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1. IGRIŠČE 
 

1.1) Katere mere so po pravilih določene za igrišče? 

a) 40 x 20 m, 

b) 42 x 20 m, 

c) 38 x 18 m, 

d) Dolžina med 38 in 42 m. Širina med 18 in 22 m. 
 

1.2) Kolikšni sta notranja višina in širina vrat? 

a)   1,92 x 2,92 m, 

b)   2,00 x 3,00 m, 

c)    2,05 x 3,05 m, 

d)   2,08 x 3,08 m. 
 

 
1.3) Kako široka je črta v vratih med vratnicama? 

a) 5 cm, 

b) 6 cm, 

c) 8 cm, 

d) 10 cm. 
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2. IGRALNI ČAS, KONČNI SIGNAL IN PREKINITEV IGRALNEGA ČASA (TIME–OUT) 
 

2.1) Pri metu na vrata vratar BELI 1 žogo ubrani, žoga preide prečno črto igrišča. Zatem se zasliši 

avtomatski končni signal. Sodnika ugotovita, da se je igra zaključila 5 minut prezgodaj. Ker so 

vsi igralci še vedno na igrišču, se igra nadaljuje: 

a) Z vratarjevim metom za moštvo BELIH. 

b) S prostim metom za moštvo BELIH. 

c) Brez žvižga. 

d) Po žvižgu. 
 

 
2.2) Po znaku avtomatskega signala za polčas, sodnika ugotovita, da se je prvi polčas končal  1 

minuto prezgodaj. Pravilna odločitev? 

a) Drugi polčas se podaljša za 1 minuto. 

b) Manjkajoče minute se ne da nadoknaditi. 

c) Po odmoru se najprej odigra 1 minuta v postavitvi moštev iz prvega polčasa, po menjavi 

strani se začne drugi polčas. 

d) Igralce je potrebno zadržati na igrišču in zagotoviti, da odigrajo preostalo minuto. 
 
 

2.3) Igralec BELI 11 vrže žogo na vrata. Vratar moštva ČRNI 1 žogo ujame. Ravno v tem trenutku se 

zasliši avtomatski končni signal. Sodnika sedaj opozorita časomerilca, da je potrebno igrati še 

30 sekund drugega polčasa. Vsi igralci so ostali na igrišču. Kako se bo igra nadaljevala? 

a) S prostim metom za moštvo ČRNIH. 

b) Z vratarjevim metom za moštvo ČRNIH. 

c) S prostim metom za moštvo BELIH. 

d) Po žvižgu. 

e) Brez žvižga. 
 
 

2.4) Po končnem signalu se mora izvesti še prosti met za moštvo BELIH. Iz igrišča izstopita igralca 

BELI 3 in BELI 4, vstopita pa najprej vstopi igralec BELI 5 in nato še igralec BELI 6. Katere od 

naslednjih trditev so pravilne: 

a) Časomerilec zažvižga zaradi napačne menjave moštva BELIH. 

b) Izključitev igralca BELI 4 za 2 minuti, zaradi napačne menjave. 

c) Izključitev igralca BELI 6 za 2 minuti, zaradi napačne menjave. 

d) Časomerilec ne zažvižga, ker zato ni razloga. 

e) Prosti met za moštvo BELIH. 

f) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
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2.5) Neposredno pred koncem igre moštvo ČRNIH izvede prosti met, kot direkten strel na gol. 

Preden je žoga s celim obsegom prešla črto v vratih, se zasliši avtomatski končni signal. 

Pravilna odločitev? 

a) Konec igre. 

b) Prosti met brez žvižga za moštvo ČRNIH se ponovi. 

c) Prosti met z žvižgom za moštvo ČRNIH se ponovi. 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 
 

2.6) Tik pred signalom za konec igre dobi žogo igralec ČRNI 2, ki stoji pred črto vratarjevega prostora 

in ima jasno priložnost za zadetek. ČRNI 2 poskuša vreči na vrata, pri tem je nad njim storjen 

prekršek. Še preden zapusti žoga roko igralca ČRNI 2, se zasliši končni signal. Pravilna odločitev? 

a) Konec igre. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Konec igre; zaznamek v uradnem zapisniku. 
 
 

2.7) Tik pred koncem prvega polčasa se mora izvesti še 7-metrovko za moštvo BELIH. 

Izvajalec 7-metrovke BELI 9 zadene prečko, žoga se odbije v hrbet vratarja moštva ČRNIH, ki je 

oddaljen približno 3 metre od vrat in nato v vrata moštva ČRNIH. Ravno v trenutku, ko se žoga 

od prečke odbije v hrbet vratarja moštva ČRNIH se zasliši signal za konec prvega polčasa. 

Pravilna odločitev? 

a) Zadetek. 

b) Ponovitev 7-metrovke. 

c) Konec prvega polčasa brez dodatnih ukrepov. 
 
 

2.8) Po koncu igralnega časa se mora izvesti še 7-metrovka. Sodnika počakata na neposreden izid 

izvedenega meta. Kateri izmed sodnikov nato zaključi igro? 

a) Prvo imenovani sodnik. 

b) Eden izmed sodnikov. 

c) Sodnik v polju. 

d) Sodnik ob vratih. 
 

 
2.9) Kdaj se igra prične? 

a) Z žvižgom prvo imenovanega sodnika. 

b) Ko žoga zapusti roko izvajalca začetnega meta. 

c) Ko časomerilec vključi štoparico ali javno merilno napravo za merjenje časa. 

d) Z žvižgom sodnika v polju za začetni met. 
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2.10) Kdo odloči, na katera vrata se bodo izvajale 7-metrovke? 

a) Moštvo, ki dobi žreb. 

b) Moštvo, ki izgubi žreb. 

c) Sodnika. 

d) Prvo imenovani sodnik. 
 
 

2.11) Po končnem signalu mora moštvo ČRNIH izvesti še prosti met. Pred izvedenim prostim metom 

obrambna igralca BELI 8 in BELI 9 istočasno zapustita igrišče, nato vstopi na igrišče igralec 

BELI 10 in takoj za njim še igralec BELI 11: 

a) Časomerilec zažvižga zaradi napačne menjave moštva BELIH. 

b) Izključitev igralca BELI 10 za 2, minuti zaradi napačne menjave. 

c) Izključitev igralca BELI 11 za 2, minuti zaradi napačne menjave. 

d) Časomerilec ne bo žvižgal, ker ni bilo kršitve pravil igre. 

e) Igralec BELI 11 se mora vrniti na klop za igralce in uradne osebe, na igrišče se lahko vrne 

igralec BELI 8 ali BELI 9. 

 

 
2.12) Neposredno pred koncem prvega polčasa igralec BELI 7 fizično obračuna z igralcem ČRNI 5 in 

mu s tem prepreči jasno priložnost doseči zadetek. Še preden sodnik zažvižga, se zasliši 

avtomatski končni signal: 

a) Prvi polčas je končan; brez progresivne kazni za igralca BELI 7. 

b) Prvi polčas je končan; brez prostega meta ali 7-metrovke. 

c) Diskvalifikacija igralca BELI 7 in pisno poročilo (sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

e) Diskvalifikacija igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 
 

2.13) Do kdaj lahko sodnik razveljavi priznani zadetek? 

a) Do žvižga za začetni met. 

b) Do končnega signala. 

c) Zadetek mora biti razveljavljen, v kolikor je do zadetka prišlo po tem, ko je časomerilec 

prekinil igro ali takrat, ko je bil začetni met izveden preden je bila opažena prekinitev igre.  

d) Priznanega zadetka ne more razveljaviti. 
 

 
2.14) Sodnika sta dosodila stranski met za moštvo BELIH. V tem trenutku vodja moštva BELIH 

zahteva moštveni time-out. Katere od naslednjih trditev so pravilne: 

a) Moštvo BELIH ne more zahtevati moštveni time-out, ker žoga ni v igri. 

b) Časomerilec zažvižga, ustavi javno merilno napravo in pokaže sodniški znak št. 15. 

c) Sodnika potrdita moštveni time-out za moštvo BELIH. 

d) Zapisnikar vpiše v uradni zapisnik kdaj je moštvo BELIH zahtevalo moštveni time-out. 
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2.15) Kdaj morata sodnika obvezno prekiniti igralni čas (time-out)? 

a) Ob dosojeni 7-metrovki. 

b) Ob izključitvi za 2 minuti. 

c) Ob »zunanjih vplivih«. 

d) Ob diskvalifikaciji. 
 
 

2.16) Igralec BELI 9 vrže na vrata. Vratar moštva ČRNIH 12 žogo ujame. V tem trenutku časomerilec 

zažvižga, ker je potekel igralni čas. Sodnika sedaj opozorita časomerilca, da je potrebno igrati 

še 30 sekund drugega polčasa. Vsi igralci so ostali na igrišču. Kako se bo igra nadaljevala? 

a) S prostim metom za moštvo ČRNIH. 

b) Z vratarjevim metom za moštvo ČRNIH. 

c) S prostim metom za moštvo BELIH. 

d) Z žvižgom. 
 
 

2.17) Po izteku igralnega časa se igra konča z rezultatom 20:20, zmagovalec pa mora biti znan. Pravilna 
odločitev? 

a) 1 minutni odmor pred podaljškom. 

b) 5 minutni odmor pred podaljškom. 

c) 1 minutni odmor po prvem polčasu podaljška. 

d) 5 minutni odmor po prvem polčasu podaljška. 
 
 

2.18) V katerih naslednjih primerih je prekinitev igralnega časa (time-out) obvezna? 

a) Ob izključitvi za 2 minuti. 

b) Ob prostem metu. 

c) Ob pasivni igri. 

d) Ob napačni menjavi. 

e) Ob opominu. 

f) Ob stranskem metu. 
 

 
2.19) Kateri igralec ne sme izvajati 7-metrovke po koncu podaljškov, ko mora biti znan zmagovalec? 

a) Igralec, ki užali sodnika po koncu podaljškov. 

b) Vratarji moštva. 

c) Izključeni igralec, ki mu čas 2 minutne izključitve do konca podaljškov še ni potekel. 

d) Diskvalificirani igralec. 

e) Igralec, ki je prejel zdravniško oskrbo, trije napadi njegovega moštva pa se še niso iztekli. 
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2.20) Vratar moštva BELIH ubrani met na vrata 5 sekund pred koncem igralnega časa. Žoga zadene 

strop nad vratarjevim prostorom. Tik preden moštvo ČRNIH izvede stranski met, se zasliši 

avtomatski končni signal. Pravilna odločitev? 

a) Stranski met z žvižgom za moštvo ČRNIH. 

b) Time-out. 

c) Konec igre. 

d) Na izid stranskega meta je potrebno počakati, nato je konec igre. 
 
 

2.21) Igralec ČRNI 8 je že bil opomnjen. Med moštvenim time-outom sedi na klopi za igralce in 

uradne osebe ter se nešportno obnaša do sodnikov. Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija igralca ČRNI 8 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

b) Izključitev igralca ČRNI 8 za 2 minuti. 

c) Opomin igralcu ČRNI 8. 

d) Kazni se ne more izreči. 

e) Zmanjšanje moštva ČRNIH z 1 igralcem na igrišču za 2 minuti od pričetka igre po 

prekinitvi. 

 
 

2.22) Kateri igralci v primeru, ko mora biti znan zmagovalec tekme, lahko sodelujejo pri izvajanju  7- 

metrovk? 

a) Vsi igralci, ki so vpisani v uradni zapisnik. 

b) Igralci, ki med igro niso bili diskvalificirani. 

c) Igralci, izključeni za 2 minuti, čas izključitve pa jim je do konca podaljškov že potekel. 

d) Igralci, ki jim sodnika dovolita izvajanje 7-metrovk. 
 

 
2.23) Po avtomatskem končnem signalu javne merilne naprave za merjenje časa se mora 

izvesti še prosti met. Igralec ČRNI 9 zavzame pravilen položaj in izvede met na vrata moštva 

BELIH. V trenutku, ko je žoga zapustila roko izvajalca, zažvižga časomerilec. Žoga zleti v vrata. 

Vratar moštva BELI 1 ni imel možnosti, da bi met ubranil. Časomerilec seznani sodnika, da je 

obrambni igralec BELI 7, ki je bil na igrišču v obrambi med izvajanjem prostega meta, pred tem 

zamenjal igralca BELI 6. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca BELI 7 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

e) Ponovitev prostega meta za moštvo ČRNIH z žvižgom. 
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2.24) Po neodločenem rezultatu, tudi po dveh podaljških, mora biti znan zmagovalec, zato se morajo 

izvesti 7-metrovke. V deveti minuti igre v drugem podaljšku je bil igralec BELI 7 izključen za 2 

minuti. Vodja moštva BELIH je odločil, da bo igralec BELI 7 eden od petih izvajalcev 7- metrovk. 

Pravilna odločitev? 

a) Igralec BELI 7 je lahko izvajalec 7-metrovk. 

b) Igralec BELI 7 ne sme biti izvajalec 7-metrovk. 
 
 

2.25) Kdaj je prekinitev igralnega časa obvezna? 

a) Ob izključitvi uradne osebe moštva za 2 minuti. 

b) Ob tretji izključitvi igralca za 2 minuti. 

c) Ob ponovnem nešportnem obnašanju igralca ali uradne osebe. 

d) Ob posvetu med sodnikoma, ko morata najti skupno odločitev. 

e) Ob zelo nešportnem obnašanju igralca ali uradne osebe. 

f) Ob opominu uradne osebe z rumenim kartonom. 
 
 

2.26) Tik pred koncem prvega polčasa igralec BELI 7 fizično napade igralca ČRNI 5 in mu s tem 

prepreči jasno priložnost doseči zadetek. Še preden uspeta sodnika zažvižgati, se oglasi 

avtomatski končni signal. Pravilna odločitev? 

a) Konec prvega polčasa, nobena kazen ni več možna. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

e) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 

f) Moštvo BELIH se na začetku drugega polčasa zmanjša z 1 igralcem na igrišču za 2 minuti. 
 

 
2.27) Po žvižgu za konec prvega polčasa se mora izvesti še prosti met. Kateri   igralci se lahko 

menjajo? 

a) Vsi igralci obeh moštev. 

b) Samo igralci obrambnega moštva. 

c) Samo igralci moštva, ki izvaja prosti met. 

d) Samo en igralec moštva, ki izvaja prosti met. 

e) Igralec obrambnega moštva, ki je na igrišču, se lahko zamenja z vratarjem, če je moštvo v 

obrambi ob koncu igre brez vratarja. 
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2.28) Kakšna je pravilna postavitev igralcev ob izvajanju prostega meta po končnem signalu? 

a) Soigralci izvajalca prostega meta morajo biti izza črte prostih metov nasprotnega moštva. 

b) Soigralci izvajalca prostega meta morajo biti na svoji polovici igrišča. 

c) Obrambni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od izvajalca prostega meta ali ob črti 

svojega vratarjevega prostora. 

d) Soigralci izvajalca prostega meta morajo biti oddaljeni najmanj 3 metre od izvajalca. 

e) Soigralci smejo stati skupaj z izvajalcem na črti prostih metov nasprotnega moštva. 
 
 

2.29) Napadalec BELI 7 poda žogo soigralcu BELI 8. V tem trenutku zažvižga časomerilec, ker je 

moštvo BELIH zahtevalo moštveni time-out. Sodnik in igralci ne slišijo žvižga, igralec BELI 8 

poda žogo soigralcu BELI 10, ki ima jasno priložnost doseči zadetek. Igralec ČRNI 5 ga 

nepravilno ustavi, zato ga sodnika izključita za 2 minuti in pokažeta 7-metrovko za moštvo BELIH. 
Šele sedaj sodnika zaznata, da je časomerilec zažvižgal, ker je moštvo BELIH zahtevalo moštveni 
time-out. Pravilna odločitev? 
a) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

b) Izključitev igralca ČRNI 5 za 2 minuti. 

c) Moštveni time-out za moštvo BELIH. 

d) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

e) Nadaljevanje igre z žvižgom. 

f) Igra se nadaljuje s prostim metom moštva BELIH z mesta, kjer je bil igralec BELI 7 ob žvižgu 

časomerilca za moštveni time-out. 

 
 

2.30) Žvižg za konec prvega polčasa je prišel 1 minuto prezgodaj. Ob žvižgu časomerilca, v igri ni bil 
storjen noben prekršek in nobeno moštvo ni imelo žoge (žoga leži na tleh). Vsi igralci so ostali na 
igrišču. Pravilna odločitev?? 
a) Preostala 1 minuta se v prvem polčasu ne bo odigrala. 

b) Preostala 1 minuta se mora odigrati pred odmorom. 

c) Preostala 1 minuta se bo odigrala po odmoru, pred začetkom drugega polčasa. 

d) Drugi polčas se podaljša za 1 minuto. 

e) Sodnika odločita z žrebom, katero moštvo bo imelo žogo pred nadaljevanjem igre preostale 

1 minute. 

f) Žogo ima moštvo, ki je zadnjo imelo posest nad žogo pred prekinitvijo igralnega časa. 
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2.31) Prvi polčas se je končal 1 minuto prezgodaj. Ob žvižgu je žoga v zraku nad vratarjevim 

prostorom in pri tem ni bilo prekršeno nobeno pravilo. Po žvižgu vratar uspe ujeti žogo. 

Vsi igralci so ostali na igrišču. Pravilna odločitev? 

a) Preostala 1 minuta se v prvem polčasu ne bo odigrala. 

b) Preostala 1 minuta se mora odigrati pred odmorom. 

c) Preostala 1 minuta se bo odigrala po odmoru, pred začetkom drugega polčasa. 

d) Drugi polčas se podaljša za 1 minuto. 
e) Žogo ima moštvo, ki je zadnjo imelo posest nad žogo pred prekinitvijo igralnega časa. 

f) Igra se nadaljuje z vratarjevim metom. 
 
 

2.32) Prvi polčas se je končal 1 minuto prezgodaj. Ob žvižgu je žoga v zraku nad vratarjevim 

prostorom in pri tem ni bilo prekršeno nobeno pravilo. Po žvižgu žoga prečka prečno črto. 

Vsi igralci so ostali na igrišču. Pravilna odločitev? 

a) Preostala 1 minuta se v prvem polčasu ne bo odigrala. 

b) Preostala 1 minuta se mora odigrati pred odmorom. 

c) Preostala 1 minuta se bo odigrala po odmoru, pred začetkom drugega polčasa. 

d) Drugi polčas se podaljša za 1 minuto. 
e) Žogo ima moštvo, ki je zadnjo imelo posest nad žogo pred prekinitvijo igralnega časa. 

f) Igra se nadaljuje z vratarjevim metom. 
 
 

2.33) Moštvo BELIH je doseglo zadetek. Moštvo ČRNIH želi hitro izvesti začetni met, zato igralec 

ČRNI 5 hitro vodi žogo proti sredini igrišča. Ko teče mimo igralca BELI 3, le-ta z odprto dlanjo 

izbije žogo v nogo igralcu ČRNI 5, žoga se odkotali čez sredinsko črto daleč v nasprotnikovo 

polovico igrišča. Pravilna odločitev? 

a) Time-out. 

b) Začetni met za moštvo ČRNIH. 

c) Progresivna kazen za igralca BELI 3. 

d) Prosti met za moštvo BELIH. 

 

2.34) V katerih situacijah prekinitev igralnega časa NI obvezna? 

a) Kadar žoga odleti daleč izven igrišča. 

b) Ob žvižgu časomerilca. 

c) Igralec na igrišču izgleda, kot da je poškodovan 

d) Če sta sodnika ob dosojenem prekršku različnega mnenja, kako se bo igra nadaljevala. 

e) Ob menjavi obrambnega igralca z vratarjem za izvajanje vratarjevega meta. 
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2.35) Kdo lahko zahteva moštveni time-out? 

a) Ena izmed uradnih oseb moštva. 

b) Igralec. 

c) Vodja moštva. 

d) Kapetan moštva. 
 
 

2.36) Katere izmed naslednjih trditev v zvezi z moštvenim time-outom so pravilne? 

a) Moštveni time-out lahko zahteva le vodja moštva. 

b) Če moštveni time-out zahteva moštvo, ki nima žoge, mora časomerilec vrniti 

»zeleni karton«. 

c) Čas 1 minutnega moštvenega time-outa prične teči ob žvižgu časomerilca. 

d) Prekrški rokometnih pravil med moštvenim time-outom se kaznujejo enako, kot storjeni 

prekrški med igralnim časom. 

e) Po poteku 1 minute moštvenega time-outa se igra vedno nadaljuje z ustreznim metom 

moštva, ki je zahtevalo moštveni time-out. 

 
 

2.37) Moštvo BELIH ima žogo. Uradna oseba C moštva ČRNIH zahteva moštveni time-out in položi 

»zeleni karton« na zapisniško mizo. Pravilna odločitev? 

a) »Zeleni karton« se postavi v stojalo na zapisniški mizi. 

b) Časomerilec zažvižga takoj, ko ima moštvo ČRNIH žogo. 

c) Časomerilec vrne »zeleni karton« uradni osebi moštva ČRNIH. 

d) Samo vodja moštva ČRNIH lahko zahteva moštveni time-out. 
 
 

2.38) Igralec ČRNI 3 poskuša vreči žogo na vrata. Žoga obleži v vratarjevem prostoru, ne da bi se je 

dotaknil kdo od igralcev. V tem trenutku zahteva vodja moštva ČRNIH moštveni time-out. 

Pravilna odločitev? 

a) Časomerilec zažvižga, ustavi javno merilno napravo in seznani sodnika, da je moštvo ČRNIH 

zahtevalo moštveni time-out. 

b) Časomerilec vrne »zeleni karton« vodji moštva ČRNIH. 

c) Igra se nadaljuje s prostim metom za moštvo ČRNIH. 

d) Vratarjev met za moštvo BELIH. 
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2.39) Vratar moštva BELI 1 poda žogo soigralcu BELI 8, ki se znajde sam pred vratarjem ČRNI 12, tik 

pred črto vratarjevega prostora. Preden igralec BELI 8 žogo ujame, časomerilec zažvižga, ker je 

uradna oseba A moštva BELIH zahtevala moštveni time-out ravno v tem »nesrečnem« 

trenutku. Kako se bo igra nadaljevala? 

a) S prostim metom za moštvo BELIH izven njihovega vratarjevega prostora. 

b) S prostim metom za moštvo BELIH na igrišču v bližini njihovega prostora za menjave. 

c) S 7-metrovko za moštvo BELIH. 

d) S prostim metom za moštvo BELIH na črti prostih metov moštva ČRNIH. 
 
 

2.40) Igralec BELI 4 blokira met igralca ČRNI 11. Žoga zadene strop nad vratarjevim prostorom 

moštva BELIH. V tem trenutku uradna oseba A moštva ČRNIH položi »zeleni karton« pred 

časomerilca na zapisniško mizo. Pravilna odločitev? 

a) Moštvo ČRNIH takoj prejme moštveni time-out. 

b) Moštvo ČRNIH ne more dobiti moštvenega time-outa, ker se je žoga dotaknila stropa. 

c) Moštvo ČRNIH ne more dobiti moštvenega time-outa, ker ima žogo v nadaljevanju igre 

moštvo BELIH. 

d) Moštvo ČRNIH dobi moštveni time-out, vendar šele po nadaljevanju igre. 
 

 
2.41) Moštvo BELIH ima žogo in zahteva moštveni time-out. Zaradi hrupa sodnika ne slišita žvižga 

časomerilca. Šele po približno 10 sekundah, ko ima žogo že moštvo ČRNIH, sodnika zaslišita 

žvižg in prekineta igralni čas Pravilna odločitev? 

a) Moštvo BELIH dobi moštveni time-out. 

b) Igra se nadaljuje s prostim metom za moštvo ČRNIH. 

c) Moštvo BELIH ne dobi moštveni time-out. 

d) Igra se nadaljuje s prostim metom za moštvo BELIH. 
 
 

2.42) Pri 78:00 igralec BELI 7 prejme 2 minutno kazen. Igra se je končala z izenačenim rezultatom, 

zato bodo zmagovalca odločile 7-metrovke. Igralca BELI 7 je vodja moštva določil kot enega 

izmed izvajalcev 7-metrovk. Igralec BELI 7 uspešno izvede met in doseže zadetek. Pravilna 

odločitev? 

a) Zadetek se prizna. Igralec BELI 7 lahko sodeluje pri izvajanju 7-metrovk. 

b) Zadetek se ne prizna. Igralec BELI 7 ne sme sodelovati pri izvajanju 7-metrovk. 

c) Izvajanje meta se šteje kot zgrešeno. 

d) Diskvalifikacija za igralca BELI 7. 
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2.43) Pri 55:00 vodja moštva BELIH zahteva drugi moštveni time-out. Pri 59:00 isti vodja moštva 

zahteva tretji moštveni time-out Pravilna odločitev? 

a) Moštveni time-out za moštvo BELIH. 

b) Moštveni time-out za moštvo BELIH ni možen. 

c) Delegat ali časomerilec bi morala odvzeti tretji zeleni karton ob zahtevi za drugi moštveni 

time-out. 

 

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 

zažvižga 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. 

 
 

 



Stran | 15   

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. Časomerilec 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 s prostim metom za moštvo ČRNIH. 

e) Tekma se začne s prostim metom za moštvo BELIH. 
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3. ŽOGA 

 

3.1) Koliko barv sme imeti žoga? 

a) 1, 

b) 2, 

c) 3, 

d) neomejeno (več). 
 
 

3.2) Katero izmed štirih žog izbereta sodnika za igro moških? 

a) Žoga 1: obseg 57 cm, teža 450 g. 

b) Žoga 2: obseg 58 cm, teža 400 g. 

c) Žoga 3: obseg 59 cm, teža 425 g. 

d) Žoga 4: obseg 60 cm, teža 500 g. 
 
 

3.3) Katero izmed štirih žog izbereta sodnika za igro žensk? 

a) Žoga 1: obseg 53 cm, teža 350 g. 

b) Žoga 2: obseg 54 cm, teža 300 g. 

c) Žoga 3: obseg 55 cm, teža 425 g. 

d) Žoga 4: obseg 56 cm, teža 375 g. 
 
 

3.4) Sodnika sta odločila, da bosta igro nadaljevala z rezervno žogo. Kdaj naj se ponovno igra z 

žogo, ki je bila izbrana na začetku tekme? 

a) Pri naslednji prekinitvi igre. 

b) Žoge se ne sme več uporabiti, razen če ni mogoče igre nadaljevati z rezervno žogo. 

c) Ko se zdi sodnikoma potrebno, da se žoga ponovno uporabi. 

d) Če katero od moštev to zahteva. 
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4. MOŠTVO, MENJAVE, OPREMA, POŠKODBE IGRALCEV 

 
4.1) Tik pred začetkom igre se igralec BELI 11 tako močno poškoduje, da ne more igrati. Pravilna 

odločitev? 

a) Igralec BELI 11 se ne sme nadomestiti. 

b) Igralec BELI 11 se sme nadomestiti, če se nasprotnik strinja. 

c) Igralec BELI 11 se sme nadomestiti; igralec, ki ga nadomešča, sme nositi številko 11 in vnesti 

ga je potrebno v uradni zapisnik. Pri tem morata sodnika upoštevati posebne predpise 

(odstopanja) glede na vrsto tekmovanja. 

d) Igralec BELI 11 se sme nadomestiti, vendar igralec, ki ga nadomešča, ne sme nositi 

številke 11. 

 
 

4.2) Moštvo ČRNIH ima samo 5 igralcev na igrišču. Vratar ob začetku igre ni prisoten. Vodja 

moštva ČRNIH določi igralca ČRNI 5 za vratarja: 

a) Igralec ČRNI 5 lahko igra vedno kot igralec na igrišču, če se pravilno menja. 

b) Igralec ČRNI 5 ne sme več igrati kot igralec na igrišču. 

c) Igralec ČRNI 5 lahko igra kot igralec na igrišču, če se s tem strinjajo uradne osebe moštva 

BELIH. 

d) Igralec ČRNI 5 lahko igra kot igralec na igrišču takoj, ko je prisoten predvideni vratar. 
 

 
4.3) Predsednik rokometnega društva moštva BELIH se po pričetku igre usede na klop za rezervne 

igralce in uradne osebe poleg 2 uradnih oseb, trenerja in maserja: 

a) Rezervni vratar mora stati za klopjo. 

b) Predsednik društva mora zapustiti klop za igralce in uradne osebe. 

c) Ena uradna oseba mora zapustiti klop za igralce in uradne osebe. 

d) Oseba, ki ni vnesena v uradni zapisnik, mora zapustiti klop za igralce in uradne osebe. 

e) Progresivna kazen za vodjo moštva BELIH. 
 
 

4.4) Kolikšno je minimalno število igralcev, ki morajo biti ob začetku igre na igrišču in vpisani v 

uradni zapisnik? 

a) 5 igralcev, 

b) 4 igralci na igrišču in vratar, 

c) 5 igralcev na igrišču in vratar, 

d) 6 igralcev na igrišču. 
 
 

4.5) Kateri igralec ima pravico igrati? 

a) Igralec, ki je prisoten ob pričetku igre in je vpisan v uradni zapisnik. 

b) Igralec, ki ob pričetku igre ni prisoten, a je vpisan v uradni zapisnik. 

c) Igralec, ki je prisoten ob pričetku igre, a ni vpisan v uradni zapisnik. 

d) Igralec, ki je dobil dovoljenje od časomerilca, a ni vpisan v uradni zapisnik. 



Stran | 18   

4.6) Ob pričetku igre je prisotnih samo 6 igralcev moštva BELIH. Neposredno po pričetku igre se 

pojavijo še manjkajoči igralci moštva BELIH. Igralec BELI 7 se obleče v dres in priteče 

neposredno na igrišče preko črte prostora za menjave. BELI 7 ni vpisan v uradni zapisnik. 

Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

b) Izključitev igralca BELI 7 za 2 minuti, vpis igralca v uradni zapisnik. 

c) Igralec BELI 7 se vpiše v uradni zapisnik, v kolikor to dovoljujejo pravila odgovorne 

organizacije. 

d) Progresivna kazen za vodjo moštva BELIH. 
 

 
4.7) Sodnika sta dosodila prosti met za moštvo BELIH na črti prostih metov moštva ČRNIH. 

Časomerilec zažvižga in takoj ustavi javno merilno napravo. Sodnika preverita pri časomerilcu 

vzrok za njegovo posredovanje. Seznani ju, da je igralec BELI 9 storil napačno menjavo. Pravilna 

odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH na črti prostih metov moštva ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH na črti prostih metov moštva ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH ob prostoru za menjave moštva BELIH. 

d) Izključitev igralca BELI 9 za 2 minuti. 
 
 

4.8) Igralec ČRNI 14 ob prekinitvi igre pravilno vstopi na igrišče. Kljub temu časomerilec zažvižga. 

ČRNI 14 ni vpisan v uradni zapisnik. Vpogled v uradni zapisnik pokaže, da je igralec v uradnem 

zapisniku vpisan s številko 18. Pravilna odločitev? 

a) Progresivna kazen za vodjo moštva ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH pri zapisniški mizi. 

c) Pravilna ureditev številk v uradnem zapisniku. 

d) Igra se nadaljuje z metom, ki ustreza igralni situaciji pred prekinitvijo, opomba v uradnem 

zapisniku. 

 
 

4.9) Kdaj je dovoljeno vstopiti na igrišče »dvema osebama«? 

a) Med prekinitvijo igralnega časa (time-out). 

b) Med prekinitvijo igralnega časa (time-out) in z dovoljenjem sodnika. 

c) Ob poškodbi igralca. 

d) Ob dovoljenju časomerilca. 
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4.10) Sodnik zažvižga in pokaže prekinitev igralnega časa (time-out) zaradi tretje izključitve igralca 

BELI 2. Ko pokaže sodnik zapisnikarju/časomerilcu diskvalifikacijo, priteče vodja moštva BELIH 

na igrišče, da bi ugovarjal sodnikovi odločitvi. Uradna oseba B moštva BELIH je bila pred tem 

že opomnjena. Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija za vodjo moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči karton) in zmanjšanje moštva 

BELIH z dodatnim igralcem na igrišču za 2 minuti. 

b) Osebni opomin za vodjo moštva BELIH. 

c) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za vodjo moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

d) Izključitev vodje moštva BELIH za 2 minuti. 

e) Zmanjšanje moštva BELIH z dodatnim igralcem na igrišču za 2 minuti. 
 

 
4.11) Med prekinitvijo igralnega časa zaradi poškodbe enega izmed igralcev vstopi na igrišče 

dodatni igralec BELI 2, ne da bi to dovolil sodnik. Pravilna odločitev? 

a) Opomin igralcu BELI 2. 

b) Progresivna kazen za vodjo moštva BELIH. 

c) Diskvalifikacija igralca BELI 2 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Izključitev igralca BELI 2 za 2 minuti in zmanjšanje moštva BELIH z 1 igralcem na igrišču za 

2 minuti. 

 

 
4.12) Zaradi poškodbe igralca BELI 5, sodnik v polju prekine igralni čas (time-out) in dovoli dvema 

osebama moštva BELIH vstopiti na igrišče. Da bi dal navodila svojemu vratarju vstopi na 

igrišče tudi uradna oseba B moštva ČRNIH. Pravilna odločitev? 

a) Nič, sodniški znak za dovoljenje za vstop na igrišče velja za vse igralce in uradne osebe obeh 

moštev. 

b) Vse štiri uradne osebe moštva ČRNIH dobijo opomin, če se primer ponovi, se jih 

diskvalificira. 

c) Vodja moštva ČRNIH dobi opomin. 

d) Progresivna kazen za uradno osebo B moštva ČRNIH. 

e) Igralec BELI 5 mora po prejeti zdravstveni oskrbi na igrišču, le-tega takoj zapustiti. Vrne se 

lahko po preteku tretjega napada svojega moštva. 

 
 

4.13) Vratar BELI 16 je poškodovan. Nadomesti ga igralec BELI 5, ki zamenja svoj dres. Po 

20 minutah je BELI 16 znova sposoben igrati in trener zamenja igralca BELI 5 z BELI 16. BELI 5 

ponovno postane igralec v polju (časomerilcu/zapisnikarju tega ne najavijo). Pravilna 

odločitev? 

a) Nič, ker je to dovoljeno. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti. 

d) Diskvalifikacija igralca BELI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
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4.14) Igralec BELI 4 izstopi iz igrišča izven prostora za menjave. Ko prestopi vzdolžno črto igrišča, 

vendar še preden pride v svoj prostor za menjave, soigralec BELI 11 pravilno vstopi na igrišče. 

Časomerilec zažvižga. Pravilne odločitve so. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH, na mestu, kjer je igralec BELI 4 zapustil igrišče. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH na črti prostora za menjave moštva BELIH. 

c) Izključitev igralca BELI 4 za 2 minuti. 

d) Izključitev igralca BELI 11 za 2 minuti. 

e) Izključitev igralca BELI 4 in BELI 11 za 2 minuti. 
 

4.15) Igralec ČRNI 3 naredi prvo napačno menjavo svojega moštva med prekinitvijo igralnega časa. 

Pred tem je bil dosojen prosti met za moštvo ČRNIH. Igralec ČRNI 3 pred tem ni bil opomnjen, 

niti izključen za 2 minuti. Pravilne odločitve so. Pravilna odločitev? 

a) Opomin igralcu ČRNI 3. 

b) Izključitev igralca ČRNI 3 za 2 minuti. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
 

 
4.16) Ko sodnika pokažeta 7-metrovko za moštvo BELIH, igralec BELI 27, ki je bil določen za izvajalca 

7-metrovke, napačno menja. Pravilne odločitve so. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

d) Izključitev igralca BELI 27 za 2 minuti. 
 
 

4.17) Moštvo BELIH je doseglo zadetek, ki sta ga sodnika priznala. V igro vstopi igralec ČRNI 10, 

preden je soigralec ČRNI 6 zapustil igrišče, sodnik pa še ni zažvižgal začetnega meta. 

Pravilna odločitev? 

a) Začetni met za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Izključitev igralca ČRNI 10 za 2 minuti. 

d) Izključitev igralca ČRNI 6 za 2 minuti. 

 
4.18) Na začetku igre je prisotnih le 12 igralcev moštva BELIH, manjkata oba vratarja. Moštvo BELIH 

zato prične igro z enim od dvanajstih igralcev kot vratarjem. Katere od naslednjih možnosti so 

pravilne: 

a) Igralec, ki prične igro kot vratar, mora biti v uradnem zapisniku vpisan s številkami 

1, 12 ali 16. 

b) Igralec, ki prične igro kot vratar, lahko pozneje igra kot igralec v polju. 

c) Pozneje prispela vratarja moštva A morata biti v uradnem zapisniku vpisana s številkami 

1, 12 ali 16. 

d) Eden izmed pozneje prispelih vratarjev moštva A lahko igra le še kot igralec na igrišču. 
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4.19) Med prekinitvijo igralnega časa naredi igralec BELIH 5 prvo napačno menjavo svojega moštva. 

Moštvo BELIH je imelo ob prekinitvi igralnega časa žogo. Pravilna odločitev? 

a) Nič, brez kazni. 

b) Opomin igralcu BELI 5. 

c) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

e) V nadaljevanju igre ima žogo moštvo BELIH. 
 
 

4.20) Vratar BELI 3 želi izvesti 7-metrovko. Da bi branil prazna vrata, vstopi na igrišče še igralec BELI 

15 v dresu za vratarje, ki se je zamenjal z enim izmed igralcev na igrišču. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca BELI 3 za 2 minuti. 

b) Izključitev igralca BELI 15 za 2 minuti. 

c) Nič, brez kazni. 

d) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

e) Prosti met za moštvo ČRNIH pri črti prostora za menjave moštva BELIH. 
 
 

4.21) Pri protinapadu igralcev moštva BELIH, ki imajo jasno priložnost doseči zadetek, igralec ČRNI 3 

napačno menja. Zapisnikar/časomerilec ne reagira, sodnik v polju napako zazna. Pravilna 

odločitev? 

a) Takojšnja izključitev igralca ČRNI 3 za 2 minuti in prosti met za moštvo BELIH. 

b) Takojšnja izključitev igralca ČRNI 3 za 2 minuti in 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Počakati na izid jasne priložnosti za zadetek, nato izključitev igralca ČRNI 3 za 2 minuti in 

prosti met za moštvo BELIH. 

d) Počakati na izid jasne priložnosti za zadetek, nato izključitev igralca ČRNI 3 za 2 minuti in 

met, ki ustreza situaciji v igri. 

 

 
4.22) Vratar moštva BELI 1 ubrani met na vrata, žoga se kotali proti vzdolžni črti mimo klopi za 

igralce in uradne osebe moštva BELIH. Igralec BELI 5, ki sedi na klopi, s stopalom ustavi žogo 

na igrišču tako, da jo lahko soigralec BELI 4 pobere še preden preide vzdolžno črto. Pravilna 

odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

c) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti. 

d) Diskvalifikacija igralca BELI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

e) Zmanjšanje moštva BELIH z 1 igralcem za 2 minuti. 



Stran | 22   

4.23) 30 sekund pred potekom časa izključitve vstopi igralec BELI 3 na igrišče, ne da bi vplival na  igro. 

Žogo ima moštvo BELIH. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Izključitev igralca BELI 3 za 2 minuti in moštvo BELIH se še dodatno zmanjša z 1 igralcem na 
igrišču za 30 sekund. 

d) 30 sekund kazni za igralca BELI 3 in moštvo BELIH se še dodatno zmanjša z 1 igralcem na igrišču 
za 2 minuti. 

e) Diskvalifikacija igralca BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči karton) in moštvo BELIH se dodatno 
zmanjša z 1 igralcem na igrišču za 30 sekund. 

 
 

4.24) Igralec BELI 5 je izključen. Ko preteče 1 minuta in 45 sekund izključitve, ga pošlje uradna 

oseba A na igrišče. Pravilna odločitev? 

a) Ponovna izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti in moštvo BELIH je zmanjšano z 1 igralcem na 
igrišču za 2 minuti in 15 sekund. 

b) Diskvalifikacija igralca BELI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton) in zmanjšanje moštva BELIH z 

2 igralcema za 15 sekund in z 1 igralcem za 1 minuto in 45 sekund. 

c) Ponovna izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti in zmanjšanje moštva BELIH z 2 igralcema 

na igrišču za 15 sekund in 1 igralcem  za 1 minuto in 45 sekund. 

 

 
4.25) Po preteku 2 minuti kazni želi vratar moštva ČRNI 1 dopolniti svoje moštvo, ki je v 

obrambi. Vstopi na igrišče in kot šesti igralec moštva ČRNIH zavzame obrambni položaj v 

dresu za vratarja. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) Izključitev vratarja ČRNI 1 za 2 minuti. 
 
 

4.26) Kaj mora igralec storiti, če krvavi na igrišču? 

a) Igralec mora takoj in prostovoljno zapustiti igrišče. 

b) Igralec lahko do naslednje prekinitve igre ostane na igrišču. 

c) Igralec, ki nadomesti krvavečega igralca, lahko vstopi na igrišče izven prostora za menjave. 

d) Igralec se ne sme vrniti na igrišče do naslednje prekinitve igre. 

e) Igralec, ki ne zapusti igrišča kljub zahtevi sodnikov, se kaznuje zaradi nešportnega 

obnašanja. 
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4.27) Igralec BELI 5 je sam pred vratarjem moštva ČRNI 1 in ima jasno priložnost doseči zadetek. V 

trenutku, ko igralec BELI 5 vrže žogo na vrata, časomerilec zažvižga zaradi napačne menjave 

igralca ČRNI 11, saj ta vstopi v igrišče, preden ga je zapustil igralec ČRNI 9. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca ČRNI 11 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija s pisnim poročilom igralca ČRNI 11 (sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

 

 

4.28) Vratar ČRNI 1 ubrani met na vrata in takoj poda žogo soigralcu ČRNI 4. Nato gre proti vzdolžni 

črti igrišča v bližini prostora za menjave svojega moštva in prestopi vzdolžno črto igrišča, vzame 

brisačo in spije požirek vode. Vratarja ČRNI 1 ni zamenjal drugi vratar. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre, to je dovoljeno. 

b) Izključitev vratarja ČRNI 1 za 2 minuti zaradi napačne menjave. 

c) Prosti met za moštvo belih ob prostoru za menjave moštva ČRNIH. 

 
4.29) Uradna oseba A moštva ČRNIH je bila pravkar opomnjena. Pri naslednji sodnikovi odločitvi 

priteče uradna oseba D tega moštva več metrov na igrišče, brez dovoljenja sodnikov. 

Pravilna odločitev? 

a) Brez kazni. 

b) Opomin uradni osebi D iz moštva ČRNIH. 

c) Izključitev uradne osebe D iz moštva ČRNIH za 2 minuti. 

d) Diskvalifikacija uradne osebe D moštva ČRNIH (sodnika pokažeta rdeč karton). 
 
 

4.30) Prekinitev igralnega časa zaradi poškodbe igralca BELI 6, igralec moštva črnih za prekršek, ki je 

vodil do poškodbe ni bil progresivno kaznovan. Sodnika sta dovolila vstop na igrišče dvema 

osebama moštva BELIH, da pomagata poškodovanemu igralcu. Uradna oseba C pomaga igralcu 

BELI 6, uradna oseba A pa sledi igralcu ČRNI 5, ki je po njegovem mnenju poškodbo povzročil, 

do prostora za menjave moštva ČRNIH, kjer ga s pestjo udari v obraz. Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija s pisnim poročilom uradne osebe A moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči in 

modri karton), moštvo BELIH se zmanjšanja z 1 igralcem na igrišču za 2 minuti. 

b) Igra se nadaljuje po žvižgu z metom, ki ustreza igralni situaciji. 

c) Izključitev uradne osebe A moštva BELIH za 2 minuti, moštvo BELIH se zmanjšanja z 1 igralcem 
na igrišču za 2 minuti. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
e) Diskvalifikacija brez pisnega poročila uradne osebe A moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči 

karton), moštvo BELIH se zmanjšanja z 1 igralcem na igrišču za 2 minuti.  

f) Igralec BELI 6 mora po prejeti zdravstveni oskrbi na igrišču, le-tega takoj zapustiti. Vrne se 

lahko po preteku tretjega napada svojega moštva. 
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4.31) Takoj, ko moštvo ČRNIH izvede začetni met, sodnika ugotovita, da se na klopi za igralce in 

uradne osebe moštva ČRNIH nahaja oseba, ki ni vpisana v uradni zapisnik. Sodnika ugotovita, 

da je ta oseba predstavnik odbora rokometnega društva. V uradnem zapisniku so že vpisane 

štiri uradne osebe moštva ČRNIH. Pravilna odločitev? 

a) Oseba mora zapustiti klop za igralce in uradne osebe. 

b) Progresivna kazen za vodjo moštva ČRNIH. 

c) Dodatna uradna oseba mora zapustiti klop za igralce in uradne osebe. 

d) Igra se nadaljuje s prostim metom za moštvo BELIH. 
 

4.32) Katere izmed naslednjih trditev v zvezi s športno opremo so pravilne? 

a) Vsi igralci, ki igrajo kot vratarji, morajo nositi drese enake barve. 

b) Igralci morajo imeti najmanj 20 cm visoke številke na prsih in na hrbtu. 

c) Vratarji smejo nositi ščitnik za glavo, če je narejen iz mehkega materiala. 

d) Igralci, vključno z vratarji, smejo nositi dres s številkami od 1 do 100. 

 
4.33) Igralec BELI 10 je izključen prvič za 2 minuti (čas izključitve prične teči pri 21:00). Ko se je igra 

nadaljevala, tako odločno protestira, da sodnika pri 21:30 igro prekineta, zaustavita igralni čas 

(time-out) in igralca BELI 10 ponovno izključita za 2 minuti. Kakšne so posledice za moštvo 

BELIH? 

a) Izključitev igralca BELI 10 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija igralca BELI 10. 

c) Moštvo BELIH se zmanjša z 1 igralcem na igrišču do 25:00. 

d) Moštvo BELIH se zmanjša z 2 igralcema na igrišču do 23:00 in nato z 1 igralcem na igrišču 

do 23:30. 

 
4.34) V katerih naslednjih primerih se vodji moštva dosodi osebna kazen? 

a) Če igralec njegovega moštva zapusti klop za igralce in uradne osebe brez najave 

zapisnikarju/časomerilcu. 

b) Če je na začetku igre v prostoru za menjave oseba, ki ni vpisana v uradni zapisnik. 

c) Če vstopi na igrišče dodatni igralec. 

d) Če vstopi na igrišče igralec, ki nima pravice igrati. 

e) Če je po začetku igre opažena uporaba nepravilne športne opreme. 

f) V primeru kršitev pravil v prostoru za menjave, ko ni mogoče opredeliti kdo jih je povzročil. 

 
4.35) Zaradi poškodbe igralca moštva BELIH na igrišču sodnika dovolita vstop na igrišče ob 

prekinitvi igralnega časa in znaku za dovoljenje za vstop na igrišče. Komu je dovoljeno vstopiti 

na igrišče? 

a) Dvema uradnima osebama moštva BELIH, nikomur drugemu. 

b) Dvema uradnima osebama moštva BELIH in moštva ČRNIH. 

c) Dvema (uradnima osebama ali igralcema) moštva BELIH. 

d) Dvema (uradnima osebama ali igralcema) moštva BELIH in moštva ČRNIH. 

e) Zdravniku moštva BELIH, če ni eden izmed štirih uradnih oseb moštva BELIH na tekmi. 
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4.36) Uradna oseba C iz moštva BELIH je že opomnjena zaradi ugovarjanja. Kasneje vstopi na igrišče 

uradna oseba B moštva BELIH brez dovoljenja sodnikov, vendar se ne obnaša nešportno. 

Pravilna odločitev? 

a) Opomin za uradno osebo B moštva BELIH. 

b) Izključitev uradne osebe B moštva BELIH za 2 minuti, uradna oseba mora zapustiti klop 

za igralce in uradne osebe za 2 minuti. 

c) Diskvalifikacija za uradno osebo B moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči karton), 

moštvo BELIH se zmanjša z 1 igralcem na igrišču za 2 minuti. 

d) Izključitev za uradno osebo B moštva BELIH za 2 minuti, moštvo BELIH se zmanjša z 1 igralcem 
na igrišču za 2 minuti. Uradna oseba B lahko ostane v prostoru za menjave. 

 
 

4.37) Katera izmed naštetih ravnanj ob poškodbi igralca in prekinjenem igralnem času NISO 

dovoljena, ko sta sodnika dovolila vstop na igrišče dvema osebama moštva BELIH? 

a) Da se igralci moštva ČRNIH zadržujejo v bližini vzdolžne črte igrišča in sprejemajo navodila 

trenerja, 

b) da igralci moštva BELIH vstopajo na in iz igrišča izven prostora za menjave, 

c) da ena od uradnih oseb moštva BELIH, ki je na igrišču, odide daleč proč od poškodovanega 

igralca, da bi dala navodila igralcem svojega moštva. 

 
 

4.38) Vratar BELI 1 ubrani met, žoga se kotali proti vzdolžni črti mimo klopi za igralce in uradne 

osebe moštva BELIH. Igralec BELI 5, ki sedi na klopi, s stopalom ustavi žogo na igrišču tako, da 

jo lahko soigralec BELI 4 pobere še preden preide vzdolžno črto. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH 

b) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti 

c) Diskvalifikacija igralca BELI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton) 

d) Moštvo BELIH se zmanjša z 1 igralcem na igrišču za 2 minuti. 

e) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

f) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 5 (sodnika pokažeta rdeči in modri karton) 
 
 

4.39) V 29:00 minuti prvega polčasa je igralec BELI 5 izključen za 2 minuti. Po odmoru sodnik v polju 

zažvižga začetek drugega polčasa. 3 sekunde po sodnikovem žvižgu, zažvižga časomerilec, ki 

sodnika seznani, da ima moštvo BELIH sedem igralcev na igrišču. Pravilna odločitev? 

a) 1 od igralcev moštva BELIH, ki so na igrišču mora tega zapustiti, brez dodatne kazni. 

b) 2 minutna izključitev za dodatnega igralca moštva BELIH. 

c) Moštvo BELIH bo zmanjšano z 2 igralcema za 57 sekund in z 1 igralcem za 1 minuto in 3 

sekunde. 
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4.40) Časomerilec v 43:27 minuti, po zadetku igralca BELI 15 in po izvedenem začetnem metu 

moštva ČRNIH, prekine igralni čas. Sodnika seznani, da igralec BELI 15 ni vpisan v uradni 

zapisnik, v katerem je že vpisanih 14 igralcev. Sodnika ugotovita, da je igralec BELI 11 vpisan 

v uradnem zapisniku, vendar ni prisoten. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek ne velja. 

b) Zadetek velja. 

c) Igralca BELI 11 se odstrani iz uradnega zapisnika in se vpiše igralca BELI 15, v kolikor je to v 
skladu s propozicijami določene zveze. 

d) Igralcu BELI 15 ni dovoljeno igrati in mora zapustiti igrišče. 

e) Progresivna kazen za vodjo moštva BELIH. 

f) Pisno poročilo. 
 
 

4.41) Vratar BELI 12 obleži na tleh zaradi poškodbe kolena potem, ko je ubranil met moštva ČRNIH. 
Pravilna odločitev? 

a) Vratar BELI 12 lahko nadaljuje z igro po zdravstveni oskrbi. 

b) Na igrišče lahko vstopita dve osebi moštva BELIH, ki oskrbita poškodbo vratarja, z 

dovoljenjem sodnika in pokazanem znaku št. 15 in 16. 

c) Na igrišče lahko vstopi samo ena oseba moštva BELIH, ki oskrbi poškodbo vratarja, z 

dovoljenjem sodnika in pokazanem znaku št. 15 in 16. 

d) Igralec BELI 12 mora po prejeti zdravstveni oskrbi na igrišču, le-tega takoj zapustiti. Vrne se 

lahko po preteku tretjega napada svojega moštva. 

e) Igralec BELI 12 lahko, ne glede na število izvedenih napadov, ponovno vstopi na igrišče, ko 

se igra nadaljuje po končanem polčasu. 

f) V kolikor uradne osebe odklonijo oskrbo igralca BELI 12, se vodjo moštva progresivno 

kaznuje. 

 
 

4.42) Vratar ubrani met moštva ČRNIH. Pri tem se z glavo udari ob vratnico in potrebuje 

zdravstveno pomoč. Pravilna odločitev? 

a) Vratar BELI 1 lahko nadaljuje z igro po zdravstveni oskrbi, saj je prekinitev povzročila 

poškodba glave. 

b) Vratar BELI 1 mora po prejeti zdravstveni oskrbi na igrišču, le-tega takoj zapustiti. Vrne se 

lahko po preteku tretjega napada svojega moštva. 
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4.43) Igralca BELI 7 zdravstveno oskrbijo na igrišču. Sedaj sedi na klopi v prostoru za menjave. Med 

prvim napadom moštva BELIH v nadaljevanju igre, igralec ČRNI 2 prestreže žogo in sam steče 

v protinapad, kjer ga v vratih pričaka vratar BELI 12. Preden lahko igralec ČRNI 2 izvede met, 

igralec BELI 7 vstopi na igrišče kot zamenjava za igralca BELI 9. Pravilna odločitev? 

a) Časomerilec počaka na rezultat izvedenega meta preden prekine igralni čas zaradi napačne 

menjave moštva BELIH. 

b) Časomerilec takoj prekine igralni čas zaradi napačne menjave moštva BELIH. 

c) Time-out. 

d) Izključitev igralca BELI 7 za 2 minuti. 

e) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

f) Igra se nadaljuje z metom, ki ustreza igralni situaciji pred prekinitvijo. 

g) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

h) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

i) Igralec BELI 7 lahko ponovno vstopi na igrišče po preteku kazni 2 minut, ne glede na število 

izvedenih napadov svojega moštva. 

 

 
4.44) Po zdravstveni oskrbi na igrišču, igralec ČRNI 11 sedi na klopi in se pritožuje nad  sodniško 

odločitvijo, zato ga sodnika izključita. Po drugem izvedenem napadu svojega moštva in po 

prestani kazni 2 minut, igralec ČRNI 11 ponovno vstopi v igrišče. Pravilna odločitev? 

a) Time-out. 

b) Izključitev igralca ČRNI 11 za 2 minuti. 

c) Igra se nadaljuje. 

d) Prosti met za moštvo BELIH. 
 
 

4.45) Igralec ČRNI 10 sprejme žogo na črti prostih metov. Ravno ko ulovi žogo, ga na tla podre 

igralec BELI 3, pri tem pa nesrečno pade in si poškoduje komolec ter potrebuje zdravstveno 

oskrbo na igrišču. Pravilna odločitev? 

a) Opomin za igralca BELI 3. 

b) Izključitev igralca BELI 3 za 2 minuti. 

c) Na igrišče lahko vstopita dve osebi moštva ČRNIH, ki oskrbita poškodbo igralca, z 

dovoljenjem sodnika in pokazanem znaku št. 15 in 16. 

d) Igralec ČRNI 10 lahko nadaljuje z igro po zdravstveni oskrbi na igrišču. 

e) Igralec ČRNI 10 mora po prejeti zdravstveni oskrbi na igrišču, le-tega takoj zapustiti. Vrne se 

lahko po preteku tretjega napada svojega moštva. 

f) Time-out. 
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4.46)  Igralec ČRNI 10 sprejme podano žogo igralca ČRNI 9 v protinapadu. Ravno po izvedeni podaji, 

igralca ČRNI 9 podre na tla igralec BELI 11. Takoj po sprejemu žoge, igralec ČRNI 10 pade in 

obleži na tleh. Pravilna odločitev? 

a) Opomin igralcu BELI 11. 

b) Izključitev igralca BELI 11 za 2 minuti. 

c) Na igrišče lahko vstopita dve osebi moštva ČRNIH, ki oskrbita poškodbo igralca, z 

dovoljenjem sodnika in pokazanem znaku št. 15 in 16. 

d) Igralec ČRNI 10 lahko nadaljuje z igro po zdravstveni oskrbi na igrišču. 

e) Igralec ČRNI 10 mora po prejeti zdravstveni oskrbi na igrišču, le-tega takoj zapustiti. Vrne se 

lahko po preteku tretjega napada svojega moštva. 

f) Time-out. 
 

4.47) 3 minute pred koncem igre je rezultat 21:21. Igralec ČRNI 2, ki je najboljši strelec svojega 

moštva, si nesrečno zvije gleženj in obleži na igrišču. Eden izmed sodnikov vpraša 

poškodovanega igralca, če potrebuje zdravstveno oskrbo na igrišču. Ker igralec ČRNI 2 ne 

odgovori in še vedno leži na tleh, sodnika prekineta igro in z znakoma št. 15 in 16 dovolita vstop 

na igrišče dvema osebama moštva ČRNIH, da bi zdravstveno oskrbela poškodovanega igralca. 

Moštvo ČRNIH odkloni vstop na igrišče in še preden sodnik ukrepa, igralec ČRNI 2 vstane in je 

pripravljen za nadaljevanje igre. Pravilna odločitev? 

a) Igralec ČRNI 2 lahko nadaljuje z igro. 

b) Igralec ČRNI 2 mora zapustiti igrišče. Vrne se lahko po preteku tretjega napada svojega 

moštva. 

c) Progresivna kazen za vodjo moštva ČRNIH. 
 
 

4.48) 30 sekund pred koncem prvega polčasa, igralca BELI 5 zdravstveno oskrbijo na igrišču. Igralec 

zapusti igrišče in se lahko ponovno vrne po pretečenem tretjem napadu svojega moštva. Po 

preteku 1 minute v drugem polčasu, igralec BELI 5 pravilno menja z igralcem BELI 4 in vstopi na 

igrišče. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre. 

b) Izključitev za 2 minuti zaradi napačne menjave igralca BELI 5 (prehiter  vstop igralca na igrišče, 

po prejeti zdravstveni oskrbi). 

c) Time-out. 
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4.49) Igralca BELI 4 in ČRNI 5 po trku poškodovana obležita na tleh. Sodnika prekineta igro in z 

znakoma št. 15 in 16 dovolita vstop na igrišče dvema osebama obeh moštev, da bi zdravstveno 

oskrbele poškodovana. Še preden osebe vstopijo na igrišče, igralec ČRNI 5 vstane in je 

pripravljen za nadaljevanje igre. Igralca BELI 4 zdravstveno oskrbijo na igrišču in je po 

20 sekundah tudi pripravljen za nadaljevanje igre. Pravilna odločitev? 

a) Igralec BELI 4 mora po prejeti zdravstveni oskrbi na igrišču, le-tega takoj zapustiti. Vrne se 

lahko po preteku tretjega napada svojega moštva. 

b) Igralca ČRNI 5 niso zdravstveno oskrbeli na igrišču, zato lahko nadaljuje z igro. 

c) Igralec ČRNI 5 mora zapustiti igrišče. Vrne se lahko po preteku tretjega napada svojega 

moštva. 

 
 

4.50) Igralec BELI 2 je poškodovan in potrebuje zdravstveno oskrbo na igrišču. Prvi polčas se konča 

ravno po enem izvedenem napadu njegovega moštva. Ko sodnik zažvižga za nadaljevanje igre 

v drugem polčasu, je na igrišču v napadu prisoten tudi igralec BELI 2. Pravilna odločitev? 

a) Časomerilec takoj prekine igro in o tem obvesti sodnika. 

b) Izključitev igralca BELI 2 za 2 minuti. 

c) Nadaljevanje igre. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH pri prostoru za menjave. 

e) Igralec BELI 2 mora zapustiti igrišče in ni izključen. V nadaljevanju igre ima žogo moštvo 

BELIH zaradi napačne odločitve časomerilca/delegata. 

 

 
4.51) Igralca BELI 4 zdravstveno oskrbijo na igrišču in mora zapustiti igrišče. Vrne se lahko po 

preteku tretjega napada svojega moštva. Po izvedenem drugem napadu, uradna oseba A 

moštva BELIH zahteva od igralca BELI 4, da vstopi na igrišče zaradi taktične naloge v obrambi. 

Igralec BELI 4 vstopi na igrišče kot zamenjava igralca BELI 6. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre, igralec BELI 4 lahko nadaljuje z igro v obrambi. 

b) Opomin igralcu BELI 4 zaradi prehitrega vstopa na igrišče. 

c) Izključitev igralca BELI 4 za 2 minuti zaradi napačne menjave. 
 

 
4.52) Igralec BELI 11 zdrsne z igrišča in konča zunaj igrišča, v prostoru za menjave. Pri tem se z glavo 

udari ob oglasni pano. Sodnik takoj prekine igro in zahteva zdravstveno oskrbo za 

poškodovanega igralca. Po 20 sekundah je igralec pripravljen za nadaljevanje igre. Pravilna 
odločitev? 

a) Igralec BELI 11 lahko nadaljuje z igro, ker so ga zdravstveno oskrbeli zunaj igrišča. 

b) Igralec BELI 11 mora zapustiti igrišče. Vrne se lahko po preteku tretjega napada svojega 

moštva. 
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4.53) Po preteku 1 minute igre, se medsebojno prerivata igralca ČRNI 3 in BELI 6. Igralec ČRNI 3 

poškodovan obleži na igrišču. Sodnika ustno opozorita igralca BELI 6 in pokličeta 2 osebi 

moštva ČRNIH. Po zdravstveni oskrbi na igrišču je igralec ČRNI 3 pripravljen za nadaljevanje 

igre. Pravilna odločitev? 

a) Igralec ČRNI 3 lahko nadaljuje z igro. 

b) Igralec ČRNI 3 mora zapustiti igrišče. Vrne se lahko po preteku tretjega napada svojega 

moštva. 

 
 

4.54) Moštvo ČRNIH je v protinapadu. Igralca ČRNI 2, ki vodi žogo, s porivanjem ustavlja igralec 

BELI 10. Kljub izgubi ravnotežja uspe podati žogo igralcu ČRNI 4, ki doseže zadetek. Zatem se 

igralec ČRNI 4 poškoduje (zvin gležnja). Sodnika igro prekineta, izključita igralca BELI 10 ter z 

znakoma št. 15 in 16 dovolita vstop na igrišče dvema osebama moštva ČRNIH, da zdravstveno 

oskrbita igralca ČRNI 4. Po 30 sekundah oskrbi je igralec ČRNI 4 pripravljen za nadaljevanje igre. 

Pravilna odločitev? 

a) Igralec ČRNI 4 lahko nadaljuje z igro. 

b) Igralec ČRNI 4 mora zapustiti igrišče. Vrne se lahko po preteku tretjega napada svojega 

moštva. 

 
 

4.55) Igralec BELI 11 izvede met na vrata, pri tem pa z žogo nesrečno zadane igralca ČRNI 2 v obraz, 

ki potrebuje zdravstveno oskrbo na igrišču. Po 20 sekundni oskrbi je igralec ČRNI 2 pripravljen 

za nadaljevanje igre. Pravilna odločitev? 

a) Igralec ČRNI 2 lahko nadaljuje z igro po zdravstveni oskrbi, saj je prekinitev povzročila 

žoga, ki je bila vržena v obraz. 

b) Igralec ČRNI 2 mora zapustiti igrišče. Vrne se lahko po preteku tretjega napada svojega 

moštva. 

 

 
4.56) Krožni igralec ČRNI 2 po izvedenem metu na vrata poškodovan obleži in zahteva zdravstveno 

oskrbo zaradi poškodbe noge. Moštvo BELIH je medtem ravno pričelo s protinapadom. 

Pravilna odločitev? 

a) Sodnika takoj prekineta igro in z znakoma št. 15 in 16 dovolita zdravstveno oskrbo 

poškodovanega. 

b) Nadaljevanje igre do izvedenega protinapada moštva BELIH, nato prekinitev zaradi 

zdravstvene oskrbe poškodovanega. 
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4.57) Igralec BELI 2 se ogreva brez ščitnika za komolec. Po 5 minut igre ima žogo moštvo BELIH. Igralec 

nato vstopi na igrišče s pravilno izvedeno menjavo. Sodnika opazita, da nosi ščitnik komolca z 

neustrezno zaščitenimi trdimi deli. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre, uporaba ščitnika komolca z neustrezno zaščitenimi trdimi deli je 

dovoljena. 

b) Sodnika prekineta igro, igralec BELI 2 mora zapustiti igrišče in lahko ponovno vstopi, ko 

odstrani ščitnik ali ustrezno zaščiti trde dele ščitnika. 

c) Progresivna kazen za igralca BELI 2. 

d) Progresivna kazen za vodjo moštva BELIH. 

e) Prosti met za moštvo BELIH. 

f) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

 

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 trenirko/dres. 
Pravilna odločitev? 

a) Time-out, igralec mora sleči rumeno markirno majico. 

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 BELI 11 v uradnem zapisniku ne obstaja. Izkaže se, 
da je uradna oseba A napačno vnesla igralca BELI 11 v uradni zapisnik saj ta nastopa 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). 
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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).  
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5. VRATAR 
 

5.1) Vratar moštva ČRNI 1 ubrani met na vrata in poda žogo v protinapad. Pri tem z levo nogo 

prestopi črto vratarjevega prostora. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Ponovitev vratarjevega meta z žvižgom. 
 
 

5.2) Vratar BELI 12 stoji izven svojega vratarjevega prostora na igrišču. Ko sprejema podano žogo 

od soigralca stopi z eno nogo nazaj v vratarjev prostor, z drugo nogo pa ostane na igrišču. 

Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

b) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Izključitev vratarja BELI 12 za 2 minuti. 
 
 

5.3) Vratar BELI 12 ubrani met in se vrže za žogo, ki se premika v smeri igrišča. Vratar BELI 12 žogo 

doseže, pri tem pa zdrsne preko črte vratarjevega prostora in poda žogo enemu izmed 

soigralcev. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

c) Vratarjev met za moštvo BELIH z žvižgom. 
 
 

5.4) Vratar moštva ČRNI 1 ubrani met na vrata. Žoga se kotali v smeri igrišča. Pri poskusu, da bi 

ustavil žogo, ki se kotali proti igrišču, jo pred igralcem BELI 15, ki stoji tik pred črto 

vratarjevega prostora, brcne preko prečne črte igrišča. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

d) Progresivna kazen za vratarja moštva ČRNI 1, ker je ogrožal igralca nasprotnega moštva. 
 
 

5.5) Vratar moštva BELI 12 žoge nima pod kontrolo. Žoga se v vratarjevem prostoru kotali v smeri 

vzdolžne črte. Vratar jo s stopalom usmeri preko prečne črte igrišča. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

d) Progresivna kazen za vratarja moštva BELIH. 
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5.6) Vratar moštva BELI 1 ubrani met na vrata. Žoga se odkotali v smeri proti igrišču, kjer je igralec 

ČRNI 6 pripravljen, da jo pobere. Vratarju uspe ustaviti žogo s stopalom, ko je ta na črti 

vratarjevega prostora. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH z žvižgom. 

b) Progresivna kazen za vratarja moštva BELI 1. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 
 

5.7) Igralec ČRNI 18 vrže žogo na vrata moštva BELIH. Žoga se odbije od obrambnega igralca BELI 7 

in potuje v smeri prečne črte igrišča znotraj vratarjevega prostora. Vratar BELI 1 skoči za žogo 

in jo uspe z nogo odbiti preko prečne črte igrišča. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Opomin vratarju BELI 1. 
 
 

5.8) Vratar ČRNI 12 skoči v svojem vratarjevem prostoru, da bi prestregel podajo igralca BELI 7. 

Vratar ČRNI 12 ujame žogo v zraku, za tem pa z eno nogo doskoči v svoj vratarjev prostor, z 

drugo pa na igrišče. Nato poda žogo soigralcu ČRNI 3. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka proti moštvu ČRNIH. 

b) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) Popravek položaja vratarja in vratarjev met za moštvo z žvižgom. 
 
 

5.9) Igralec BELI 9 poda žogo svojemu vratarju BELI 1, ki stoji na igrišču. Ker je igralec BELI 9 ob 

podaji pod pritiskom, vrže žogo previsoko, kar je razlog, da vratar BELI 1 stopi z eno nogo 

nazaj v svoj vratarjev prostor po tem, ko ujame žogo. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Time-out. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
 

 
5.10) Sodnika pokažeta prosti met pri vratarjevi črti moštva BELIH . Vratar BELI 1 stoji z eno nogo v 

svojem vratarjevem prostoru, z drugo pa na igrišču. Žogo poda soigralcu BELI 8, ki doseže 

zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo BELIH. 

b) Ponovitev prostega meta izven vratarjevega prostora moštva BELIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH na črti prostih metov moštva BELIH. 

d) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

e) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
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5.11) Sodnik dosodi korake igralcu ČRNI 21. Igralec ČRNI 21 položi žogo na črto vratarjevega 

prostora moštva BELIH. Vratar BELI 12 želi hitro izvesti prosti met, zato se z eno roko dotika 

tal v igrišču zunaj vratarjevega prostora, z nogo pa tal v vratarjevem prostoru. V tem položaju 

poda žogo soigralcu BELI 3, ki steče v protinapad in doseže zadetek za moštvo BELIH. Pravilna 

odločitev? 

a) Ponovitev prostega meta za moštvo BELIH z žvižgom. 

b) Zadetek za moštvo BELIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH zaradi napačno izvedenega prostega meta moštva BELIH. 

d) Time-out. 
 

 
5.12) Vratar ČRNI 1 zapusti vratarjev prostor. Skoči in v zraku ujame žogo, ki mu jo je podal 

soigralec. Z žogo v roki doskoči v svoj vratarjev prostor. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

e) Time-out. 
 

5.13) Žoga leži izven vratarjevega prostora moštva BELIH. Vratar BELI 1 stoji v vratarjevem prostoru 

in pobere žogo ter s tem prepreči, da bi to storil nasprotni igralec. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

c) Progresivna kazen za vratarja BELI 1. 

d) Brez posredovanja, ker je to dovoljeno. 
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6. VRATARJEV PROSTOR 
 

6.1) Žoga leži na črti vratarjevega prostora. Napadalec BELI 7 pobere žogo in jo hoče vreči v vrata. 

BELI 7 ima jasno priložnost doseči zadetek, ko je nepravilno zaustavljen. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

d) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 
 
 

6.2) Žoga se kotali v vratarjevem prostoru moštva BELIH. Igralec ČRNI 8 jo pobere in doseže 

zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

c) Zadetek. 

d) Začetni met. 
 
 

6.3) Igralec BELI 3 z obema nogama stoji na igrišču in ujame žogo, ki se odbije od vratarja. Ker ga 

igralec ČRNI 10 pri tem dovoljeno ovira, BELI 3 večkrat odbije žogo v vratarjevem prostoru 

svojega moštva. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

c) prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) prosti met za moštvo BELIH. 
 

 
6.4) Igralec BELI 7 stoji zunaj vratarjevega prostora moštva ČRNIH in ujame žogo, ki leti naravnost 

nad vratarjevim prostorom, ter doseže zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

d) Vratarjev met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 
 

 
6.5) Igralec BELI 8, ki ga nekaj nasprotnih igralcev pravilno ovira, namerno zakotali žogo v 

vratarjev prostor svojega moštva, kjer ta obleži. Vratar BELI 1 žoge ne pobere. Pravilna 

odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Vratarjev met za moštvo BELIH z žvižgom. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 



Stran | 37   

6.6) Igralec BELI 5 namerno poda žogo v vratarjev prostor svojega moštva. Žoga zadene vratnico in 

se odkotali v smeri igrišča. Vratar BELI 12 žogo pobere in poda soigralcu BELI 7, ki doseže 

zadetek. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

b) Zadetek. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Vratarjev met za moštvo BELIH. 
 

 
6.7) Moštvo ČRNIH doseže zadetek, nato namerava igralec BELI 10 izvesti začetni met. Ker ne najde 

prostega soigralca, preseneti vratarja BELI 12 s podajo nazaj, čeprav ta stoji v svojem 

vratarjevem prostoru. Vratar BELI 12 podano žogo ujame in jo poda soigralcu BELI 9. Pravilna 

odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Popravek položaja izvajalca BELI 10 in ponovitev začetnega meta. 
 

 
6.8) Obrambni igralec ČRNI 7 zazna, da lahko krožni napadalec BELI 9, ki stoji sam pred črto 

vratarjevega prostora, sprejme žogo. Da bi igralcu BELI 9 preprečil sprejem žoge, ga obide 

znotraj vratarjevega prostora (ponovljeni prekršek). V trenutku, ko je bila žoga podana igralcu 

BELI 9, je bil igralec ČRNI 7 že izven vratarjevega prostora. Igralec BELI 9 se obrne in se zaleti 

naravnost v tako postavljenega igralca ČRNI 7. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Progresivna kazen za igralca ČRNI 7. 
 

 
6.9) Žoga se od vratarja ČRNI 1 odbije proti napadalcu BELI 4, ki stoji tik pred črto vratarjevega 

prostora. Obrambni igralec ČRNI 2 stopi v svoj vratarjev prostor, da bi napadalcu moštva 

BELI 4, ki ima jasno priložnost doseči zadetek, preprečil sprejem žoge. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Progresivna kazen za igralca ČRNI 2. 

d) Diskvalifikacija igralca ČRNI 2 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
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6.10) Igralec BELI 10 poda žogo v smeri svojega vratarjevega prostora. Vratar BELI 1 skoči v svojem 

vratarjevem prostoru in v zraku ujame podano žogo. Za tem z žogo v roki doskoči izven 

svojega vratarjevega prostora. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 

 
6.11) Igralec BELI 11 poda žogo v smeri svojega vratarjevega prostora. Vratar BELI 1 skoči v svojem 

vratarjevem prostoru in v zraku ujame podano žogo. Za tem z žogo v roki z eno nogo pristane 

v vratarjevem prostoru, z drugo pa na igrišču. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 
 

6.12) Napadalec BELI 7 stopi z žogo v roki v vratarjev prostor nasprotnega moštva ČRNIH. Pravilna 
odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

c) Vratarjev met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 
 
 

6.13) Žoga obleži v vratarjevem prostoru moštva BELIH. V tem trenutku zažvižga časomerilec 

in seznani sodnika, da je igralec BELI 5 napačno menjal. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH na črti prostih metov moštva BELIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH ob črti prostora za menjave moštva BELIH. 
 
 

6.14) V katerem od naslednjih primerov se dosodi vratarjev met? 

a) Če igralec moštva v napadu z žogo v roki stopi v vratarjev prostor nasprotnega moštva. 

b) Če igralec moštva v napadu brez žoge v roki stopi v vratarjev prostor nasprotnega moštva in 

si s tem pridobi prednost. 

c) Če igralec moštva v napadu žogo odbije preko prečne črte igrišča na nasprotnikovi strani. 

d) Če se obrambni igralec z žogo v roki dotakne črte lastnega vratarjevega prostora. 
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6.15) Moštvo BELIH je v napadu. Igralec ČRNI 4 stoji pred črto vratarjevega prostora. Žoga je v 

zraku, ko jo igralec ČRNI 4 odbije v svoj vratarjev prostor. Vratar ČRNI 1 se žoge dotakne in jo 

odbije preko prečne črte igrišča. Pravilna odločitev? 

a) Stranski met za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

d) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

e) Progresivna kazen za igralca ČRNI 4. 
 
 

6.16) Vratar BELI 12 ubrani met na vrata in ima žogo v rokah v svojem vratarjevem prostoru. V tem 

trenutku časomerilec zažvižga zaradi napačne menjave igralca BELI 10. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH na črti prostora za menjave moštva BELIH. 

b) Time-out. 

c) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

d) Izključitev igralca BELI 10 za 2 minuti. 

e) Prosti met za moštvo ČRNIH na črti prostih metov moštva BELIH. 

 

 
6.17) Vratar BELI 12 skoči izven svojega vratarjevega prostora in v zraku ujame žogo, ki mu jo je 

podal soigralec BELI 4. Žogo vrže preko prečne črte in doskoči v svoj vratarjev prostor. 

Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Opomin vratarju BELI 12. 

 

 
6.18) Igralec BELI 9 vrže na vrata moštva ČRNIH. Vratar ČRNI 1 met ubrani, žoga se odkotali v smeri 

igrišča, kjer stoji igralec moštva ČRNIH, da bi žogo pobral. Pri obrambi se vratar ČRNI  1 

poškoduje, zato sodnika prekineta igro, ko je žoga še v vratarjevem prostoru. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

 

 
6.19) Žoga se kotali v vratarjevem prostoru moštva BELIH. V tem trenutku zažvižga časomerilec 

in seznani sodnika, da je igralec BELI 5 napačno menjal. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH na črti prostih metov moštva BELIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH ob črti prostora za menjave moštva BELIH. 
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6.20) Igralec BELI 5 izvede met na vrata. Vratar ČRNI 12 ubrani met, pri tem pa se žoga odbije preko 

vratarjevega prostora proti krožnemu igralcu BELI 11, ki sam stoji pred črto vratarjevega 

prostora in je pripravljen na sprejem žoge. Obrambni igralec ČRNI 2 skoči v smeri leta žoge in 

jo v zraku odbije proti stranski črti. Zaradi smole se žoga ustavi znotraj vratarjevega prostora, 

ne da bi se jo dotaknil vratar. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

d) Progresivna kazen za igralca ČRNI 2. 
 

6.21) Vratar ČRNI 1 ubrani met na vrata in želi podati žogo soigralcu ČRNI 6, ki čaka v protinapadu. 

Pri izvajanju podaje se vratar dotakne črte vratarjevega prostora. Igralec ČRNI 6 ujame podajo 

in doseže zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek velja. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Popravek in ponovitev vratarjevega meta z žvižgom. 

d) Zadetek ne velja. 

 
6.22) Igralec BELI 6 je v protinapadu. V skoku izvede met in pristane v vratarjevem prostoru. Vratar 

ČRNI 12 met ubrani, žoga pa se odbije igralcu BELI 11, ki doseže zadetek. V trenutku izvedbe 

meta, igralec BELI 6 leži med njim in vratarjem ČRNI 12. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo BELIH. 

b) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
 

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 kot strel 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 kot strel 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. 
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7. IGRA Z ŽOGO, PASIVNA IGRA 
 

 
7.1) Žoga v zraku leti proti vzdolžni črti. Igralcu BELI 3 uspe, da žogo še pred vzdolžno črto z eno 

roko poda soigralcu BELI 7. Pri tej akciji igralec BELI 3 z nogo prestopi vzdolžno črto igrišča. 

Igralec BELI 7 podano žogo ulovi in doseže zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Zadetek. 

d) Izključitev igralca BELI 3 za 2 minuti. 
 

7.2) Igralec ČRNI 3 izvede tvegano podajo igralcu ČRNI 11. Ko je žoga v zraku igralec ČRNI 11 

ugotovi, da je ne more ujeti, zato jo s pestjo udari proti soigralcu ČRNI 9, ki stoji na sredini 

igrišča. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Prosti met za moštvo BELIH z mesta, kjer se nahaja igralec ČRNI 9. 

c) Prosti met za moštvo BELIH z mesta, kjer se nahaja igralec ČRNI 11. 

d) Izključitev igralca ČRNI 11 za 2 minuti. 
 

7.3) Igralec BELI 4 stoji, ko ujame žogo. Nato skoči in doskoči na desno nogo, skoči na levo 

nogo in žogo vrže. Koliko korakov je naredil igralec BELI 4? 

a) 1, 

b) 2, 

c) 3, 

d) 4. 
 

7.4) Igralec skoči v zrak in ujame podano žogo soigralca. Pri doskoku se dotakne tal z obema 

nogama hkrati. Nato dvigne desno nogo, naredi korak v stran in pristavi (privleče) še levo 

nogo. Koliko korakov je naredil? 

a) 1, 

b) 3, 

c) 0, 

d) 2. 

 
7.5) Igralec podano žogo soigralca ujame v zraku, doskoči na desno nogo in z njo izvede skok. 

Najprej doskoči na levo nogo in nato še na desno ter vrže žogo. Koliko korakov je naredil? 

a) 3, 

b) 2, 

c) 1, 

d) 0. 
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7.6) Igralec BELI 5 je »štorast« pri lovljenju žoge, ampak mu uspe žogo vseeno nekako dobiti pod 

kontrolo. Naredi 3 korake, enkrat odbije žogo ob tla in jo po nadaljnjih 3 korakih vrže v 

nasprotnikova vrata. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Zadetek. 

c) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

d) Stranski met za moštvo ČRNIH. 
 

7.7) Igralec BELI 5 dobi žogo in želi začeti z napadom. Žogo neprestano odbija ob tla, jo po 5-

ih korakih ujame in poda soigralcu. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 

7.8) Igralec ČRNI 6 žogo ujame, pri tem mu spodrsne in pade. Ležeč na hrbtu jo poda soigralcu 

ČRNI 9. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
 

7.9) Igralec BELI 3 odbija žogo med dvema nasprotnikoma. Ko mu uspe priti mimo nasprotnikov 
prime žogo in ima prosto pot do vrat moštva ČRNIH. Po ponovnem odboju žoge ob tla mu uspe 
doseči zadetek. Pravilna odločitev? 
a) Zadetek. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 
 

7.10) Igralec BELI 7 želi žogo po enem odboju ob tla podati soigralcu BELI 5, ki pa ga pravilno ovira 

nasprotni igralec. BELI 7 je sedaj tako zmeden, da izpusti žogo. Kljub temu jo znova ujame, še 

preden se žoga dotakne tal. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 
 

7.11) Kako se kaznuje večkrat ponovljena pasivna igra? 

a) S prostim metom in opominom. 

b) S prostim metom in izključitvijo za 2 minuti. 

c) S prostim metom. 

d) S prostim metom in diskvalifikacijo (sodnika pokažeta rdeči karton). 



Stran | 43   

7.12) Vržena žoga na vrata igralca BELI 4 se odbije od vratnice, zadene sodnika, ki stoji ob vratih v 

vratarjevem prostoru in zaradi tega ne preide prečne črte igrišča, temveč vzdolžno črto. 

Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

c) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 
 

7.13) Moštvo BELIH izvaja stranski met. Igralec BELI 5 vrže žogo na igrišče, kjer zadane sodnika in 

odleti v vrata moštva ČRNIH. Pravilna odločitev? 

a) Ponovitev stranskega meta z žvižgom 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) Zadetek za moštvo BELIH. 
 

7.14) Obrambni igralec BELI 9 blokira met iz skoka igralca ČRNI 3. Žogo, ki pade na tla, pobere 

igralec BELI 9 z obema rokama, jo začne voditi v protinapad in doseže zadetek. Pravilna 

odločitev? 

a) Zadetek za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Izključitev igralca BELI 9 za 2 minuti. 

d) Time-out. 
 

7.15) Igralec BELI 5 vodi žogo vzdolž vzdolžne črte, pri tem mu igralec ČRNI 2 pravilno zapre pot. 

Da bi BELI 5 lahko prišel mimo igralca ČRNI 2, med vodenjem žoge prestopi vzdolžno črto z 

eno nogo. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 
 

7.16) Po nenatančni podaji igralca BELI 3 soigralcu BELI 9 se žoga kotali proti vzdolžni črti blizu 

prostora za menjave moštva BELIH. Igralec ČRNI 10 je oddaljen 1 meter stran in je 

pripravljen pobrati žogo. Igralec BELI 9 se vrže za žogo, s pestjo mu jo uspe odbiti nazaj 

proti sredini igrišča soigralcu BELI 3. Igralec BELI 9 zdrsne preko vzdolžne črte igrišča. 

Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Progresivna kazen za igralca BELI 9. 

d) Stranski met za moštvo ČRNIH. 
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7.17) Krilni igralec ČRNI 7 moštva v napadu se brez žoge nahaja izven igrišča. Sodnika zahtevata, 

da se vrne na igrišče, vendar igralec ČRNI 7 tega ne stori. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Progresivna kazen za igralca ČRNI 9. 

d) Stranski met za moštvo BELIH. 
 

7.18) Napadalec skoči nad vratarjev prostor nasprotnega moštva. Žogo in telo ima pod nadzorom 

tako, da bi lahko iz dobre pozicije neovirano metal na vrata. Namesto da bi žogo vrgel, se 

nad vratarjevim prostorom obrne in poda žogo nazaj soigralcu v polju, kateri poda žogo še 

naprej. Pravilna odločitev? 

a) Opozorilni znak za pasivno igro. 

b) Takoj prosti met zaradi pasivne igre. 

c) Takoj prosti met zaradi nešportnega obnašanja. 

d) Progresivna kazen. 
 

7.19) Igralec BELI 3 vrže na vrata moštva ČRNIH in zadene vratnico. Žoga se odkotali izven 

vratarjevega prostora. Na črti prostih metov skačeta za žogo igralca BELI 3 in ČRNI 4, ne da bi 

se medsebojno ovirala. Igralec ČRNI 4 uspe žogo potisniti do soigralca ČRNI 6, ki steče v 

protinapad in doseže zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Opomin igralcu ČRNI 4. 

b) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH ali ČRNIH, odvisno od okoliščin. 

d) Vratarjev met za moštvo ČRNIH 
 

7.20) Igralec BELI 10 poskuša podati žogo soigralcu BELI 8, ki stoji pred vratarjevim prostorom 

moštva ČRNIH. Igralec ČRNI 10 stoji pri miru pred igralcem BELI 8, ko ga žoga zadene v 

nogo. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH 

b) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

c) Odločitev je odvisna od tega, kdo dobi žogo. 

 
7.21) Igralec BELI 15 blokira podajo igralca ČRNI 9, žoga se odkotali, oba igralca se vržeta za njo. 

Igralec BELI 15 jo ujame, nato zdrsne po igralni površini, vstane, naredi 3 korake in poda žogo 

soigralcu, ki doseže zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
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7.22) Moštvo BELIH z igralcem manj vodi v 57. minuti igre z rezultatom 24:23. Zaradi prekrška 

nad igralcem BELI 3 sodnika pokažeta prosti met. Sodnika jasno pokažeta, kje se mora 

izvesti prosti met, igralec BELI 6 želi provokativno izvesti prosti met več metrov stran. 

Pravilna odločitev? 

a) Popravek položaja za izvajanje prostega meta, žvižg za nadaljevanje igre, nobene kazni. 

b) Popravek položaja za izvajanje prostega meta, žvižg za nadaljevanje igre, opozorilni znak za 

pasivno igro. 

c) Popravek položaja za izvajanje prostega meta in progresivna kazen igralcu BELI 6, žvižg za 

nadaljevanje igre, opozorilni znak za pasivno igro. 

 
7.23) Igralci moštva ČRNIH, ki igrajo v napadu z igralcem manj, so že začeli s pripravo napada, nato 

se Igralca ČRNI 6 in ČRNI 8 odločita za menjavo. Pravilna odločitev? 

a) Opozorilni znak za pasivno igro. 

b) Opozorilni znak za pasivno igro, če v 5 sekundah ni zaznati spremembe hitrosti igre v napadu. 

c) Takoj prosti met za moštvo BELIH zaradi neaktivne igre moštva ČRNIH v napadu. 

d) Opomin igralcuČRNI 6 ali ČRNI 8 v ponovljenem primeru. 

e) Izključitev igralca ČRNI 6 ali ČRNI 8 za 2 minuti v ponovljenem primeru. 
 

7.24) V katerih primerih opozorilni znak za pasivno igro ne velja več? 

a) Če se žoga po ubranjeni 7-metrovki od vratarja odbije nazaj moštvu v napadu. 

b) Če se žoga po izvedenem metu odbije od prečke ali od vratnice nazaj moštvu v napadu. 

c) Po moštvenem time-outu. 

d) Ob vtisu hitrejše igre v napadu, pred naslednjo neaktivno igro moštva. 

e) Nobeden iz med primerov v odgovorih a – d. 
 

7.25) Katere izmed naslednjih trditev o pravilni uporabi opozorilnega znaka za pasivno igro 

(sodniški znak 17) so pravilne? 

a) Če sodnika zaznata pasivno igro moštva v napadu, pokaže najprej sodnik v polju opozorilni 

znak za pasivno igro (sodniški znak 17), šele nato pokaže enak znak sodnik ob vratih. 

b) Če moštvo v napadu zahteva moštveni time-out po danem opozorilnem znaku za pasivno 

igro, ga morata sodnika ob nadaljevanju igre ponovno pokazati. 

c) Če moštvo v napadu tudi po danem opozorilnem znaku za pasivno igro ne kaže 

prepoznavne namere vreči na vrata, mora eden od sodnikov dosoditi prosti met za 

nasprotno moštvo zaradi pasivne igre. 

d) Po pokazanem opozorilnem znaku za pasivno igro morata sodnika presoditi pasivno 

obnašanje najkasneje, ko po 6-ih podajah ni meta na vrata. 
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7.26) Moštvo BELIH zavlačuje z izvajanjem začetnega meta. Pred tem je bilo že opozorjeno zaradi 

taktičnega zavlačevanja igre. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Time-out, začetni met z žvižgom. 

c) Time-out, začetni met z žvižgom, takoj opozorilni znak za pasivno igro. 

d) Začetni met z žvižgom, takoj opozorilni znak za pasivno igro. 

e) Progresivna kazen za vodjo moštva BELIH. 
 

7.27) Katere izmed naslednjih trditev o pravilni uporabi opozorilnega znaka za pasivno igro so 

pravilne? 

a) Opozorilni znak za pasivno igro ne velja več, ko sodnika progresivno kaznujeta uradno 

osebo moštva. 

b) Ko se opozorilni znak za pasivno igro pokaže prvič med napadom moštva, se roka sodnika 

spusti po približno 10 sekundah. 

c) Opozorilni znak za pasivno igro se mora kot informacija ponovno pokazati ob prvi prekinitvi 

igre pred nadaljevanjem igre, če je bil pred prekinitvijo igre že pokazan. 

d) Opozorilni znak za pasivno igro ne velja več, ko sodnika progresivno kaznujeta obrambnega 

igralca. 

e) Sodnika morata opozorilni znak za pasivno igro pokazati v trenutku, ko ima igralec žogo 

pod nadzorom. 

 
7.28) Katere izmed naslednjih trditev v povezavi s pasivno igro so pravilne? 

a) Moštvu se ne dovoli več kot 5 sekund časa za prehod iz faze priprave do faze zaključka napada. 

b) Sodnika morata biti pozorna na počasne menjave po izvedenem začetnem metu. 

c) Sodnika morata zaznati, ali moštvo v napadu samo navidezno stopnjuje tempo in s hitro 

igro ob postavljeni obrambi nasprotnega moštva samo ustvarja vtis, da pripravlja napad. 

d) Sodnika morata biti pozorna na pasivno igro takoj, ko moštvo, ki ima žogo, začne z 

napadom na svoji polovici igrišča. 

e) Moštvu, ki poskuša s hitrim protinapadom, a ga ne uspe zaključiti, se mora dovoliti, da 

naredi menjavo igralcev pri prehodu iz neuspelega protinapada v normalno pripravo 

novega napada. 

 
7.29) Moštvo BELIH ima žogo, ko sodnika pokažeta znak za pasivno igro. Po 3 podajah igralec BELI 

5 izvede met na vrata, ki ga blokira igralec ČRNI 2. Žoga se odbije nazaj v roke igralcu BELI 5, 

ki jo poda igralcu BELI 9. Koliko podaj je izvedlo moštvo? 

a) 3, 

b) 4, 

c) 5. 
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7.30) Moštvo BELIH ima žogo, ko sodnika pokažeta znak za pasivno igro. Igralec BELI 9 želi podati 

soigralcu BELI 2, vendar podajo blokira igralec ČRNI 8. Žoga se odbije nazaj igralcu BELI 9, ki 

želi nato preigrati obrambo, vendar izsili samo prosti met. Igralec BELI 8 izvede prosti met s 

podajo igralcu BELI 2. Koliko podaj je izvedlo moštvo? 

a) 1, 

b) 2, 

c) 3. 
 

7.31) Moštvo BELIH ima žogo. Sodnika opazita znake pasivne igre pri moštvu BELIH in pokažeta 

opozorilni znak za pasivno igro. Ko igralci moštva ČRNIH opazijo opozorilni znak za pasivno 

igro, postanejo bolj agresivni v obrambi in poskušajo prekiniti igro s prekrškom. Po 5-ih 

podajah moštva BELIH, moštvo ČRNIH stori prekršek za prosti met. Pravilna odločitev? 

a) Moštvo BELIH ima na voljo še 6 podaj, nato mora izvesti met. 

b) Moštvo BELIH ima na voljo še 2 podaji, nato mora izvesti met. 

c) Moštvo BELIH ima na voljo še 1 podajo, nato mora izvesti met. 

d) Moštvo BELIH mora izvesti prosti met kot direktni strel na vrata. 
 

7.32) Moštvo BELIH ima žogo. Sodnika opazita znake pasivne igre pri moštvu BELIH in pokažeta 

opozorilni znak za pasivno igro. Moštvo BELIH izvede 4 podaje, preden igralec BELI 9 vrže na 

vrata. Met blokira igralec ČRNI 3, žoga pa zapusti igrišče preko stranske črte. Pravilna 

odločitev? 

a) Opozorilni znak za pasivno igro ne velja več. 

b) Moštvo BELIH ima na voljo še 6 podaj, nato mora izvesti met. 

c) Moštvo BELIH ima na voljo še 2 podaji, nato mora izvesti met. 

d) Moštvo BELIH ima na voljo še 1 podajo, nato mora izvesti met. 
 

7.33) Moštvo BELIH ima žogo. Sodnika opazita znake pasivne igre pri moštvu BELIH in pokažeta 

opozorilni znak za pasivno igro. Po 6-ih izvedenih podajah, igralec BELI 5 vrže na vrata. 

Igralec ČRNI 3 met blokira, žoga pa se odbije nazaj igralcu BELI 5. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Moštvo BELIH ima na voljo še 1 podajo, nato mora izvesti met. 

c) Opozorilni znak za pasivno igro še vedno velja. 

d) Opozorilni znak za pasivno igro ne velja več. 

e) Moštvo BELIH mora izvesti met brez dodatnih podaj. 

 
  



Stran | 48   

 

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. 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) d) Prosti met za moštvo ČRNIH; znak za pasivno igro, moštvo ČRNIH je izvedlo štiri podaje.
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8. PREKRŠKI IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE 

 
8.1) Ob protinapadu moštva BELIH priteče igralec ČRNI 7 kot dodatni igralec na igrišče in objame 

igralca BELI 5 tako, da mu prepreči jasno priložnost doseči zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca ČRNI 7 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 7 (sodnika pokažeta rdeči in 

modri karton). 

d) Prosti met. 

e) 7-metrovka. 
 

8.2) Prepozno prispeli igralec ČRNI 8 ni vpisan v uradni zapisnik. Iz garderobe priteče naravnost na 

igrišče in prepreči jasno priložnost doseči zadetek moštvu BELIH, s tem, da igralca v skoku 

sune v hrbet igralca BELI 6 tako, da izgubi kontrolo nad telesom. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 7 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

e) Progresivna kazen za vodjo moštva ČRNIH. 
 

8.3) Med odmorom, uradna oseba B moštva BELIH, na poti v garderobo ugovarja sodnikoma na 

nešportni način. V prvem polčasu je uradna oseba A moštva BELIH dobil opomin. Pravilna 

odločitev? 

a) Izključitev uradne osebe B moštva BELIH za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija uradne osebe B moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) Moštvo BELIH začne igro v drugem polčasu 2 minuti z igralcem manj na igrišču. 

d) Nobena kazen ni možna, dogodek se opiše v pisnem poročilu. 
 

8.4) Igralec BELI 6 je bil že dvakrat izključen za 2 minuti. Sedaj igralec BELI 6 napačno menja. 

Sodnika ga seznanita, da je napačno menjal, igralec BELI 6 se nato grobo nešportno obnaša. 

a) Izključitev igralca BELI 6 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca BELI 6 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 6 (sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 

d) Moštvo BELIH igra 2 minuti z enim igralcem manj na igrišču. 

e) Moštvo BELIH igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču. 

f) Moštvo BELIH igra 4 minute z enim igralcem manj na igrišču. 
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8.5) Igralec BELI 2 je izključen za 2 minuti, vendar ga uradna oseba A že po 1 minuti izključitve 

pošlje nazaj na igrišče. Še preden časomerilec zažvižga, igralec BELI 2 prepreči jasno 

priložnost doseči zadetek moštvu ČRNIH. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH in ponovna izključitev igralca BELI 2 za 2 minuti. 

b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH, ponovna izključitev igralca BELI 2 za 2 minuti in 

zmanjšanje moštva BELIH z dodatnim igralcem za preostali čas kazni prve izključitve (1 

minuti). 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH, diskvalifikacija brez pisnega poročila igralca BELI 2 

(sodnika pokažeta rdeči karton) in dodatno zmanjšanje moštva BELIH z dodatnim 

igralcem za preostali čas kazni prve izključitve (1 minuti). 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH, diskvalifikacija s pisnim poročilom igralca BELI 2 (sodnika 

pokažeta rdeči in modri karton), in dodatno zmanjšanje moštva BELIH z dodatnim 

igralcem za preostali čas kazni prve izključitve (1 minuti). 

 

8.6) Moštvo BELIH je v napadu, krožni igralec BELI 7 brez žoge s trupom blokira nasprotnega 

igralca ČRNI 4. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Progresivna kazen za igralca BELI 7. 

c) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 
 

8.7) Krilni igralec BELI 4 ima jasno priložnost doseči zadetek. V zadnjem trenutku mu poskuša 

igralec ČRNI 7 izbiti žogo iz roke, pri tem ga zadene v podlaket. Žogo vrže mimo vrat. 

Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Izključitev igralca ČRNI 7 za 2 minuti. 

d) Opomin igralcu ČRNI 7. 

e) Brez progresivne kazni za igralca ČRNI 7. 
 

8.8) Igralec BELI 6 teče v protinapad. Vratar ČRNI 12 zapusti vratarjev prostor, da bi ulovil žogo in 

pri tem trči z igralcem BELI 6. Obrambni igralec moštva ČRNIH je postavljen tako, da lahko na 

dovoljen način ustavi igralca BELI 6. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev vratarja ČRNI 12 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija za igralca ČRNI 12 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

d) Prosti met za moštvo BELIH. 

e) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 12 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 
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8.9) Igralec BELI 2 želi podati žogo soigralcu na drugi polovici igrišča, ki pa se ne more osvoboditi, 

ker ga objema igralec ČRNI 5, ki je pred tem že dobil opomin zaradi naskoka na nasprotnika 

brez žoge. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Izključitev igralca ČRNI 5 za 2 minuti. 

c) Diskvalifikacija igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta modri karton). 
 

8.10) Žoga je podana krožnemu napadalcu BELI 9, ki stoji pravilno pred črto vratarjevega prostora 

moštva ČRNIH. Ob metu na vrata ga igralec ČRNI 2 povleče za roko s katero želi vreči. Pravilna 

odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Izključitev igralca ČRNI 2 za 2 minuti. 

d) Diskvalifikacija igralca ČRNI 2 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

e) Diskvalifikacija s pisnim poročilom igralca ČRNI 2(sodnika pokažeta modri karton). 
 

8.11) Kmalu za tem, ko sodnika v 1. minuti igre kaznujeta igralca ČRNI 9 z opominom zaradi 

odrivanja, objame igralec ČRNI 7 krožnega napadalca moštva BELIH, ki nima jasne priložnosti 

doseči zadetka. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Opomin igralcu ČRNI 7. 

d) Izključitev igralca ČRNI 7 za 2 minuti. 
 

8.12) Igralec BELI 4 stoji pravilno pred črto vratarjevega prostora, pred njim je le vratar 

nasprotnega moštva. Podano žogo ujame in jo poskuša vreči v vrata. V tem trenutku ga 

igralec ČRNI 3 povleče na tla, na način, da ta izgubi žogo. Pravilna odločitev? 

a) Opomin igralcu ČRNI 3. 

b) Izključitev igralca ČRNI 3 za 2 minuti. 

c) Diskvalifikacija igralca ČRNI 3 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Prosti met za moštvo BELIH. 

e) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
 

8.13) Kdaj se igralca diskvalificira (sodnika pokažeta rdeči ali rdeči in modri karton)? 

a) Pri prekršku, ki ogroža zdravje igralca. 

b) Pri skrajno nešportnem obnašanju na igrišču in izven njega. 

c) Pri ponovnem nešportnem obnašanju na igrišču. 

d) Pri napačni menjavi med izključitvijo (ni jasne priložnosti za zadetek). 
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8.14) Igralec BELI 5 teče v protinapad, uradna oseba C moštva ČRNIH vstane s klopi in steče na 

igrišče v smeri proti vratarjevemu prostoru svojega moštva. Igralec BELI 5 se zato tako zmede, 

da se ustavi. Sodnika ocenita, da je imel igralec BELI 5 jasno priložnost doseči zadetek, čeprav 

se uradna oseba C moštva ČRNIH ni dotaknila igralca ali žoge in je bila oddaljena približno 10 

metrov od igralca BELI 5. Pravilna odločitev? 

a) Time-out. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

d)  Diskvalifikacija brez pisnega poročila za uradno osebo C moštva ČRNIH 

(sodnika pokažeta rdeči karton). 

e)  Diskvalifikacija s pisnim poročilom za uradno osebo C moštva ČRNIH 

(sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 

f) Moštvo ČRNIH se zmanjša z enim igralcem na igrišču za 2 minuti. 
 

8.15) Moštvo BELIH je začelo s protinapadom. Žogo vodi igralec BELI 5 in jo želi podati soigralcu 

BELI 7, ki je sam ob črti nasprotnikovega vratarjevega prostora. Ko BELI 5 žogo vrže, priteče 

uradna oseba D moštva ČRNIH na igrišče in žogo ujame. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Izključitev uradne osebe D moštva ČRNIH za 2 minuti. 

d)  Diskvalifikacija brez pisnega poročila za uradno osebo D moštva ČRNIH 

(sodnika pokažeta rdeči karton). 

e)  Diskvalifikacija s pisnim poročilom za uradno osebo D moštva ČRNIH 

(sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 

f) Moštvo ČRNIH se zmanjša z enim igralcem na igrišču za 2 minuti. 
 

8.16) Katera od naslednjih dejanj sodijo med skrajno nešportno obnašanje, ki se kaznuje z 

diskvalifikacijo in pisnim poročilom (sodnika pokažeta rdeči in modri karton)? 

a) Ponovljena obramba igralca v polju s stopalom ali golenjo. 

b) Uradna oseba prepreči jasno priložnost za zadetek. 

c) Pljuvanje v drugo osebo. 

d) Ponovljeno zavlačevanje igre, da se izteče igralni čas. 
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8.17) Ob vstopu v dvorano srečata sodnika že preoblečenega igralca ČRNI 4, ki še ni vpisan v 

uradni zapisnik, ki glasno vzklikne: »Ne znova ta idiota!« V 12 minuti igralnega časa je 

igralec ČRNI 4 vpisan v uradni zapisnik kot 14. igralec, kar zaznata tudi sodnika. Pravilna 

odločitev? 

a) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 4 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

b) Moštvo ČRNIH igra 2 minuti z igralcem manj na igrišču. 

c) Moštvo ČRNIH igra brez zmanjšanja števila igralcev na igrišču. 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 4 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

e) Moštvo ČRNIH se lahko dopolni z drugim igralcem, do dovoljenega št. prijavljenih igralcev. 
 

8.18) Po dosojenem prostem metu za moštvo BELIH vstopi uradna oseba C moštva ČRNIH na 

igrišče in vzklikne: »To bi moral biti prosti met za nas!« Doslej še nobena izmed uradnih oseb 

moštva ČRNIH ni bila kaznovana. Pravilna odločitev? 

a) Vodja moštva ČRNIH mora odpeljati uradno osebo C iz dvorane. 

b) Izključitev uradne osebe C moštva ČRNIH za 2 minuti, moštvo ČRNIH igra 2 minuti z 

enim igralcem manj na igrišču. 

c) Opomin uradni osebi C moštva ČRNIH. 

d) Prosti met za moštvo BELIH. 
 

8.19) Igralec BELI 3 prejme opomin zaradi prekrška na igrišču, ki se ga progresivno kaznuje. Potem 

ko je zamenjan in se igra nadaljuje, sedi na klopi za igralce in uradne osebe ter žali sodnika. 

Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči karton) in 

zmanjšanje moštva BELIH z 1 igralcem na igrišču za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton); zmanjšanje moštva BELIH z 1 igralcem na igrišču za 2 minuti. 

c) Izključitev igralca BELI 3 za 2 minuti in zmanjšanje moštva BELIH z 1 igralcem na igrišču 

za 2 minuti. 

d) Time-out. 
 

8.20) Pri protinapadu moštva ČRNIH vleče igralec BELI 4, ki je že bil opomnjen, za dres igralca 

ČRNI 9. Kljub temu lahko ČRNI 9 poda žogo soigralcu ČRNI 8, ki doseže zadetek. Sodnik želi 

naknadno kaznovati igralca BELI 4, vendar ta že sedi na klopi za igralce in uradne osebe. 

Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca BELI 4 za 2 minuti; zmanjšanje moštva BELIH z 1 igralem na igrišču za 2 
minuti.  

b) Igralec BELI 4 v naslednjih 2 minuti ne sme igrati, toda moštvo BELIH je popolno. 

c) Nobena kazen ni več mogoča. 

d) Diskvalifikacija igralca BELI 4 (sodnika pokažeta rdeči karton) in zmanjšanje moštva BELIH z 

1 igralem na igrišču za 2 minuti.  
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8.21) Kdaj je igralec diskvalificiran (sodnika pokažeta rdeči karton ali rdeči in moder karton)? 

a) Pri grobem nešportnem obnašanju. 

b) Ko prepreči jasno priložnost za zadetek tako, da z nogo blokira met ali podajo. 

c) Pri napačni menjavi med izključitvijo (brez jasne priložnosti za zadetek). 

d) Ko ne odloži žoge ob dosojenem prostem metu za nasprotno moštvo 

(ne velja za zadnjih 30 sekund igre). 

 

8.22) Moštvo ČRNIH je v napadu. Igralec BELI 11 stori prekršek nad igralcem ČRNI 6, ki ogroža 

zdravje igralca. Med igralcem ČRNI 6 in vrati stojita še igralca BELI 7 in BELI 8. Pravilna 

odločitev? 

a) Izključitev igralca BELI 11 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija igralca BELI 11 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
 

8.23) V katerih izmed naslednjih primerov se mora skladno s pravili rokometne igre dosoditi 

diskvalifikacijo s pisnim poročilom (sodnika pokažeta rdeči in modri karton)? 

a) Ko uradna oseba moštva stopi na igrišče drugič brez dovoljenja. 

b) Ko uradna oseba moštva pozove igralce, da zapustijo igrišče. 

c) Ko izvajalec 7-metrovke vrže vratarju žogo v glavo, pri tem pa vratar ne premika glave v 

smeri leta žoge. 

d) Ko po sodniški odločitvi igralec protestno vrže žogo med gledalce. 

e) Ko igralec izven igrišča pljune v gledalca. 
 

8.24) Igralec BELI 3 je izključen za 2 minuti in sedi na klopi za igralce in uradne osebe. Ko 

je žoga izven igrišča – dosojen je stranski met – izreče sodniku žaljive besede. 

a) Izključitev igralca BELI 3 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči karton); 

moštvo BELIH se takoj zmanjša z 1 igralcem na igrišču za 2 minuti. 

c) Moštvo BELIH igra 4 minute z igralcem manj na igrišču. 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton); moštvo BELIH se takoj zmanjša z 1 igralcem na igrišču za 2 minuti. 

 

8.25) Igralec BELI 3 je zaradi storjene napake enega izmed soigralcev tako razočaran, da ga udari 

po obrazu. Pravilna odločitev? 

a) Brez kazni, ker se je to zgodilo med soigralci. 

b) Izključitev igralca BELI 3 za 2 minuti. 

c) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 
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8.26) Ob vstopu v dvorano srečata sodnika že preoblečenega igralca ČRNI 4, ki takoj vzklikne: »Pa 

menda ja ne spet ta idiota!«. Sodnika se prepričata, da je igralec ČRNI 4 vpisan v uradni 

zapisnik. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca ČRNI 4 za 2 minuti na začetku igre. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 4 (sodnika pokažeta rdeči karton); 

moštvo ČRNIH igra 2 minuti z igralcem manj na igrišču na začetku igre. 

c) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 4 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton); moštvo ČRNIH se lahko dopolni do 14 igralcev. 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 4 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton); moštvo ČRNIH se lahko dopolni do 14 igralcev, vendar igro prične 2 minuti z 

igralcem manj na igrišču. 

 

8.27) Med ogrevanjem pred tekmo se igralec BELI 3 in vratar moštva ČRNI 1 nenamerno zaletita. 

Medsebojno se nadirata in vratar moštva ČRNI 1 udari igralca BELI 3, ki mu udarec 

nemudoma vrne. Oba igralca sta vpisana v uradni zapisnik. Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 1 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton); moštvo ČRNIH se lahko dopolni do 14 igralcev. 

b) Diskvalifikacija s pisnim poročilom igralcema ČRNI 1 in BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči in 

modri karton); moštvi se lahko dopolnita do 14 igralcev, vendar na začetku igre obe moštvi 

igrata 2 minuti z igralcem manj na igrišču. 

c) Izključitev obeh igralcev za 2 minuti, ki jo morata prestati na začetku igre; dogodek se opiše 

v pisnem poročilu. 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom igralcema ČRNI 1 in BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči in 

modri karton); moštvi se lahko dopolnita do 14 igralcev. 

 

8.28) Igralec BELI 9 se pripravlja na met iz skoka. Igralec ČRNI 5 ga s hrbta povleče za roko na tla. 

Med igralcem BELI 9 in vrati stojita še dva nasprotna igralca ČRNI 10 in ČRNI 11. Pravilna 
odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Izključitev igralca ČRNI 5 za 2 minuti. 

e) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 
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8.29) V katerih izmed naslednjih primerov se mora skladno s pravili rokometne igre dosoditi 

diskvalifikacijo (sodnika pokažeta rdeči karton)? 

a) Ko uradna oseba moštva stopi na igrišče drugič brez dovoljenja. 

b) Ko igralca, ki ima žogo in teče v protinapad nasprotnik podre na tla, situacija pa ni posebno 

nevarna. 

c) Izvajalec 7-metrovke zadane vratarja v obraz, pri tem pa se vratar ne premika v smeri 

leta žoge. 

d) Ko igralec protestno vrže žogo med gledalce po sodniški odločitvi. 

e) Ko vratar zapusti vratarjev prostor in prestreže žogo, s tem pa povzroči trk z nasprotnikom, 

ki teče v protinapad. 

 

8.30) Igralec BELI 9 je tretjič izključen za 2 minuti in je zato diskvalificiran. V trenirki se usede v prvo 

vrsto med gledalce, za vzdolžno črto in nasproti prostora za menjave. Neposredno pred njim 

igralec ČRNI 3 stori še posebno nevaren prekršek nad igralcem BELI 10, ki obleži poškodovan 

na tleh. Še preden uspeta sodnika kaznovati igralca ČRNI 3, na igrišče priteče igralec BELI 9 in 

podre igralca ČRNI 3 na tla. Pravilna odločitev? 

a) Time-out. 

b) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 3 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

c) Igralca BELI 9 ni mogoče kaznovati, ker več ne sodeluje v igri; zaznamek ni možen. 

d) Pisno poročilo o obnašanju igralca BELI 9. 

e) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 3 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

f) Igralec BELI 10 mora po prejeti zdravstveni oskrbi na igrišču, le-tega takoj zapustiti. Vrne se 

lahko po preteku treh napadov svojega moštva. 

 

8.31) Opomin se mora dosoditi: 

a) Pri prekrških, kjer je prekršek usmerjen neposredno na telo nasprotnika. 

b) Pri prekrških ob izvajanju nasprotnikovega meta. 

c) Ko igralec moštva, proti kateremu je bil dosojen prosti met, takoj ne spusti žoge na tla. 

d) Ko vratar moštva, proti kateremu je dosojena 7-metrovka, vztraja pri menjavi, če je 

izvajalec z žogo v roki že pripravljen za izvajanje. 

 

8.32) Katere prekrške ocenjujemo kot nešportno obnašanje? 

a) Metanje žoge v glavo obrambnih igralcev, ki se ne premikajo. 

b) Pasivno obnašanje vratarja ob izvajanju 7-metrovke, ko je očitno, da je ne namerava 

braniti. 

c) Če poskuša prikazati igralec lažen vtis, da je bil nad njim storjen prekršek. 

d) Branjenje žoge z nogo ali golenjo ob metu na vrata ali pri podaji. 

e) Ponavljajoče se vstopanje igralca v vratarjev prostor iz taktičnih razlogov. 

f) Maščevanje igralca nad katerim je bil storjen prekršek. 
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8.33) V katerih primerih diskvalifikaciji sledi tudi pisno poročilo (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton)? 

a) Pri fizičnem obračunavanju na igrišču v odmoru med polčasoma. 

b) Pri posebno nepremišljenem ali nevarnem prekršku. 

c) Pri maščevanju igralca, nad katerim je bil storjen prekršek. 

d) Pri zlonamernem ravnanju v igri, ki ni povezano z igro (igralno situacijo). 
 

8.34) Začetni met za moštvo BELIH v zadnjih 30 sekundah igre. Sodnik zažvižga izvajanje meta, 

žoga še ni zapustila roke izvajalca BELI 9. Soigralec BELI 3 takoj po žvižgu steče v protinapad 

preko sredinske črte, ko ga igralec ČRNI 5 od zadaj povleče na tla, da bi igralcu BELI 3 

preprečil sprejem žoge. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca ČRNI 5 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

e) Začetni met za moštvo BELIH. 

f) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

 

8.35) Igralec ČRNI 8 je izključen za 2 minuti zaradi napačne menjave. 2 sekundi po nadaljevanju igre 

se igralec ČRNI 8, ki sedi na klopi za igralce in uradne osebe, nešportno obnaša do sodnikov. 

Pravilna odločitev? 

a) Ponovna izključitev igralca ČRNI 8 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 8 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) Moštvo ČRNIH igra 1 minuto in 58 sekund z dvema igralcema manj na igrišču in z enim manj 
na igrišču za 2 sekundi. 

d) Moštvo ČRNIH igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču. 

e) Prosti met za moštvo BELIH. 

f) Time-out. 
 

8.36) Vratar BELI 1 poda žogo soigralcu BELI 15, ki sam steče proti nasprotnikovim vratom. Vratar 

ČRNI 12 zapusti vratarjev prostor, skoči in v zraku prestreže podajo in ob tem trči z igralcem 

BELI 15. Oba igralca poškodovana obležita na tleh. Pravilna odločitev? 

a) Time-out, izključitev igralca BELI 15 za 2 minuti. 

b) Time-out, izključitev igralca ČRNI 12 za 2 minuti. 

c) Time-out, diskvalifikacija igralca ČRNI 12. 

d) Prosti met za moštvo BELIH. 

e) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

f) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
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8.37) Moštvo ČRNIH ima žogo. Delegat prekine igralni čas, ker je uradna oseba A moštva ČRNIH v 

znak protesta zaradi sodnikove odločitve vrgla stol na igrišče. Uradne osebe moštva ČRNIH 

še niso bile kaznovane. V trenutku prekinitve igralnega časa je imel igralec ČRNI 7 jasno 

priložnost doseči zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Opomin uradni osebi A moštva ČRNIH. 

b) Izključitev uradni osebi A ČRNIH za 2 minuti. 

c) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za uradno osebo A 

moštvaČRNIH (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Prosti met za moštvo BELIH. 

e) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

f) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za uradno osebo A moštva 

ČRNIH (sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 

 

8.38) Uradna oseba A moštva BELIH glasno protestira proti odločitvi sodnikov, z besedami: »Vidva 

sta idiota!«. Uradna oseba C moštva BELIH je 10 minuti pred tem že prejela opomin. Pravilna 

odločitev? 

a) Opomin uradni osebi A moštva BELIH zaradi nešportnega obnašanja. 

b)  Izključitev uradne osebe A moštva BELIH za 2 minuti, moštvo BELIH igra 2 minuti z igralcem 

manj na igrišču. 

c) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za uradno osebo A moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči 

in modri karton), moštvo BELIH igra 2 minuti z igralcem manj na igrišču. 

d) Time-out. 
 

8.39) Vratar BELI 1 želi izvesti vratarjev met. Igralec ČRNI 3 že drugič stopi v vratarjev prostor, da 

bi preprečil izvajanje vratarjevega meta. Med igralcema ne pride do kontakta. Pravilna 

odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Vratarjev met za moštvo BELIH z žvižgom. 

c) Opomin igralcu ČRNI 3. 

d) Izključitev igralca ČRNI 3 za 2 minuti. 

e) Time-out. 
 

8.40) Igralec BELI 4 se dotakne žoge, ki se kotali v vratarjevem prostoru moštva ČRNIH. V tem 

trenutku ga igralec ČRNI 6 porine na tla. Pravilna odločitev? 

a) Progresivna kazen za igralca ČRNI 6. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
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8.41) Igralec BELI 7 je prvič izključen za 2 minuti zaradi nešportnega obnašanja. Ko se 

10 sekund po žvižgu igra nadaljuje, nešportno gestikulira na klopi, ker želi pokazati, da 

se ne strinja s sodniško odločitvijo. Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

b) Izključitev igralca BELI 7 za 2 minuti, igralec BELI 7 mora biti 4 minute na klopi za 

igralce in uradne osebe. 

c) Dodatna izključitev igralca BELI 7 za 2 minuti, moštvo BELIH igra 1 minuto in 50 sekund z 

dvema igralcema manj na igrišču in z enim manj na igrišču za 10 sekund. 

d) Opomin igralcu BELI 7, progresivno kaznovanje na klopi se razlikuje od progresivnega 

kaznovanja na igrišču. 

 

8.42) Igralec ČRNI 3 porine igralca BELI 6, le-ta pa v znak protesta pljune na tla pred njim. Kako 

kaznujemo igralca BELI 6? 

a) S progresivnim kaznovanjem. 

b) Vedno z izključitvijo igralca za 2 minuti. 

c) Z diskvalifikacijo brez pisnega poročila (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Z diskvalifikacijo s pisnim poročilom (sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 
 

8.43) Vratar BELI 12 teče iz vratarjevega prostora proti igralcu ČRNI 10, ki teče v protinapad. Vratar 

BELI 12 se od strani približa igralcu ČRNI 10 in ga zadrži, vendar igralec ČRNI 10 uspe sprejeti 

žogo in jo vreči v prazna vrata. Pravilna odločitev? 

a) Začetni met. 

b) Time-out. 

c) Diskvalifikacija vratarja BELI 12. 

d) Izključitev vratarja BELI 12 za 2 minuti. 

e) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 

8.44) Vratar BELI 12 izvede vratarjev met z dolgo podajo soigralcu BELI 4, ki teče v protinapad. 

Igralec BELI 4 skoči da bi sprejel žogo in takoj za tem trči v vratarja ČRNI 1, ki je zapustil 

vratarjev prostor, da bi preprečil protinapad nasprotnega moštva. V trenutku trka stoji 

(miruje) igralec ČRNI 1 na svoji polovici pred črto prostih metov. Po trku igralec BELI 4 

izgubi kontrolo nad telesom in pade na tla. Pravilna odločitev? 

a) Prekršek v napadu – prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

d) Progresivna kazen za vratarja ČRNI 1. 

e) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za vratarja ČRNI 1 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
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8.45) Kateri od naslednjih prekrškov se kaznujejo z diskvalifikacijo s pisnim poročilom (sodnika 

pokažeta rdeči in modri karton)? 

a) Igralec pljune v nasprotnika in ga zadane. 

b) Uradna oseba moštva poziva svoje moštvo, da zapusti igrišče. 

c) Izvajalec 7-metrovke vrže žogo vratarju v glavo, ki je ni premaknil v smeri leta žoge. 

d) Igralec po sodniški odločitvi protestno vrže žogo med gledalce. 

e) Igralec izven igrišča pljune gledalcu v obraz. 

f) Igralec namerno udari nasprotnika v trebuh. 
 

8.46) Pri 59:26 igralec ČRNI 10 sam teče v protinapad. Ob sprejemu žoge, ki mu jo je podal 

soigralec, trči z vratarjem BELI 1, ki je zapustil vratarjev prostor. Še preden pade na tla, uspe 

podati žogo igralcu ČRNI 7, ki jo neuspešno vrže na vrata. Sodnika prekineta igralni čas (time-

out) pri 59:31. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met.  

b) 7-metrovka. 

c) Rdeči karton za igralca BELI 1. 

d) Modri karton za igralca BELI 1. 

e) Vratarjev met. 
 

8.47) Moštvo BELIH je v napadu in igra s sedmimi igralci. Igralec ČRNI 5 prestreže podajo in pridobi 

posest žoge. Takoj poskuša izvesti met na prazna vrata, pri tem pa ga ovira igralec BELI 2, ki 

mu želi izbiti žogo iz rok. Ravno pri izvedbi meta ga udari po nadlahti tako, da zgreši vrata. 

Moštvo BELIH je že prejelo 3 opomine. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Izključitev igralca BELI 2 za 2 minuti. 

e) Time-out. 
 

8.48) Moštvo BELIH je v napadu in igra s sedmimi igralci. Igralec ČRNI 5 prestreže podajo in pridobi 

posest žoge. Takoj poskuša izvesti met na prazna vrata, pri tem pa ga ovira igralec BELI 2, ki 

ga povleče na tla. Žoga zgreši vrata. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Izključitev igralca BELI 2 za 2 minuti. 

e) Time-out. 
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8.49) Moštvo BELIH je v napadu in igra s sedmimi igralci. Igralec BELI 4 vrže žogo na vrata, vendar 

vratar ČRNI 1 met ubrani in poda žogo soigralcu ČRNI 9. Vratar BELI 12 se vrne v vratarjev 

prostor ravno takrat, ko poskuša igralec ČRNI 9 metati na prazna vrata. Met mu s prekrškom 

prepreči igralec BELI 2 in žoga zleti preko prečne črte za vrati. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 
 

8.50) Moštvo BELIH je v napadu in igra s sedmimi igralci. Igralec BELI 4 vrže žogo na vrata, vendar 

vratar ČRNI 1 met ubrani. Vratar stoji z žogo v vratarjevem prostoru pripravljen, da izvede 

vratarjev met. V tem trenutku delegat prekine igro zaradi napačne menjave. Vratar BELI 1 je 

vstopil na igrišče, preden ga je igralec BELI 7 zapustil. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

b) Time-out. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

e) Izključitev igralca BELI 1 za 2 minuti. 

f) Izključitev igralca BELI 7 za 2 minuti. 
 
 

8.51) Moštvo BELIH je v napadu in igra s sedmimi igralci. Igralec BELI 4 vrže žogo na vrata, vendar 

vratar ČRNI 12 met ubrani in jo nato poda igralcu ČRNI 9, ki vrže na vrata. Igralec BELI 10 

vstopi v vratarjev prostor in prepreči zadetek tako, da žogo odbije preko vzdolžne črte. 

Pravilna odločitev? 

a) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Progresivna kazen za igralca BELI 10. 
 
 

8.52) Moštvo BELIH je v napadu in igra s sedmimi igralci. Igralec BELI 6 vrže žogo na vrata, vendar 

vratar ČRNI 1 met ubrani in takoj poskuša metati na prazna vrata, vendar zgreši in žoga zleti 

preko prečne črte. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Vratarjev met lahko izvede katerikoli igralec na igrišču moštva BELIH zaradi ohranjanja 

tekoče igre. 

c) Moštvo BELIH mora izvesti menjavo vratarja za izvedbo vratarjevega meta. 

d) Time-out je obvezen. 
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8.53) Moštvo ČRNIH je v napadu in igra s sedmimi igralci. Igralec ČRNI 5 vrže žogo na vrata, vendar 

vratar BELI 1 met ubrani in takoj poskuša metati na prazna vrata. Istočasno vratar ČRNI 12 

nepravilno menja in priteče na igrišče še preden ga igralec ČRNI 7 zapusti. Delegat takoj 

prekine igralni čas z žvižgom. Ravno ob signalu delegata žoga prečka prečno črto za vrati 

moštva ČRNIH. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca ČRNI 12 za 2 minuti. 

b) Izključitev igralca ČRNI 7 za 2 minuti. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

e) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 
 
 

8.54) Moštvo ČRNIH je v napadu in igra s sedmimi igralci. Igralec ČRNI 6 vrže žogo na vrata, vendar 

vratar BELI 1 met ubrani in takoj poskuša metati na prazna vrata. Istočasno vratar ČRNI 12 

nepravilno menja in priteče na igrišče še preden ga igralec ČRNI 7 zapusti. Delegat takoj 

prekine igralni čas z žvižgom. Ravno ob signalu delegata žoga prečka črto v vratih moštva 

ČRNIH. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca ČRNI 12 za 2 minuti. 

b) Izključitev igralca ČRNI 7 za 2 minuti. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

e) Zadetek za moštvo BELIH. 
 

8.55) Moštvo ČRNIH je v napadu in igra s sedmimi igralci. Igralec BELI 9 prestreže žogo in uspe 

doseči zadetek v prazna vrata nasprotnika. Po metu žoga obleži v vratarjevem prostoru. 

Pravilna odločitev? 

a) Zadetek in začetni met za moštvo ČRNIH. 

b) Time-out. 

c) Da bi pobral žogo iz vratarjevega prostora, se mora vratar pri vstopu na igrišče 

pravilno menjati. 

d) Žogo lahko iz vratarjevega prostora pobere katerikoli igralec moštva ČRNIH. 
 

8.56) 6 sekund pred koncem igre je rezultat 27:27. Moštvo BELIH je v napadu, ko poizkuša igralec 

BELI 7 podati soigralcu BELI 3. Igralec ČRNI 7 prestreže žogo, nato pa ga na tla povleče igralec 

BELI 3. Po 1 sekundi se oglasi signal za konec igre. Pravilna odločitev? 

a) Konec igre. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Izključitev igralca BELI 3 za 2 minuti. 

e) Diskvalifikacija za igralca BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

f) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 



Stran | 63   

8.57) 10 sekund pred koncem igre je rezultat 27:27. Moštvo BELIH je v protinapadu. Igralec ČRNI 5 

prestreže podajo in prične s protinapadom. V naslednjem trenutku ga s hrbta napade igralec 

BELI 11, ki ga nevarno potisne tako, da izgubi kontrolo nad telesom in pade s žogo na tla 

Preden sodnika zažvižga zaradi kršitve, se zasliši signal za konec igre. Pravilna odločitev? 

a) Konec igre. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Izključitev igralca BELI 11 za 2 minuti. 

e) Diskvalifikacija za igralca BELI 11 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

f) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 11 

(sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 

 
8.58) Igralec ČRNI 10 ima žogo in pri 59:27 poskuša izvesti met iz skoka, nato pa ga igralec BELI 3 

močno potisne v prsa, da izgubi kontrolo nad telesom in pade z žogo na tla. Sodnik prekine 

igro pri 59:31. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

c) Izključitev igralca BELI 2 za 2 minuti. 

d) Diskvalifikacija za igralca BELI 11 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

e) Time-out. 
 

8.59) 15 sekund pred koncem igre ima žogo moštvo ČRNIH. Sodnik dosodi prosti met za moštvo 

ČRNIH na sredinski črti. Še preden uspe igralec ČRNI 7 izvesti prosti met, ga blokira igralec 

BELI 2. Pravilna odločitev? 

a) Time-out. 

b) Popravek in ponovitev prostega meta za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Izključitev igralca BELI 2 za 2 minuti. 

e) Diskvalifikacija za igralca BELI 2 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

f) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 2 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

 
8.60) Moštvo ČRNIH je v napadu. Sodnik 3 sekunde pred koncem igre, dosodi prosti met za moštvo 

ČRNIH na črti prostih metov. Igralec ČRNI 10 je v pravilnem položaju, pripravljen, da izvede 

met neposredno na vrata, vendar mu igralec BELI 5, ki stoji 1 meter pred njim met blokira. 

Takoj za tem se oglasi signal za konec tekme. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

b) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti. 

c) Diskvalifikacija za igralca BELI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 
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8.61) Moštvo ČRNIH je v napadu. Sodnik 3 sekunde pred koncem igre, dosodi prosti met za moštvo 

ČRNIH na črti prostih metov. Igralec ČRNI 10 je v pravilnem položaju, pripravljen, da izvede 

met neposredno na vrata, vendar ga pri izvedbi ovira igralec BELI 5, ki se premakne na 

razdaljo enega metra, ter maha in skače pred izvajalcem meta. Takoj za tem se oglasi signal 

za konec tekme. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija za igralca BELI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 

8.62) 19 sekund pred koncem igre igralec BELI 2 poskuša s preigravanjem, vendar mu sodnik 

dosodi korake. Po žvižgu sodnika, igralec BELI 2 še vrže žogo na vrata. Žogo ujame vratar 

ČRNI 12, ki je pripravljen na izvedbo protinapada. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre. 

b) Time-out. 

c) Izključitev igralca BELI 2 za 2 minuti. 

d) Diskvalifikacija za igralca BELI 2 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

e) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

f) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 

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,  na način, da 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 moštvo BELIH na črti prostih metov. Takoj za tem se zasliši avtomatski končni 
signal. Sodnika zažvižgata za izvedbo prostega meta po končnem signalu. Preden žoga zapusti 
roko izvajalca prostega meta, ČRNI 6 stopi naprej in s tem, ko stoji preblizu uspe blokirati met. 
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). 
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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 
po bloku odbije nazaj do igralca 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). 
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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. 
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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) f) Time out.
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9. ZADETEK 

 
9.1) Igralec BELI 7 stoji v sredini obrambe svojega moštva. Igralec ČRNI 3 želi podati žogo 

soigralcu z odbojem ob tla. Igralec BELI 7 zazna namero in ponovno poskuša preprečiti 

podajo z nogo. Žoga se od njegove noge odbije v vrata moštva BELIH. Pravilna 

odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Progresivna kazen za igralca BELI 7. 
 

9.2) Igralec BELI 5 vrže žogo na vrata moštva ČRNIH. Žoga se odbije od noge igralca ČRNI 3, ki stoji 

v vratarjevem prostoru, v vrata moštva ČRNIH. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Zadetek za moštvo BELIH. 

c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

d) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 
 

 
9.3) Vratar moštva BELI 1 ubrani met na vrata. Žoga se odbije od obrambnega igralca BELI 3, ki 

stoji 2 metra v vratarjevem prostoru v vrata moštva BELIH. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

c) Progresivna kazen za igralca BELI 3. 

d) Zadetek za moštvo ČRNIH. 
 

9.4) Vratar moštva BELI 1 drži žogo, ki je prešla 3/4 črte v vratih, 4 sekunde. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Vratarjev met za moštvo BELIH. 
 
 

9.5) Igralec BELI 3 vstopi v vratarjev prostor svojega moštva in poskuša ubraniti met z nogo. Žogi 

spremeni smer tako, da se odbije v vrata njegovega moštva. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

c) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

d) Vratarjev met za moštvo BELIH. 
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9.6) Igralec BELI 11 vrže žogo na vrata nad glavo vratarja ČRNI 1 (lob), ker le-ta stoji daleč stran 

od vrat. Preden žoga preide črto v vratih, jo odbije mimo vrat direktor moštva ČRNIH, ki je 

sedel na tribuni v prvi vrsti za vrati in ni vpisan v uradni zapisnik. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

b) Zadetek za moštvo BELIH. 

c) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za uradno osebo (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

d) Pisno poročilo. 
 

9.7) 2 sekundi pred koncem igralnega časa pri rezultatu 25:25 uradna oseba (domačega) moštva 

BELIH, ki ni vpisan v uradni zapisnik, prestreže žogo na poti v vrata moštva BELIH in tako 

prepreči zadetek moštva ČRNIH. Takoj za tem se zasliši avtomatski končni signal. Pravilna 

odločitev? 

a) Končni rezultat je 25:25. 

b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

c) Končni rezultat je 25:26. 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za uradno osebo (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

e) Pisno poročilo. 
 

9.8) Igralec ČRNI 9 izvede 7-metrovko in doseže zadetek. Moštvo BELIH takoj po žvižgu sodnika 

izvede začetni met. Po dveh podajah igralec BELI 4 doseže zadetek. V tem trenutku zažvižga 

časomerilec in seznani sodnika, da je igralec ČRNI 9, ki se je medtem že vrnil na klop za igralce 

in uradne osebe, v trenutku, ko je izvajal 7-metrovko, vstopil na igrišče 20 sekund prezgodaj 

ob njegovi izključitvi za 2 minuti. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo ČRNIH se mora ponoviti. 

b) Dodatna izključitev igralca ČRNI 9 za 2 minuti. 

c) Oba zadetka se priznata. 

d) Oba zadetka se ne priznata. 
 

9.9) Tik pred koncem igre, pri rezultatu 22:21, BELI 5 pravilno izvede začetni met. Žogo vrže proti 

svojim vratom, vratar BELI 1 se žoge ne dotakne, ker stoji v vratarjevem prostoru. Žoga zleti 

v vrata. Takoj po žvižgu sodnika za začetni met so soigralci BELI 5, preden je bila žoga v igri, 

prestopili sredinsko črto v smeri proti vratom moštva ČRNIH. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Ponovitev začetnega meta z žvižgom. 

d) Osebna kazen igralcu BELI 5. 

e) Time-out. 
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9.10) Igralec BELI 9 poskuša z golenjo preprečiti met na svoja vrata, vendar odbije žogo v lastna 

vrata. Že drugič poskuša z golenjo preprečiti met na svoja vrata. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Progresivna kazen za igralca BELI 9. 
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10. ZAČETNI MET 
 

10.1) Moštvo BELIH dobi žreb in se odloči za žogo. Predstavnik moštva ČRNIH zahteva menjavo 

strani. Pravilna odločitev? 

a) Menjava strani. 

b) Menjava strani, če se strinja tudi moštvo BELIH. 

c) Ponovno žrebanje. 

d) Strani se ne menjata. 
 
 

10.2) Moštvo BELIH dobi žreb in zahteva, da se strani zamenjata. Nato moštvo ČRNIH zahteva, da 

ima moštvo BELIH začetni met. Pravilna odločitev? 

a) Začetni met za moštvo BELIH. 

b) Menjava strani in začetni met za moštvo ČRNIH. 

c) Ponovno žrebanje. 

d) Predstavnika moštev se morata dogovoriti. 
 
 

10.3) Od kje lahko igralec izvaja začetni met? 

a) Do 3 metre pred sredinsko črto na svoji polovici igrišča. 

b) Do 3 metre čez sredinsko črto v nasprotnikovi polovici igrišča. 

c) S sredine igrišča, pri tem pa mora z eno nogo stati na sredinski črti, z drugo pa na/za njo, s 

toleranco 1,5 metra v obe smeri. 

 
 

10.4) Tik pred koncem igralnega časa je rezultat 15:15. Moštvo ČRNIH doseže zadetek in vodstvo 

15:16. Moštvo BELIH želi hitro izvesti začetni met. Izvajalec začetnega meta stoji na sredini 

igrišča z eno nogo pred, z drugo pa za sredinsko črto. Pravilna odločitev? 

a) Popravek, nato žvižg za začetni met. 

b) Položaj izvajalca začetnega meta je pravilen, zato takoj žvižg za začetni met. 

c) Time-out; popravek, nato žvižg za začetni met. 
 
 

10.5) Moštvo BELIH ima začetni met. Vratar ČRNI 1 še ni v vratarjevem prostoru. Kljub temu 

sodnik v polju zažvižga začetek igre in igralec BELI 9 vrže žogo v vrata. 

Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH na sredinski črti. 

b) Ponovitev začetnega meta. 

c) Zadetek za moštvo BELIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 



Stran | 72   

10.6) Katere trditve v zvezi z izvajanjem začetnega meta so pravilne? 

a) Začetni met se mora izvesti v roku 3 sekund, po žvižgu, s sredine igrišča, v smeri proti 

nasprotnikovi polovici igrišča. 

b) Iz začetnega meta se lahko doseže zadetek v nasprotnikova vrata. 

c) Pri izvajanju začetnega meta morata sodnika popraviti napačen položaj obrambnega 

moštva. 

d) Če izvajalec začetnega meta vodi žogo po žvižgu sodnika za izvajanje meta, se mora 

dosoditi prosti met za nasprotno moštvo. 

e) Soigralci izvajalca začetnega meta smejo prestopiti sredinsko črto, preden je bil met 

izveden. 

 
 

10.7) Igralec ČRNI 6 stoji z eno nogo na sredini igrišča, z drugo pa na svoji polovici igrišča 

pripravljen, da izvede začetni met. Sodnik zažvižga izvajanje začetnega meta. Preden žoga 

zapusti njegovo roko, steče preko sredinske črte. V času žvižga je bilo nekaj igralcev moštva 

BELIH v nasprotnikovi polovici igrišča. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Popravek položaja igralcev moštva BELIH in ponovitev začetnega meta z žvižgom. 

d) Popravek položaja igralca ČRNI 6 in ponovitev začetnega meta z žvižgom. 
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11. STRANSKI MET 

 
11.1) Igralec BELI 3 izvaja stranski met 2 metra od vzdolžne črte. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre, ker je to dovoljeno. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Ponovitev stranskega meta brez žvižga. 

d) Ponovitev stranskega meta z žvižgom. 
 
 

11.2) Igralec ČRNI 4 stoji z eno nogo na vzdolžni črti, z drugo pa na igrišču. V tem položaju izvaja 

stranski met in žoga zleti v vrata. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

b) Ponovitev stranskega meta z žvižgom za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) Vratarjev met za moštvo BELIH. 
 
 

11.3) Igralec BELI 6 izvaja stranski met tako, da stoji z eno nogo na igrišču, z drugo pa 1 meter 

zunaj njega. S tega položaja vrže žogo v vrata moštva ČRNIH. Pravilna odločitev? 

a) Ponovitev stranskega meta z žvižgom za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Zadetek za moštvo BELIH. 

d) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 
 
 

11.4) Igralec moštva BELI 11 izvaja met na vrata. Žoga se odbije od prečke in zadene ogrodje, ki visi 

s stropa dvorane nad vratarjevim prostorom moštva ČRNIH. Od tam se žoga odbije in prileti v 

roke vratarju ČRNI 1. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

b) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

d) Stranski met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

e) Obvezen time-out. 
 
 

11.5) Kdaj so lahko igralci obrambnega moštva oddaljeni manj kot 3 metre od mesta izvajanja 

meta, dosojenega ob prekinitvi igre? 

a) Takoj po žvižgu sodnika za izvajanje meta. 

b) Potem, ko je žoga zapustila roko izvajalca meta. 

c) V primeru, ko je dosojen prosti ali stranski met in so obrambni igralci postavljeni tik ob črti 

svojega vratarjevega prostora. 
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11.6) Igralec BELI 5 stori napako pri lovljenju žoge. Skoči za žogo in jo ujame, preden preide 

vzdolžno črto. Pri tem se ne more ustaviti in zdrsne preko vzdolžne črte. 

Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Stranski met za moštvo ČRNIH. 
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12. VRATARJEV MET 

 
12.1) Med izvajanjem vratarjevega meta se vratar moštva BELI 1 z nogo dotakne črte vratarjevega 

prostora. Pravilna odločitev? 

a) Ponovitev vratarjevega meta z žvižgom. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 
 
 

12.2) Po žvižgu za izvajanje 7-metrovke vratar moštva BELI 12 stopi z eno nogo na črto 4 metrov. 

Izvajalec 7-metrovke vrže žogo preko vrat. Pravilna odločitev? 

a) Ponovitev 7-metrovke z žvižgom. 

b) Zadetek ni bil dosežen in igra se nadaljuje z vratarjevim metom. 

c) Položaj vratarja je bil pravilen. 
 
 

12.3) Vratar moštva BELI 1 ubrani met na vrata in se vrže za žogo, ki se kotali v smeri igrišča. 

Igralec ČRNI 7 stoji neoviran pred črto vratarjevega prostora pripravljen, da žogo pobere. 

Vratar moštva BELI 1 jo v zadnjem trenutku izbije z dlanjo preko svoje prečne črte. Pravilna 

odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

c) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

d) Prosti met za moštvo BELIH. 
 
 

12.4) Med izvajanjem vratarjevega meta vratarju BELI 12 žoga izpade iz rok in ga zadene v nogo. 

Žoga se odkotali v igrišče. Vratar BELI 12 steče za njo, jo pobere in se vrne v vratarjev 

prostor, da bi ponovno izvedel vratarjev met. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Time-out. 

d) Popravek; ponovitev vratarjevega meta z žvižgom. 
 
 

12.5) Kdaj je vratarjev met izveden in kdaj smejo z žogo igrati igralci na igrišču? 

a) Medtem, ko se žoga nahaja v zraku nad vratarjevim prostorom. 

b) Ko žoga zapusti roko vratarja in preide črto vratarjevega prostora v smeri igrišča. 

c) Ko žoga zapusti roko vratarja. 

d) Ko se žoge dotakne vratarjev soigralec. 
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12.6) Vratar moštva BELI 12 izvaja vratarjev met. Igralec ČRNI 10, ki stoji pred črto vratarjevega 

prostora, poizkuša dobiti žogo v skladu s pravili igre. To mu uspe in doseže zadetek. 

Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

c) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

d) Progresivna kazen za igralca ČRNI 10. 
 
 

12.7) Vratar moštva BELI 12 ubrani met in žogo odbije preko prečne črte igrišča zraven vrat. Kateri 

znak pokaže sodnik ob vratih? 

a) Vratarjev met – št. 8. 

b) Smer prostega meta – št. 9. 

c) Najprej smer prostega meta – št. 9, potem vratarjev met – št. 8. 

d) Najprej vratarjev met – št. 8, potem smer prostega meta – št. 9. 
 
 

12.8) Vratarju moštva BELI 1 izpade žoga pri izvajanju vratarjevega meta. Žoga se odbija v smeri 

proti igrišču, kjer je igralec ČRNI 6 pripravljen, da jo pobere. Igralec BELI 2 se vrže nad 

vratarjev prostor in izbije žogo, ki je v zraku, preko stranske črte. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH z žvižgom. 

b) Stranski met za moštvo ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 
 
 

12.9) Katere trditve v zvezi z vratarjevim metom so pravilne? 

a) Vratarjev met je izveden, ko žoga zapusti vratarjevo roko. 

b) Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre. 

c) Vratarjev met je izveden, ko žoga zapusti vratarjevo roko in preide črto vratarjevega prostora. 
d) Nasprotni igralci smejo stati na igrišču tik pred črto vratarjevega prostora. 

 
 

12.10) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. Vratar ČRNI 1 hiti z izvajanjem, ker njegovo moštvo izgublja. 

Med izvajanjem meta, mu žoga izpade iz rok in se odkotali k soigralcu ČRNI 6, ki še vedno 

stoji v vratarjevem prostoru. Igralec ČRNI 6 odkotali žogo z nogo nazaj svojemu vratarju. 

Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
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12.11) Katere izmed naslednjih trditev v zvezi z vratarjevim metom so pravilne? 

a) Igralci nasprotnega moštva se morajo nahajati za črto prostega meta, dokler žoga ni 

ponovno v igri. 

b) Igralci nasprotnega moštva se morajo nahajati izven vratarjevega prostora, 3 metre 

oddaljeni od mesta, kjer vratar izvaja vratarjev met. 

c) Igralcem nasprotnega moštva je dovoljeno dotakniti se žoge, še preden preide črto 

vratarjevega prostora. 

d) Vratar pri izvajanju vratarjevega meta ne more doseči zadetka v lastna vrata. 

e) Vratar ne more doseči zadetka z izvajanjem vratarjevega meta v vrata nasprotnega moštva. 

f) Vratar ne sme stopiti na črto vratarjevega prostora pri izvajanju vratarjevega meta. 
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13. PROSTI MET 

 
13.1) Dosojen je prosti met za moštvo BELIH. Preden lahko igralec BELI 5 pobere žogo, to stori 

igralec ČRNI 6 in teče z njo proti svojim vratom. Po nekaj korakih se obrne in zakotali žogo 

proti igralcu BELI 5. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca ČRNI 6 za 2 minuti. 

b) Prosti met za moštvo BELIH z žvižgom. 

c) Opomin igralcu ČRNI 6. 

d) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

e) Time-out. 

 
 

13.2) Igralec ČRNI 7 ima žogo in poskuša izvesti protinapad svojega moštva, vendar ga igralec 

BELI 17 objame. Sodnik to opazi, namerava zažvižgati, vendar pusti prednost, saj vidi, da 

žogo kljub prekršku nad igralcem ČRNI 7 ujame soigralec ČRNI 8 in jo vrže na vrata moštva 

BELIH. Vratar BELI 12 met ubrani in želi pričeti s protinapadom. Obe moštvi sta dobili 

3 opomine zaradi storjenih prekrškov v igri. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Izključitev igralca BELI 17 za 2 minuti. 

c) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

d) Time-out. 

e) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
 
 

13.3) Za moštvo BELIH je dosojen prosti met, pri čemer ima igralec ČRNI 6 še žogo. Nato se z njo 

pomakne 4 metre od mesta, od kjer bi moral biti izveden prosti met. Pravilna odločitev? 

a) Opomin igralcu ČRNI 6. 

b) Izključitev igralca ČRNI 6 za 2 minuti. 

c) Diskvalifikacija igralca ČRNI 6 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Prosti met za moštvo BELIH na mestu, kjer je bila storjen prekršek za prosti met. 

e) Prosti met za moštvo BELIH z mesta, kjer se nahaja žoga. 
 
 

13.4) Po dosojenem prostem metu proti moštvu BELIH vzame igralec BELI 4 žogo, prečka z njo 

vratarjev prostor in jo položi na tla. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca BELI 4 za 2 minuti. 

b) Opomin igralcu BELI 4. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
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13.5) Igralec BELI 5 ima žogo, ko uradna oseba B moštva BELIH glasno ugovarja sodnikoma. 

Sodnika zažvižgata, pokažeta time-out in opomnita uradno osebo B moštva BELIH. Kako se 

bo igra nadaljevala? 

a) S prostim metom z žvižgom za moštvo ČRNIH v bližini črte prostora za menjave moštva BELIH.  

b) S prostim metom z žvižgom za moštvo BELIH v bližini črte prostora za menjave moštva BELIH. 

c) S prostim metom z žvižgom za moštvo BELIH na mestu, kjer je bila žoga pri prekinitvi igre. 

d) S stranskim metom za moštvo ČRNIH v bližini črte prostora za menjave moštva BELIH. 
 
 

13.6) Sodnik v polju je igro prekinil, čeprav nobeno moštvo ni kršilo rokometnih pravil, moštveni 

time-out ni bil zahtevan. Igralec ČRNI 13 je pred prekinitvijo, tik pred žvižgom igre vrgel žogo 

na vrata moštva BELIH. Žoga je priletela preko črte v vratih po žvižgu, vratar BELI 1 pa ni imel 

možnosti met ubraniti. Kako se bo igra nadaljevala? 

a) S prostim metom za moštvo ČRNIH. 

b) S prostim metom za moštvo BELIH. 

c) S 7-metrovko za moštvo ČRNIH. 

d) Z zadetkom za moštvo ČRNIH. 
 
 

13.7) Igralec BELI 7 je v protinapadu. Ob metu na vrata zadene vratarja ČRNI 12, ki v skoku 

poskuša ubraniti met, naravnost v glavo tako, da pade na tla. Žoga se odbije do igralca 

BELI 9, ki stoji neoviran pred vratarjevim prostorom tako, da lahko vrže žogo v prazna vrata 

moštva ČRNIH. Preden preide žoga črto v vratih, se zasliši žvižg sodnika. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo BELIH. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH z žvižgom. 

d) Time-out. 

e) Igralec ČRNI 12 mora zapustiti igrišče. Vrne se lahko po preteku treh napadov svojega 

moštva. 

 

 
13.8) V korist igralcu ČRNI 9 je dosojen prosti met, pri čemer ima igralec BELI 5 žogo v roki. Nato se 

z žogo v roki pomakne v smeri proti sodniku in mu jo vljudno izroči. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti in prosti met za moštvo ČRNIH z mesta, kjer se žoga 

nahaja. 

b) Opomin igralcu BELI 5 in prosti met za moštvo ČRNIH z mesta, kjer se žoga nahaja. 

c) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti in prosti met za moštvo ČRNIH z mesta, kjer je bil 

storjen prekršek. 

d) Opomin igralcu BELI 5 in prosti met za moštvo ČRNIH z mesta, kjer je bil dosojen prekršek. 
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13.9) Po dosojeni 7-metrovki za moštvo BELIH, igralec BELI 5 napačno menja. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti. 

 

 

13.10) Katere izmed naslednjih trditev v zvezi z mestom izvajanja prostega meta so pravilne? 

a) Če igralec, proti kateremu je bil dosojen prosti met, ne spusti žoge takoj na tla, sme 

nasprotnik izvesti prosti met z mesta, kjer je žoga. 

b) Ob napačni menjavi se prosti met lahko izvede tudi z mesta, kjer je bila žoga, če je to 

ugodneje za moštvo, ki izvaja prosti met. 

c) Če je dosojena pasivna igra (prosti met) zaradi neaktivne igre v napadu, se mora met 

izvajati vedno z mesta, kjer je bila žoga ob žvižgu. 

d) Če je dosojen prosti met na sredinski črti, velja približno enaka toleranca kot pri izvajanju 

začetnega meta. 

 
 

13.11) Igralec ČRNI 11 ima žogo in poskuša preigrati obrambnega igralca BELI 2. Zaradi žvižga 

gledalca na tribuni igralec BELI 2 obstane, igralec ČRNI 11 lahko neovirano vrže na vrata. 

Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

b) Time-out, posvet sodnikov s časomerilcem. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
 
 

13.12) Moštvo BELIH ima žogo na črti prostih metov moštva ČRNIH. Uradna oseba A moštva ČRNIH 

tako močno ugovarja sodniški odločitvi, da sodnika igro prekineta. Pravilna odločitev? 

a) Progresivna kazen za uradno osebo A moštva ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH na črti prostora za menjave moštva ČRNIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH na črti prostih metov moštva ČRNIH. 
 

13.13) Igralec ČRNI 6 je opomnjen. Sodnik v polju zažvižga izvajanje prostega meta in spregleda, da 

se igralec BELI 11 nahaja med črto vratarjevega prostora in črto prostih metov moštva ČRNIH. 

BELI 11 sprejme žogo in ima jasno priložnost doseči zadetek. Sodnik ob vratih zazna 

nepravilen položaj igralca BELI 11. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Popravek položaja igralca, ponovitev prostega meta z žvižgom. 

c) Sodnik ob vratih dosodi prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Sodnik ob vratih kaznuje igralca BELI 11 z opominom. 

e) Time-out. 
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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). 
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14. 7–METROVKA 

 
14.1) Rezultat je 20:20. Igralec ČRNI 7 prestreže podajo igralca moštva BELIH in teče v protinapad, 

pri čemer mu ne sledi nobeden izmed igralcev moštva BELIH na igrišču. Na igrišče priteče 

eden izmed gledalcev in podre igralca ČRNI 7 na tla. Sledijo izgredi v dvorani, gleda lci se 

znajdejo na igrišču. Uradna oseba A moštva ČRNIH podre na tla gledalca, ki je prej podrl 

igralca ČRNI 7 v protinapadu. Pravilna odločitev? 

a) Dokončna prekinitev igre. 

b) Time-out, 7-metrovka za moštvo ČRNIH, diskvalifikacija uradna oseba A moštva ČRNIH, 

zmanjšanje moštva ČRNIH z »nedolžnim« igralcem za 2 minuti, pisno poročilo (sodnika 

pokažeta rdeči in modri karton). 

c) Time-out, 7-metrovka za moštvo ČRNIH, diskvalifikacija uradna oseba A moštva ČRNIH, 

zmanjšanje moštva ČRNIH z »nedolžnim« igralcem za 2 minuti (sodnika pokažeta rdeči 

karton). 

d) Time-out, 7-metrovka za moštvo ČRNIH, izključitev uradna oseba A moštva ČRNIH za 

2 minuti, zmanjšanje moštva ČRNIH z »nedolžnim« igralcem za 2 minuti. 

 
14.2) Dosojen je stranski met za moštvo ČRNIH. Igralec ČRNI 7, ki je pravilno postavljen opazi, da je 

vratar BELI 12 daleč izven vratarjevega prostora. Žogo vrže v prazna vrata. Igralec BELI 3 na 

igrišču to opazi, vstopi v vratarjev prostor svojega moštva in met ubrani. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Progresivna kazen za igralca BELI 3. 
 

14.3) Pri izvajanju 7-metrovke vrže igralec BELI 4 žogo v vratnico, ta pa se mu odbije nazaj, ne da bi 

se pred tem dotaknila soigralca ali nasprotnika. Žogo vrže v vrata. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

c) Zadetek za moštvo BELIH. 
 

14.4) Igralec BELI 3 z žogo v roki ob črti prostih metov moštva ČRNIH preigra igralca ČRNI 4. 

Po 3 korakih želi vreči na vrata, vendar ga igralec ČRNI 4 porine. Kljub temu BELI 3 po 

četrtem koraku doseže lep zadetek. Noben igralec moštva ČRNIH ni mogel posredovati. 

Pravilna odločitev? 

a) Prednost, zadetek za moštvo BELIH. 

b) Progresivna kazen za igralca ČRNI 4. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
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14.5) Igralec BELI 9 izvaja 7-metrovko in doseže zadetek. Preden je žoga zapustila roko 

izvajalca, soigralec BELI 4 prestopi črto za prosti met. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek moštva BELIH. 

b) 7-metrovka se ponovi. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Ponovitev meta in opomin za igralca BELI 4. 
 

14.6) Igralec ČRNI 2 je pripravljen za izvedbo 7-metrovke po sodnikovem žvižgu. V tem trenutku 

igralec BELI 5 prestopi črto za izvajanje prostih metrov. Kljub temu igralec ČRNI 2 doseže 

zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek in diskvalifikacija igralca BELI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

b) Zadetek in izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti. 

c) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

d) Ponovno izvajanje 7-metrovke in diskvalifikacija igralca BELI 5. 
 

14.7) Izvajalec 7-metrovke BELI 6 stoji pripravljen z žogo v roki, ko uradna oseba A moštva ČRNIH 

poziva vratarja ČRNI 12 k menjavi. Vratar želi izvesti menjavo. Pravilna odločitev? 

a) Brez ukrepanja. 

b) Opomin uradni osebi A moštva ČRNIH. 

c) Opomin uradni osebi A in vratarju moštva ČRNIH. 

d) Opomin vratarju ČRNI 12. 
 

14.8) Igralec BELI 4 izvede met na vrata moštva ČRNIH. Žoga zadene vratnico in se odbije v smeri 

proti igrišču. Pred črto vratarjevega prostora stoji igralec BELI 6 pripravljen, da bo žogo ujel. 

Igralec ČRNI 4 namerno vstopi v vratarjev prostor in odbije žogo preko svoje prečne črte 

igrišča. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

b) Stranski met za moštvo BELIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 
 

14.9) Igralec BELI 3 izvaja 7-metrovko. Po žvižgu sodnika soigralec BELI 5 prestopi črto za izvajanje 

prostih metov, še preden je žoga zapustila roko igralca BELI 3. Pravilna odločitev? 

a) Ponovitev 7-metrovke. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

d) Progresivna kazen za igralca BELI 5. 
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14.10) Igralec BELI 9 stoji sam pred črto vratarjevega prostora nasprotnega moštva. Soigralec 

BELI 10 ga opazi in mu poda žogo z odbojem od tal vratarjevega prostora. Igralec ČRNI 3 

opazi podajo, namerno vstopi z obema nogama v vratarjev prostor in poskuša ustaviti žogo. 

To je storil že drugič. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Progresivna kazen za igralca ČRNI 3. 
 

14.11) Krožni napadalec ČRNI 10 pravilno blokira obrambnega igralca BELI 2. Ko se igralec ČRNI 10 

umakne iz bloka, mu soigralec ČRNI 4 poda žogo z odbojem od tal v smeri vratarjevega 

prostora. Igralec ČRNI 10 bi jo lahko ujel, vendar ga od zadaj za dres povleče igralec BELI 2. 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) 7-metrovka za moštvo ČRNIH, ne glede na položaj igralcev nasprotnega moštva. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH, če nihče izmed ostalih igralcev moštva BELIH ne more 

pravilno preprečiti meta igralcu ČRNI 10. 

d) Progresivna kazen za igralca BELI 2. 

e) Obvezna diskvalifikacija igralca BELI 2 (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 

14.12) Igralec BELI 3 z žogo teče v protinapad proti vratom moštva ČRNIH. Med metom iz skoka 

zažvižga gledalec, ki zmede igralca BELI 3 tako, da ne izvede meta na vrata, temveč doskoči z 

žogo v roki v vratarjev prostor. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) Vratarjev met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

e) Zaznamek v uradnem zapisniku. 
 

14.13) Pri rezultatu 26:26 je moštvo BELIH v protinapadu. Igralec BELI 5 je sam pred črto vratarjevega 

prostora moštva ČRNIH in ima jasno priložnost za met na vrata. V tem trenutku zažvižga 

časomerilec in seznani sodnika, da je igralni čas potekel. Sodnika ugotovita, da se je igra 

zaključila 20 sekund prezgodaj. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH ob zapisniški mizi. 

b) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

c) Zaznamek v uradnem zapisniku. 

d) Prosti met za moštvo BELIH na mestu, kjer je bila žoga, preden je časomerilec prekinil 

igralni čas. 

 
14.14) Katere izmed naslednjih trditev v zvezi z izvajanjem 7-metrovke so pravilne? 

a) Izvajalec 7-metrovke sme stati do 1 metra za črto 7-metrovke. 

b) Sodnika morata prekiniti igralni čas, če obrambno moštvo menja vratarja. 

c) Sodnika morata izreči osebno kazen vratarju, če ponovno prestopi črto 4 metrov. 

d) Obrambni igralci morajo biti vedno oddaljeni 3 metre od izvajalca 7-metrovke. 
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14.15) Igralec BELI 5 skoči z desnega krila z žogo v roki nad vratarjev prostor moštva ČRNIH in trči v 

igralca ČRNI 11, ki stoji približno 50 cm v svojem vratarjevem prostoru z dvignjenima rokama 

To je storil že tretjič. Pravilna odločitev? 

a) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

b) Prekršek v napadu igralca BELI 5. 

c) Izključitev igralca ČRNI 11 za 2 minuti. 

d) Opomin igralcu ČRNI 11. 
 

14.16) Igralec BELI 6 steče v protinapad in ima jasno priložnost doseči zadetek. V tem trenutku 

ugasnejo luči v dvorani. Katere izmed naslednjih trditev so pravilne? 

a) Sodnika počakata na izid jasne priložnosti za zadetek. 

b) Sodnika takoj prekineta igralni čas in pokažeta time-out. 

c) Ko se prižgejo luči v dvorani, se igra nadaljuje s prostim metom za moštvo BELIH. 

d) Ko se prižgejo luči v dvorani, se igra nadaljuje s 7-metrovko za moštvo BELIH. 

e) Zaznamek v uradnem zapisniku. 

 
14.17) Ko je sodnik zažvižgal izvajanje 7-metrovke za moštvo BELIH, prestopi igralec BELI 5 črto za 

izvajanje prostih metov, še preden je žoga zapustila roko izvajalca. Vratar moštva ČRNI 1 

ubrani met. Pravilna odločitev? 

a) Ponovitev 7-metrovke za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 
 

14.18) Igralec BELI 2 je pripravljen, da izvede 7-metrovko. Po žvižgu sodnika žogo spusti na tla. 

Igralec ČRNI 3 jo hitro pobere in poda soigralcu ČRNI 2, ki steče v protinapad in doseže 

zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

b) Ponovno izvajanje 7-metrovke. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Time-out. 
 

14.19) Igralec BELI 6 ima žogo na črti prostih metov nasprotnega moštva, ko ga igralec ČRNI 5 podre 

na tla z nepremišljenim prekrškom. V tem trenutku stoji igralec ČRNI 8 ob vratarjevem 

prostoru svojega moštva; med golom in igralcem BELI 6. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) Izključitev igralca ČRNI 5 za 2 minuti. 

d) 7-metrovka za moštvo BELIH. 
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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 napade igralec BELI 3, ki ga za 

kratek čas zadrži. 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. 

Nemudoma želi ČRNI 5 izvesti očiten neposreden met 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) f) 7-metrovka za moštvo ČRNIH.
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15. NAVODILA ZA IZVAJANJE METOV 

 
15.1) Vratar BELI 13 želi hitro izvesti vratarjev met in podati žogo soigralcu, kar pa izvede tako 

nespretno, da z žogo v roki preide črto v vratih. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Vratarjev met za moštvo BELIH z žvižgom. 

c) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
 

15.2) 20 sekund pred koncem igralnega časa, moštvo BELIH vodi z rezultatom 20:19. Vratar 

BELI 12 zavlačuje z izvajanjem vratarjevega meta tako, da žogo odbija v vratarjevem 

prostoru. Pravilna odločitev? 

a) Time-out. 

b) Prosti met proti moštvu BELIH. 

c) Žvižg za izvajanje vratarjevega meta. 

d) Izključitev vratarja BELI 12 za 2 minuti. 

e) Opozorilni znak za pasivno igro. 
 

15.3) Sodnika pokažeta prosti met za moštvo ČRNIH na črti prostih metov moštva BELIH. Po 

pravilni postavitvi vseh igralcev sodnik zažvižga izvajanje prostega meta. Preden je žoga 

zapustila roko izvajalca, dva njegova soigralca prestopita črto prostih metov. Pravilna 

odločitev? 

a) Ponovitev izvajanja prostega meta za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Z žvižgom. 

d) Brez žvižga. 
 

15.4) Vratar moštva BELI 12 stoji v vratarjevem prostoru z žogo v roki, pripravljen, da izvede 

vratarjev met. Igralec ČRNI 6 z odprto dlanjo izbije žogo vratarju BELI 12. 

Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Ponovitev vratarjevega meta z žvižgom. 

d) Progresivna kazen za igralca ČRNI 6. 
 

15.5) Moštvu BELIH je dosojen stranski met. Igralec BELI 8 vrže žogo na vrata moštva ČRNIH. Žoga 

zadene vratnico in se odbije k igralcu BELI 8, ki jo ujame in doseže zadetek. 

Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

b) Zadetek za moštvo BELIH. 

c) Ponovitev stranskega meta z žvižgom. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
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15.6) Vratar moštva ČRNI 12 je ubranil met na vrata. Žogo želi takoj podati v protinapad, vendar 

mu pade iz rok in se odkotali v lastna vrata. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo BELIH. 

b) Ponovitev vratarjevega meta z žvižgom. 

c) Stranski met za moštvo BELIH. 

d) Prosti met za moštvo BELIH. 
 

15.7) Igralec BELI 6 izvaja stranski met. Žogo vrže nazaj svojemu vratarju BELI 1, ki pa met 

prepozno zazna in žoga zleti v vrata. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

c) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

d) Ponovitev stranskega meta za moštvo BELIH z žvižgom. 
 

15.8) Dosojen je stranski met za moštvo BELIH. Igralec BELI 7 vrže žogo v igrišče in zadene sodnika, 

nato znova pobere žogo in jo vrže v vrata moštva ČRNIH. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo ČRNIH. 

b) Zadetek za moštvo BELIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Ponovitev stranskega meta z žvižgom. 

e) Prosti met za moštvo BELIH. 

 
15.9) Dosojen je prosti met za moštvo BELIH. Po pravilni postavitvi vseh igralcev položi igralec 

BELI 10 žogo na tla, da bi dal navodila soigralcem. Igralec ČRNI 7 hitro izkoristi situacijo, 

zgrabi žogo in steče v protinapad. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Ponovitev prostega meta za moštvo BELIH z žvižgom. 

c) Prosti met za moštvo BELIH in opomin igralcu ČRNI 7. 

d) Prosti met za moštvo BELIH in izključitev igralca ČRNI 7 za 2 minuti. 
 

15.10) Igralec ČRNI 9 želi izvesti prosti met, vendar stoji igralec BELI 11 le 2 metra stran od žoge 

in poskuša zavlačevati izvajanje prostega meta. Pravilna odločitev? 

a) Osebna kazen za igralca BELI 11 in prosti met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

c) Izključitev igralca BELI 11 za 2 minuti. 

d) Popravek položaja igralca BELI 11 in prosti met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 
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15.11) Dosojen je prosti met za moštvo ČRNIH na črti prostih metov moštva BELIH. Sodnika 

prezreta, da stoji igralec ČRNI 8 med črto vratarjevega prostora moštva BELIH in črto za 

prosti met. Podano žoga igralec ČRNI 8 ujame in doseže zadetek. Pravilna odločitev? 

a) Ponovitev prostega meta z žvižgom. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

d) Opomin igralcu ČRNI 8. 
 

15.12) Vratar moštva ČRNI 12 izvede vratarjev met tako, da vrže žogo proti vratom moštva BELIH. 

Žoga preide črto v vratih moštva BELIH, ne da bi se jo pred tem dotaknil kateri izmed igralcev 

v polju. Pravilna odločitev? 

a) Vratarjev met za moštvo BELIH. 

b) Stranski met za moštvo BELIH. 

c) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

d) Opomin vratarju moštva ČRNI 12 zaradi nešportnega vedenja. 

 
15.13) Igralec BELI 5 je bil opomnjen, dvakrat pa je bil izključen za 2 minuti. Pri prostem metu 

za moštvo ČRNIH igralec BELI 5 prvič ne upošteva predpisane razdalje. 

Pravilna odločitev? 

a) Opomin igralcu BELI 5. 

b) Brez kazni. 

c) Tretja izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti in diskvalifikacija (sodnika pokažeta rdeči karton). 
 

15.14) Tik pred koncem tekme je rezultat 24:23 za moštvo BELIH. Prosti met za moštvo BELIH je 

dosojen približno 1 meter pred črto prostih metov moštva ČRNIH. V trenutku, ko sodnik 

zažvižga izvajanje prostega meta sta obe moštvi pravilno postavljeni. Preden je žoga zapustila 

njegovo roko pri izvajanju prostega meta, igralec BELI 10 naredi korak. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH. 

b) Time-out. 

c) Izključitev igralca BELI 10 za 2 minuti. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
 

15.15) Po pravilni postavitvi vseh igralcev želi igralec BELI 14 izvesti prosti met brez žvižga na črti 

prostih metov moštva ČRNIH. Preden je žoga zapustila roko izvajalca, stečeta soigralca BELI 13 

in BELI 15 preko črte prostih metov proti črti vratarjevega prostora moštva ČRNIH. 

Pravilna odločitev? 

a) Popravek. 

b) Ponovitev prostega meta za moštvo BELIH z žvižgom. 

c) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH. 
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15.16) Vratar moštva ČRNI 1 izvaja vratarjev met. Žoga zadene sodnika in se odbije nazaj vratarju 

ČRNI 1, ki je medtem že zapustil vratarjev prostor. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Ponovitev vratarjevega meta z žvižgom. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 
 

15.17) Med izvajanjem prostega meta igralec ČRNI 11 seže z žogo v roki izven vzdolžne črte. Pravilna 
odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Prosti met za moštvo BELIH. 

c) Stranski met za moštvo BELIH. 

d) Prosti met za moštvo BELIH, ustno opozorilo igralcu ČRNI 11. 
 

15.18) Vratar BELI 1 ubrani žogo tik pred črto v vratih. Žogo želi takoj podati soigralcu, vendar mu 

pade iz rok in se odkotali v vrata. Pravilna odločitev? 

a) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) 7-metrovka za moštvo ČRNIH. 

d) Ponovitev vratarjevega meta za moštvo BELIH z žvižgom. 
 

15.19) Začetni met za moštvo BELIH. Sodnik v polju zažvižga izvajanje začetnega meta. Igralec BELI 9 

je pravilno postavljen in namerava izvesti začetni met. Tedaj mu soigralec BELI 13 vzame žogo 

iz rok, ker opazi, da sta soigralca BELI 7 in BELI 3, ki sta že stekla v smeri nasprotnikovih vrat, 

v ugodnem položaju. Igralec BELI 13 poda žogo soigralcu BELI 7, ki doseže zadetek. Pravilna 

odločitev? 

a) Zadetek za moštvo BELIH. 

b) Popravek, ponovitev začetnega meta za moštvo BELIH. 

c) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

d) Ustno opozorilo igralcu BELI 13. 

e) Ustno opozorilo igralcema BELI 13 in BELI 7. 
 

15.20) 4 sekunde pred koncem igre je rezultat 30:30. Moštvo BELIH povede z rezultatom 31:30. 

Moštvo ČRNIH želi hitro izvesti začetni met. Izvajalec začetnega meta ČRNI 10 stoji z eno nogo 

preko sredinske črte, z drugo pa pred njo. Brez žvižga za začetni met sodnika v polju vrže žogo 

v vrata moštva BELIH. Nato se oglasi avtomatski končni signal za konec igre. Pravilna 

odločitev? 

a) Zadetek za moštvo ČRNIH. 

b) Ponovitev začetnega meta za moštvo ČRNIH. 

c) Potrebno je počakati na izid meta na vrata. 

d) Time-out. 

e) Konec igre, ni zadetka. 
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15.21) Dosojen je prosti met za moštvo BELIH na črti prostih metov moštva ČRNIH. Ob hitrem 

izvajanju prostega meta, brez žvižga, so izvajalec BELI 7 in njegovi soigralci pravilno 

postavljeni. Preden je žoga zapustila izvajalčevo roko, igralca BELI 9 in BELI 18 prestopita črto 

prostih metov. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Popravek. 

c) Prosti met za moštvo BELIH z žvižgom. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH, opomin igralcema BELI 9 in BELI 18. 
 

15.22) S katerimi meti zadetek v lastna vrata ni mogoč? 

a) Z vratarjevim metom. 

b) S prostim metom. 

c) S stranskim metom. 

d) Z začetnim metom. 
 

15.23) Igralec ČRNI 4 zavzame pravilni položaj pri izvajanju dosojenega stranskega meta. Ker ne vidi 

prostega soigralca enkrat odbije žogo ob tla. Pravilna odločitev? 

a) Prosti met za moštvo BELIH brez žvižga. 

b) Stranski met za moštvo BELIH z žvižgom. 

c) Ponovitev stranskega meta za moštvo ČRNIH z žvižgom. 

d) Prosti met za moštvo ČRNIH z žvižgom. 
 

15.24) Sodnika pokažeta prosti met za moštvo BELIH, ki ga hitro (brez žvižga), a v skoku, izvede 

igralec BELI 9. Žoga leti proti igralcu BELI 4, ki je popolnoma sam pred vrati moštva ČRNIH. 

Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

c) Ponovitev prostega meta za moštvo BELIH z žvižgom. 
 

15.25) Sodnika pokažeta prosti met za moštvo BELIH, ki ga hitro (brez žvižga), v teku, izvede igralec 

BELI 5. Žogo želi podati soigralcu BELI 4. Igralec ČRNI 3 žogo prestreže in se znajde sam pred 

vrati moštva BELIH. Pravilna odločitev? 

a) Nadaljevanje igre brez prekinitve. 

b) Ponovitev prostega meta z žvižgom. 

c) Ponovitev prostega meta, progresivna kazen za igralca ČRNI 3. 
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16. KAZNI 

 
16.1) Uradna oseba B moštva BELIH se nešportno obnaša, zato jo sodnika kaznujeta z izključitvijo za 

2 minuti. Pred nadaljevanjem igre ponovno ugovarja, zato je uradna oseba diskvalificirana. 

Pravilna odločitev? 

a) Moštvo BELIH igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču 

b) Moštvo BELIH igra 4 minute z enim igralcem manj na igrišču. 

c) Moštvo BELIH igra 2 minuti z enim igralcem manj na igrišču. 
 

16.2) Igralec BELI 8 je izključen za 2 minuti zaradi odrivanja, zato gre do sodnika in ga žali z 

naslednjimi besedami: »Ti bedak, ti idiot, nikoli ne boš znal soditi!« Preden zapusti igrišče, 

pljune sodniku v obraz. Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija igralca BELI 8 (sodnika pokažeta rdeči karton), moštvo BELIH igra 

2 minuti z enim igralcem manj na igrišču. 

b) Diskvalifikacija igralca BELI 8 (sodnika pokažeta rdeči karton), moštvo BELIH igra 2 minuti 

z dvema igralcema manj na igrišču. 

c) Diskvalifikacija z pisnim poročilom za igralca BELI 8 (sodnika pokažeta rdeči in modri karton), 

moštvo igra 4 minute z enim igralcem manj na igrišču. 

d) Diskvalifikacija z pisnim poročilom za igralca BELI 8 (sodnika pokažeta rdeči in modri karton), 

moštvo igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču. 

 
16.3) Največ koliko opominov se lahko dodeli uradnim osebam istega moštva na tekmi? 

a) Nobenega. 

b) 1. 

c) 2. 

d) 3. 
 

16.4) Kdaj prične teči čas izključitve igralcu? 

a) Ko sodnik pokaže znak za izključitev. 

b) Ko izključeni igralec prestopi vzdolžno črto. 

c) Ko sodnik zažvižga nadaljevanje igre. 

d) Ko časomerilec vključi merilno napravo (štoparico). 
 

16.5) Komu se mora pokazati izključitev? 

a) Izključenemu igralcu, zapisnikarju/časomerilcu. 

b) Vodji moštva in časomerilcu. 

c) Časomerilcu/zapisnikarju. 

d) Izključenemu igralcu, vodji moštva in zapisnikarju.
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16.6) Igralec ČRNI 5 je bil že dvakrat izključen za 2 minuti. Prvič zaradi prekrška, ki se 

progresivno kaznuje, drugič, ker je vrgel žogo vstran po tem, ko je sodnik dosodil prosti 

met za nasprotnika. Sedaj stori drugo napačno menjavo svojega moštva; pred 

nadaljevanjem igre pa se skrajno nešportno obnaša. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca ČRNI 5 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton); moštvo ČRNIH igra 4 minute z enim igralcem manj na igrišču. 

c) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 5 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton); moštvo ČRNIH igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču. 

 
16.7) Igralec BELI 5 je izključen za 2 minuti zaradi storjenega prekrška. Ko zapušča igrišče, užali 

sodnika, ki ga zato diskvalificira. Za tem pa se igralec tako razburi, da sodnika še udari. 

Pravilna odločitev? 

a) Pisno poročilo (sodnika pokažeta rdeči in modri karton). 

b) Moštvo igra 2 minuti z enim igralcem manj na igrišču. 

c) Moštvo igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču. 

d) Moštvo igra 4 minute z enim igralcem manj na igrišču. 
 

16.8) Igralec BELI 7 je izključen zaradi nedovoljene igre za 2 minuti. Takoj za tem pa reče sodniku: 

»Ti si zagotovo slep, idiot!« Pravilna odločitev? 

a) Ponovna izključitev igralca BELI 7 za 2 minuti. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) Moštvo BELIH igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču. 

d) Moštvo BELIH igra 4 minute z enim igralcem manj na igrišču. 

e) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

 
16.9) Po izključitvi za 2 minuti igralec BELI 3 zapušča igrišče. Pred nadaljevanjem igre se v prostoru 

za menjave zelo grobo nešportno obnaša do uradne osebe B moštva ČRNIH, ki je brez 

dovoljenja sodnikov pritekel na igrišče. Uradnim osebam moštva ČRNIH še ni bila izrečena 

nobena kazen. Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca BELI 3 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

b) Opomin uradne osebe B moštva ČRNIH. 

c) Moštvo BELIH igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču. 

d) Moštvo BELIH igra 4 minute z enim igralcem manj na igrišču. 
 

16.10) Z diskvalifikacijo enega izmed igralcev se njihovo število v moštvu zmanjša za enega igralca 

za 2 minuti na igrišču, razen če je diskvalifikacija dosojena: 

a) zaradi grobega nešportnega obnašanja igralca med polčasom, 

b) zaradi storjenega prekrška igralca izven igrišča, 

c) igralcu pred začetkom igre, 

d) igralcu zaradi žalitve sodnikov. 
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16.11) Med odmorom (polčas) igralec BELI 7 fizično obračuna z vratarjem ČRNI 12, ko sta še na 

igrišču. Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 7 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton), moštvo BELIH igra na začetku drugega polčasa 2 minuti z enim igralcem manj 

na igrišču. 

b) Opomin igralcu BELI 7. 

c) Opozorilo igralcu BELI 7, ker je bila igra prekinjena. 
 

16.12) Med odmorom (polčas) igralec ČRNI 7 užali sodnika na njegovi poti v garderobo. Pravilna 
odločitev? 

a) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 7 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

b) Izključitev igralca ČRNI 7 za 2 minuti. 

c) Moštvo kaznovanega igralca igra na začetku drugega polčasa 2 minuti z enim igralcem 

manj na igrišču. 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 7 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

 
16.13) Po končanem prvem polčasu se igralec ČRNI 5 zaleti z igralcem BELI 9 na igrišču, zato se 

sporečeta ter medsebojno nadirata. Nato igralec BELI 9 sune igralca ČRNI 5 z obema rokama 

v prsi tako, da igralec ČRNI 5 skoraj izgubi kontrolo nad telesom. Pravilna odločitev? 

a) Izključitev igralca BELI 9 za 2 minuti na začetku drugega polčasa. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca BELI 9 (sodnika pokažeta rdeči karton), 

moštvo BELIH igra na začetku drugega polčasa 2 minuti z enim igralcem manj na 

igrišču. 

c) Diskvalifikacija igralca BELI 9, moštvo BELIH igra na začetku drugega polčasa brez 

spremembe števila igralcev na igrišču. 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 9 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton), moštvo BELIH igra na začetku drugega polčasa 2 minuti z enim igralcem manj 

na igrišču. 

 
16.14) Po končani tekmi zakriči igralec BELI 10 na sodnika: »Ukradel si nam zmago na tekmi, ti 

idiot!« Pravilna odločitev? 

a) Opomin igralcu BELI 10. 

b) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 10 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

c) Pisno poročilo. 

d) Opomin igralcu BELI 10 in pisno poročilo. 
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16.15) V odmoru med polčasoma, ko so igralci še na igrišču, igralec BELI 9 fizično obračuna z uradno 

osebo B moštva ČRNIH, ki igralca BELI 9 nato žali. Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 9 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton), moštvo BELIH igra na začetku drugega polčasa 2 minuti z enim igralcem manj 

na igrišču. 

b) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za uradno osebo B moštva ČRNIH (sodnika pokažeta 

rdeči in modri karton), moštvo ČRNIH igra na začetku drugega polčasa 2 minuti z enim 

igralcem manj na igrišču. 

c) Diskvalifikacija igralca BELI 9 (sodnika pokažeta rdeči karton), moštvo BELIH igra na začetku 

drugega polčasa brez spremembe števila igralcev na igrišču. 

d) Diskvalifikacija za uradno osebo B moštva ČRNIH (sodnika pokažeta rdeči karton), moštvo 

ČRNIH igra na začetku drugega polčasa brez spremembe števila igralcev na igrišču. 

 
16.16) Igralec BELI 7 je bil tretjič izključen za 2 minuti, zato je diskvalificiran. Nato poizkuša 

razpravljati s sodnikoma in ne zapusti igrišča. Pravilna odločitev? 

a) Nobene dodatne kazni. 

b) Moštvo BELIH igra 4 minute z enim igralcem manj na igrišču. 

c) Moštvo BELIH igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču. 
 

16.17) Igralec BELI 11 je bil med igralnim časom opomnjen. V odmoru med polčasoma se nešportno 

obnaša. Moštvo BELIH je ob koncu prvega polčasa igralo z vsemi igralci na igrišču. Pravilna 

odločitev? 

a) Opomin igralcu BELI 11. 

b) Izključitev igralca BELI 11 za 2 minuti. 

c) Diskvalifikacija igralca BELI 11. 

d) Moštvo BELIH igra 2 minuti z enim igralcem manj na igrišču na začetku drugega polčasa. 

e) Moštvo BELIH igra v drugem polčasu z enakim številom igralcev na igrišču kot ob koncu 

prvega polčasa. 

 
16.18) Igralec BELI 4 se je poškodoval. Sodnika prekineta igralni čas in pokažeta znak za dovoljenje 

za vstop na igrišče dvema osebama moštva BELIH. V igrišče vstopita uradni osebi A in B 

moštva BELIH, vendar tudi uradna oseba A moštva ČRNIH, ki je bil pred tem že opomnjen. 
Pravilna odločitev? 

a) Brez posredovanja. 

b) Moštvo ČRNIH nadaljuje igro z enakim številom igralcev na igrišču. 

c) Izključitev uradne osebe A moštva ČRNIH za 2 minuti. 

d) Diskvalifikacija uradne osebe A moštva ČRNIH (sodnika pokažeta rdeči karton). 

e) Moštvo ČRNIH igro nadaljuje 2 minuti z enim igralcem manj na igrišču. 

f) Igralec BELI 4 mora po prejeti zdravstveni oskrbi na igrišču, le-tega takoj zapustiti. Vrne se 

lahko po preteku treh napadov svojega moštva. 
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16.19) Sodnika sta diskvalificirala igralca ČRNI 9 zaradi storjenega grobega prekrška nad igralcem 

BELI 9. Pred nadaljevanjem igre igralec ČRNI 9 udari uradno oseba A moštva BELIH v obraz. 

Pravilna odločitev? 

a) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 9 (sodnika pokažeta rdeči karton), 

moštvo ČRNIH igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču. 

b) Diskvalifikacija brez pisnega poročila za igralca ČRNI 9 (sodnika pokažeta rdeči karton), 

moštvo ČRNIH igra 4 minute z enim igralcem manj na igrišču. 

c) Nobena dodatna kazen ni možna. 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 9 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton), moštvo ČRNIH igra 2 minuti z dvema igralcema manj na igrišču. 

e) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca ČRNI 9 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton), moštvo ČRNIH igra 4 minute z enim igralcem manj na igrišču. 

 
16.20) Sodnika prekineta igralni čas (time-out) in izključita igralca ČRNI 8 za 2 minuti. Ob odhodu 

iz igrišča, pred nadaljevanjem igre, se igralec ČRNI 8 nešportno obnaša do sodnikov. 

Pravilna odločitev? 

a) Dodatna izključitev igralca ČRNI 8 za 2 minuti, moštvo ČRNIH igra 2 minuti z dvema 

igralcema manj na igrišču. 

b) Dodatna izključitev igralca ČRNI 8 za 2 minuti, moštvo ČRNIH igra 4 minute z enim igralcem 

manj na igrišču. 

c) Diskvalifikacija za igralca ČRNI 8 (sodnika pokažeta rdeči karton), moštvo ČRNIH igra 2 minuti 

z dvema igralcema manj na igrišču. 

d) Diskvalifikacija za igralca ČRNI 8 (sodnika pokažeta rdeči karton), moštvo ČRNIH igra 

4 minute z igralcem manj na igrišču. 

 

16.21) V katerih izmed naslednjih primerov mora moštvo igrati 4 minute z enim igralcem manj 

na igrišču? 

a) Igralec je bil pravkar diskvalificiran, med tem ko zapušča igrišče, protestira, zato je še 

dodatno izključen za 2 minuti. 

b) Igralec je bil pravkar izključen za 2 minuti, med tem ko zapušča igrišče, užali sodnika, zato 

je še diskvalificiran. 

c) Igralec je bil pravkar izključen za 2 minuti zaradi nešportnega obnašanja, ko je še na 

igrišču, udari nasprotnika v obraz in je diskvalificiran. 

d) Igralec je bil pravkar izključen za 2 minuti zaradi nešportnega obnašanja; po tem, ko 

prestopi vzdolžno črto in zapusti igrišče, se vrne in ponovno protestira, zato je ponovno 

izključen za 2 minuti. 

e) Igralec je bil pravkar diskvalificiran zaradi pljuvanja v nasprotnika, ko zapušča igrišče, 

potisne še sodnika. 

f) Igralec je bil pravkar diskvalificiran zaradi grobega prekrška, po nadaljevanju igre, ko 

zapusti igrišče in je že na tribuni med gledalci, še žali sodnika. 
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16.22) V 7:00 minuti je igralec BELI 5 izključen za 2 minuti. Pred nadaljevanjem igre protestira, zato 

je ponovno izključen za 2 minuti. Natanko 1 minuto pozneje priteče na igrišče, zato 

časomerilec zažvižga. Ponovna izključitev igralca BELI 5 za 2 minuti in diskvalifikacija. Ob 

odhodu iz igrišča igralec BELI 5 užali sodnika. Pravilna odločitev? 

a) Moštvo BELIH igra z igralcem manj na igrišču od 7:00 do 8:00 minute;  

z dvema igralcema manj na igrišču od 8:00 do 10:00 minute;  

z enim igralcem manj na igrišču od 10:00 do 11:00 minute. 

b) Moštvo BELIH igra z enim igralcem manj na igrišču od 7:00 do 8:00 minute;  

z dvema igralcema manj na igrišču od 8:00 do 11:00 minute;  

z enim igralcem manj na igrišču od 11:00 do 12:00 minute. 

c) Moštvo BELIH igra z dvema igralcema manj na igrišču od 7:00 do 8:00 minute;  

s tremi igralci manj na igrišču od 8:00 do 10:00 minute;  

z dvema igralcema manj na igrišču od 10:00 do 11:00 minute. 

d) Moštvo BELIH igra z dvema igralcema manj na igrišču od 7:00 do 8:00 minute;  

s štirimi igralci manj na igrišču od 8:00 do 10:00 minute;  

z dvema igralcema manj na igrišču od 10:00 do 11:00 minute. 

e) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za igralca BELI 5 (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

 

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; moštvo BELIH se na igrišču zmanjša z 

1 igralcem za 2 minuti; uradna oseba A lahko ostane v prostoru za menjave. 

c) Izključitev uradne osebe A moštva BELIH za 2 minuti; moštvo BELIH se na igrišču zmanjša z 

1 igralcem za 2 minuti; uradna oseba A mora zapustiti prostor za menjave. 

d) Diskvalifikacija uradne osebe A moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči karton); moštvo BELIH 

se na igrišču zmanjša z 1 igralcem za 2 minuti. 

e) Diskvalifikacija uradne osebe A moštva BELIH s pisnim poročilom (sodnika pokažeta rdeči in 

modri karton); moštvo BELIH se na igrišču zmanjša z 1 igralcem za 2 minuti.
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17. SODNIKA 

 
17.1) V primeru, da sta sodnika nasprotujočih si mnenj, katero moštvo naj izvaja stranski met, 

o tem odloči: 

a) Sodnik v polju. 

b) Sodnik ob vratih. 

c) Po kratkem razgovoru velja njuna skupna odločitev. 

d) Time-out. 

e) Brez time-outa, stranski met z žvižgom. 

 
17.2) Avtomatski končni signal javne merilne naprave je pokvarjen. Časomerilec ne zazna okvare, 

igralni čas pa je medtem že potekel. Kdo zaključi igro v takem primeru? 

a) Samo zapisnikar. 

b) Samo sodnik v polju. 

c) Samo delegat. 

d) Samo eden od sodnikov. 

e) Samo časomerilec. 

f) Lahko časomerilec, delegat ali eden od sodnikov. 
 

17.3) Igralec ČRNI 2 stori prekršek. Sodnik v polju dosodi diskvalifikacijo igralca (sodnika pokažeta 

rdeči karton) in prosti met, sodnik ob vratih pa izključitev igralca za 2 minuti in       7-metrovko. 

Kako bo igralec ČRNI 2 kaznovan in kako se bo igra nadaljevala? 

a) Z izključitvijo igralca ČRNI 2 za 2 minuti. 

b) Z diskvalifikacijo igralca ČRNI 2 (sodnika pokažeta rdeči karton). 

c) S prostim metom. 

d) S 7-metrovko. 
 

17.4) Kdo v spornih primerih odloča o pravilnosti merjenja igralnega časa? 

a) Časomerilec in zapisnikar. 

b) Oba sodnika (velja njuna skupna odločitev). 

c) Časomerilec. 

d) Oba sodnika in časomerilec (velja njihova skupna odločitev). 

 
17.5) Katere kazni se utemeljijo v uradnem zapisniku? 

a) Diskvalifikacije, razen po tretji izključitvi. 

b) Vse kazni, razen opominov. 

c) Vse izključitve in diskvalifikacije. 

d) Diskvalifikacije zaradi grobega nešportnega obnašanja v zadnjih 30 sekundah igralnega 

časa, če je bila nasprotniku s prekrškom preprečena priložnost doseči zadetek. 

e) Diskvalifikacije zaradi zelo grobega nešportnega vedenja. 

f) Vse izrečene kazni, ki se progresivno kaznujejo, storjene s prekrškom v zadnjih 

30 sekundah igralnega časa, če je bila s tem tekmecu preprečena jasna priložnost 

doseči zadetek. 
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17.6) Kdo lahko med igro ogovori sodnika? 

a) Vsak igralec. 

b) Vsaka uradna oseba. 

c) Vodja moštva. 

d) Kapetan moštva. 

 
17.7) Sodnika sta različnih mnenj, koliko je še preostalo do konca igralnega časa. Sodnik ob vratih 

(ki je »prvoimenovani«) meni, da je preostalo še 50 sekund, sodnik v polju pa, da je preostalo 

še 42 sekund. Pravilna odločitev? 

a) Velja odločitev, da se igra daljši igralni čas – 50 sekund. 

b) velja odločitev prvoimenovanega sodnika – 50 sekund. 

c) velja odločitev sodnika v polju – 42 sekund. 

d) velja skupna odločitev sodnikov, sprejeta po kratkem razgovoru. 
 

17.8) Kateri sodnik bo na začetku igre sodnik v polju oz. sodnik ob vratih? 

a) Prvoimenovani sodnik igro prične kot sodnik v polju. 

b) Prvoimenovani sodnik igro prične kot sodnik ob vratih. 

c) Sodnika žrebata, kje kdo začne. 

d) Odločitev je prepuščena sodnikoma. 
 

17.9) Po trku dveh igralcev oba sodnika hkrati zažvižgata. Sodnik v polju odloči, da je bil storjen 

prekršek v napadu, sodnik ob vratih, da je prekršek storil obrambni igralec. Odločitev 

katerega sodnika je pravilna? 

a) Odločitev sodnika ob vratih. 

b) Odločitev sodnika v polju. 

c) Po krajšem medsebojnem razgovoru sprejmeta sodnika skupno odločitev. 

d) Time-out je obvezen. 

e) Time-out je potreben le takrat, kadar je njuna skupna odločitev izrečena proti moštvu v 

napadu. 

f) Time-out ni obvezen kadar sodnika uporabljata elektronsko komunikacijsko napravo za 

medsebojno sporazumevanje. 
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18. ČASOMERILEC IN ZAPISNIKAR 

 
18.1) Kaj pravijo Pravila igre o razdelitvi nalog med časomerilcem in zapisnikarjem? 

a) Časomerilec je odgovoren za vstop in izstop rezervnih igralcev. 

b) Načeloma naj samo časomerilec prekine igralni čas (ob nujnih primerih). 

c) Zapisnikar mora prekiniti igralni čas, če zazna prezgoden vstop izključenega igralca. 

d) Če ni javne merilne naprave za merjenje časa, je časomerilec dolžan obveščati moštvi, 

koliko igralnega časa je že poteklo, oz. koliko igralnega časa je še preostalo. 

e) Štetje napadov, ko mora igralec zaradi zdravstvene oskrbe počivati tri napade, je skupna 

naloga časomerilca in zapisnikarja. 

 
18.2) Igralec BELI 5 ima jasno priložnost doseči zadetek. Uradna oseba A moštva BELIH užali 

časomerilca, ki zažvižga v trenutku, ko hoče igralec BELI 5 metati na vrata. Pravilna 

odločitev? 

a) Prosti met za moštvo ČRNIH. 

b) Kazen uradni osebi A moštva BELIH. 

c) Prosti met za moštvo BELIH. 

d) 7-metrovka za moštvo BELIH. 

e) Pisno poročilo. 
 

18.3) Vodja moštva BELIH užali zapisnikarja, vendar sodnika tega ne opazita. Ob prvi prekinitvi 

igre zapisnikar obvesti sodnika o tem, kaj se je zgodilo pred prekinitvijo igre. Pravilna 

odločitev? 

a) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za vodjo moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči in modri 

karton). 

b) Izključitev vodje moštva BELIH za 2 minuti. 

c) Pisno poročilo. 

d) Opomin vodji moštva BELIH. 

e) Osebne kazni se ne more izreči. 
 

18.4) Moštvo BELIH ima žogo na črti prostih metov moštva ČRNIH. Delegat prekine igralni čas in 

razloži sodnikoma, da ga je uradna oseba A moštva ČRNIH žalil. Pravilna odločitev? 

a) Opomin uradni osebi A moštva ČRNIH in pisno poročilo. 

b) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za uradno osebo A moštva ČRNIH (sodnika pokažeta 

rdeči in modri karton). 

c) Igra se nadaljuje s prostim metom za moštvo BELIH v bližini prostora za menjave moštva 

ČRNIH. 

d) Igra se nadaljuje s prostim metom za moštvo BELIH na črti prostih metov moštva ČRNIH. 
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18.5) Moštvo BELIH ima žogo na črti prostih metov moštva ČRNIH. Časomerilec prekine igralni čas 

in razloži sodnikoma, da ga je uradna oseba A moštva BELIH žalila. To je opazil samo 

časomerilec. Pravilna odločitev? 

a) Pisno poročilo. 

b) Izključitev uradne osebe A moštva BELIH za 2 minuti. 

c) Igra se nadaljuje s prostim metom za moštvo ČRNIH v bližini prostora za menjave 

moštva BELIH. 

d) Igra se nadaljuje s prostim metom za moštvo BELIH, ki odgovarja igralni situaciji pred 

prekinitvijo igre. 

 
18.6) Med igralnim časom se vodja moštva BELIH nenehno giblje proti zapisniški mizi in tik ob njej 

daje napotke igralcem svojega moštva. Ob tem protestira na sodnikovo odločitev. Zaradi 

hrupa v dvorani sodnika tega ne opazita. Pravilna odločitev? 

a) Časomerilec takoj prekine igralni čas in obvesti sodnika o vedenju vodje moštva BELIH. 

b) Časomerilec počaka do naslednje prekinitve igralnega časa in obvesti sodnika o vedenju 

vodje moštva BELIH. 

c) Progresivna kazen za vodjo moštva BELIH. 

d) Nobena kazen ni možna. 
 

18.7) Kdaj mora časomerilec/zapisnikar seznaniti sodnika o prekrških proti določbam Pravilnika o 

prostoru za menjave, ki jih sodnika nista opazila? 

a) Takoj. 

b) Ob naslednji prekinitvi igre. 
 

18.8) Ko delegat prekine igralni čas zaradi storjene napake moštva BELIH, se mora igra nadaljevati 

z žogo za moštvo ČRNIH? 

a) Da. 

b) Ne. 
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19. PRAVILNIK O PROSTORU ZA MENJAVE 

 
SAR.1) Kolikšna je razdalja med sredinsko črto igrišča ter klopjo za igralce in uradne osebe? 

a) 1 m, 

b) 2 m, 

c) 3 m, 

d) 3,5 m. 
 

SAR.2) Uradna oseba A moštva BELIH je bil že opomnjen na klopi za igralce in uradne osebe. Sedaj 

zapusti prostor za menjave in sede med gledalce na tribuni, kjer nadaljuje s protesti proti 

sodniškim odločitvam. Pravilna odločitev? 

a) Nobena kazen ni možna. 

b) Izključitev uradne osebe A moštva BELIH za 2 minuti. 

c) Diskvalifikacija za uradno osebo A moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči karton). 

d) Diskvalifikacija s pisnim poročilom za uradno osebo A moštva BELIH (sodnika pokažeta rdeči 

in modri karton). 

e) Moštvo BELIH se zmanjša za enega igralca na igrišču za 2 minuti. 
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20. Odgovori na vprašanja 
 

Vprašanje Odgovor Pravilo 

1.1) a 1:01 

1.2) b 1:02 

1.3) c 1:03 

   

2.1) a, d 2:7, 12:1, 15:5b 

2.2) d 2:07 

2.3) b, d 2:7, 12:1, 15:5b 

2.4) a, c, e 2:5, 4:5, 16:3a 

2.5) c 04:15,1 

2.6) c 2:4, 14:1a 

2.7) b 2:04 

2.8) b 2:04 

2.9) d 2:03 

2.10) c 2:2, komentar 

2.11) a, b, e 2:5, 4:5, 16:3a 

2.12) c, d 2:4, 8:10a, 14:1a, 16:6b 

2.13) a, c 2:9 komentar, 9:2 

2.14) b, c, d 2:9, Pojasnilo 3 

2.15) b, d 2:8, Pojasnilo 2 

2.16) b, d 2:7, 15:5b 

2.17) b, c 2:02 

2.18) a, d 08:04,4 

2.19) a, c, d 2:2 komentar, 4:11, 16:5, 16:6b, 16:10 

2.20) c 2:3, 2:4, 11:1 

2.21) b, e 2:8, 8:7a, 16:3d 

2.22) b, c 2:2 komentar, 16:5 

2.23) a, e 2:4, 2:5, 2:9 komentar, 4:5, 9:1, odstavek  3 

2.24) b 2:2 komentar, 16:3d 

2.25) a, b, c, d, e 2:08 

2.26) c, e, f 2:4, 8:6, 14:1a, 16:6a 

2.27) d, e 2:05 

2.28) a, c, d 05:13,1 

2.29) b, c, e, f 2:9, 2:9  komentar, 13:4a, 15:5b, Pojasnilo  3, odstavek  10 
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2.30) b, f 2:7, 13:4b 

2.31) b, e 2:7, 13:4a 

2.32) b, e 2:7, 13:4b 

2.33) a, b, c 2:8, 8:7c, 15:9, 16:1b, Pojasnilo 2c 

2.34) a, c, e 2:8, Pojasnilo 2 

2.35) a Pojasnilo 3 

2.36) b, d, e 2:10, Pojasnilo 3 

2.37) c 2:10, Pojasnilo 3 

2.38) b, d 6:5, Pojasnilo 3 

2.39) d Pojasnilo 3 

2.40) a 2:8, 2:10, Pojasnilo 3 

2.41) a, d 2:8, 2:9 komentar, Pojasnilo 3 

2.42) a 2:2 komentar 

2.43) b, c 2:10, Pojasnilo 3 

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 

   

3.1) d 3:01 

3.2) c 3:02 

3.3) d 3:02 

3.4) c 3:04 

   

4.1) c 01:04,4 

4.2) a 4:01 

4.3) d, e 4:02 

4.4) a 4:01 

4.5) a 4:03 

4.6) c, d 4:3, 16:1b 

4.7) a, d 4:5, 13:3, 16:3a, Pojasnilo 7 

4.8) c, d 4:3, 13:3, 13:4 

4.9) b 4:11 
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4.10) d, e 4:2, 16:3e 

4.11) d 4:4, 4:6, 16:3a 

4.12) d, e 02:04,4 

4.13) a 4:01 

4.14) a, c 4:4, 4:5, 13:6, 16:3a 

4.15) b, d 4:5, 13:3, 16:3a 

4.16) b, d 4:5, 13:3, 16:3a 

4.17) a, c 4:5, 13:3, 16:3a 

4.18) b 01:04,4 

4.19) c, e 4:5, 13:3, 16:3a 

4.20) b, d 4:1, 4:5, 13:3, 16:3a 

4.21) b 4:5, 13:2, 14:2, 16:3a 

4.22) a, c, e 4:6, 13:1a, 16:3a 

4.23) a, c 4:6, 13:1a, 16:3a 

4.24) c 4:6, 16:3a 

4.25) c, d 4:1, 4:5, 13:1, 16:3a 

4.26) a, e 4:10, 8:7, 16:1b 

4.27) a, d 4:5, 14:1a, 16:3a, Pojasnilo 7 

4.28) a 4:4 komentar 

4.29) c 4:2, 8:7, 16:3e 

4.30) a, b, f 4:11, 8:6b, 13:3, 16:6a, 16:8 

4.31) a, b, d 02:13,1 

4.32) a 4:7, 4:8, 4:9 

4.33) a, d 4:6, 16:3d 

4.34) b, d, e, f 02:04,4 

4.35) c 4:11 

4.36) d 4:2, 16:3e 

4.37) b, c 04:04,4 

4.38) a, b, d 4:6, 16:3a 

4.39) b, c 4:06 

4.40) b, c, e, f 4:3, 9:1, 9:2 

4.41) b, d, e, f 4:11 – Pojasnilo 8 

4.42) b 4:11 – Pojasnilo 8 

4.43) b, c, d, g, i 2:8, 4:5, 4:11, 13:2, 14:1, Pojasnilo 8 

4.44) c 4:11 – Pojasnilo 8 
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4.45) b, c, d, f 2:8, 4:11, 8:4, 16:3c, Pojasnilo 8 

4.46) b, c, e, f 2:8, 4.11, 8.4, 16.3c, Pojasnilo 8 

4.47) b, c 4:11, 8-7, 16:1b, Pojasnilo 8 

4.48) a 4:11, Pojasnilo 8 

4.49) a, c 4:11, Pojasnilo 8 

4.50) c 4:11 3. odstavek 

4.51) c 4:11, Pojasnilo 8 

4.52) b 4:11, Pojasnilo 8 

4.53) b 4:11, Pojasnilo 8 

4.54) b 4:11, Pojasnilo 8 

4.55) b 4:11, Pojasnilo 8 

4.56) b 4:11, Pojasnilo 8 

4.57) b, d, f 4:9, Pojasnila glede opreme 

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 

   

5.1) c 1:3, 5:6, 12:1, 12:2, 15:5b 

5.2) c 1:3, 5:3, 5:9, 6:2b, 13:1a 

5.3) c 5:06 

5.4) b 5:10, 13:1a 

5.5) b 5:10, 13:1a 

5.6) c 5:10, 13:1a 

5.7) a 10:12,1 

5.8) d 5:3, 5:6, 15:7 

5.9) d 5:9, 6:1, 13:1a 

5.10) a 5:03 

5.11) b 5:3, 7:6, 13:6, 15:1 

5.12) c 5:9, 13:1a 

5.13) a 07:05,5 

6.1) d 1:3, 6:5, 12:1 

6.2) b 05:12,1 

6.3) a 6:05 

6.4) a 6:05 
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6.5) d 6:7b, 13:1a 

6.6) c 6:7b, 13:1a 

6.7) c 6:7b, 13:1a 

6.8) a, d 6:2c, 8:7f, 14:1a, 16:1b 

6.9) b 6:2c, 14:1a, Pojasnilo 6a 

6.10) c 5:3, 5:6, 6:7b 

6.11) c 5:3, 5:6, 6:7b 

6.12) b 6:2a, 12:1 

6.13) a, b 4:5, 6:5, 2. odstavek, 13:3, 16:3a 

6.14) a, b, c 6:2a, 12:1 

6.15) b 6:7b 

6.16) b, c, d 2:8a, 4:5, 6:4, 12:1, 13:3 

6.17) b 5:3, 6:7c 

6.18) b 6:05 

6.19) b, c 4:5, 6:5, 1. odstavek, 16:3a 

6.20) b 13:1b 

6.21) a 01:01,1 

6.22) b 6:2a 

6.23) d 03:11,1 

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

7.1) b 10:11,1 

7.2) a 7:01 

7.3) b 7:3a 

7.4) a 7:3d 

7.5) b 7:03 

7.6) b 7:3, 7:4, 7:7 

7.7) c 7:4b 

7.8) b 7:06 

7.9) b 7:7, 13:1a 

7.10) b 7:7, 13:1a 

7.11) c 7:7, 13:1a 

7.12) b 09:11,1 

7.13) d 09:15,1 

7.14) a 7:4, 8:1a 

7.15) c 7:10, 8:1c, 13:1a 
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7.16) a 7:01 

7.17) b 7:10 

7.18) b 7:12 

7.19) b 01:07,7 

7.20) b 7:08 

7.21) a 7:1, 7:3 komentar 

7.22) b 7:11, Pojasnilo 4 

7.23) a 7:11, 7:12, Clarification 4.B.2 

7.24) a, b Pojasnilo 4.C 

7.25) b, c, d Pojasnilo 4 

7.26) d 7:11, 7:12, Pojasnilo 4.B.B1 

7.27) a, d, e Pojasnilo 4 

7.28) b, c, d, e 7:11, Pojasnilo 4 

7.29) c 7:11-12, Pojasnilo 4, Priloga  3 

7.30) b 7:11-12, Pojasnilo 4, Priloga  3  

7.31) c 7:11-12, Pojasnilo 4 

7.32) c 7:11-12, Pojasnilo 3, Priloga  3  

7.33) b, c 7:11-12, Pojasnilo 3, Priloga  3  

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

8.1) c, e 4:6, 8:10b, 14:1a, 16:6b 

8.2) a, d, e 4:3, 8:10b, 14:1a, 16:1b, 16:6a, 16:6b 

8.3) a, c 8:7a, 16:3e, 16:10 

8.4) a, c, f 4:5, 8:10a, 16:3a, 16:6d, 16:8, 16:9c 

8.5) d 4:6, 8:10b, 14:1a, 16:6b, 16:8 

8.6) c 8:1c 

8.7) b, e 8:2a, 14:1a 

8.8) b, c 8:5 komentar, 14:1a, 16:6a, Pojasnilo 6b 

8.9) a, b 8:3, 13:1b, 16:3b 

8.10) b, d 8:5, 14:1a, 16:6a 

8.11) a, c 8:3, 13:1b, 16:1a 

8.12) b, e 8:4b, 14:1a, 16:3c 

8.13) a, b 8:5, 8:6, 16:6a 

8.14) a, c, e, f 2:8a, 8:10b, 14:1a, 16:6b 

8.15) b, e, f 8:10b, 14:1a, 16:6b 

8.16) b, c 8:10a, 8:10b, 16:6b 
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8.17) c, d 8:10a, 16:6b, 16:8, 16:11b 

8.18) c, d 8:7a, 16:1b 

8.19) b, d 8:10a, 16:6b 

8.20) a 8:3, 16:3b 

8.21) a 4:6, 8:7e, 8:8b, 8:9, 16:6b 

8.22) b, d 8:5, 13:1b, 16:6a, Pojasnilo 6 

8.23) b, e 8:10, 16:6b 

8.24) d 8:10a, 16:8 

8.25) d 8:6b, 16:6a 

8.26) c 8:10a, 16:6b, 16:11b, 17:10 

8.27) d 8:10a, 16:6a, 16:11b, 17:10 

8.28) a, c 8:5, 13:1b, 16:6a 

8.29) b, c, d, e 8:5, 8:9a, 8:9d, 16:6a, 16:6b 

8.30) a, b, d 2:8a, 4:11, 8:6a, 16:6a, 17:2, 17:10 

8.31) a, b, d 8:3, 8:7c, 8:8b, 14:10, 16:1b, 16:3c 

8.32) c, d, e 8:07 

8.33) a, b, d 8:5, 8:6, 8:9f 

8.34) b, d 8:10c, 10:3, 15:2, 16:6b 

8.35) a, c, e, f 2:8a, 8:7a, 16:3d 

8.36) c, f 8:5 komentar, 14:1a, 16:6a 

8.37) d, f 8:10, 16:6b 

8.38) c, d 2:8, 8:7a, 8:10a, 16:6b, 16:8, Pravilnik o prostoru za menjave  5. točka 

8.39) b, d, e 8:7c, 12:2, 15:4, 15:9, 16:1b, 16:3d 

8.40) a, c 6:5, 8:2, 8:3, 12:1 

8.41) c 8:8a, 16:3f 

8.42) c 8:9, 16:6b 

8.43) a, b, d 2:8, 8:4b, 9:1, 10:2, 16:3c 

8.44) c, e 8:5 komentar, 14:1a, 16:6a, Pojasnilo 6c 

8.45) a, b, e, f 8:9a, 8:9d, 8:10a 

8.46) c, e 8:5 komentar 2. odstavek, 14:1, 14:2, Smernice 

8.47) c 4:1, 8:1, 8:2, 14:1a, Pojasnilo 6c 

8.48) c, d, e 2:8, 4:1, 8:4b, 14:1a, 16:3c, Pojasnilo 6c 

8.49) b 4:1, 8:2, 13:1b 

8.50) a, b, e 2:8, 4:1, 4:4-6, 12:1 (II) 

8.51) c, d 4:1, 8:7, 14:1a, 16:1b, 16:3d 
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8.52) a, c 2:8, 4:1, 12:1, 12:2 

8.53) a, c 4:1, 4:4-5, 13:1b 

8.54) a, d 4:1, 4:4-5, 14:1 

8.55) a, d 4:01 

8.56) b, d 8:4b, 13:1b, 16:3c 

8.57) c, e 2:4, 8:5a, 8:10d, 16:6a 

8.58) a, d, e 2:8, 8:5a, 13:1b, 16:6a 

8.59) a, c, e 2:8, 8:10c 

8.60) a, c 2:8, 8:7, 15:7, 15:9, 16:3d 

8.61) b, d 2:8, 8:10c 

8.62) b, d, f 2:8, 8:10c 

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 

   

9.1) b, d 7:8, 9:1, 13:2, 16:1b 

9.2) b 7:8, 9:1, 13:2 

9.3) d 6:3b, 9:1, 13:2 

9.4) c 6:4, 9:1, 12:1 

9.5) c 01:14,1 

9.6) b, d 9:1, komentar 

9.7) c, e 9:1, komentar 

9.8) b, c 4:6, 9:1, 9:2, 16:3a 

9.9) a 01:15,2 

9.10) a, c 8:7e, 9:1, 16:1b 

   

10.1) a 10:01 
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10.2) b 10:01 

10.3) c 10:03 

10.4) a 10:3, 15:1, 15:6 

10.5) c 9:1, 10:4, 15:2 

10.6) b, d, e 10:3, 15:2, 15:3, 15:4 

10.7) b 03:15,1 

   

11.1) d 11:4, 15:1, 15:5 

11.2) a 04:15,1 

11.3) a 11:4, 15:1, 15:5 

11.4) b 11:01 

11.5) b, c 11:5, 13:8, 15:4 

11.6) a 11:01 

   

12.1) c 03:12,1 

12.2) b, c 1:3, 12:1, 14:9 

12.3) c 12:01 

12.4) d 12:2, 15:5b 

12.5) b 12:02 

12.6) b 12:02 

12.7) a 12:1 – signalizacija  

12.8) a 12:02 

12.9) c, d 12:02 

12.10) a 12:02 

12.11) d 9:1, 12:2, 15:2 

   

13.1) a, b, e 8:8b, 13:5, 15:5b, 16:3f 

13.2) b, c, d 2:8a, 8:3, 13:2, 16:3b 

13.3) b, d 8:8b, 13:5, 13:6 komentar, 16:3f 

13.4) a, d 8:8b, 13:5, 16:3f 

13.5) a 8:7a, 13:1a, 13:6, 16:1b 

13.6) a 13:4a 

13.7) c, d 4:11, 13:4b, Pojasnilo 2 in  8 

13.8) c 8:8b, 13:5, 13:6 komentar, 16:3f 

13.9) b, c 4:5, 13:3, 16:3a 
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13.10) b, c, d 7:11, 13:6, 13:6 komentar 

13.11) b, d 13:4a 

13.12) a, c 8:7, 13:6, Pravilnik o prostoru za menjave  5 in 6 

13.13) b 13:7, 15:1, 15:5b 

13.14) b, c, d 13:04 

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

   

14.1) b 2:8a, 8:10a, 14:1c, 16:6b 

14.2) c 14:1a, 15:2 

14.3) c 14:06 

14.4) b, d 8:3c, 14:1a, 16:1a 

14.5) c 13:1a, 14:7, 15:7 

14.6) c 14:08 

14.7) d 14:10, 16:1b 

14.8) a 6:2c, 14:1a, Pojasnilo 6 

14.9) b 13:1a, 14:7, 15:7 

14.10) b, c 8:7f, 14:1a, 16:1b, Pojasnilo 6a 

14.11) c, d 8:2c, 14:1a, Pojasnilo 6a 

14.12) b, e 14:1c 

14.13) b, c 2:3, 14:1b, Pojasnilo 6a 

14.14) a 14:3, 14:5, 14:8, 14:9 

14.15) a, c 6:2c, 8:7f, 14:1a, 16:3a 

14.16) b, d, e 14:1c, Pojasnilo 2a 

14.17) c 6:4, 12:1, 13:2, 14:7 

14.18) a 13:2, 14:4, 15:2 

14.19) a, b 8:5, 13:1b, Pojasnilo 6 

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 

   

15.1) a 02:15,2 

15.2) c 5:2, 12:2, 15:5b 

15.3) b, d 13:1a, 13:7, 15:7 

15.4) c, d 12:1, 12:2, 15:5, 15:9, 16:1a 
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15.5) b 15:02 

15.6) b 12:1, 12:2, 15:2 

15.7) b 01:15,2 

15.8) c 7:9, 13:1a, 15:2 

15.9) a 15:02 

15.10) a 15:5b, 15:9, 16:1a, 16:3b 

15.11) a 13:7, 15:5b, 15:7 

15.12) c 15:02 

15.13) c 8:7c, 15:4, 15:9, 16:3d, 16:5, 16:6d 

15.14) d 07:15,1 

15.15) a, b 13:3, 15:1, 15:7 

15.16) c 12:2, 13:1a, 15:2 

15.17) a 01:15,2 

15.18) d 6:4, 12:1, 12:2, 15:2 

15.19) c 02:15,2 

15.20) e 2:3, 2:4, 15:5a 

15.21) b, c 13:7, 15:1, 15:5, 15:6, 15:7, 2. odstavek 

15.22) a 02:15,2 

15.23) a 15:2, 15:7, 15:8 

15.24) c 15:5b, 15:7 

15.25) a 13:2, 15:7, 2. odstavek 

   

16.1) c 16:09 

16.2) c 8:10a, 16:6b, 16:9c 

16.3) b 16:1 komentar 

16.4) c 16:05 

16.5) a 16:04 

16.6) a, b 4:5, 8:10a, 16:3a, 16:6B, 16:6d, 16:9b 

16.7) a, d 8:10a, 16:6b 16:9c 

16.8) d, e 8:10a, 16:6b, 16:9c 

16.9) a, b, d 4:2, 8:9, 16:1b, 16:6b, 16:9c 

16.10) c 16:11b 

16.11) a 8:6, 16:6a, 16:10, 17:10 

16.12) c, d 8:10a, 16:6b, 16:10, 17:10 

16.13) b 8:9, 16:10, 16:6b 
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16.14) c 16:11c 

16.15) a, b 8:10a, 16:6, 16:10 

16.16) b 16:9b 

16.17) b, d 16:3d, 16:5, 16:10 

16.18) c, e, f 4:11, 16:3e, 16:3 komentar, Pojasnilo 8c 

16.19) e 8:10a, 16:9d 

16.20) b 8:7a, 16:3d, 16:9a 

16.21) a, b, c, d, e 16:09 

16.22) b, e 8:10a, 16:3a, 16:6d, 16:9d 

16.23) d 16:6c 

   

17.1) c, d 2:8d, 17:7 

17.2) f 03:17,2 

17.3) b, d 17:06 

17.4) b 17:09 

17.5) e 8:5, 8:10a-d, 16:6, 17:10 

17.6) c 02:17,2 

17.7) d 17:09 

17.8) d 17:01 

17.9) c, d 17:07 

   

18.1) b, d, e 01:18,2 

18.2) c, e Pojasnilo 7 

18.3) c, e 18:1, Pojasnilo 7Ba 

18.4) b, d 8:10a, 13:6, 16:6b, Pojasnilo 7.B.b, Pravilnik o prostoru za menjave  5 

18.5) a, d 13:4a, Pojasnilo 7.B.a 

18.6) b, d Pojasnilo 7B, Pravilnik o prostoru za menjave  5 

18.7) b Pojasnilo 7.Ba 

18.8) a Pojasnilo 7.Bb 

   

SAR1) d Pravilnik o prostoru za menjave  1 

SAR2) b, e 8:7a, 16:3e,  Pravilnik o prostoru za menjave  5 in 6 

 


	1. IGRIŠČE
	2. IGRALNI ČAS, KONČNI SIGNAL IN PREKINITEV IGRALNEGA ČASA (TIME–OUT)
	3. ŽOGA
	4. MOŠTVO, MENJAVE, OPREMA, POŠKODBE IGRALCEV
	5. VRATAR
	6. VRATARJEV PROSTOR
	7. IGRA Z ŽOGO, PASIVNA IGRA
	8. PREKRŠKI IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE
	9. ZADETEK
	10. ZAČETNI MET
	11. STRANSKI MET
	12. VRATARJEV MET
	13. PROSTI MET
	14. 7–METROVKA
	15. NAVODILA ZA IZVAJANJE METOV
	16. KAZNI
	17. SODNIKA
	18. ČASOMERILEC IN ZAPISNIKAR
	19. PRAVILNIK O PROSTORU ZA MENJAVE
	20. Odgovori na vprašanja

