jucator tocmai a fost descalificat; in timp ce paraseste terenul el 

protesteaza intr-un fel care trebuie sanctionat cu eliminare temporara 
b) Un jucator tocmai a fost eliminat temporar; in timp ce paraseste terenul 

el ii insulta pe arbitri si este descalificat 
c) Un jucator tocmai a fost eliminat temporar pentru o comportare 

nesportiva fata de adversar; aflat inca pe teren el il loveste in fata pe 
adversar si arbitrul il descalifica 

d) Un jucator tocmai a fost eliminat temporar pentru o comportare 
nesportiva; dupa ce paraseste terenul, se intoarce pe terren si 
protesteaza; arbitrul ii da o noua eliminare de 2-minute 

e) Un jucator tocmai a fost descalificat, pentru ca a scuipat un adversar; in 
timp ce paraseste terenul el il impinge pe arbitru 

f) Un jucator tocmai a fost descalificat pentru un fault dur; dupa ce a 
parasit terenul, si dupa ce jocul a fost reluat, el ii insulta pe arbitri, din 
tribuna. 

 
289. Care dintre actiunile urmatoare nu sunt permise in timpul unui time-out 

acordat pentru ingrijiri medicale unui jucator al echipei A, iar arbitri au 
semnalizat permisiunea intrarii pe teren? 
a) Jucatorii echipei B stau langa linia de margine si primesc instructiuni de 

la antrenor 
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b) Jucatorii echipei A fac schimbari prin afara liniei de schimb 
c) Unul dintre oficialii echipei A, care se afla pe teren, se indeparteaza de 

jucatorul  
  accidentat si da instructiuni celorlalti jucatori din echipa sa. 

 
290. Mingea este pe podea, imediat in afara spatiului de poarta al echipei A. 

Portarul A1, aflat in prropriul spatiu de poarta, ridica mingea pentru a 
impiedica un adversarr s-o ia. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare  de la 7-metri pentru echipa B 
c) Sanctiune progresiva pentru A1 
d) Nici o interventie, deoarece acest lucru este permis 

 
291. Portarul echipei A a aparat o aruncare si are mingea sub control in 

propriul spatiu de poarta. El are mingea in mana, cand cronometrorul 
fluiera si semnalizeaza o schimbarre gresita la echipa A. Care este 
decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B de la spatiul de schimb al echipei A 
b) Time-out 
c) Aruncare de la poarta pentru echipa A 
d) Eliminare de 2-minute pentru echipa A 
e) Aruncare libera pentru echipa B de la linia de aruncare libera a echipei 

A 
 
292. Care dintre urmatoarele afirmatii privind jocul pasiv sunt corecte? 

a) Unei echipe nu trebuie sa i se permita mai mult de 5 secunde pentrru a 
trece de la faza de constructie la faza de finalizare 

b) Arbitri trebuie sa fie atenti la schimbarrile incete si tarzii efectuate dupa 
executarea aruncarii de incepere 

c) Arbitri trebuie sa observe daca in timpul fazei de constructie echipa 
incearca sa creasca tempoul sau numai sa castige spatiu 

d) Arbitri trebuie sa observe jocul pasiv imediat ce echipa a castigat 
posesia mingii in propria jumatate de teren 

e) Unei echipe care tocmai a incercat sa faca un contraatac trebuiesa i se 
permita efectuarea de schimbari norrmale de jucatorri, cand jocul se 
schimba din contraatac in atac pozitional 

 
293. Cand incepe jocul? 

a) Cand arbitrul „inscris primul” in raportul de joc fluiera 
b) Cand mingea paraseste mana executantului 
c) Cand cronometrorul porneste cronometrul sau cronometrul tabelei de 

marcaj 
d) Cand arbitrul de centru fluiera executarea aruncarii de incepere 

 
294. Portarul A12 sare in campul de joc, chiar la limita spatiului de poarta, 

prinde, in aer, mingea pasata de A4, si o arunca dincolo de linia 
exterioara a portii. Apoi aterizeaza in spatiul de poarta. Care este decizia 
corecta?  (Comentariu:  ...., in aer, mingea ....) 
a) Aruncare de la poarta 
b) Aruncare de la margine pentru echipa adversa 
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c) Aruncare libera pentru echipa adversa 
d) Avertisment pentru A12 

 
295. Care dintre urmatoarele afirmatii privind aruncarea de la 7-metri este / 

sunt corecte? 
a) Jucatorul care executa aruncarea are dreptul sa stea cu pana la 1 

metru in spatele liniei de 7-metri 
b) Arbitrii trebuie sa acorde time-out daca echipa in aparare schimba 

portarul 
c) Portarul va fi sanctionat cu sanctiune personala daca trece repetat de 

linia de la 4-metri 
d) Jucatorii echipei din aparare trebuie sa pastreze, intotdeauna, o 

distanta de 3-metri fata de executantul aruncarii. 
 
296. In ceea ce priveste distribuirea sarcinilor intre cronometror si scorer, ce 

prevede regulamentul? 
a) Controlul intrarii si iesirii rezervelor este facut doar de catre cronometror 
b) In general, numai cronometrorul trebuie sa intrerupa jocul, atunci cand 

este necesar 
c) Scorerul trebuie sa fluiere, daca observa ca un jucator de rezerva intra 

pe teren prea devreme 
d) Daca nu exista tabela de marcaj cu cronometru, cronometrorul 

informeaza echipele despre timpul de joc trecut si ramas de jucat 
 
297. La ce distanta trebuie sa fie bancile de rezerva, de la linia de centru? 

a) 1 metru 
b) 2 metri 
c) 3 metri 
d) 3.5 metri 

 
298. Cand este obligatoriu sa se acorde time-out? 

a) Cand un oficial de echipa este sanctionat cu eliminare temporara 
b) Cand un oficial de echipa este sanctionat cu eliminare temporara 
c) Cand un jucator este sanctionat cu a treia eliminare temporara 
d) Dupa comportari nesportive repetate 
e) Cand arbitri trebuie sa se consulte 
f) Dupa o comportare nesportiva grava  

 
299. 3 arunca la poarta echipei B iar mingea loveste barele portii. Mingea se 

rostogoleste spre campul de joc. La linia de aruncare libera, A3 si B4 
plonjeaza dupa minge, fara sa se puna in pericol unul pe celalalt. B4 
reuseste sa impinga mingea spre B6 care pleaca pe contraatac si inscrie 
un gol. Care este decizia corecta? 
a) Avertisment 
b) Gol pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa A sau B in functie de circumstante 
d) Aruncare de la poarta 

 
300. A5 este sanctionat cu eliminare temporara in minutul 7:00. Inainte de 

reluarea jocului el el protesteaza si primeste o eliminare temporara 
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suplimentara. Dupa exact un minut acesta alearga in teren, iar 
cronometrorul fluiera. Datorita eliminarii suplimentare, pentru intrarea in 
teren A5 este descalificat. Dupa descalificare jucatorul insulta arbitri. 
Care este decizia corecta? 
a) Echipa A joaca in teren cu un jucator mai putin de la 7:00 la 8:00 si cu 2 

jucatori mai putin de la 8:00 la 10:00, si apoi cu un jucator mai putin de 
la de la 10:00 la 11:00 

b) Echipa A joaca in teren cu un jucator mai putin de la 7:00 to 8:00; si cu 
2 jucatori mai putin de la 8:00 la 11:00; si apoi cu un jucator mai putin 
de la de la 11:00 la 12:00 

c) Echipa A joaca in teren cu 2 jucatori mai putin de la 7:00 to 8:00; cu 3 
jucatori mai putin de la 8:00 la 10:00, si apoi cu 2 jucatori de la de la 
10:00 la 11:00  

d) mai putin de la 8:00 la 10:00, si apoi cu 2 jucatori de la de la 10:00 la 
11:00 Echipa A joaca in teren cu 2 jucatori mai putin de la 7:00 to 
8:00;cu  4 jucatori mai putin de la 8:00 la 10:00 si apoi cu 2 jucatori de 
la 10:00 la 11:00 

 
301. A5 sare cu mingea dinspre coltul din dreapta in spatiul de poarta al 

echipei B si se ciocneste cu B11 care se afla la aproximativ 50 cm in 
spatiul de poarta, cu mainile ridicate. Este pentru a treia oara in timpul 
jocului, cand B11 procedeaza asa. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
b) Fault (in atac) ofensiv (Intrare fortata) 
c) Eliminare de 2-minute pentru B11 
d) Avertisment pentru B11 

 
302. Cand trebuie sa informeze cronometrorul / scorerul ca s-a produs o 

abatere de la regulamentul spatiului de schimb, care nu a fost observata 
de arbitri? 
a) Imediat 
b) La prima intrerupere 

 
303. Dupa ce portarul echipei A apara o aruncare la poarta si mingea se 

rostogoleste de-alungul liniei de margine in fata bancii de rezerve a 
echipei A. A5, care sta pe banca, pune piciorul, in teren, si opreste 
mingea, astfel incat A4 sa o poate prinde inainte ca aceasta sa treaca 
dincolo de linia de marrgine. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Eliminare de 2-minute pentru A5 
c) Descalificarea lui A5 
d) Un coechipier al lui A5 trebuie sa paraseasca terenul 
e) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
f) Raport scris 

 
304. A10 incearca sa-i paseze lui A8 care se afla l;a linia spatiului de poiarta 

al echipei B. B10 sta, complet nemiscat, in fata lui A8, iar mingea ii atinge 
piciorul. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Jocul continua fara intrerupere 
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c) Depinde cine are mingea 
 
305. Scorul este 30-30 cu 4 secunde inainte de final. Echipa oaspete A inscrie 

si scorul devine 31-30. Echipa gazda B vrea sa execute rapid aruncarea 
de incepere. B10 sta cu un picior dincolo de linia de centru si cu celalalt 
picior in fata acesteia. Fara ca arbitrul sa fluiere, B10 arunca mingea in 
poarta echipei adverse. Se aude, apoi, semnalul automat de sfarsit al 
jocului. Care este decizia corecta? 
a) Gol pentru echipa B 
b) Repetarea aruncarii de incepere 
c) Se asteapta rezultatul aruncarii 
d) Time-out 
e) Jocul s-a incheiat; nu este gol 

 
306. Echipa A are mingea la linia de aruncare libera a echipei B. Antrenorul 

echipei B protesteaza vehement si arrbitri intrerup jocul. Care este 
decizia corecta? 
a) Sanctiune progresiva pentru antrenorul echipei B 
b) Aruncare libera pentru echipa A, de la spatiul de schimb al echipei B 
c) Aruncare libera pentru echipa A de la linia de aruncare libera a echipei 

B 
 
307. Aruncare libera pentru echipa A de la linia de aruncare libera a echipei B. 

A7 executa aruncarea si, ca si coechipierii sai sta in afara liniei de 
aruncare libera. Aruncarea libera se executa rapid, fara fluier, dar inainte 
ca mingea sa paraseasca mana executantului , A9 si A12 trec de linia de 
aruncare libera. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa B 
b) Corectare 
c) Aruncare libera pentru echipa A , dupa fluier 
d) Aruncare libera pentru echipa B; avertisment pentru A9 sau A12 

 
308. Din care dintre urmatoarele aruncari nu se poate inscrie un autogol? 

a) Aruncare de la poarta 
b) Aruncare libera 
c) Aruncare de la margine 
d) Aruncare de incepere 

 
309. A6 fuge pe contraatac si are o sansa clara de gol, cand se stinge lumina 

in sala. Care dintre urmatoarele afirmatii este valabila in acest caz? 
a) Arbitri asteapta rezultatul sansei clare de gol 
b) Arbitri interup jocul imediat si acorda un time-out 
c) Dupa reaprinderea luninii, jocul se reia cu aruncare libera pentru echipa 

A 
d) Dupa reaprinderea luninii, jocul se reia cu aruncare de la 7-metri pentru 

echipa A 
 
310. Daca ‘delegatul tehnic’ intrerupe jocul datorita unei abateri a uneia dintre 

echipa, jocul se reia cu posesia mingii de catre cealalta echipa? 
a) Da 
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b) Nu 
 
311. Antrenorul echipei A a primit deja un avertisment si o eliminare 

temporara. Deoarece echipa sa are numai 10 jucatori inscrisi in raportul 
de joc, el se trece ca jucator in raportul de joc. Imediat dupa ce intra pe 
teren, el protesteaza, din nou, impotriva unei decizii a arbitrului. Pana in 
acest moment nu s-a acordat nici o sanctiune disciplinara jucatorilor 
echipei A. Care este decizia corecta? 
a) Avertisment 
b) Eliminare de 2-minute  
c) Descalificare  

 
312. A4 blocheaza o aruncare a lui B11. Mingea atinge tavanul deasupra 

spatiului de poarta. Imediat dupa aceasta, antrenorul echipei B pune 
‘cartonul verde’ pe masa, in fata cronometrorului. Care este decizia 
corecta? 
a) Echipei B i se acorda imediat time-out de echipa 
b) Echipei B nu i se acorda imediat time-out de echipa, deoarece mingea 

a atins tavanul 
c) Echipei B nu i se acorda imediat time-out de echipa, deoarece echipa A 

are posesia mingii, cand se reia jocul 
d) Echipei B i se acorda imediat time-out de echipa, dar dupa ce jocul se 

reia 
 
313. Echipa A este in posesia mingii si solicita un time-out de echipa. Datorita 

zgomotului, arbitri nu aud semnalul sonor dat de catre cronometror. Abia 
dupa 10 secunde, cand echipa B este in posesia mingii, arbitri aud 
fluierul. Care este decizia corecta? 
a) Se acorda time-out de echipa  
b) Jocul se reia cu aruncare libera pentru echipa B 
c) Nu se acorda time-out de echipa 
d) Jocul se reia cu aruncare libera pentru echipa A 

 
314. ”Responsabilul oficial de echipa” al echipei A a fost avertizat in timp ce 

statea pe banca de rezerve. Acum, el paraseste spatiul de schimb si se 
aseaza in tribuna intre spectatori. Din aceasta pozitie el continua sa 
protesteaza la deciziile arbitrilor. Care este decizia corecta? 
a) Nici o actiune nu este posibila 
b) Eliminare de 2-minute 
c) Descalificare 
d) Raport scris 

 
315. A9 arunca la poarta echipei B. Portarul B1 apara aruncarea, iar mingea 

se rostogoleste spre campul de joc unde un jucator al echipei B este 
pregatit sa o prinda. Deoarece portarul s-a accidentat in faza anterioara, 
arbitri intrerup jocul, cand mingea se afla inca in spatiul de poarta. Care 
este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
c) Aruncare libera pentru echipa B 
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316. Jucatorul B4 se afla in pozitia corecta pentru a executa o aruncare de la 

margine acordata echipei sale. Deoarece nu gaseste nici un coechipier 
liber, pentru a pasa, el bate mingea de pamant. Care este decizia 
corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A, fara fluier 
b) Aruncare de la margine pentru echipa A, dupa fluier 
c) Repetarea aruncarii de la margine pentru echipa B dupa fluier 
d) Aruncare libera pentru echipa B, dupa fluier 

 
317. Chiar inainte de sfarsitul primei reprize, A7 comite o violenta fata de B5, 

care pierde, astefel, o sansa clara de gol. Semnalul automat de sarsit al 
jocului se aude inainte ca arbitri sa poata fluiera. Care este decizia 
corecta? 
a) Prima repriza s-a incheiat; nu se ia nici o masura 
b) Descalificarea lui A7 
c) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 
d) Aruncare libera pentru echipa B 
e) Raport scris 

 
318. Mingea se rostogoleste pe podea in spatiul de poarta al echipei A. In 

acest moment cronometrorul fluiera si explica arrbitrilor ca A5 a facut o 
schimbare gresita. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la poarta 
b) Eliminare de 2-minute pentru A5 
c) Aruncare libera pentru echipa B, de la linia de aruncare libera 
d) Aruncare libera pentru echipa B, de la spatiul de schimb al echipei A 

 
319. B6 este avertizat. Cand fluiera executarea aruncarii libere acordate 

echipei A, arbitrul de centru nu-l vede pe A11 care se afla intre linia 
spatiului de poarta si linia de aruncare libera a echipei B. A11 primeste 
mingea si are o sansa clara de gol. Arbitrul de poarta a observat situatia. 
Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Repetarea aruncarii libere, dupa corectare si dupa fluier 
c) Arbitrul de poarta decide aruncare libera importiva echipei A 
d) Arbitrul de poarta il sanctioneaza pe A11 cu avertisment 
e) Time-out 

 
320. A6 are mingea la linia de aruncare libera a echipei B si este faultat 

neglijent (grosolan)  de catre B5. in acelasi timp B8 sta la la linia 
spatiului de poarta intre propria poarta si A6. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare libera pentru echipa A 
b) Descalificarea lui B5 
c) Eliminare de 2-minute pentru B5 
d) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 

 
321. A5 nu reuseste sa prinda o pasa. El alearga dupa minge si o opreste 

inainte ca aceasta sa traverseze linia de margine, dar el in cursul acestei 
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actiuni, nu reuseste sa evite traversarea liniei de margine. Care este 
decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
c) Aruncare de la margine pentru echipa B 

 
322. Dupa fluierul de sfarsit al primei reprize trebuie sa se execute totusi o 

aruncare libera. Ce jucator(i) po(a)t(e) fi inlocuit(i)? 
a) Toti jucatorii ambelor echipe 
b) Numai jucatori ai echipei in aparate 
c) Numai jucatori ai echipei in atac 
d) Numai un jucator al echipei in atac 

 
323. Ce pozitie trebuie sa ocupe jucatorii in timpul executarii unei aruncari 

libere dupa semnalul de terminare a jocului? 
a) Toti coechipierii executantului aruncarii trebuie sa stea in afara liniei de 

aruncare libera a echipei in adverse  
b) Toti coechipierii executantului aruncarii trebuie sa se afle in propria 

jumatate de teren 
c) Adversarii trebuie sa stea la distanta de 3 metri de executantul aruncarii 

sau la linia propriului spatiu de poarta 
d) Toti coechipierii executantului aruncarii trebuie sa stea la cel putin 3 

metri de executantul aruncarii 
e) Toti coechipierii executantului aruncarii pot sta imprreuna cu 

executantul aruncarii la linia de aruncare libera a adversarilor 
 
324. Atacantul A7 ii paseaza mingea coechipierului sau A8. In acest moment 

cronometrorul fluiera si semnalizeaza time-out de echipa pentru echipa 
A. Arbitri si jucatorii nu aud semnalul sonor si A8 paseaza lui A10 care 
are o sansa clara de gol. A10 este oprit neregulamentar de catre B5. 
Arbitri acorda aruncare de la 7-metri pentru echipa A si eliminare de 2-
minute pentru B5. Acum, arbitri inteleg ca de la masa oficiala s-a fluierat 
pentru a se acorda un time-out de echipa. Care este decizia corecta? 
a) Aruncare de la 7-metri pentru echipa A 
b) Eliminare de 2-minute pentru B5 
c) Time-out de echipa pentru echipa A 
d) Aruncare de la poarta pentru echipa B 
e) Fluier pentru reluarea jocului 
f) Reluarea jocului cu aruncare libera pentru echipa A din pozitia in care 

se afla A7 in momentul in care cronometrorul a fluierat 
 
325. Echipei A i se acorda o aruncare libera pe care A9 o executa foarte 

repede (fara fluierul arbitrului) din saritura. Mingea ajunge la A4 care se 
afla singur in fata portii echipei B. Care este decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Aruncare libera impotriva echipei A 
c) Repetarea aruncarii libere pentru echipa A, dupa fluier 

 
326. Echipei A i se acorda o aruncare libera. A5 o executa foarte repede (fara 

fluierul arbitrului) din alergare. A5 vrea sa-i paseze lui A4, dar B3 
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intercepteaza mingea si ajunge singur in fata portii echipei A. Care este 
decizia corecta? 
a) Jocul continua 
b) Repetarea aruncarii libere, dupa fluier 
c) Repetarea aruncarii libere si sanctiune progresiva pentru B3 

 
327. Portarul B12 alearga dinspre spatial de poarta spre jucatorul B99 care se 

afla pe contraatac. A12 se apropie de B99 din lateral si-l tine, dar B99 
poate totusi sa prinda mingea si s-o arunce in poarta goala. Care este 
decizia corecta? 
a) Aruncare de incepere 
b) Time-out 
c) Descalificare pentru portarul A12 
d) Eliminare de 2-minute pentru portarul A12 
e) Aruncare de la 7-metri pentru echipa B 

 
328. Portarul A16 executa o aruncare de la poarta printr-o pasa lunga catre 

coechipierul sau A4, care alearga pe contraatac. A4 sare pentru a prinde 
mingea si, imediat dupa asta, se ciocneste cu portarul B1, care a decis 
sa paraseasca propriul spatiu de poarta in incercarea de a opri 
contraatacul. In momentul ciocnirii, B4 sta complet nemiscat in fata liniei 
de 9 metri. Dupa ciocnire, A4 isi pierde controlul corporal si cade pe 
podea. Care este decizia corecta? 
a) Fault in atac, aruncare libera pentru echipa B 
b) Aruncare libera pentru echipa A 
c) Aruncare de la 7 metri pentru echipa A 
d) Sanctiune progresiva pentru B1 
e) Descalificarea lui B1 

 
329. In minutul 29:00 al primei reprize, jucatorul A5 este sanctionat cu 

eliminare pe timp de 2-minute. Dupa pauza, arbitrul de centru fluiera 
inceputul reprizei a doua. Dupa 3 secunde cronometrorul fluiera si-l 
anunta pe arbitrul de centru ca echipa A are 7 jucatori pe teren. Care este 
decizia corecta? 
a)  Un jucator al echipei A trebuie sa paraseasca terenul, nu se acorda 

sanctiune suplimentara 
b)  Eliminare de 2-minute pentru un jucator al echipei A 
c)  Echipa A isi reduce efectivul din teren, cu inca un jucator pentru 57 de 

secunde (echipa joaca cu 2 jucatori mai putin 57 de secunde) 
 
330. Timpul de joc este 43:27 – Cronometrorul intrerupe jocul, dupa un gol  

inscris de catre A15 si dupa executarea aruncarii de incepere. 
Cronometrorul ii informeaza pe arbitri ca A15 nu este inscris in Raportul 
de Joc. Echipa A are deja inscrisi 14 jucatori in Raportul de Joc. Arbitri 
realizeaza ca jucatorul A11 nu este prezent la teren. Care este decizia 
corecta? 
a) Golul este anulat. 
b) Golul este valabil. 
c) Jucatorul A11 este sters din Raportul de Joc si este inscris in Raportul 

de Joc, jucatorul A15 
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d) Jucatorul A15 nu are dreptul sa participle la joc si trebuie sa 
paraseasca terenul. 

e) Sanctiune progresiva pentru “responsabilul oficial de echipa” al echipei 
A 

f) Raport scris 
 
331. Care dintre urmatoarele abateri de la Regulament trebuie sanctionate cu 

descalificare cu raport scris? 
a) Un jucator isi scuipa adversarul nimerindu-l 
b) Un oficial incearca sa-si forteze propria echipa sa abandineze jocul. 
c) Jucatorul care executand o aruncare de la 7-metri loveste portarul cu 

mingea in cap, daca portarul nu-si misca capul in directia mingii. 
d) Dupa o decizie a arbitrilor, un jucator nemultumit arunca mingea 

demonstrativ in tribune. 
e) Un jucator aflat in afara terenului scuipa spre (si nimereste) un 

spectator. 
f) Un jucator loveste intentionat un adversar in stomac. 

 
332. Jucatorul A15 blocheaza o pasa de la B12, iar dupa aceea mingea se 

rostogoleste pe sol. A15 si B12 plonjeaza dupa minge, A15 prinde 
mingea si cade pe podea, se ridica si face 3 pasi cu mingea in mana, 
apoi o paseaza unui coechipier care marcheaza un gol. Care este decizia 
corecta? 
a) Gol pentru echipa A 
b) Aruncare libera pentru echipa B 
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RASPUNSURI / ANSWERS / REPONSES / ANTWORTEN 

 
1. a (1:1) 
2. b (1:2) 
3. c (1:3, 12:2)  
4. d (1:3, 6:5, 12:1)  
5. b, c (1:3, 12:1, 14:9)  
6. c (1:3)  
7. c (2:4, 14:1a)  
8. b (2:4)  
9. b (2:4)  

10. d (2:3)  
11. c (2:2, Comment)  
12. a, d (2:7, 12:1, 15:5b)  
13. d (2:7)  
14. b, d (2:7, 12:1, 15:5b)  
15. d (3:1)  
16. c (3:2)  
17. d (3:2)  
18. c (4:1, 4:3)  
19. a (4:1)  
20. d, e (4:2)  
21. a (4:1)  
22. a (4:3)  
23. c, d (4:3,16:1b)  
24. c, e (4:6, 8:10b, 14:1a, 16:6b)  
25. a, d (16:3a, 4:5, 13:3, Clarification 7)  
26. c, d (4:3, 13:3, 13:4)  

27. a, c (2:5, 4:5, 16:3a)  
28. a, d, e (4:3, 8:10b, 14:1a, 16:1b, 16:3e, 16:6b)  
29. b (4:11)  
30. d (4:2, 16:3e)  
31. d (16:3a, 4:4, 4:6)  
32. c (2:4, 15:5)  
33. d (4:2, 4:11)  
34. a (4:1)  
35. c (11:1)  
36. a, c (8:7a,16:3e, 16:10)  
37. a, c (4:4, 4:5, 13:6, 16:3a)  
38. b, d (4:5, 13:3, 16:3a)  
39. b, d (4:5, 13:3, 16:3a)  
40. a, c (4:5, 13:3, 16:3a)  
41. b (4:1, 4:8)  
42. c, e (4:5, 13:3, 16:3a)  
43. b, d (4:1, 4:5, 13:3, 16:3a)  
44. c, e (Clarification 7)  
45. a, b, c, f (4:5, 8:10a, 16:3a, 16:6d,16:8, 16:9c)  
46. d (4:5, 14:2, 16:3a)  
47. a, c (4:6, 13:1a, 8:8, 16:3f)s  
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48. a, c (4:6, 13:1a, 16:3a)  
49. a (12:2, 15:2)  
50. c (4:6, 16:3a)  
51. d (4:6, 14:1a, 8:10b, 16:6b, 16:8)  
52. c, d (4:1,4:5,13:1,1614:1a:3a)  
53. c (5:2, 12:2, 15:5b)  
54. c (1:3, 5:6, 12:1, 12:2, 15.5b)  
55. c (1:3, 5:3, 5:9, 6:2b, 13:1a)  
56. c (5:6)  
57. b (6:5, 12:1)  
58. b (5:10, 13:1a)  
59. b (5:10, 13:1a)  
60. b (2:8a, 8:10a,14:1c, 16:6b)  
61. c (5:10, 13:1a)  
62. b, d (13:7, 15:7, 13:1a)  
63. a (6:5)  
64. c, d (12:1, 12:2, 15:5, 15:9, 16:1a)  
65. a (6:5)  
66. d (6:7b, 13:1a)  
67. c (6:7b, 13:1a)  
68. a (7:1)  
69. c (15:2, 14:1a )  
70. b (7:3a)  
71. d (7:3d)  
72. b (7:3)  
73. c (6:7b,13:1a)  
74. b (7:7, 7:3, 7:4)  
75. c (14:6)  
76. c (7:4b)  
77. a, b, e ( 2:5, 4:5, 16:3a)  
78. b (7:6)  
79. b (7:7, 13:1a)  
80. b (7:7, 13:1a)  
81. b, d (7:8, 9:1, 13:2, 16:1b)  
82. b (15:2)  
83. c (12:1)  
84. d (12:2,15:5b)  
85. c (7:11, 13:1a)  
86. b (7:9, 11:1)  
87. d (7:9, 15:2)  
88. c (8:1b)  
89. b, e (8:2a, 14:1a)  
90. b, d (8:3c, 16:1a, 14:1a)  
91. b, c ( 8:5 Comment, 16:6a, 14:1a, Clarification 6b)  
92. a, b (8:4b, 13:1b, 16:3c)  
93. b, d (8:5, 14:1a, 16:6a)  
94. a, e (4:10,8:7)  
95. a, c ( 8:3, 13:1b, 16:1a)  
96. b, e (8:4b, 16:3c,14:1a)  
97. a, b (8:5, 8:6, 16:6a)  
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98. c (16:9)  
99. c, d (2:4, 8:10a, 16:6b, , 14:1a,)  

100. c (8:10a, 16:6b, 16:9c)  
101. b (9:1, 7:8, 13:2)  
102. d (6:3b, 9:1, 13:2)  
103. b (12:1, 12:2, 15:2)  
104. c, (9:1, 6:4, 12:1)  
105. c (9:1, 14:2)  
106. b (9:1, 15:2)  
107. b, d (9:1, Comment)  
108. c, e (9:1 Comment)  
109. a, c (2:9 Comment, 9:2)  
110. a (10:1)  
111. b (10:1)  
112. c (10:3)  
113. a (10:3, 15:1)  
114. c (9:1, 10:4, 15:2)  
115. d (11:4, 15:1, 15:5)  
116. a (11:4, 15:2)  
117. a (11:4, 15:1, 15:5)  
118. c (7:9,15:2, 13:1a)  
119. b (12:2)  
120. b (11:1)  
121. b (12:2)  
122. a (15:2)  
123. a (15:5b, 15:9, 16:1a, 16:3b)  
124. a, b, e (13:5, 15:5b,8:8b,16:3f)  
125. a, c, e (2:8a, 14:1a, 8:10b, 16:6b)  
126. c (13:1a 14:7,15:7)  
127. b, e (14:1a, 8:10b, 16:6b)  
128. a, d (4:5, 14:1a, 16:3a; Clarification 7)  
129. a, d, (6:2c, 14:1a, 8:7f, 16:1b,)  
130. b, c (8:10a, 8:10b, 16:6b)  
131. c (6:4, 14:7, 13:2, 12:1)  
132. c (14:8)  
133. a (8:1a, 7:4)  
134. a (12:1, 5:10)  
135. b, c, d (2:8a, 13:2, 16:3d)  
136. a (13:7, 15:5b, 15:7)  
137. c, d (2:8d, 17:7)  
138. c (15:2)  
139. a, c, d (8:10a, 16:6b, 16:8, 16:11b)  
140. a (4:4 Comment)  
141. c, d (8:7a, 16:1b)  
142. b (16:1 Comment)  
143. d (15:4, 15:9, 8:7c, 16:3d,16:5 16:6d)  
144. b, d (8:10a, 16:6b)  
145. a (8:3, 16:3b)  
146. b, d (13:5, 13:6 Comment, 8:8b, 16:3f)  
147. a, d (13:5, 8:8b, 16:3f)  
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148. c (16:5)  
149. a (16:4)  
150. a (12:1)  
151. a (8:7e, 4:6, 8:8b, 8:9, 16:6b))  
152. b, d (8:5, 16:6a, Clarification 6, 13:1b)  
153. a, b (4:5, 8:10a 16:3a, 16:6d, 16:9b)  
154. c (4:2, 16:3e)  
155. b, e (16:6b,8:10)  
156. b, e (8:10a, 16:8)  
157. b, c, d (2:9 –Clarification 3)  
158. a, d (8:10a, 16:9d)  
159. c, d (8:6b, 16:6a)  
160. a (8:7a, 13:1a, 13:6,16:1b)  
161. d, e (8:10a, 16:6b, 16:9c)  
162. a, b, d (4:2, 8:9, 16:1b, 16:6b,16:9c)  
163. c (8:10a, 16:6b, 16:11b, 17:10)  
164. d (8:10a, 16:11b, 16:6a, 17:10)  
165. c (16:11b)  
166. b (13:6)  
167. a (16:10, 8:6, 16:6a, 17:10)  
168. a, c, d (16:10, 8:10a, 16:6b, 17:10)  
169. b (16:10, 8:9, 16:6b)  
170. c (16:11c)  
171. a, b (8:10a, 16:10, 16:6)  
172. d (2:3, 17:9)  
173. b, d (17:6)  
174. a (13:4a)  
175. b (17:9)  
176. d, e (17:10, 16:6, 8:5, 8:10a -8:10d )  
177. c (4:2, 17:11)  
178. b (7:11, Clarification 4)  
179. c, d (13,4b, Clarification 2)  
180. d (14:10, 16:1b)  
181. a (14:1a, 6:2c, Clarification 6)  
182. a, c, (8:5, 16:6a, 13:1b)  
183. c (7:10, 13:1a, 8:1c)  
184. c, e (18:1, Clarification.7.B.a)  
185. c (13:5, 13:6 Comment, 8.8b, 16:3f)  
186. a, d (8:6b, 16:6a, 16:8, 13:3)  
187. a (12:2)  
188. b, c (15:4, 11:5, 13,8)  
189. b, c, d, e (16:3e, 8:5a, 8:9d, 8:9a, 8:5)  
190. d (15:7, 13:7)  
191. a ,b ,d (8:6a, 16:6a, 2:8a, 17:2, 17:10)  
192. a ,b ,d (8:3, 8:7c, 8:8b, 16:1b, 14:10, 16:3d)  
193. a ,b (13:3, 15:1, 15:7)  
194. a (Clarification 3)  
195. b, d (13:6, 8:10a, 16:6b, Clarification 7.B.b, Substitution Area Regulations 5  
196. a, d (13:4a, Clarification 7.B.a)  
197. b, d (2:8, Clarification 2 )  
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198. a, b, d (4:2, 13:1a)  
199. c, d, e (8:7)  
200. b (6:2c, 14:1a, Clarification 6.a)  
201. c (5:3, 5:6, 6:7b)  
202. c (13:1a, 15:2)  
203. c (5:3, 5:6, 6:7b)  
204. a, b, d (8:5, 8:9f, 8:6)  
205. b, d (2:7, 15:5b)  
206. a (4:7, 4:8, 4:9)  
207. a, b, e (10:3,15:2, 15:3, 15:4)  
208. a, b, c (15:9, 16:1b, 2:8, Clarification 2c, 8:7c)  
209. a (7:1)  
210. d (5:3, 5:6, 15:7)  
211. c, d (12:2)  
212. b (14:7, 13:1a, 15:7 
213. b, c (4:6, 9:1, 9:2, 16:3a)  
214. b, c (4:5, 13:3, 16:3a)  
215. b, d (Clarification 7B - Substitution Area Regulations 5)  
216. b (10:3, 15:7 3rd paragraph)  
217. a (15:1, 15:2)  
218. a (12:2)  
219. b, c (14:1a, Clarification.6a, 16:1b, 8:7f)  
220. b, e, f, (10:3, 8:10c, 15:2, 16:6b)  
221. b, c (2:2)  
222. d ( 17:9)  
223. d (5:9, 6:1, 13:1a)  
224. a, d (2:8a, 4:5)  
225. d (6:4, 12:1, 12:2, 15:2)  
226. b (16:9b)  
227. a, c, e, f (2:8a, 8:7a, 16:3d)  
228. b, d, e (2:10, Clarification 3)  
229. a (5:3)  
230. a, d, e (analogue 4:6, 16:3d)  
231. b (6:2a, 12:1)  
232. b, c, d (7;11, 13:6, 13:6 Comment)  
233. c, d (8:2c, 14:1a, Clarification 6a)  
234. a (7:12, 7:11, Clarification.4.B.2)  
235. a, b (Clarification.4.C)  
236. b, d (16:3d, 16:5, 16:10)  
237. c, d, f (8:10, 16:6b)  
238. b, d (4:2, 4:3)  
239. c, f (8:5 Comment, 14:1a, 16:6a)  
240. a, c, d, (2:2 comment, 16:5, 16:6b, 16:10)  
241. c (2:3, 2:4, 11:1)  
242. b (2:8, 8:7a, 16:3d)  
243. a (9:1, 15:2)  
244. b, c (2:2 Comment, 16:5)  
245. c (15:2, 15:7)  
246. d (2:3, 17:9)  
247. b, f (2:7, 13:4b)  
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248. b, e (2:7, 13:4a)  
249. b, e (2:7, 13:4a)  
250. b, d (13:4a)  
251. c (2:10, Clarification 3)  
252. c, d (2:8, 8:7a, 8:10a 16:6b,16:8, Substitution Area Regulations 5)  
253. a, e (2:4, 2:5, 4:5)  
254. a, c (9:1, 8:7e, 16:1b)  
255. c, e (4:11, 16:3e, 16:3 Comment)  
256. a, b (4:5, 6:5, 2nd paragraph, 16:3a)  
257. b (5:3, 7:6, 13:6, 15:1)  
258. c (5:9, 13:1a)  
259. a (13:2, 14:4, 15:2)  
260. b, c, d (Clarification 4)  
261. b, e (14:1c)  
262. b, d, e (12:2, 15:4, 15:9, 16:1b, 16:3d, 8:7c)  
263. b (2:2 Comment, 16:5)  
264. b, d (8:6b, 16:9d)  
265. b (16:9a, 8:7a, 16:3d)  
266. d (17:1)  
267. b (7:10)  
268. a, b, c (6:2a, 12:1)  
269. b, c (2:3, 14:1b, Clarification 6a)  
270. c (10:3)  
271. b, d (6:5, Clarification 3)  
272. d (7:11, 7:12, Clarification 4.B.B1)  
273. a, c (6:5, 8:2, 8:3, 12:1)  
274. a, b, d (10:3, 15:2, 15:4)  
275. c (4:11)  
276. d (9:1, 12:2, 15:2)  
277. b, (7:12)  
278. a, c, d (10:3)  
279. d (4:2, 16:3e)  
280. c (8:7a,16:3d)  
281. a, c (2:8, Clarification 2)  
282. d (Clarification 3)  
283. c (3:4)  
284. b (6:7b)  
285. c (8:9; 16:6b)  
286. d (Clarification 4)  
287. c, d (17:7)  
288. a, b, c, d, e (16:9)  
289. b, c (4:4, 4:11)  
290. a (5:7, 5:8)  
291. b, c, d (2:8a, 4:5, 6:4, 12:1, 13:3)  
292. b, c, d, e (7:11, Clarification 4)  
293. d (10:3)  
294. b (5:3, 6:7c)  
295. a (14:3, 14:5, 14:8, 14:9)  
296. b, d (18:1, 18:2)  
297. d (Substitution Area Regulations 1)  
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298. a, b, c, d, e (2:8)  
299. b (7:1, 7:6)  
300. b (16:3a, 16:6d, 16:9d)  
301. a, c (6:2c, 14:1a, 8:7f, 16:3d)  
302. b (Clarification 7A)  
303. a, b, d (4:6, 16:3a)  
304. b (7:8)  
305. e (2:3, 2:4, 15:5b)  
306. a, c (13:6, 8:7, Substitution Area Regulations 5+6)  
307. b, c (13:7, 15:1, 15:5, 15:6)  
308. a (12:2 , 15:2)  
309. b, d (14:1c, Clarification 2a)  
310. a (Clarification 7.B.b)  
311. b (16:1 comment, 16:3d)  
312. a (2:8, Clarification 3, 2:10)  
313. a, d (2:8, Clarification 3, 2:9 Comment)  
314. b (8:7a, 16:3e, Substitution Area Regulations 5+6)  
315. b (6:5)  
316. a (15:2, 15:7)  
317. b, c, e (2:4, 8:6 14:1a, 16:6a)  
318. b, c (4:5, 6:5 1st paragraph, 16:3a)  
319. b (13:7, 15:1,15:5b)  
320. a, b (8:5, Clarification 6, 13:1b)  
321. a (11:1)  
322. d (2:5)  
323. a, c, d (2:5, 13:8)  
324. b, c, e, f (2:9, 2:9 Comment , 13:4a, Clarification 3, 10th paragraph, 15:5b)  
325. c (15:5b, 15:7)  
326. a (13:2, 15:7, 2nd paragraph)  
327. a, b, d, (2:8, 8:4b, 9:1, 10:2, 16:3c)  
328. c, e (8:5 Comment, 16:6a , 14:1a, Clarification 6c)  
329. b, c(4:6)  
330. b, c e, f (4:3, 9:1)  
331. a, b, e, f (8:9a and d. 8:10a)  
332. a (7:1, 7:3) 
 

 


