
2.44) Moštvo BELIH ima žogo. Uradna oseba A moštva BELIH želi zahtevati moštveni time-
out, zato pristopi in položi “zeleni karton” pred časomerilca. “Zeleni karton” je položen na 
mizo pred časomerilcem. V istem trenutku, BELI 4 izvede met na vrata in uspe doseči 
zadetek. Časomerilec zažviža za moštveni time-out ravno v trenutku, ko žoga prečka  črto v 
vratih moštva ČRNIH. Pravilna odločitev? 
a) Zadetek za moštvo BELIH. 
b) Zadetek ni veljaven, saj je moštvo BELIH zahtevalo moštveni time-out. 
c) Moštveni time-out za moštvo BELIH. 
d) Moštveni time-out za moštvo BELIH ni mogoč, saj nimajo žoge v posesti. 
e) “Zeleni karton” mora biti vrnjen moštvu. 
f) Začetni met za moštvo ČRNIH. 
 
2.45) Moštvo BELIH je imelo svoj drugi moštveni time-out pri 55:10. Pri 59:25 želi uradna 
oseba A moštva BELIH zahtevati tretji moštveni time-out za svoje moštvo, zato položi “zeleni 
karton” na mizo pred časomerilca. Moštvo BELIH ima žogo v posesti. Časomerilec zažvižga 
in ustavi javno merilno napravo ter pokaže znak za moštveni time-out moštva BELIH. 
Pravilna odločitev? 
a) Moštveni time-out za moštvo BELIH. 
b) Ni moštvenega time-outa za moštvo BELIH. 
c) Progresivna kazen za uradno osebo A moštva BELIH. 
d) Tekma se začne s prostim metom za moštvo BELIH. 
e)  Tekma se začne s prostim metom za moštvo ČRNIH. 
 
2.46) Moštvo BELIH želi zahtevati moštveni time-out. Uradna oseba A moštva BELIH položi 
“zeleni karton” na mizo pred časomerilca. V tem trenutku, igralec BELI 9 izvede met na vrata 
moštva ČRNIH.  Časomerilec zažvižga, ko je žoga v zraku. Takoj po pisku vratar ČRNI 12 ujame 
žogo. Pravilna odločitev? 
a) Moštveni time-out za moštvo BELIH ni mogoč, saj nimajo žoge v posesti. 
b) Moštveni time-out za moštvo BELIH. 
c) “Zeleni karton” se vrne moštvu BELIH. 
d) Tekma se začne z vratarjevim metom za moštvo ČRNIH.                  
e) Tekma se začne s prostim metom za moštvo BELIH.               
 
2.47) Moštvo BELIH želi zahtevati moštveni time-out. Uradna oseba A moštva BELIH položi 
“zeleni karton” na mizo pred časomerilca. Preden časomerilec zažvižga za moštveni time-
out, igralec BELI 9 izvede strel na vrata. Vratar ČRNI 12 ubrani met. Časometilec zažvižga, ko 
se žoga kotali v vratarjevem prostoru. Pravilna odločitev? 
a) Moštveni time-out za moštvo BELIH ni mogoč, saj nimajo žoge v posesti. 
b) Moštveni time-out za moštvo BELIH. 
c) “Zeleni karton” se vrne moštvu BELIH. 
d) Tekma se začne z vratarjevim metom za moštvo ČRNIH.        
e) Tekma se začne s prostim metom za moštvo BELIH.             
 
 
 
 



2.48) Moštvo BELIH želi zahtevati moštveni time-out. Uradna oseba A moštva BELIH položi 
“zeleni karton” na mizo pred časomerilca. Preden časomerilec zažvižga za moštveni time-
out, BELI 9 izvede strel na vrata. Vratar ČRNI 12 ubrani met. Časomerilec zažvižga za 
moštveni time-out, ko je žoga v zraku nad vratarjevim prostorom. Pravilna odločitev? 
a) Moštveni time-out za moštvo BELIH ni mogoč, saj nimajo žoge v posesti. 
b) Moštveni time-out za moštvo BELIH. 
c) “Zeleni karton” se vrne moštvu BELIH. 
d) Tekma se začne z vratarjevim metom za moštvo ČRNIH.        
e) Tekma se začne s prostim metom za moštvo BELIH.             
 
2.49) Moštvo BELIH želi zahtevati moštveni time-out. Uradna oseba A moštva BELIH položi 
“zeleni karton” na mizo pred časomerilca. Preden časomerilec zažvižga za moštveni time-
out  stori igralec BELI 11 prekršek v napadu. Časomerilec zažvižga za moštveni time-out tik 
preden sodnik zažvižga prekršek v napadu. Pravilna odločitev? 
a) Sodnika odločita, da ne bo moštvenega time-outa, saj je bil prekršek v napadu storjen pred 
žvižgom časomerilca za moštveni time-out 
b) Moštveni time-out za moštvo BELIH. 
c) “Zeleni karton” se vrne moštvu BELIH. 
d) Tekma se začne z vratarjevim metom za moštvo ČRNIH. 
e) Tekma se začne s prostim metom za moštvo BELIH.             
 
4.58) Moštvo BELIH je v napadu v bližini črte prostega meta, med tem ko se igralec BELI 7 
pravilno menja in vstopi na igrišče z oblečeno rumeno markirno majico čez belo 
majico/jopico. Pravilna odločitev? 
a) Time-out, igralec mora sleči rumeno markirno majico/jopico. 
b) Prosti met za moštvo ČRNIH 
c) Izključitev igralca BELI 7 za 2 minuti. 
d) Prosti met za moštvo BELIH. 
 
4.59) Moštvo BELIH ima v posesti žogo, ko časomerilec prekine tekmo. Časomerilec pove 
sodnikoma, da je igralec BELI 11 vstopil na igrišče, čeprav ni vpisan v uradni zapisnik. Izkaže 
se, da je uradna oseba A napačno vnesla igralca v uradni zapisnik s številko 13. Pravilna 
odločitev? 
a) Prosti met za moštvo BELIH. 
b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
c) BELI 11 ne sme sodelovati na tekmi. 
d) Napaka se odpravi, BELI 11 lahko sodeluje na tekmi. 
e) Zaznamek v uradnem zapisniku. 
f) Progresivna kazen za uradno osebo A moštva BELIH. 
 
 
 
 
 
 
 



4.60) 10 sekund do konca tekme je rezultat 29:29. Vratar BELI 12 izvede vratarjev met in 
poda žogo do igralca BELI 11. Beli 11 opazi, da je igralec BELI 9 prost pred vratarjevim 
prostorom moštva ČRNIH. Preden lahko poda žogo igralcu BELI 9, časomerilec prekine tekmo 
zaradi napačne menjave. Igralec ČRNI 2 je vstopil na igrišče preden ga je igralec ČRNI 4 
zapustil. Pravilna odločitev? 
a) Time-out. 
b) Prosti met za moštvo BELIH. 
c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
d) Izključitev igralca ČRNI 2 za 2 minuti. 
e) Diskvalifikacija igralca ČRNI 2 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 
4.61) 10 sekund do konca tekme je rezultat 29:29. Vratar BELI 12 izvede vratarjev met in 
poda žogo do igralca BELI 11. Beli 11 opazi, da je igralec BELI 9 prost pred vratarjevim 
prostorom moštva ČRNIH. Žogo poda igralcu BELI 9. Preden BELI 9 izvede strel na vrata 
časomerilec prekine tekmo zaradi napačne menjave. Igralec ČRNI 2 je vstopil na igrišče 
preden ga je igralec ČRNI 4 zapustil. Pravilna odločitev? 
a) Time-out. 
b) Prosti met za moštvo BELIH. 
c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
d) Izključitev igralca ČRNI 2 za 2 minuti. 
e) Diskvalifikacija igralca ČRNI 2 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 
6.23) Moštvo BELIH je v napadu, med tem ko so vrata prazna (brez vratarja). Igralec BELI 11 
izvede strel na vrata. Vratar ČRNI 1 ubrani met in izvede vratarjev met s strelom na prazna 
vrata. BELI 10 poskuša ubraniti met. Skoči izven svojega vratarjevega prostora in se - ko je v 
zraku nad vratarjevim prostorom dotakne žoge. Žoga preide prečno črto. Po dotiku žoge, 
BELI 10 pristane v vratarjevem prostoru. Pravilna odločitev? 
a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 
b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH.     
d) Stranski met za moštvo ČRNIH. 
e) Progresivna kazen za igralca BELI 10. 
 
6.24) Moštvo BELIH je v napadu, med tem ko so vrata prazna (brez vratarja). Igralec BELI 11 
izvede strel na vrata. Vratar ČRNI 1 ubrani met in izvede vratarjev met s strelom na prazna 
vrata. BELI 10 poskuša ubraniti met. Skoči izven svojega vratarjevega prostora in - ko je v 
zraku nad vratarjevim prostorom – ujame žogo in pristane v vratarjevem prostoru z žogo v 
rokah. Pravilna odločitev? 
a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH.   
c) Progresivna kazen za igralca BELI 10. 
 
 
 
 
 



7.34 Moštvo ČRNIH je v napadu. Sodnika pokažeta znak za pasivno igro. Igralec ČRNI 7 poda 
žogo igralcu ČRNI 11. ČRNI 11 želi prodreti ampak ga ustavi igralec BELI 3. Sodnika dosodita 
prosti met za moštvo ČRNIH. ČRNI 11 izvede prosti met in poda žogo igralcu ČRNI 2, ki 
poskuša izvesti strel na vrata, ampak strel blokira obrambni igralec BELI 4, nakar gre žoga 
proti igralcu ČRNI 11. ČRNI 11 izvede strel na vrata, ob tem pa ga BELI 5 rahlo potisne in 
vratar BELI 1 uspe ubraniti strel. Pravilna odločitev? 
a) Prosti met za moštvo ČRNIH; nov napad, saj je moštvo ČRNIH uspelo pridobiti posest žoge 
po strelu na vrata. 
b) Prosti met za moštvo ČRNIH; znak za pasivno igro, moštvo ČRNIH je izvedlo dve podaji. 
c) Prosti met za moštvo ČRNIH; znak za pasivno igro, moštvo ČRNIH je izvedlo tri podaje. 
d) Prosti met za moštvo ČRNIH; znak za pasivno igro, moštvo ČRNIH je izvedlo štiri podaje. 
 
8.63) Rezultat je 28:26 za moštvo BELIH.  Moštvo ČRNIH doseže zadetek 25 sekund pred 
koncem tekme. Vratar BELI 12 namerno brcne žogo vstran, ta pristane na tribuni za gledalce. 
Jasno je, da je žogo brcnil z namenom zavlačevanja igre, na način da začetni met ne bi mogel 
biti takoj izveden. Pravilna odločitev? 
a) Time-out. 
b) Začetni met za moštvo BELIH. 
c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH.    
e) Izključitev igralca BELI 12 za 2 minuti. 
f) Diskvalifikacija igralca BELI 12 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
g) Diskvalifikacija igralca BELI 12 s pisnim poročilom (sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 
 
8.64) 3 sekunde do konce tekme je rezultat 25:25. Moštvo BELIH je v napadu. Igralec ČRNI 5 
povzroči prosti met za igralca BELI 2 na črti prostih metov. Takoj za tem se zasliši avtomatski 
končni signal. Sodnika zažvižgata za izvedbo prostega strela po končnem signalu. Preden je 
žoga zapustila roko izvajalca prostega strela, ČRNI 6 stopi naprej in blokira žogo tako, da stoji 
preblizu. Pravilna odločitev? 
a) Konec igre. 
b) Ponovitev prostega meta. 
c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
d) Izključitev igralca ČRNI 6 za 2 minuti. 
e) Diskvalifikacija igralca ČRNI 6 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 
8.65) Moštvo BELIH igra brez vratarja s sedmimi igralci v polju. Igralec ČRNI 5 prestreže 
podajo in teče z žogo v smeri praznih vrat moštva BELIH. Vratar BELI 12 vstopi na igrišče po 
pravilno opravljeni menjavi in steče v isti smeri kot ČRNI 5. Med izvedbo strela na gol igralca 
ČRNI  5, vratar BELI 12 potisne igralca ČRNI 5 s strani, tako da ta delno izgubi nadzor nad 
telesom, njegov strel pa zgreši vrata. Pravilna odločitev? 
a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
c) Time-out. 
d) Izključitev igralca BELI 12 za 2 minuti. 
e) Diskvalifikacija igralca BELI 12 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 



8.66) 4 sekunde do konca tekme je rezultat 26:26. Moštvo BELIH je v napadu. Povzročen je 
prosti met za moštvo BELIH. BELI 4 prosti met izvaja nemudoma. Žogo aktivno blokira igralec 
ČRNI 5, ki pri bloku stoji preblizu. V istem trenutku se zasliši avtomatski končni signal. 
Pravilna odločitev? 
a) Ponovitev prostega meta. 
b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
c) Izključitev igralca ČRNI 5 za 2 minuti. 
d) Diskvalifikacija igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 
8.67) 4 sekunde do konca tekme je rezultat 26:26. Moštvo BELIH je v napadu. Igralec ČRNI 5 
povzroči prosti met za moštvo BELIH. ČRNI 5 se nemudoma pomakne nazaj na pravilno 
razdaljo. BELI 6 izvede prosti met, žoga zadane igralca ČRNI 5, ki se ni aktivno vmešal v 
izvajanje strela. Žoga se odbije nazaj do BELI 6. V istem trenutku se zasliši avtomatski končni 
signal. Pravilna odločitev? 
a) Konec igre. 
b) Ponovitev prostega meta. 
c) 7-metrovka za moštvo BELIH.      
d) Izključitev igralca ČRNI 5 za 2 minuti. 
e) Diskvalifikacija igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 
8.68) 20 sekund do konca tekme je rezultat 29:29. Vratar BELI 12 ubrani met na vrata in žoga 
prečka prečno črto. Sodnika dosodita vratarjev met za moštvo BELIH. BELI 12 želi hitro izvesti 
vratarjev met. ČRNI 2 steče v vratarjev prostor in zavlačuje izvajanje meta. Pravilna 
odločitev? 
a) Time-out. 
b) Vratarjev met za moštvo BELIH  z žvižgom. 
c) Prosti met za moštvo BELIH z žvižgom. 
d) 7-metrovka za moštvo BELIH.      
e) Izključitev igralca ČRNI 2 za 2 minuti. 
f) Diskvalifikacija igralca ČRNI 2 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
g) Diskvalifikacija igralca ČRNI 2 s pisnim poročilom (sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 
 
8.69) 20 sekund do konca tekme je rezultat 29:29. Vratar BELI 12 ubrani met na vrata in žoga 
prečka prečno črto. Sodnika dosodita vratarjev met za moštvo BELIH. BELI 12 je pripravljen 
izvesti vratarjev met. Preden je žoga zapustila njegovo roko se zasliši žvižg časomerilca zaradi 
napačne menjave moštva ČRNIH. ČRNI 3 je vstopil na igrišče, preden ga je ČRNI 11 zapustil. 
Pravilna odločitev? 
a) Time-out. 
b) Vratarjev met za moštvo BELIH  z žvižgom. 
c) Prosti met za moštvo BELIH ob prostoru za menjave moštva ČRNIH. 
d) 7-metrovka za moštvo BELIH.     
e) Izključitev igralca ČRNI 3 za 2 minuti. 
f) Diskvalifikacija igralca ČRNI 3 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 
 
 



8.70) 20 sekund do konca tekme je rezultat 29:29. Vratar BELI 12 ubrani met na vrata in žoga 
prečka prečno črto. Sodnika dosodita vratarjev met za moštvo BELIH. BELI 12 izvede 
vratarjev met in poda žogo igralcu BELI 9, ki stoji zunaj vratarjevega prostora. Preden žoga 
prečka črto vratarjevega prostora se zasliši žvižg časomerilca zaradi napačne menjave 
moštva ČRNIH. ČRNI 3 je vstopil na igrišče, preden ga je ČRNI 11 zapustil. Pravilna odločitev? 
a) Time-out. 
b) Prosti met za moštvo BELIH ob prostoru za menjave moštva ČRNIH. 
c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
d) Izključitev igralca ČRNI 3 za 2 minuti. 
e) Diskvalifikacija igralca ČRNI 3 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 
8.71) 10 sekund do konca tekme je rezultat 29:29. Moštvo BELIH je v protinapadu. Igralec 
ČRNI 10 napade igralca BELI 9 na način, ki je nevaren za njegovo zdravje. Pred padcem uspe 
BELI 9 podati žogo igralcu BELI 11. BELI 11 izvede strel na vrata, vendar vratar ČRNI 12 met 
ubrani. Pravilna odločitev? 
a) Izključitev igralca ČRNI 10 za 2 minuti. 
b) Diskvalifikacija igralca ČRNI 10 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
c) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 
d) Prosti met za moštvo BELIH. 
e) 7-metrovka za moštvo BELIH.    
f) Time-out. 
 
8.72) 10 sekund do konca tekme je rezultat 29:29. Moštvo BELIH je v protinapadu. Igralec 
ČRNI 10 napade igralca BELI 9 na način, ki je nevaren za njegovo zdravje. Pred padcem uspe 
BELI 9 podati žogo igralcu BELI 11. BELI 11 izvede strel na vrata in doseže zadetek. Pravilna 
odločitev? 
a) Izključitev igralca ČRNI 10 za 2 minuti. 
b) Diskvalifikacija igralca ČRNI 10 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
c) Zadetek za moštvo BELIH. 
d) Prosti met za moštvo BELIH. 
e) 7-metrovka za moštvo BELIH.    
f) Time-out. 
 
8.73) 10 sekund do konca tekme je rezultat 29:29. Moštvo BELIH je v protinapadu. Igralec 
ČRNI 10 napade igralca BELI 9 na način, ki je nevaren za njegovo zdravje. Pred padcem uspe 
BELI 9 podati žogo igralcu BELI 11. BELI 11 poda žogo igralcu BELI 4. Pravilna odločitev? 
a) Izključitev igralca ČRNI 10 za 2 minuti. 
b)  Diskvalifikacija igralca ČRNI 10 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
c) Sodnika zažvižgata po podaji igralca BELI 11 do igralca BELI 4. 
d) Prosti met za moštvo BELIH. 
e) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
f) Time out. 
 
 
 
 



13.14) Moštvo BELIH ima žogo v posesti. Igralci moštva ČRNI so zavzeli svoje položaje v 
obrambi. Igralec BELI 8 teče v bližini vzdolžne črte. Igralec BELI 4 poda žogo v smeri igralca 
BELI 8. BELI 8 trči s fotografom, ki se je gibal med stojali in igriščem ter se dotikal vzdolžne 
črte, kar je razlog da BELI 8 ne uspe ujeti podane žoge in izgubi nadzor nad telesom. Preden 
uspeta sodnika ustaviti igro, žoga prečka vzdolžno črto. Pravilna odločitev? 
a) Tekma se začne s stranskim metom za moštvo ČRNIH.      
b) Tekma se začne s prostim metom za moštvo BELIH.     
c) Time-out. 
d) Zaznamek v uradnem zapisniku. 
 
13.15) Moštvo ČRNIH je v napadu. Sodnika dosodita prosti met za moštvo ČRNIH. Preden 
uspe ČRNI 2 izvesti prosti met, ČRNI 11 povleče igralca BELI 8 na tla. Pravilna odločitev? 
a) Prosti met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 
b) Prosti met za moštvo BELIH z žvižgom. 
c) Time-out. 
d) Progresivna kazen za igralca ČRNI 11. 
e) Diskvalifikacija igralca ČRNI 11 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 
14.20) Moštvo BELIH je v napadu, igra brez vratarja s 7 igralci proti 6. ČRNI 8 prestreže podajo 
in si nato zvodi žogo. Preden uspe priti v pozicijo za strel na gol ga za kratek čas zadrži BELI 
3. Med tem vratar BELI 12, po pravilno opravljeni menjavi z igralcem BELI 7 vstopi v svoj 
vratarjev prostor. Pravilna odločitev? 
a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
c) Time-out. 
d) Izključitev igralca BELI 3 za 2 minuti. 
 
14.21) Moštvo BELIH je v napadu, igra brez vratarja s 7 igralci proti 6. ČRNI 5 prestreže 
podajo. ČRNI 5 želi nemudoma izvesti neposreden strel na prazna vrata. V tem trenutku ga 
od zadaj potisne igralec BELI 6 na način, da ČRNI 5 delno izgubi nadzor nad telesom, njegov 
strel pa zgreši vrata. Pravilna odločitev? 
a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
c) Time-out. 
d) Izključitev igralca BELI 6 za 2 minuti. 
e) Diskvalifikacija igralca BELI 6 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 
14.22) Moštvo BELIH je v napadu, igra brez vratarja s 7 igralci proti 6. BELI 11 zgreši podajo 
in žoga prečka vzdolžno črto. Moštvo ČRNIH ima stranski met. ČRNI 9 vzame žogo in izvede 
stranski met, kot neposredni met na prazna vrata. Žogo blokira igralec BELI 4, ki med 
izvajanjem meta stoji preblizu. Pravilna odločitev? 
a) Popravek položaja igralca BELI 4. 
b) Progresivna kazen za igralca BELI 4. 
c) Ponovitev stranskega meta z žvižgom. 
d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
e) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 



14.23) Moštvo BELIH je v napadu, igra brez vratarja s 7 igralci proti 6. Sodnika igralcu BELI 7 
dosodita prekršek v napadu. ČRNI 8 pridobi posest nad žogo in je pripravljen izvajati prosti 
met, kot neposreden met na prazna vrata. Med izvajanjem meta, preden žoga zapusti roko 
izvajalca, igralec BELI 7 od zadaj potegne igralca ČRNI 8 na tla. Kmalu za tem vratar BELI 16 
vstopi v svoj vratarjev prostor po pravilno opravljeni menjavi z igralcem BELI 2. Pravilna 
odločitev? 
a) Progresivna kazen za igralca BELI 7. 
b) Izključitev igralca BELI 7 za 2 minuti. 
c) Diskvalifikacija igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
d) Time-out. 
e) Ponovitev prostega meta za moštvo ČRNIH z žvižgom.       
f) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 
16.23) Uradna oseba C moštva BELIH prejme opomin v prvem polčasu zaradi nešportnega 
vedenja. V 35:50 tekme uradna oseba B moštva BELIH silovito gestikulira, da se ne strinja z 
odločitvijo sodnikov. Za to ravnanje prejme izključitev za 2 minuti. Tri minute pred koncem 
tekme uradna oseba A moštva BELIH vstopi na igrišče brez dovoljenja sodnikov. Pravilna 
odločitev? 
a) Opomin za uradno osebo A moštva BELIH. 
b) Izključitev uradne osebe A moštva BELIH za 2 minuti; zmanjšanje moštva BELIH z 
»nedolžnim« igralcem za 2 minuti; uradna oseba A lahko ostane v prostoru za menjave. 
c) Izključitev uradne osebe A moštva BELIH za 2 minuti; zmanjšanje moštva BELIH z 
»nedolžnim« igralcem za 2 minuti; uradna oseba A mora zapustiti prostor za menjave. 
d) Diskvalifikacija uradne osebe A moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči karton); zmanjšanje 
moštva BELIH z »nedolžnim« igralcem za 2 minuti. 
e) Diskvalifikacija uradne osebe A moštva BELIH s pisnim poročilom (sodnika pokažeta rdeči in 
modri karton); zmanjšanje moštva BELIH z »nedolžnim« igralcem za 2 minuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODGOVORI 
 

2.44) a, d, e, f 2:10, Pojasnilo 3 

2.45) b, d Pojasnilo 3, 2:10 

2.46) b, e 2:10, 13:4, Pojasnilo 3 

2.47) a, c, d 2:10, 6:5, Pojasnilo 3 

2.48) b, e 2:10, 13:4, Pojasnilo 3 

2.49) a, c, d 2:10, Pojasnilo 3, v povezavi z 2:4 

4.58) a, d 4:7, 4:9, Smernice 

4.59) a, d, e 4:3, 4:7, 4:8, Smernice 

4.60) a, b, d 2:8, 4:5, 13:1a 

4.61) a, c, d 2:8, 4:5, 14:1 

6.23) d 03:11,1 

6.24) b, c 6:2, 8:7f, 14:1a, Pojasnilo 

7.34) c 7:11, 7:12, Pojasnilo 4d, Smernice 

8.63) a, b, f 2:8, 8:9, 10:2 

8.64) b, d 2:4, 2:5, 2:6, 15:2, 15:4, 15:9, 16:3 

8.65) b, c, d 2:8, 8:5 komentar in smernice, 14:1a 

8.66) b, d 8:10c in smernice 

8.67) a 2:3, 2:4, smernice 8:10c 

8.68) a, d, f 2:8, 8:10c, smernice 

8.69) a, d, f 2:8, 8:10c, smernice 

8.70) a, c, e 2:8, 8:10c, smernice 

8.71) b, e, f 2:8, 8:5, 8:10d, 14:2, smernice 

8.72) b, c, f 2:8, 8:5, 8:10d, 14:2, smernice 

8.73) b, c, e, f 2:8, 8:10d, smernice 8:10d, 14:2 

13.14) b, c, d 13:04 

13.15) a, d 8:3, 8:4, 13:3 

14.20) a 8:2, 8:3, Pojasnilo 6c, Smernice 

14.21) b, c, d 2:8, 8:4e, 14:1, Pojasnilo 6c,  Smernice 

14.22) b, e 8:7c, 14:1, Pojasnilo 6c, Smernice 

14.23) b, d, f 2:8, 8:4b, 14:1, Pojasnilo 6c,  Smernice 

16.23) d 16:6c 

 


