
1 1:1 Jaké rozměry hrací plochy jsou předepsány pravidly házené?

a 40 x 20 metrů

b 42 x 20 metrů

c 38 x 18 metrů

d Délka mezi 38 a 42 metry, šířka mezi 18 a 22 metry

2 1:2 Jaké jsou požadované vnitřní rozměry branky?

a 1,92 x 2,92 metrů

b 2,00 x 3,00 metry

c 2,05 x 3,05 metrů

d 2,08 x 3,08 metrů

3 1:3, 12:2
Při provádění hodu brankáře se brankář A jednou nohou dotkne čáry brankoviště. 

Správné rozhodnutí? 

a Opakování hodu brankáře na zapískání

b Volný hod pro družstvo B

c Nechat hru pokračovat bez přerušení

4 1:3, 6:5, 12:1
Míč leží na čáře brankoviště. Útočník A7 ho zvedl a chystá se střílet. A7 je v této jasné 

brankové příležitosti atakován v rozporu s pravidly. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro družstvo B

b Volný hod pro družstvo A

c 7-m hod pro družstvo A

d Hod brankáře pro družstvo B

5 1:3, 12:1, 14:9
Po zapískání k provedení 7-m hodu stoupl brankář A jednou nohou na čáru hranice 

brankáře. 7-m hod minul branku nad břevno. Správné rozhodnutí?

a Opakování 7-m hodu na zapískání

b Protože nebylo dosaženo gólu, pokračuje hra hodem brankáře

c Postavení brankáře je korektní

6 1:3 Jak široká musí být branková čára mezi tyčemi branky?

a 5 cm

b 6 cm

c 8 cm

d 10 cm

7 2:4, 14:1a

Krátce před koncem utkání dostává B2 míč u soupeřova brankoviště, zkouší vystřelit, 

ale je zastaven faulem. Dříve než míč opustí ruku hráče B2, zazní závěrečný signál. 

Správné rozhodnutí?

a Konec utkání

b Volný hod pro družstvo B

c 7-m hod pro družstvo B

d Konec zápasu, poznámka do zápisu o utkání

8 2:4

Krátce před koncem 1.poločasu musí být ještě proveden 7-m hod pro družstvo A. 

Střela A9 se odráží od břevna do zad brankáře, který stojí asi 3m před svou brankou, a 

pak vletí do branky B. Signál časomíry zazněl v okamžiku, kdy míč letěl od břevna k 

zádům brankáře. Jaké je správné rozhodnutí? 

a Gól

b Opakování 7-m hodu

c Poločas a přestávka, žádné další rozhodnutí.

9 2:4
Po skončení hrací doby je ještě nezbytné provést 7-m hod. Rozhodčí vyčkají 

bezprostředního výsledku hodu. Který z rozhodčích poté ukončí utkání?

a První jmenovaný rozhodčí

b Jeden z rozhodčích

c Rozhodčí v poli

d Brankový rozhodčí

10 2:3 Kdy začíná utkání?

a Hvizdem prvního jmenovaného rozhodčího

b Když míč opustí ruku hráče provádějícího hod

c Když časoměřič spustí stopky nebo oficiální časomíru

d Jakmile rozhodčí v poli zapíská k výhozu



11 2:2, kom.
Kdo rozhoduje o tom, která branka se použije pro rozhodnutí utkání střelbou 7-m 

hodů?

a Družstvo, které vyhraje los

b Družstvo, které prohraje los

c Rozhodčí v poli

d První jmenovaný rozhodčí

12 2:7, 12:1, 15:5b
Brankář vyrazil střelu a míč se kutálí přes brankovou čáru vně branky. Bezprostředně 

poté zazní automatický závěrečný signál. Rozhodčí však zjistili, že utkání bylo 

ukončeno o pět minut dříve. Jelikož hráči jsou ještě na hřišti, bude hra pokračovat:

a Hodem brankáře

b Volným hodem

c Bez zapískání

d Na zapískání

13 2:7
Poté, co zazněl automatický závěrečný signál v poločase, rozhodčí hned zjistili, že 

první poločas byl ukončen o jednu minutu předčasně. Správné rozhodnutí?

a Prodloužit druhý poločas o jednu minutu

b Daná jedna minuta je ztracena a nebude nahrazena

c
Po přestávce nastoupí družstva na jednu minutu na stejných stranách, jako v prvním 

poločase, pak si strany vymění a normálně začne druhý poločas

d Zadržet hráče na hřišti a dohrát zbývající minutu

14 2:7, 12:1, 15:5b

Družstvo A střílí na branku. Brankář B střelu chytá. V tom okamžiku zazní automatický 

závěrečný signál. Rozhodčí však upozorňují časoměřiče, že do konce 2.poločasu 

zbývá ještě 30 sekund hry. Všichni hráči jsou ještě na hrací ploše. Jak bude hra znovu 

zahájena?

a Volný hod pro B

b Hod brankáře

c Volný hod pro A

d Na zapískání

e Bez zapískání

15 3:1 Kolik barev smí mít míč?

a 1

b 2

c 3

d Libovolný počet

16 3:2 Který z těchto čtyř míčů vyberou rozhodčí pro utkání mužů?

a Obvod 57 cm, váha 450 g

b Obvod 58 cm, váha 400 g

c Obvod 59 cm, váha 425 g

d Obvod 60 cm, váha 500 g

17 3:2 Který z těchto čtyř míčů vyberou rozhodčí pro utkání žen?

a Obvod 53 cm, váha 350 g

b Obvod 54 cm, váha 300 g

c Obvod 55 cm, váha 425 g

d Obvod 56 cm, váha 375 g

18 4:1, 4:3
Krátce před začátkem utkání se A11 zraní natolik vážně, že nemůže hrát. Správné 

rozhodnutí?

a A11 nesmí být nahrazen

b A11 může být nahrazen, pokud s tím souhlasí soupeř

c
A11 může být nahrazen; jeho náhradník může mít číslo 11 a musí být zapsán do zápisu o 

utkání

d A11 může být nahrazen, ale jeho náhradník nesmí mít číslo 11

19 4:1

Družstvo B nastoupilo k utkání s 5 hráči do pole. Brankář není při zahájení utkání 

přítomen. Družstvo B určí jako brankáře hráče s číslem B5. Co z toho plyne pro hráče 

B5?

a B5 může být použit jako hráč v poli kdykoli po korektním střídání

b B5 již nesmí nastoupit jako hráč v poli



c B5 může hrát v poli, jen pokud s tím souhlasí funkcionáři družstva A

d B5 může být použit jako hráč v poli až poté, co se dostaví očekávaný brankář

20 4:2
Hned po zahájení utkání si prezident domácího klubu A sedl na střídačku ke dvěma 

funkcionářům, masérovi a trenérovi. Co bude následovat?

a Náhradní brankář musí stát za střídačkou

b Prezident klubu musí opustit střídačku

c Jeden z funkcionářů musí opustit střídačku

d Každý, kdo není uveden v zápise o utkání, musí opustit střídačku

e "Odpovědný funkcionář družstva" bude progresivně potrestán

21 4:1
Jaký je nejmenší povolený počet hráčů, kteří musí být přítomni na hřišti při zahájení 

utkání a uvedeni v zápise o utkání? 

a 5 hráčů

b 4 hráči do pole a 1 brankář

c 5 hráčů do pole a 1 brankář

d 6 hráčů do pole

22 4:3 Čtyři varianty: kdo je oprávněn ke hře?

a Hráč přítomný na začátku utkání a uvedený v zápise o utkání

b Hráč, který není přítomen na začátku utkání, ale je uveden v zápise o utkání

c Hráč přítomný na začátku utkání, i když není uveden v zápise o utkání

d Hráč, který není uveden v zápise o utkání, ale dostal povolení ke hře od časoměřiče 

23 4:3,16:1b

Při zahájení utkání bylo přítomno pouze 6 hráčů družstva A. Krátce po zahájení hry 

dorazili chybějící hráči. Hráč A7 vbíhá přes střídačku přímo na hrací plochu. Není 

přitom uveden v zápise o utkání. Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace A7

b Vyloučení A7 na 2 minuty, A7 bude dopsán do zápisu

c A7 musí být dopsán do zápisu o utkání

d Progresivní potrestání "odpovědného funkcionáře" A

24
4:6, 8:10b, 14:1a, 

16:6b
Během rychlého protiútoku družstva A vbíhá na hřiště hráč B7 jako nadpočetný hráč a 

sevře hráče A5 tak, že zmaří jasnou brankovou příležitost. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení B7 na 2 minuty

b Diskvalifikace hráče B7 bez písemné zprávy

c Diskvalifikace B7 se zvláštní písemnou zprávou

d Volný hod

e 7-m hod

25
16:3a, 4:5, 13:3, 

vysv. 7

Rozhodčí nařídili volný hod pro družstvo A na čáře volného hodu družstva B. Náhle 

zazní  hvizd časoměřiče, který zastavil časomíru. Rozhodčí zjišťují důvod pro zásah 

časoměřiče. Časoměřič informuje rozhodčí, že A9 špatně střídal. Rozhodnutí?

a Volný hod pro A na čáře volného hodu B

b Volný hod pro B od vlastní čáry volného hodu

c Volný hod pro Bod střídačky družstva A

d Vyloučení A9 na 2 minuty

26 4:3, 13:3, 13:4

B14 korektně střídá při přerušení hry. Přesto však přichází hvizd od stolku 

časoměřiče. B14 není uveden v zápise. Bylo zjištěno, že tento hráč má v zápise číslo 

18. Správné rozhodnutí?

a Progresivní potrestání "odpovědného funkcionáře" družstva B

b Volný hod pro družstvo A od stolku časoměřičů

c Číslo hráče musí být v zápise opraveno

d Hra bude pokračovat hodem, který odpovídá situaci. Popis situace do zápisu.

27 2:5, 4:5, 16:3a
Družstvo A bude po závěrečném hvizdu provádět volný hod. V tom okamžiku 

opouštějí hrací plochu nejdříve A3 a pak A4, aby byli vystřídáni hráči A5 a poté A6, 

kteří vstupují do hřiště. Které z následujících vyjádření je/jsou správné/á? 

a Časoměřič zapíská a oznámí špatné střídání družstva A

b Hráč A4 bude vyloučen za špatné střídání

c Hráč A6 bude vyloučen za špatné střídání



d Časoměřič nemá žádný důvod pískat

28

4:3, 8:10b, 14:1a, 

16:1b, 16:3e, 

16:6b

Hráč B8, který není uveden v zápise o utkání, se dostavil pozdě a vbíhá přímo ze šatny 

na hrací plochu, aby zmařil jasnou brankovou šanci tím, že zezadu strčí do 

naskakujícího soupeře, který ztrácí kontrolu nad tělem. Rozhodnutí?

a 7-m hod pro družstvo A

b Volný hod pro družstvo A

c Diskvalifikace hráče B8 bez další zprávy

d Diskvalifikace hráče B8 se zvláštní písemnou zprávou

e Progresivní potrestání 'odpovědného funkcionáře družstva' B

29 4:11
Kdy je nejvýše dvěma osobám z jednoho družstva (funkcionářům nebo hráčům) 

povoleno vstoupit na hrací plochu?

a Během přerušení utkání

b Během přerušení utkání se svolením rozhodčího

c Při zranění hráče

d Po svolení od časoměřiče

30 4:2, 16:3e

Rozhodčí píská a dává time-out, protože uděluje hráči A2 jeho třetí vyloučení na 2 

minuty. Když se rozhodčí otáčí k časoměřiči a zapisovateli, aby signalizoval 

diskvalifikaci, vbíhá trenér A do hřiště a protestuje proti vyloučení. Jeden z 

funkcionářů A byl již předtím napomínán. Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace trenéra a redukce družstva A o jednoho hráče na 2 minuty

b Osobní varování trenérovi

c Diskvalifikace trenéra se zvláštním písemným hlášením

d Vyloučení trenéra na 2 minuty

31 16:3a, 4:4, 4:6

Během time-outu kvůli zranění hráče vbíhá nadpočetný hráč družstva A na hrací 

plochu, přestože žádný z rozhodčích nedal svolení ke vstupu na hřiště. Správné 

rozhodnutí?

a Napomenutí hráče

b Vyloučení hráče na 2 minuty

c Diskvalifikace hráče

d Vyloučení hráče na 2 minuty a redukování jeho družstva o jednoho hráče na 2 minuty

32 2:4, 15:5

Volný hod pro družstvo B je těsně před koncem utkání prováděn jako přímý hod na 

branku. Automatický závěrečný signál zazní přesně předtím, než míč vletí do branky. 

Správné rozhodnutí?

a Konec utkání

b Opakování volného hodu pro B

c Opakování volného hodu pro B na zapískání

d 7-m hod pro B

33 4:2, 4:11

Rozhodčí v poli indikuje time-out, protože hráč týmu A je zraněn, a povoluje lékaři 

družstva A vstoupit na hrací plochu. Trenér družstva B také vstupuje do hřiště a dává 

rady svému brankáři. Správné rozhodnutí?

a Žádné rozhodnutí, signál dovoluje vstoupit do hřiště všem hráčům a funkcionářům

b
Všichni čtyři funkcionáři družstva B budou napomenuti a v případě opakování přestupku 

budou diskvalifikováni

c Odpovědný funkcionář družstva B bude napomenut

d Progresivní potrestání trenéra družstva B

34 4:1

Brankář A16 se zranil a musí být vystřídán za A5. A5 si mění dres. Po 20 minutách je 

A16 schopen znovu nastoupit a trenér střídá. A5 je poslán do hry jako hráč v poli bez 

upozornění zapisovateli. Správné rozhodnutí?

a Žádný trest, protože to je povoleno

b Volný hod pro družstvo B

c Vyloučení hráče A5 na 2 minuty

d Diskvalifikace hráče A5

35 11:1

Míč je ve vzduchu a letí směrem k postranní čáře. A3 dokáže zahrát míč rukou k A7 

předtím, než míč dorazí k čáře. Přitom má A3 jednu nohu za postranní čarou mimo 

hřiště. A7 chytí míč a dává gól. Správné rozhodnutí?

a Vhazování pro tým B

b Volný hod pro tým B



c Gól

d Vyloučení hráče A3 na 2 minuty

36 8:7a,16:3e, 16:10 Cestou do šaten (o přestávce) si funkcionář družstva A stěžuje rozhodčím. Trenér A 

byl již během 1.poločasu napomínán. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení funkcionáře družstva A na 2 minuty

b Diskvalifikace

c Družstvo A zahájí druhý poločas redukováno o jednoho hráče

d Zvláštní písemná zpráva

37
4:4, 4:5, 13:6, 

16:3a

A4 opouští hrací plochu mimo čáru pro střídání. Poté, co A4 překročil postranní čáru, 

ale ještě dříve, než se dostal do svého prostoru pro střídání, vstoupil A11 korektně do 

hřiště. Jaké bude správné rozhodnutí po hvizdu časoměřiče?

a Volný hod proti družstvu A na místě, kde A4 opustil hřiště

b Volný hod proti družstvu A na úrovni prostoru pro střídání družstva A

c Vyloučení hráče A4 na 2 minuty

d Vyloučení hráče A11 na 2 minuty

e Vyloučení hráčů A4 a A11 na 2 minuty

38 4:5, 13:3, 16:3a

B3 se dopustil prvního chybného střídání svého družstva během přerušení utkání. 

Předcházelo tomu nařízení volného hodu pro družstvo B. B3 dosud v utkání nebyl 

napomínán ani vyloučen. Správné rozhodnutí?

a Napomenutí hráče B3

b Vyloučení hráče B3 na 2 minuty

c Volný hod pro družstvo A

d Volný hod pro družstvo B

39 4:5, 13:3, 16:3a
Po nařízení 7-m hodu pro družstvo A se hráč A27, který měl provádět 7-m hod, 

dopustil chybného střídání. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro družstvo B

b 7-m hod pro družstvo A

c Hod brankáře pro družstvo B

d Vyloučení hráče A27 na 2 minuty

40 4:5, 13:3, 16:3a
Družstvo A vstřelilo gól. Rozhodčí ještě nezapískali k výhozu, když B10 vstupuje do 

hrací plochy předtím, než ji B6 opustil. Správné rozhodnutí?

a Výhoz

b Volný hod pro družstvo A

c Vyloučení hráče B10 na 2 minuty

d Vyloučení hráče B6 na 2 minuty

41 4:1, 4:8

Na začátku utkání je na hřišti přítomno pouze 12 hráčů družstva A, protože ještě 

nedorazili oba brankáři. Družstvo A proto začíná s jedním ze 12 hráčů do pole jako s 

brankářem. Které z následujících možností jsou správné?

a
Hráč v poli, který zahajuje utkání jako brankář, musí být v zápise uveden s číslem 1, 12 nebo 

16

b
Hráč v poli, který zahajuje utkání jako brankář, může být později nasazen jako hráč do pole

c
Brankáři družstva A, kteří dorazí dodatečně, musí být v zápise registrováni s čísly 1, 12 nebo 

16

d
Jeden ze dvou brankářů, kteří dorazili dodatečně, může pak být nasazen jako hráč do pole.

42 4:5, 13:3, 16:3a
Během time-outu se hráč A5 dopustí prvního chybného střídání svého družstva. 

Družstvo A bylo v držení míče, když byl time-out nařízen. Správné rozhodnutí?

a Žádný trest

b Napomenutí hráče A5

c Vyloučení hráče A5 na 2 minuty

d Volný hod pro B

e Družstvo A zůstává v držení míče

43
4:1, 4:5, 13:3, 

16:3a
Brankář A3 chce provádět 7-m hod. A15 vystřídal hráče z pole a vstupuje na hrací 

plochu v brankářském dresu, aby chránil prázdnou branku. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení hráče A3 na 2 minuty



b Vyloučení hráče A15 na 2 minuty

c Žádný trest

d 7-m hod pro družstvo A

e Volný hod pro družstvo B od prostoru pro střídání družstva A

44 Vysvětlivka 7 A5 je v jasné brankové příležitosti. Trenér družstva A urazil časoměřiče, takže 

časoměřič píská přesně v okamžiku, kdy A5 nasazuje ke střele. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b Potrestání trenéra družstva A

c Volný hod pro A

d 7-m hod pro družstvo A

e Zvláštní písemné hlášení

45

4:5, 8:10a, 16:3a, 

16:6d, 16:8, 

16:9c

A6 byl již dvakrát potrestán vyloučením na 2 minuty. Nyní A6 spáchal druhé chybné 

střídání svého družstva. Jaké bude rozhodnutí, jestliže se také dopustil mimořádně 

závažného nesportovního chování poté, co ho rozhodčí informovali o špatném 

střídání?

a Vyloučení hráče A6 na 2 minuty

b Diskvalifikace hráče A6

c Zvláštní písemné hlášení

d Družstvo A bude redukováno o jednoho hráče na 2 minuty

e Družstvo A bude redukováno o dva hráče na 2 minuty

f Družstvo A bude redukováno o jednoho hráče na 4 minuty

46 4:5, 14:2, 16:3a

Během rychlého protiútoku družstva A, které má jasnou brankovou příležitost, se B3 

dopustí chybného střídání. Časoměřič ani zapisovatel nereagují, ale rozhodčí v poli 

zaregistroval, co se stalo. Správné rozhodnutí?

a Okamžité vyloučení hráče B3 a volný hod pro družstvo A

b Okamžité vyloučení hráče B3 a 7-m hod pro družstvo A

c Vyčkat na výsledek šance, poté vyloučení hráče B3 a volný hod pro družstvo A

d Vyčkat na výsledek šance, poté vyloučení hráče B3 a hod odpovídající herní situaci

47
4:6, 13:1a, 8:8, 

16:3f

Brankář A vyrazil střelu a míč se kutálí podél postranní čáry poblíž střídačky družstva 

A. A5 sedící na střídačce zasáhne jednou nohou do hřiště, aby míč zastavil, takže ho 

A4 může zvednout dříve, než by překročil postranní čáru.

a Volný hod pro družstvo B

b Vhazování pro tým B

c Vyloučení hráče A5 na 2 minuty

d Diskvalifikace hráče A5

48 4:6, 13:1a, 16:3a
30 vteřin před vypršením času svého vyloučení vstoupil A3 do hrací plochy, ale nijak 

nezasáhl do hry. Družstvo A mělo v tu chvíli míč. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro družstvo B

b Volný hod pro družstvo A

c
Vyloučení hráče A3 na 2 minuty a tým A bude redukován o jednoho dalšího hráče na 30 

sekund

d 30 sekund pro hráče A3 a tým A bude redukován o jednoho hráče na 2 minuty

e Diskvalifikace hráče A3 a tým A bude dále redukován o jednoho hráče na 30 sekund

49 12:2, 15:2 Při provádění hodu brankáře uklouzne brankář A13 s míčem takovým způsobem, že 

míč se ocitne za brankovou čarou mezi tyčemi. Správné rozhodnutí?

a Hra bude pokračovat bez přerušení

b Hod brankáře na zapískání

c Gól pro družstvo B

d Volný hod pro družstvo B

50 4:6, 16:3a
A5 byl vyloučen. Po uplynutí 1 minuty a 45 sekund ze dvouminutového vyloučení ho 

trenér posílá znovu na hřiště. Správné rozhodnutí?

a A5 dostane další dvouminutové vyloučení, které bude trvat 2 minuty a 15 sekund

b
Diskvalifikace A5 a družstvo A bude redukováno o jednoho hráče pro zbytek doby vyloučení 

(15 sekund)

c
A5 dostane druhé vyloučení, družstvo A bude redukováno pro zbytek doby vyloučení (15 

sekund)



51
4:6, 14:1a, 8:10b, 

16:6b, 16:8

A2 byl vyloučen na 2 minuty, ale jeho trenér ho poslal znovu na hřiště již po jedné 

minutě. Před zapískáním časoměřiče stačil již A2 zmařit jasnou brankovou příležitost 

družstva B. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B a další vyloučení pro A2

b
7-m hod pro B, další vyloučení pro A2 a další redukce družstva A na zbývající dobu 

vyloučení A2

c
7-m hod pro B, diskvalifikace A2 a další redukce družstva A na zbývající dobu vyloučení A2

d
7-m hod pro B, diskvalifikace A2 a další redukce družstva A na zbývající dobu vyloučení A2; 

zvláštní písemná zpráva

52
4:1,4:5,13:1,161

4:1a:3a

Po skončení svého druhého vyloučení se chce brankář B zapojit do hry svého 

družstva, které je zrovna v obraně. Vstupuje na hrací plochu, oblečen do svého 

brankářského dresu, a zaujímá pozici na křídle jako 6.hráč v poli svého družstva. 

Správné rozhodnutí?

a Hra bude pokračovat bez přerušení

b 7-m hod pro družstvo A

c Volný hod pro družstvo A

d Vyloučení brankáře B na 2 minuty

53 5:2, 12:2, 15:5b

20 sekund před koncem utkání je družstvo A ve vedení 20:19. Brankář A16 si dává při 

provádění hodu brankáře na čas, dribluje s míčem tam a zpět v brankovišti. Jaký bude 

správný postup?

a Time-out

b Volný hod proti A

c Zapískání k provedení hodu brankáře

d Vyloučení A16 na 2 minuty

e Ukázat varovný signál pro pasivní hru

54
1:3, 5:6, 12:1, 

12:2, 15.5b
Brankář B dokázal chytit střelu a chce založit rychlý protiútok. Přitom svou levou 

nohou překročí čáru brankoviště. Správné rozhodnutí?

a Hra bude pokračovat bez přerušení

b Volný hod pro družstvo A

c Opakování hodu brankáře na zapískání

55
1:3, 5:3, 5:9, 

6:2b, 13:1a

Brankář A stojí v hracím poli mimo své brankoviště. Při chytání přihrávky od 

spoluhráče vstoupí brankář jednou nohou zpět do brankoviště, zatímco druhá noha 

zůstává v poli. Správné rozhodnutí?

a 7-m hod pro družstvo B

b Hra bude pokračovat bez přerušení

c Volný hod pro družstvo B

d Vyloučení brankáře na 2 minuty

56 5:6

Brankář A1 chytil střelu a skáče po míči, který se nyní pohybuje směrem do hracího 

pole. A1 skluzem přes čáru brankoviště dosáhne na míč a již v hracím poli ho přihraje 

spoluhráči. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b Hra bude pokračovat bez přerušení

c Hod brankáře pro A na zapískání

57 6:5, 12:1iii
Míč se kutálí v brankovišti družstva A. B8 míč zvedá a střílí branku. Správné 

rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b Hod brankáře pro A na zapískání

c Gól

d Výhoz

58 5:10, 13:1a
Brankář B vyrazil střelu na branku. Míč se kutálí směrem do hracího pole. Při pokusu 

zastavit míč dříve, než ho získá A15 čekající u čáry brankoviště, zasáhne míč nohou 

těsně před A15, takže míč překročí vnější brankovou čáru. Správné rozhodnutí?

a 7-m hod pro družstvo A

b Volný hod pro družstvo A

c Hra bude pokračovat bez přerušení

d Progresivní potrestání brankáře B, protože ohrožoval protihráče



59 5:10, 13:1a

Brankář A nedokázal dostat míč pod kontrolu. Míč se pohybuje brankovištěm směrem 

k postranní čáře. Brankář použije nohu a zahraje s ní míč přes vnější brankovou čáru. 

Správné rozhodnutí?

a Hod brankáře pro družstvo A

b Volný hod pro družstvo B

c Vhazování pro družstvo B

d Progresivní potrestání brankáře

60

2:8a, 

8:10a,14:1c, 

16:6b

Skóre je 20:20; B7 vypíchl křížnou přihrávku družstva A a běží do rychlého protiútoku, 

přičemž nikdo z družstva A ho nemůže dohonit. Do hřiště však vbíhá divák a strhává 

B7 k zemi; následují úděsné scény včetně dalších diváků na hrací ploše. Trenér 

družstva B knokautuje diváka, který zastavil B7. Správné rozhodnutí?

a Ukončení utkání

b
Time-out; 7-m hod pro B; diskvalifikace trenéra B; redukce družstva B na ploše na dvě 

minuty; zvláštní písemná zpráva.

c Time-out; 7-m hod pro B; diskvalifikace trenéra B

d Time-out; 7-m hod pro B; vyloučení trenéra B na 2 minuty

61 5:10, 13:1a
Brankář A vyrazil střelu. Míč se kutálí směrem do hracího pole, kde číhá osamocený 

B6 a chystá se ho zvednout. Brankář A však stihne zastavit míč nohou ještě v 

okamžiku, kdy je míč na čáře brankoviště. Správné rozhodnutí?

a Hod brankáře pro A na zapískání

b Progresivní potrestání brankáře A

c Volný hod pro B

d 7-m hod pro B

62 13:7, 15:7, 13:1a

Rozhodčí nařídili volný hod pro družstvo B u čáry volného hodu družstva A. Poté, co 

všichni hráči zaujali své korektní postavení, rozhodčí píská. Dříve, než míč opustil 

ruku provádějícího hráče, totiž dva jeho spoluhráči překročili čáru volného hodu 

družstva A. Správné rozhodnutí?

a Opakování volného hodu pro družstvo B

b Volný hod pro družstvo A

c Pokračování hry na zapískání

d Pokračování hry bez zapískání

63 6:5

A3 stojí oběma nohama v hracím poli a chytá míč vyražený jeho brankářem. Když je 

hráč A3 korektně obtěžován protihráčem B10, udeří míčem několikrát o zem ve 

vlastním brankovišti. Správné rozhodnutí?

a Hra bude pokračovat bez přerušení

b 7-m hod pro družstvo B

c Volný hod pro družstvo B

d Volný hod pro družstvo A

64
12:1, 12:2, 15:5, 

15:9, 16:1a

Brankář A stojí v brankovišti s míčem v ruce, připraven rozehrát hod brankáře. 

Útočníkovi B6 se podaří vypíchnout brankáři A míč otevřenou rukou. Správné 

rozhodnutí? 

a Hod brankáře pro A na zapískání

b Volný hod pro A

c Hod brankáře na zapískání

d Progresivní potrestání hráče B6

65 6:5
A7 je před brankovištěm družstva B a chytá míč, který se zřetelně nachází ve vzduchu 

nad brankovištěm, a střílí gól. Správné rozhodnutí?

a Gól pro A

b Volný hod pro B

c Hod brankáře pro B

d Hod brankáře pro B na zapískání

66 6:7b, 13:1a
A8, korektně atakovaný několika protihráči, kutálí míč úmyslně do vlastního 

brankoviště, kde se míč zastaví. Brankář A míč nezvedne. Správné rozhodnutí?

a Hod brankáře

b Hod brankáře na zapískání

c 7-m hod pro B

d Volný hod pro B



67 6:7b, 13:1a

A5 zahrál míč úmyslně do vlastního brankoviště. Míč se odrazil od brankové tyče a 

kutálel se zpět do hracího pole. Brankář A míč zvedl a přihrál ho A7, který střílí gól. 

Správné rozhodnutí?

a 7-m hod pro B

b Gól

c Volný hod pro B

d Hod brankáře pro A

68 7:1

Hráč na křídle B3 riskantně přihrával pivotovi B11. Když byl míč ve vzduchu, zjistil 

B11, že nedokáže míč zpracovat, takže udeřil míč pěstí a tím jej přihrál spoluhráči B9, 

který stál ve středu hřiště. Správné rozhodnutí?

a Hra bude pokračovat bez přerušení

b Volný hod pro družstvo A z místa, kde stál A9

c Volný hod pro družstvo A od čáry volného hodu u místa, kde stál B11

d Vyloučení B11 na 2 minuty

69 15:2, 14:1a

Vhazování pro družstvo B. B7 korektně vhazoval a všiml si, že brankář A12 stojí 

daleko před svou brankou. B7 vhodil míč přímo směrem do prázdné branky. Hráč v 

poli A3 vstoupil do brankoviště a míč zastavil. Rozhodnutí?

a Gól

b Volný hod pro B

c 7-m hod pro B

d Progresivní potrestání A3

70 7:3a
A4 stál a chytil míč. Potom vyskočil a dopadl na pravou nohu, ze které skočil na svou 

levou nohu, aby vystřelil. Kolik kroků A4 udělal? 

a 1

b 2

c 3

d 4

71 7:3d, 7:3 kom.
Hráč vyskočil, aby chytil míč. Dopadl na obě nohy současně. Pak udělal pravou nohou 

úkrok do strany a přisunul k ní levou nohu. Kolik kroků udělal?

a 1

b 3

c 0

d 2

72 7:3

Hráč chytil míč ve výskoku, dopadl s ním na pravou nohu a znovu z této nohy 

vyskočil. Dopadl pak na levou nohu a poté na pravou, ze které odhodil míč. Kolik 

kroků udělal?

a 3

b 2

c 1

d 0

73 6:7b,13:1a

Družstvo B vstřelilo branku a A10 prováděl následující výhoz. Nenašel žádného 

vhodného spoluhráče připraveného, takže překvapil svého brankáře A17 přihrávkou 

zpět, přestože brankář stál ve vlastním brankovišti. A17 míč chytil a přihrál A9. 

Správné rozhodnutí?

a Hra bude pokračovat bez přerušení

b 7-m hod pro B

c Volný hod pro B

d Opakování výhozu po opravě

74 7:7, 7:3, 7:4

A5 měl problémy se zpracováním míče, ale nakonec ho dostal pod kontrolu. Potom 

udělal tři kroky, klepnul si míčem o zem, udělal další tři kroky a vstřelil gól. Správné 

rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b Gól

c Hod brankáře pro B

d Vhazování pro B

75 14:6 Při provádění 7-m hodu trefil A4 tyč. Míč se odrazil zpět k A4, aniž by se ho dotkl 

některý spoluhráč či protihráč. A4 hází míč do branky. Správné rozhodnutí?



a Volný hod pro B

b Hod brankáře pro B

c Gól

76 7:4b
A5 chtěl založit útok. Přitom opakovaně klepal míčem o zem, zatímco udělal 5 kroků. 

Poté míč znovu chytil a přihrál. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro družstvo B

b Volný hod pro družstvo A

c Hra bude pokračovat bez přerušení

d 7-m hod pro družstvo B

77 2:5, 4:5, 16:3a
Volný hod pro družstvo B musí být proveden po závěrečném hvizdu. Před provedením 

volného hodu opouštějí hrací plochu současně A8 a A9. Střídají je nejdříve A10 a 

vzápětí A11. Které z následujících vyjádření je/jsou správné?

a Časoměřič zapíská a oznámí rozhodčím špatné střídání družstva A

b Vyloučení A10 na 2 minuty za chybné střídání

c Vyloučení A11 na 2 minuty za chybné střídání

d Časoměřič nebude pískat, nedošlo k porušení pravidel

e A11 se musí vrátit na střídačku; buď A8 nebo A9 se může vrátit na hřiště.

78 7:6
B6 při chytání míče uklouzl a upadl. Vleže na zádech přihrál míč B9. Správné 

rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b Hra bude pokračovat bez přerušení

c Volný hod pro B

79 7:7, 13:1a
A3 vběhl mezi dva protihráče a vyrazil míč ve směru svého pohybu. Chytil míč znovu 

ještě předtím, než dopadl na podlahu. Nyní má před sebou volný prostor k brance B. 

A3 si jednou klepne míčem o zem a střílí gól. Správné rozhodnutí?

a Gól

b Volný hod pro B

c Hod brankáře pro B

80 7:7, 13:1a

Po jednom klepnutí míčem chtěl A7 přihrát míč A5, ale A5 byl obsazen protihráčem. A7 

to natolik zmátlo, že míč upustil, ale dokázal ho znovu chytit ještě dříve, než spadl na 

podlahu. Správné rozhodnutí?

a Hra bude pokračovat bez přerušení

b Volný hod pro B

c Volný hod pro A

81
7:8, 9:1, 13:2, 

16:1b

A7 stál ve středu obrany, když se B3 pokusil přihrát do pivota klepnutím o zem. A7 se 

vědomě snažil zastavit tuto přihrávku nohou - a nebylo to poprvé v tomto utkání. Míč 

zasáhl jeho nohu a odrazil se do branky družstva A. Rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b Gól

c 7-m hod pro B

d Progresivní potrestání hráče A7

82 15:2

Bylo nařízeno vhazování pro družstvo A. A8 ho provádí přímou střelou na branku. Míč 

se odráží od brankové tyče zpět k A8, který míč znovu chytá a střílí gól. Správné 

rozhodnutí?

a Hod brankáře pro B

b Gól

c Opakované vhazování na zapískání

d Volný hod pro B

83 12:1
Brankář A vyrazil střelu a vrhá se za míčem, který se kutálí směrem k hracímu poli. B7 

není obsazen a je připraven míč zvednout. V poslední chvíli se brankáři podaří rukama 

udeřit do míče, který odletí za vnější brankovou čáru. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b Vhazování pro B

c Hod brankáře pro A

d Volný hod pro A



84 12:2,15:5b
Brankář A9 prováděl hod brankáře, ale míč mu vypadl na nohu a od ní se odkutálel 

přes čáru brankoviště do hracího pole. Brankář A9 hned vyběhl za míčem, zvedl ho a 

vrátil se do brankoviště, aby opakoval hod brankáře. Správné rozhodnutí?

a 7-m hod proti A

b Volný hod proti A

c Time-out

d Oprava a hod brankáře na zapískání

85 7:11, 13:1a Jak se trestá opakovaná pasivní hra?

a Volný hod a napomenutí

b Volný hod a vyloučení

c Volný hod

d Volný hod a diskvalifikace

86 7:9, 11:1

Po střele družstva A na branku se míč odrazil od tyče branky družstva B, zasáhl 

rozhodčího stojícího uvnitř brankoviště poblíž branky a odrazil se od něj za postranní 

čáru a nikoli za branku. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b Vhazování pro B

c Hod brankáře pro B

87 7:9, 15:2 Družstvo A provádí vhazování. A5 vhazuje míč do hřiště, kde zasahuje rozhodčího, od 

něhož se míč odráží za brankovou čáru družstva B. Správné rozhodnutí?

a Opakování vhazování na zapískání

b Volný hod pro B

c Volný hod pro A

d Gól

88 8:1b
V průběhu útoku družstva A blokuje pivot A7, který nemá míč, svým trupem soupeře 

B4. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b Progresivní potrestání hráče A7

c Hra pokračuje

89 8:2a, 14:1a

Hráč na křídle A4 měl jasnou šanci ke skórování. Na poslední chvíli se pokusil B7 

vypíchnout míč z jeho ruky, ale zasáhl pouze jeho zápěstí. Míč minul branku. Správné 

rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b 7-m hod pro A

c Vyloučení B7 na 2 minuty

d Napomenutí pro B7

e Žádný trest pro B7

90
8:3c, 16:1a, 

14:1a

A3 obíhal hráče B4 u čáry volného hodu.Po třech krocích chtěl vystřelit, B4 do něj 

však strčil. Bezprostředně po čtvrtém kroku vstřelil A3 hezký gól. Žádný jiný hráč 

družstva B nemohl zasáhnout. Jaké bude správné rozhodnutí?

a Výhoda a tedy gól

b Progresivní potrestání B4

c Volný hod pro A

d 7-m hod pro A

91
8:5 kom., 16:6a, 

14:1a, vysv. 6b

A6 vybíhá do rychlého protiútoku. Brankář B12 opustil své brankoviště, aby získal 

míč, ale srazil se s A6. Nicméně jeden z obránců by býval mohl hráče korektními 

prostředky zastavit. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení B12 na 2 minuty

b Diskvalifikace B12

c 7-m hod pro A

d Volný hod pro A

e Diskvalifikace B12, zvláštní písemná zpráva

92
8:4b, 13:1b, 

16:3c

A2 chtěl přihrát míč spoluhráči na druhou polovinu hřiště, ale B5 jeho spoluhráče 

sevřel. B5 již byl napomínán za vrážení do protihráče, který neměl míč. Správné 

rozhodnutí? 



a Volný hod pro A

b Vyloučení B5 na 2 minuty

c Diskvalifikace B5

d Zvláštní písemné hlášení

93 8:5, 14:1a, 16:6a Pivot A9 stojí sám u čáry brankoviště a dostává přihrávku. B2 v této chvíli strhne A9 

za střeleckou ruku dozadu. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b 7-m hod pro A

c Vyloučení B2 na 2 minuty

d Diskvalifikace B2

e Zvláštní písemné hlášení

94 4:10, 8:4 Co správně platí pro hráče, který na hřišti krvácí?

a Hráč musí ihned a dobrovolně opustit hrací plochu

b Hráč může zůstat na hřišti do nejbližšího přerušení hry

c Hráč střídající krvácejícího hráče může vstoupit na hrací plochu mimo čáry pro střídání

d Hráč se nesmí vrátit na hřiště do nejbližšího přerušení hry

e
Pokud hráč odmítne uposlechnout výzvu rozhodčího k opuštění hřiště, musí být potrestán za 

nesportovní chování

95 8:3, 13:1b, 16:1a Krátce poté, co byl B9 v první minutě utkání napomínán za strkání, drží a svírá B7 

pivota A (nejde o gólovou příležitost). Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro družstvo A

b 7-m hod pro družstvo A

c Napomenutí pro B7

d Vyloučení B7 na 2 minuty

96 8:4b, 16:3c,14:1a A4 dostal míč u soupeřova brankoviště, před ním je pouze brankář. Když A4 střílí, 

stáhne ho B3 k zemi tak, že A4 ztratí míč. Správné rozhodnutí?

a Napomenutí pro B3

b Přímé vyloučení B3 na 2 minuty

c Diskvalifikace B3

d Volný hod pro družstvo A

e 7-m hod pro družstvo A

97 8:5, 8:6, 16:6a Kdy musí být hráč diskvalifikován?

a Za faul, který ohrožuje zdraví protihráče

b Za mimořádné nesportovní chování na hrací ploše nebo mimo hřiště

c Za opakované nesportovní chování na hřišti

d Za chybné střídání během vyloučení

98 16:9

Funkcionář družstva protestoval a byl potrestán vyloučením na 2 minuty.Předtím, než 

byla hra znovu zahájena, si znovu stěžuje a je tedy diskvalifikován. Správné 

rozhodnutí?

a Družstvo bude redukováno o 2 hráče po dobu 2 minut

b Družstvo bude redukováno o 1 hráče po dobu 4 minut

c Družstvo bude redukováno o 1 hráče po dobu 2 minut

99
2:4, 8:10a, 

16:6b,14:1a

Krátce před koncem prvního poločasu se A7 dopustil násilnosti proti B5, kterému tím 

zmařil jasnou brankovou šanci. Automatický závěrečný signál zazněl dříve, než 

rozhodčí stihl zapískat. Správné rozhodnutí?

a Konec poločasu, žádný trest pro A7

b Konec poločasu, žádný volný nebo 7-m hod není možný

c Diskvalifikace A7, zvláštní písemné hlášení

d 7-m hod pro B

e Diskvalifikace A7

100
8:10a, 16:6b, 

16:9c

A8 byl vyloučen na 2 minuty za strčení do soupeře. Poté urážel rozhodčího slovy "Ty 

zmrde debilní, do smrti se to nenaučíš!" Než opustil hřiště, plivl rozhodčímu do tváře. 

Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace A8, družstvo A bude redukováno o jednoho hráče na dobu 2 minut

b Diskvalifikace A8, družstvo A bude redukováno o dva hráče na dobu 2 minut



c
Diskvalifikace A8, družstvo A bude redukováno o jednoho hráče na dobu 4 minut, zvláštní 

písemné hlášení

d
Diskvalifikace A8, družstvo A bude redukováno o dva hráče na dobu dvou minut, zvláštní 

písemné hlášení

101 9:1, 7:8, 13:2 Střela družstva A se odrazila od tyče branky družstva B. Od nohy hráče B3, který stál 

ve hracím poli, se pak míč odrazil zpět do branky. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b Gól

c 7-m hod pro A

d Hod brankáře pro B

102 6:3b, 9:1, 13:2
Brankář A vyrazil střelu, míč se poté odrazil od zad obránce A3, který stál 2 metry v 

brankovišti, zpět do branky. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b 7-m hod pro B

c Napomenutí, případně vyloučení A3

d Gól

103 12:1, 12:2, 15:2
Brankář B chytil střelu na branku. Chtěl by ihned založit rychlý protiútok, ale míč mu 

vypadl tak, že skončil za brankovou čarou. Správné rozhodnutí?

a Gól

b Opakování hodu brankáře

c Vhazování pro A

d Volný hod pro A

104 9:1, 6:4, 12:1
Brankář A držel míč 4 vteřiny v pozici, kdy tři čtvrtiny míče byly již za brankovou 

čarou. Správné rozhodnutí?

a Gól

b Volný hod pro B

c Hod brankáře pro A

105 9:1, 14:2
A3 vběhl do vlastního brankoviště a pokoušel se zastavit střelu nohou, ale míč se od 

jeho nohy odrazil do branky. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b 7-m hod pro B

c Gól

d Hod brankáře pro A

106 9:1, 15:2
A6 provádí vhazování směrem k vlastnímu brankáři. Brankář si míče všiml příliš pozdě 

a míč překročil brankovou čáru. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b Gól

c Hod brankáře pro A

d Opakování vhazování po zapískání

107 9:1, kom.

A11 přehazoval brankáře B, který stál daleko před brankou. Dříve, než míč překročil 

brankovou čáru, vstoupil na hřiště manažer družstva B, který seděl v první řadě 

diváků za brankou, a míč odkopl. Správné rozhodnutí?

a 7-m hod pro A

b Gól pro A

c Diskvalifikace manažera družstva B

d Zvláštní písemné hlášení

108 9:1, kom.

2 sekundy před koncem utkání za stavu 25:25 zastavil funkcionář domácího družstva 

A, který nebyl uveden v zápise o utkání, míč letící vysokým obloukem do prázdné 

branky. Tím zabránil dosažení gólu pro družstvo B. Vzápětí po akci zazněl závěrečný 

signál. Jaké bude korektní řešení?

a Výsledek 25:25

b 7-m hod proti A

c Výsledek 25:26

d Diskvalifikace funkcionáře

e Zvláštní písemné hlášení

109 2:9 kom., 9:2 Do kdy mohou rozhodčí odvolat gól, který již byl uznán?

a Do zapískání k provedení výhozu



b Až do závěrečného signálu

c
Gól musí být odvolán, jestliže byl vstřelen poté, co časoměřič přerušil hru, a také v případě, 

že výhoz byl proveden dříve, než bylo přerušení zpozorováno

d Gól nemůže být nikdy odvolán

110 10:1
Družstvo A vyhrálo los a rozhodlo se zahájit utkání s míčem. Zástupce družstva B 

chce vyměnit strany. Správné rozhodnutí?

a Výměna stran

b Výměna stran, pokud s tím souhlasí družstvo A

c Opakování losování

d Strany se měnit nebudou

111 10:1
Družstvo A vyhrálo los a chce vyměnit strany. Družstvo B chce, aby výhozem 

zahajovalo družstvo A. Správné rozhodnutí?

a Výhoz pro tým A

b Výměna stran a výhoz pro tým B

c Opakování losování

d Zástupci družstev se musí dohodnout

112 10:3 Z jakého místa může být proveden výhoz?

a Až 3 m od středové čáry na vlastní polovině hřiště

b Až 3 m za středovou čárou na soupeřově polovině hřiště

c Ze středu hřiště, s jednou nohou na středové čáře, s tolerancí do stran až 1,5 metru.

113 10:3, 15:1
Před koncem utkání za stavu 15:15 dosahuje hostující tým branky a vede 15:16. 

Domácí chtějí rychle provést výhoz. Hráč s míčem stojí ve středu hřiště s jednou 

nohou před středovou čarou a druhou nohou za čarou. Správné rozhodnutí?

a Oprava a pak zapískání k provedení výhozu

b Pozice je v pořádku, zapískání k provedení výhozu

c Time-out, oprava, zapískání k provedení výhozu

114 9:1, 10:4, 15:2

Družstvo A se chystá provést výhoz. Brankář B ještě není ve svém brankovišti. 

Rozhodčí v poli přesto píská k zahájení utkání a hráč A9 bezprostředně střílí gól. 

Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro družstvo A ze středové čáry

b Opakování výhozu po opravě

c Gól

d Volný hod proti A

115 11:4, 15:1, 15:5 A3 provádí vhazování z místa 2 metry za postranní čarou. Správné rozhodnutí?

a Vše v pořádku, to je dovoleno

b Volný hod pro B

c Opakování vhazování

d Opakování vhazování na zapískání

116 11:4, 15:2
B4 stojí jednou nohou na postranní čáře a druhou ve hracím poli. Provádí vhazování a 

přímo z něj střílí gól. Správné rozhodnutí?

a Gól

b Opakování vhazování pro tým B na zapískání

c Volný hod pro A

d Hod brankáře pro A

117 11:4, 15:1, 15:5
A6 provádí vhazování, stojí přitom jednou nohou ve hřišti a druhou za postranní 

čarou. Hází míč přímo do branky družstva B. Správné rozhodnutí?

a Opakované vhazování pro A na zapískání

b Volný hod pro B

c Gól

d Hod brankáře pro B

118 7:9,15:2, 13:1a
Vhazování pro A. A7 vhodil míč a ten zasáhl rozhodčího. A7 znovu zvedá míč a střílí 

ho do branky družstva B. Správné rozhodnutí?

a Hod brankáře pro B

b Gól

c Volný hod pro B

d Opakované vhazování na zapískání



a Volný hod pro A

119 12:2
Kdy je hod brankáře považován za rozehraný, takže s míčem mohou hrát hráči v poli?

a Když je míč ještě ve vzduchu nad brankovištěm

b Když míč překročil čáru brankoviště a vletěl do hracího pole

c Když míč opustil ruku brankáře

d Když se spoluhráč brankáře dotkl míče

120 11:1

Střela na branku družstva B; míč se odrazil od břevna a zasáhl zařízení zavěšené pod 

stropem haly nad brankovištěm družstva B; od stropu míč spadl přesně do rukou 

brankáře družstva B. Správné rozhodnutí?

a Hod brankáře

b Vhazování pro B

c Volný hod pro B na zapískání

d Vhazování pro B na zapískání

a Povinný time-out

121 12:2

Brankář A prováděl hod brankáře. Hráč družstva B, který stál u čáry brankoviště, se 

pokoušel čistě získat míč. Podařilo se mu míč zachytit a vstřelil branku. Správné 

rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b Gól

c Hod brankáře pro družstvo B

d Progresivní potrestání hráče družstva B

122 15:2

Volný hod pro A. Když všichni zaujali korektní postavení, položil A10 míč, aby dal 

instrukce spoluhráčům. B7 rychle využívá situaci, zvedá míč a běží do protiútoku. 

Správné rozhodnutí?

a Hra pokračuje

b Opakování volného hodu po zapískání

c Volný hod pro A, napomenutí B7

d Volný hod pro A, vyloučení B7 na 2 minuty

123
15:5b, 15:9, 

16:1a, 16:3b
B chce provádět volný hod, ale A11 stojí pouze 2 metry od míče a pokouší se zdržovat 

hod. Správné rozhodnutí?

a Osobní trest pro A11, volný hod na zapískání

b Volný hod na zapískání

c Vyloučení A11 na 2 minuty 

d Oprava pozice A11 a volný hod na zapískání

124
13:5, 15:5b, 

8:8b,16:3f

Volný hod pro družstvo A. Dříve než A5 může zvednout míč, bere ho B6 a s míčem 

pod paží běží směrem ke své brance. Po několika krocích kutálí míč směrem k A5. 

Správné rozhodnutí?

a Vyloučení B6 na 2 minuty

b Volný hod pro družstvo A na zapískání

c Napomenutí B6

d Hra pokračuje

e Time-out

125
2:8a, 14:1a, 

8:10b, 16:6b

Během rychlého protiútoku A5 vběhl jeden z funkcionářů družstva B ze střídačky do 

hřiště směrem k vlastnímu brankovišti. A5 je zmaten natolik, že se zastaví. Podle 

názoru rozhodčích byl A5 v jasné brankové šanci. Provinilý funkcionář se hráče s 

míčem nedotkl; dostal se k A5 nejblíže na 10 metrů. Správné rozhodnutí?

a Time-out

b Volný hod pro A

c 7-m hod pro A

d Diskvalifikace funkcionáře bez zvláštní zprávy

e Diskvalifikace funkcionáře a zvláštní písemné hlášení

126 13:1a 14:7,15:7

Družstvo A střílelo 7-m hod a míč skončil v brance; avšak předtím, než míč opustil 

ruku střelce, překročil jeden z jeho spoluhráčů čáru volného hodu. Správné 

rozhodnutí?

a Gól



b Opakování hodu

c Volný hod pro družstvo B

d Opakování hodu a napomenutí chybujícího hráče

127
14:1a, 8:10b, 

16:6b

Družstvo A zahajuje rychlý protiútok. A5 přihrával míč spoluhráči A7, který je sám u 

soupeřova brankoviště. Když A5 odhodil míč, vběhl na hřiště jeden z funkcionářů 

družstva B a míč chytil. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b 7-m hod pro A

c Vyloučení funkcionáře B na 2 minuty

d Diskvalifikace funkcionáře bez zvláštní zprávy

e Diskvalifikace funkcionáře B, zvláštní písemné hlášení

128
4:5, 14:1a, 16:3a; 

vysv. 7

A5 je sám v jasné gólové příležitosti před brankářem B. Družstvo B se však dopustilo 

chyby při střídání a časoměřič píská kvůli tomuto přestupku přesně ve chvíli, kdy se 

A5 chystá vystřelit. Správné rozhodnutí? 

a Vyloučení hráče, který chybně střídal, na 2 minuty

b Diskvalifikace chybujícího hráče

c Volný hod pro A

d 7-m hod pro A

129
6:2c, 14:1a, 8:7f, 

16:1b

Obránce B7 viděl, že pivot A9 - kdyby dostal míč - by byl úplně sám proti brankáři. 

Proto B7 proběhl brankovištěm, stejně jako již učinil dříve, aby se dostal před A9 a ten 

nemohl přihrávku převzít. A9 však přihrávku chytil v momentě, kdy B7 již vyběhl ven z 

brankoviště. A9 se otáčí a vráží přímo do B7. Správné rozhodnutí?

a 7-m hod pro A

b Volný hod pro A

c Volný hod pro B

d Progresivní potrestání hráče B7

e Time-out

130
8:10a, 8:10b, 

16:6b
Která z následujících akcí by měla být posouzena jako "mimořádné nesportovní 

chování" a tedy potrestána přímou diskvalifikací se zvláštním hlášením?

a Opakované bránění hráče v poli nohou

b Zmaření jasné brankové příležitosti funkcionářem družstva

c Plivnutí na jinou osobu

d Opakované zdržování hry s cílem získání času

131
6:4, 14:7, 13:2, 

12:1
A3 provádí 7-m hod. A5 překročil čáru volného hodu sice po zapískání rozhodčího, ale 

předtím, než míč opustil ruku střelce. Brankář B střelu chytil. Správné rozhodnutí?

a Opakování 7-m hodu

b Volný hod pro B

c Hod brankáře pro B

132 14:8 Rozhodčí zapískal k provedení 7-m hodu a B2 střílí. V tomto momentu překračuje A5 

čáru volného hodu. B2 ale přes tento přestupek A5 střílí gól. Správné rozhodnutí?

a Gól a diskvalifikace A5

b Gól a vyloučení A5

c Gól

d Opakování 7-m hodu a diskvalifikace A5

133 8:1a, 7:4

B3 střílel z výskoku, ale A9 míč zblokoval. Míč spadl na podlahu, A9 ho zvedl oběma 

rukama a rozběhl se driblingem do protiútoku. Zakončil ho střelou do branky družstva 

B. Správné rozhodnutí?

a Gól pro A

b Volný hod pro B

c Vyloučení A9 na 2 minuty

d Time-out

134 12:1, 5:10

B18 vystřelil na branku A1. Střela byla zblokována, takže míč změnil směr a letěl nad 

brankovištěm zřetelně k vnější brankové čáře. A1 skočil po míči a dokázal  ho nohou 

kopnout za vnější brankovou čáru.



a Hod brankáře pro A

b Vhazování pro B

c Volný hod pro B

d Napomenutí A1

135 2:8a, 13:2, 16:3d

B7 získal míč a rozběhl se do rychlého protiútoku, byl však zezadu zadržen hráčem 

A17. Rozhodčí již chtěl pískat, ale všiml si možné výhody pro družstvo B, protože 

spoluhráč B8 převzal míč a chystal se střílet na branku A. Brankář A12 střelu chytil a 

chce rozehrát rychlý protiútok. Obě družstva již byla dříve během utkání třikrát 

napomenuta. Správné rozhodnutí?

a Pokračuje se ve hře

b Vyloučení A17 na 2 minuty

c Hod brankáře pro A12

d Time-out

e Volný hod pro B

136 13:7, 15:5b, 15:7

Volný hod pro družstvo B u čáry volného hodu A. Rozhodčí přehlédli, že hráč B8 je v 

postavení mezi čarou volného hodu a čarou brankoviště. B8 dostává míč a střílí. 

Správné rozhodnutí?

a Opakování volného hodu na zapískání

b Volný hod pro A

c Gól

d Napomenutí B8

137 2:8d, 17:7
Rozhodčí se rozešli v signalizaci, které z družstev má provádět vhazování. Jak by se 

taková situace měla řešit?

a Rozhodne rozhodčí v poli

b Rozhodne brankový rozhodčí

c Oba rozhodčí přijmou společné rozhodnutí po vzájemné konzultaci

d Time-out

e Bez time-outu, ale vhazování bude na zapískání

138 15:2

Brankář družstva B provádí hod brankáře směrem na branku družstva A. Nikdo z 

hráčů obou družstev se nedotkl míče, který doletěl do branky družstva A. Správné 

rozhodnutí?

a Hod brankáře pro A

b Vhazování pro A

c Gól

d Napomenutí brankáře družstva B za nesportovní chování

139
8:10a, 16:6b, 

16:8, 16:11b

Při vstupu do sportovní haly potkali rozhodčí hráče B4, oblečeného v dresu, který ale 

není uveden v zápise o utkání. B4 křičel: "Proboha, snad ne zase tihle dva idioti!". Po 

odehrání 12 minut byl B4 dopsán do zápisu o utkání jako 14.hráč svého družstva. 

Rozhodčí to pochopitelně zjistili. Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace B4

b B bude redukováno na hrací ploše o jednoho hráče na 2 minuty

c B bude pokračovat bez redukce na hřišti

d Zvláštní písemná zpráva

e B může doplnit jiného hráče k doplnění družstva na povolený počet 14 hráčů

140 4:4 kom.
B1 chytil střelu na branku a přihrál míč spoluhráči B4. Pak B1 odešel k postranní čáře 

vedle prostoru pro střídání. Jednoznačně překročil čáru a vzal si ručník a napil se 

vody z láhve. Nebyl vystřídán jiným brankářem. Správné rozhodnutí?

a Pokračuje se ve hře, toto je dovoleno

b Vyloučení B1 na 2 minuty za chybné střídání

c Volný hod pro A od prostoru pro střídání B

141 8:7a, 16:1b

Po nařízení volného hodu pro družstvo A vběhl do hřiště jeden z funkcionářů družstva 

B a křičel: "Ale to by měl být volný hod pro nás!" Funkcionáři družstva B dosud v 

zápase nebyli trestáni. Správné rozhodnutí?

a Odpovědný funkcionář' družstva B musí provinilého funkcionáře vyvést z haly

b Vyloučení funkcionáře na 2 minuty, které musí být "odslouženo" jedním z hráčů

c Napomenutí daného funkcionáře



d Volný hod pro družstvo A

142 16:1 kom.
Kolikrát mohou být funkcionáři jednoho družstva maximálně napomínáni během 

jednoho utkání?

a ani jednou

b 1

c 2

d 3

143
15:4, 15:9, 8:7c, 

16:3d,16:5 16:6d

A5 byl již napomínán a dvakrát vyloučen na 2 minuty. Při provádění volného hodu 

družstva B nedodrží předepsanou vzdálenost - což učinil v utkání poprvé. Správné 

rozhodnutí?

a Napomenutí

b Vyloučení na 2 minuty

c Žádný trest  

d Třetí vyloučení na 2 minuty a diskvalifikace

144 8:10a, 16:6b A3 byl napomenut za faul na hrací ploše, který vyžadoval progresivní potrestání. Po 

vystřídání tentýž hráč uráží rozhodčího ze střídačky. Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace bez dalšího hlášení, spojená s vyloučením na 2 minuty

b Diskvalifikace a zvláštní písemné hlášení. Redukce družstva na hřišti na 2 minuty.

c Vyloučení na 2 minuty

d Time-out

145 8:3, 16:3b
Během rychlého protiútoku byl B9 stažen za dres hráčem A4, který již byl předtím 

napomínán. B9 přesto dokázal přihrát míč B8, který vstřelil gól. Rozhodčí chtěli poté 

hráče A4 potrestat, ale ten už mezitím usedl na střídačku. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení A4 na 2 minuty, tým musí být na hrací ploše redukován

b A4 nesmí hrát následující 2 minuty (ale družstvo zůstává na hřišti kompletní)

c Potrestání již není možné

d Diskvalifikace A4, družstvo bude redukováno o jednoho hráče na 2 minuty

146
13:5, 13:6 kom., 

8:8b, 16:3f
Byl nařízen volný hod pro družstvo A. B6 má míč a odnáší ho 4 metry z místa, kde má 

být volný hod rozehrán. Správné rozhodnutí?

a Napomenutí B6

b Vyloučení B6 na 2 minuty

c Diskvalifikace B6

d Volný hod pro A z místa přestupku, který vedl k nařízení volného hodu

e Volný hod pro A z místa, kde se nachází míč

147 13:5, 8:8b, 16:3f Byl nařízen volný hod proti A4, který poté vzal míč, přešel přes brankoviště a pak 

teprve míč položil. Správné rozhodnutí? 

a Vyloučení A4 na 2 minuty

b Napomenutí A4

c 7-m hod pro B

d Volný hod pro B

148 16:5 Kdy začíná doba vyloučení hráče?

a Když rozhodčí ukáže signalizační znak pro vyloučení

b Když vyloučený hráč překročí postranní čáru

c Když rozhodčí zapíská ke znovuzahájení hry

d Když časoměřič spustí stopky nebo oficiální časomíru

149 16:4 Komu musí rozhodčí signalizovat vyloučení?

a Vyloučenému hráči, časoměřiči/zapisovateli

b Odpovědnému funkcionáři' družstva a časoměřiči

c Pouze časoměřiči/zapisovateli

d Vyloučenému hráči, 'odpovědnému funkcionáři' družstva a zapisovateli

150 12:1
Brankář A chytil střelu a vyrazil míč za brankovou čáru vedle branky; který/které 

signalizační znak(y) by měl brankový rozhodčí ukázat?

a Znak č. 8 (hod brankáře)



b Znak č. 9 (směr volného hodu)

c Nejdříve znak 9, pak znak 8

d Nejdříve znak 8, pak znak 9

151
8:7e, 4:6, 8:8b, 

8:9, 16:6b Kdy musí být hráč diskvalifikován?

a Za hrubé nesportovní chování

b Za zmaření jasné brankové příležitosti aktivním blokováním střely nebo přihrávky nohou

c Za chybné střídání během doby vyloučení

d Za nepoložení míče při volném hodu proti vlastnímu týmu

152
8:5, 16:6a, vysv. 

6, 13:1b
Družstvo B útočí. A11 odebral hráči B6 míč spácháním faulu, který ohrožoval zdraví 

B6. Mezi B6 a brankou byli ještě další dva hráči družstva A.

a Vyloučení A11 na 2 minuty

b Diskvalifikace A11

c 7-m hod pro B

d Volný hod pro B

153
4:5, 8:10a 16:3a, 

16:6d, 16:9b

B5 byl již dvakrát vyloučen, jednou za faul, který se má trestat progresivně, a podruhé 

za odhození míče po nařízení volného hodu pro soupeře. Nyní se dopustil druhého 

chybného střídání svého družstva, a před znovuzahájením hry navíc předvedl 

mimořádně nesportovní chování. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení B5 na 2 minuty

b Diskvalifikace B5, družstvo bude hrát 4 minuty s 5 hráči v poli. Zvláštní písemné hlášení.

c Diskvalifikace B5, B bude hrát 2 minuty se 4 hráči v poli. Zvláštní písemné hlášení.

154 4:2, 16:3e
Trenér byl již v utkání napomínán. Po jednom z výroků rozhodčích vběhl doktor téhož 

družstva několik metrů do hřiště. Správné rozhodnutí?

a Žádný trest

b Napomenutí doktora

c Vyloučení doktora na 2 minuty

d Diskvalifikace doktora

155 16:6b,8:10
Který z následujících přestupků musí být podle pravidel potrestán diskvalifikací se 

zvláštním písemným hlášením?

a Funkcionář vstoupí podruhé na hrací plochu bez povolení

b Funkcionář se pokouší donutit družstvo k odstoupení z utkání

c
Hráč ze 7-m hodu nastřelí brankáře do hlavy, přičemž brankář nehýbal hlavou směrem k 

míči

d Hráč odhodí demonstrativně míč na tribunu po výroku rozhodčího

e Hráč mimo hrací plochu plivne na diváka

156 8:10a, 16:8
A2 byl podruhé vyloučen za faul a sedí na střídačce. Když je později vhazování poblíž 

střídačky, A2 křičí na rozhodčího a uráží ho. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení A2 na 2 minuty

b Diskvalifikace A2 s následnou redukcí družstva na hrací ploše na 2 minuty

c Družstvo A bude redukováno o 1 hráče na celkem 4 minuty

d
Družstvo A bude dále redukováno o jednoho hráče na zbytek doby původního vyloučení 

hráče A2

e Zvláštní písemná zpráva

157 2:9 –vysv. 3

Rozhodčí právě nařídili vhazování pro družstvo A. V tomto okamžiku požádal 

'odpovědný funkcionář' družstva A o team time-out. Které z následujících výroků jsou 

správné?

a Team time-out není možný, protože míč není ve hře

b Časoměřič zapíská, zastaví časomíru a ukáže signalizační znak č.15

c Rozhodčí potvrdí team time-out pro družstvo A

d Zapisovatel poznamená team time-out do zápisu

158 8:10a, 16:9d

Hráč byl vyloučen na 2 minuty za faul. Při odchodu ze hřiště urazil rozhodčího, který 

mu vzápětí ukázal červenou kartu. Hráče to rozčílilo natolik, že rozhodčího udeřil. 

Správné rozhodnutí?

a Zvláštní písemná zpráva

b Družstvo bude redukováno o jednoho hráče na hřišti na 2 minuty

c Družstvo bude redukováno o jednoho dalšího hráče na hřišti na následující 2 minuty



d Družstvo bude hrát 4 minuty redukováno o jednoho hráče na hřišti

159 8:6b, 16:6a
V rozčílení po hrubé chybě udeřil B3 jednoho ze svých spoluhráčů do tváře. Správné 

rozhodnutí?

a Žádný zásah není třeba, šlo o spoluhráče

b Vyloučení A3 na 2 minuty

c Diskvalifikace A3

d Zvláštní písemná zpráva

160
8:7a, 13:1a, 

13:6,16:1b

A5 měl míč a šel do útoku ve chvíli, kdy jeden z funkcionářů družstva A začal 

kritizovat rozhodčí. Rozhodčí pískají, dávají time-out a napomínají funkcionáře. Jak by 

měla hra pokračovat?

a Volný hod pro B od prostoru pro střídání na zapískání

b Volný hod pro A od prostoru pro střídání na zapískání

c Volný hod pro A, na zapískání, z místa, kde byl míč při přerušení hry

d Vhazování pro B od prostoru pro střídání

161
8:10a, 16:6b, 

16:9c
A7 byl právě vyloučen na 2 minuty za unfair zákrok. Okamžitě křičí na rozhodčího: "Ty 

idiote, ty jsi úplně slepej". Správné rozhodnutí?

a Další vyloučení A7 na 2 minuty

b Diskvalifikace A7

c Družstvo A bude hrát 2 minuty redukováno o 2 hráče

d Družstvo A bude hrát 4 minuty redukováno o 1 hráče

e Diskvalifikace A7 se zvláštním písemným hlášením

162
4:2, 8:9, 16:1b, 

16:6b,16:9c

A3 byl vyloučen na 2 minuty. Po odchodu z hrací plochy, ale před znovu-zahájením 

hry, se A3 dále dopustil hrubého nesportovního chování v prostoru pro střídání proti 

trenérovi B. Trenér B těsně předtím vběhl do hřiště přesto, že nebyl nařízen žádný 

time-out. Funkcionáři B dosud nebyli trestáni. Rozhodnutí?

a Diskvalifikace A3

b Napomenutí trenéra B

c Pokračování hry se 4+1 hráči A

d Pokračování hry s 5+1 hráči A

163
8:10a, 16:6b, 

16:11b, 17:10

Při vstupu do sportovní haly potkali rozhodčí hráče B4, který již měl na sobě dres, a 

hned je přivítal slovy: "Proboha, zase tihle dva idioti!?" Rozhodčí si ověřili, že B4 je 

uveden v zápise pro dané utkání. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení B4 na 2 minuty na začátku utkání

b Diskvalifikace B4, družstvo B začíná utkání jen s 5 hráči v poli

c Diskvalifikace B4, družstvo může použít 14 hráčů; zvláštní písemná zpráva

d
Diskvalifikace B4, družstvo může v utkání použít 14 hráčů, ale musí být redukováno o 

jednoho hráče na hřišti na 2 minuty; zvláštní písemná zpráva

164
8:10a, 16:11b, 

16:6a, 17:10

Při rozcvičování před zápasem do sebe náhodou vrazí hráč A3 s brankářem B. Oba 

hráči se rozčílili, strkali do sebe a brankář B udeřil A3. A3 mu ránu vrátil. Oba hráči 

jsou uvedeni v zápise o utkání. Správné rozhodnutí?

a
Diskvalifikace brankáře B a vyloučení A3 na 2 minuty. Obě družstva mohou použít 14 hráčů. 

Zvláštní písemná zpráva.

b
Diskvalifikace obou hráčů. Obě družstva mohou použít 14 hráčů, ale první 2 minuty budou 

hrát pouze s 5 hráči v poli; zvláštní písemná zpráva

c
Oba hráči budou vyloučeni na 2 minuty, které musí "odsedět" na začátku utkání. Zvláštní 

písemná zpráva.

d
Diskvalifikace obou hráčů. Obě družstva mohou použít 14 hráčů. Zvláštní písemná zpráva.

165 16:11b
Při diskvalifikaci hráče bude družstvo vždy redukováno o jednoho hráče, s výjimkou 

diskvalifikace udělené za:

a hrubé nesportovní chování o přestávce

b přestupky mimo hrací plochu

c přestupky před zahájením utkání

d urážky rozhodčích

166 13:6
Družstvo A hraje s míčem u čáry volného hodu družstva B. Trenér B protestuje proti 

rozhodčím tak silně, že rozhodčí přeruší hru. Jak bude hra pokračovat?

a Po potrestání trenéra B volným hodem pro A od střídačky družstva B

b Po potrestání trenéra B volným hodem pro A od 9-m čáry B



167
16:10, 8:6, 16:6a, 

17:10
Během přestávky o poločase se A7 dopustí násilnosti proti brankáři B na hrací ploše. 

Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace A7 a zvláštní písemná zpráva

b Vyloučení A7 do konce utkání a popis situace do zápisu o utkání

c Napomenutí A7

d Varování A7, protože utkání bylo přerušeno.

168
16:10, 8:10a, 

16:6b, 17:10 Hráč urazil rozhodčího o přestávce během cesty do šaten. Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace

b Vyloučení na 2 minuty (na začátku druhého poločasu)

c Družstvo bude první 2 minuty druhého poločasu redukováno o jednoho hráče

d Zvláštní písemná zpráva

169 16:10, 8:9, 16:6b

Po signálu ukončujícím 1.poločas se B5 srazil na hrací ploše s A9 a oba na sebe začali 

pokřikovat. A9 potom strčil B5 oběma rukama do zad, takže B5 téměř ztratil kontrolu 

nad tělem. Správné rozhodnutí?

a 2 minuty pro A9 na začátku druhého poločasu

b
Diskvalifikace A9, družstvo A bude hrát první 2 minuty druhého poločasu jen s 5 hráči v poli

c Diskvalifikace A9; družstvo A zahajuje druhý poločas se 6 hráči v poli

d Diskvalifikace A9 a zvláštní písemná zpráva

170 16:11c
Po utkání křičí jeden z hráčů na rozhodčí: "To jste nás hezky zařízli, idioti zasraný!" 

Správné rozhodnutí?

a Napomenutí

b Diskvalifikace

c Zvláštní písemná zpráva

d Napomenutí se zvláštní písemnou zprávou

171
8:10a, 16:10, 

16:6
Během poločasové přestávky, stále na hrací ploše, se A9 dopustí násilnosti proti 

trenérovi B, který následně hrubě uráží hráče A9. Co musí následovat?

a
Diskvalifikace A9, A začíná první 2 minuty druhé půle s 5+1 hráči; zvláštní písemná zpráva

b
Diskvalifikace trenéra B, B začíná první 2 minuty druhé půle s 5+1 hráči; zvláštní písemná 

zpráva

c Diskvalifikace A9, A ve druhém poločase s 6+1 hráči

d Diskvalifikace trenéra B, družstvo B hraje ve druhé půli s 6+1 hráči

172 2:3, 17:9

Automatický závěrečný signál na veřejné časomíře nezafungoval. Časoměřič si dosud 

problému nevšiml a nereaguje, přestože hrací doba již vypršela. Kdo v takovém 

případě zapíská závěrečný signál?

a Zapisovatel 

b Rozhodčí v poli

c Delegát

d Jeden z rozhodčích

173 17:6

Hráč se dopustil přestupku. Rozhodčí v poli udělil diskvalifikaci a nařídil volný hod. 

Brankový rozhodčí však odpískal vyloučení a 7-m hod. Jak bude hráč potrestán a jak 

bude hra pokračovat?

a Vyloučení na 2 minuty

b Diskvalifikace

c Volný hod

d 7-m hod

174 13:4a

Rozhodčí v poli přerušil hru, aniž by některé družstvo porušilo pravidla. Nebyl ani 

vyžádán time-out. B13 vystřelil na branku A2 těsně před zapískáním, které přerušilo 

hru. Míč je stále v pohybu a po zaznění hvizdu vletí do branky, brankář neměl žádnou 

šanci ho chytit. Jak by měla hra pokračovat?

a Volný hod pro B

b Volný hod pro A

c 7-m hod pro B

d Gól pro B

175 17:9 Kdo rozhodne v případě pochybností o správnosti měření času?



a Časoměřič a zapisovatel

b Společně oba rozhodčí

c Časoměřič

d Oba rozhodčí a časoměřič společně

176
17:10, 16:6, 8:5, 

8:10a-d Které tresty musí být popsány a vysvětleny v zápise o utkání?

a Diskvalifikace s výjimkou D za třetí vyloučení

b Všechna potrestání s výjimkou slovních upozornění

c Všechna vyloučení a všechny diskvalifikace

d
Diskvalifikace za nebezpečné fauly nebo hrubé nesportovní chování v poslední minutě 

utkání, pokud cílem akce bylo zabránit soupeři ve vytvoření šance ke skórování

e Diskvalifikace za mimořádné nesportovní chování

f
Všechny progresivní tresty během poslední minuty utkání, pokud cílem akce bylo zabránit 

soupeři ve vytvoření šance ke skórování

177 4:2, 17:11 Kdo je oprávněn oslovit rozhodčí v průběhu hry?

a Každý hráč

b Trenér

c Odpovědný funkcionář družstva

d Kapitán družstva

178 7:11, vysv. 4

Družstvo A vede v 57.minutě 24:23, ale má v poli o jednoho hráče méně než soupeř. 

Rozhodčí v poli nařídil volný hod pro A3. A7 demonstrativně zkouší provést tento 

volný hod několik metrů od správného místa, přestože rozhodčí ukázal místo 

provedení hodu velmi jasně. Správné rozhodnutí?

a Oprava postavení, zapískání k hodu, bez dalších opatření

b Oprava postavení, zapískání k hodu, rozhodčí ukáže varovný signál pro pasivní hru

c
Oprava postavení, progresivní potrestání A6, zapískání k hodu, rozhodčí ukáže varovný 

signál pro pasivní hru

179 13:4b, vysv. 2

A7 byl v rychlém protiútoku: při střele na branku trefil skákajícího brankáře B12 

míčem do hlavy, takže brankář okamžitě spadl a zkolaboval. Míč se od hlavy brankáře 

odrazil k A9, který dobíhá k brankovišti a hází míč do prázdné branky. Jak rozhodnou 

rozhodčí, kteří zapískali v okamžiku, kdy se míč nacházel ve vzduchu nad 

brankovištěm před vlétnutím do branky?

a Gól pro A

b 7-m hod pro A

c Volný hod pro A na zapískání

d Time-out

180 14:10, 16:1b A6 je s míčem v ruce připraven provést 7-m hod; v tu chvíli trenér B volá brankáře B, 

aby šel střídat. Brankář chce pokyn uposlechnout a odchází. Správné rozhodnutí?

a Žádný zásah rozhodčích

b Napomenutí trenéra B

c Napomenutí trenéra B i brankáře B

d Napomenutí brankáře B

181
14:1a, 6:2c, vysv. 

6

A4 vystřelil na branku družstva B. Míč se odrazil od brankové tyče zpět směrem do 

hracího pole. A6 stojí u čáry brankoviště a je připraven míč znovu chytit. B4 jasně 

vstupuje do brankoviště, aby vyrazil míč pryč přes vnější brankovou čáru svého 

družstva. Správné rozhodnutí?

a 7-m hod pro A

b Vhazování pro A

c Volný hod pro A

d Hod rozhodčího pro B

182 8:5, 16:6a, 13:1b A9 střílel z výskoku. B5 chytil A9 zezadu za střeleckou ruku a strhl ho na zem. Mezi A9 

a brankou byli ještě další dva obránci. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b 7-m hod pro A

c Diskvalifikace B5

d Vyloučení B5 na 2 minuty



e Diskvalifikace B5 se zvláštní písemnou zprávou

183 7:10, 13:1a, 8:1c A5 dribluje podél postranní čáry. B2 ho korektně brání. Aby obešel B2, udělá A5 

během driblingu krok stranou přes postranní čáru. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b Vhazování pro B

c Volný hod pro B

d Hra pokračuje

184 18:1, vysv.7.B.a 'Odpovědný funkcionář' družstva A urazil zapisovatele, rozhodčí si toho nevšimli. Při 

dalším přerušení hry zapisovatel informuje rozhodčí, co se stalo. Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace 'odpovědného funkcionáře' družstva A

b Vyloučení 'odpovědného funkcionáře' družstva A na 2 minuty

c Zvláštní písemná zpráva

d Napomenutí 'odpovědného funkcionáře' družstva A

e Žádný osobní trest není možný

185
13:5, 13:6 kom., 

8.8b, 16:3f
Družstvo B získalo volný hod, ale A5 stále ještě drží míč. A5 kráčí směrem k 

rozhodčímu a 'zdvořile' mu míč podává. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení A5 na 2 minuty a volný hod pro B z místa, kde se míč nachází

b Napomenutí A5 a volný hod pro B z místa, kde se nachází míč

c Vyloučení A5 na 2 minuty a volný hod pro B z místa, kde došlo k faulu

d Napomenutí A5 a volný hod pro B z místa, kde došlo k faulu

186
8:6b, 16:6a, 16:8, 

13:3

Hráč družstva A se zranil; rozhodčí nařídili time-out a dali signál ke vstupu na hrací 

plochu. Doktor družstva A ošetřuje zraněného hráče. Trenér družstva A obviňuje 

hráče B5, který podle jeho názoru zranění způsobil. Jde za B5 do prostoru pro střídání 

družstva B a udeří ho do tváře. Správné rozhodnutí?

a
Diskvalifikace trenéra; družstvo A bude na hrací ploše na 2 minuty redukováno; hra bude 

znovu zahájena na zapískání hodem odpovídajícím situaci před přerušením

b Vyloučení trenéra na 2 minuty; volný hod pro B

c Diskvalifikace trenéra

d Zvláštní písemná zpráva

187 12:2

Brankáři A1 vypadl míč při provádění hodu brankáře. Míč poskakuje směrem do 

hracího pole, kde na něj čeká B6. A2 se vrhá po míči nad brankoviště a vyráží míč 

(který je ve vzduchu) přes postranní čáru.

a Hod brankáře pro A na zapískání

b Vhazování pro B

c Volný hod pro B

d 7-m hod pro B

188 15:4, 11:5, 13,8
Kdy je bránícímu družstvu dovoleno být blíže než 3 metry od míče při provádění hodů 

následujících po přerušení hry?

a Jakmile dá rozhodčí signál k provedení hodu

b Když míč opustil ruku hráče provádějícího hod

c Při volném hodu nebo vhazování, pokud hráči stojí u čáry vlastního brankoviště

189
16:3e, 8:5a, 8:9d, 

8:9a, 8:5 Který z následujících přestupků musí být potrestán diskvalifikací?

a Funkcionář vstoupí podruhé na hrací plochu bez povolení

b
Stažení hráče s míčem v rychlém protiútoku k zemi, pokud nešlo o zvlášť nebezpečný 

zákrok

c Zásah brankáře do hlavy při 7-m hodu, pokud se brankář nehýbal

d Hráč odhodí míč na tribunu jako protest proti výroku rozhodčího

e
Brankář opustil brankoviště a získal míč, ale zavinil přitom srážku s protihráčem v rychlém 

útoku

190 15:7, 13:7

Krátce před koncem utkání A-B za stavu 24:23 byl nařízen volný hod asi 1 metr před 9-

m čárou B. Všichni hráči zaujali správné postavení a rozhodčí zapískal k provedení 

volného hodu, ale A10, který měl míč, jasně překročil čáru volného hodu a udělal krok 

směrem k brance B. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b Time-out



c Vyloučení A10

d Volný hod proti A

191
8:6a, 16:6a, 2:8a, 

17:2, 17:10

A9 byl ve 36.minutě utkání diskvalifikován za třetí vyloučení. V teplákách si sedl mezi 

diváky do první řady u postranní čáry naproti střídačkám. Přímo před ním se v 

55.minutě dopustil B3 zdraví nebezpečného faulu proti A10. Zraněný hráč zůstal ležet 

na podlaze. Dříve než mohli rozhodčí B3 potrestat, vběhl A9 na hrací plochu a 

knokautoval B3. Správné rozhodnutí?

a Time-out

b Diskvalifikace B3 a zvláštní písemné hlášení

c A9 již není účastníkem utkání, takže ho není možné nijak řešit

d Zvláštní písemná zpráva o chování A9

e Diskvalifikace B3

192

8:3, 8:7c, 8:8b, 

16:1b, 14:10, 

16:3d Hráč musí být napomenut za:

a Přestupky, při kterých zákrok směřuje výhradně nebo převážně na tělo protihráče

b Přestupky při provádění formálních hodů soupeřem

c Nepoložení míče při odpískání hodu proti vlastnímu družstvu

d Pokus brankáře vystřídat, když je soupeř připraven k provedení 7-m hodu

193 13:3, 15:1, 15:7

A14 stojí ve správné pozici stejně jako jeho spoluhráči a chce provést volný hod, bez 

zapískání. Dříve, než míč opustil ruku A14, překročili A13 a A15 čáru volného hodu 

směrem k brance. Správné rozhodnutí?

a Oprava

b Volný hod pro A na zapískání

c Hra pokračuje

d Volný hod pro B

194 Vysv.3 Kdo může požádat o team time-out?

a Kterýkoli funkcionář družstva

b Hráč

c 'Odpovědný funkcionář družstva'

d Kapitán družstva

195

13:6, 8:10a, 

16:6b, Vysv. 

7.B.b, PoPS 5
Družstvo A bylo v útoku poblíž 9-m čáry družstva B. Technický delegát přerušil hru a 

vysvětlil rozhodčím, že ho trenér B urazil. Správné řešení?

a Varování trenéra B a písemné hlášení

b Diskvalifikace trenéra B; zvláštní písemná zpráva

c Hra bude znovu zahájena volným hodem A od střídačky B

d Hra bude znovu zahájena volným hodem A od 9-m čáry B

196 13:4a, vysv. 7.B.a Družstvo A mělo míč u 9-m čáry B. Časoměřič přerušil hru a vysvětlil rozhodčím, že 

trenér A ho urazil. Správné řešení?

a Zvláštní písemná zpráva

b Vyloučení trenéra A na 2 minuty; zvláštní písemná zpráva

c Hra bude znovu zahájena volným hodem B od střídačky A

d Hra bude znovu zahájena hodem A, který odpovídá herní situaci

197 2:8, vysv. 2 Ve kterých situacích je povinné přerušit hrací dobu (time-out) ?

a 7-m hod

b Vyloučení na 2 minuty

c 'Působení vnějších vlivů'

d Diskvalifikace

198 4:2, 13:1a

Hned po provedení výhozu družstvem B zjistili rozhodčí, že v prostoru pro střídání 

družstva B se objevila osoba, která není uvedena v zápise o utkání. Vyšlo najevo, že 

jde o člena představenstva klubu, ale tým B již má v zápise zapsány čtyři jiné osoby 

jako funkcionáře družstva. Správné rozhodnutí?

a Zmíněná osoba musí opustit prostor pro střídání

b Osobní trest pro 'odpovědného funkcionáře' družstva B

c Nadpočetný funkcionář družstva musí opustit prostor pro střídání



d Hra bude znovu zahájena volným hodem družstva A

199 8:7 Co bude posouzeno jako nesportovní chování ?

a Nastřelení nepohybujícího se obránce do hlavy

b
Pasivní chování brankáře při provádění 7-m hodu, pokud je zřejmé, že nechce střelu chytat

c Pokus oklamat rozhodčí předstíráním nebo simulací

d Aktivní blokování střely nohou

e Opakovaný vstup do brankoviště z taktických důvodů

f Reflexivní oplácení poté, co byl hráč faulován

200
6:2c, 14:1a, vysv. 

6.a

Brankář B vyrazil střelu zpět k útočícímu hráči A, který čekal u brankoviště. Obránce B 

vstoupil do brankoviště, aby zamezil vzniku jasné brankové příležitosti, a zabránil 

útočníkovi A chytit míč. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b 7-m hod pro A

c Progresivní potrestání obránce B

d Diskvalifikace obránce B

201 5:3, 5:6, 6:7b

Obránce v poli odrazil míč do brankoviště, ve kterém vyskočil brankář A1 a chytil míč 

ve vzduchu. Brankář míč pevně drží a dopadá s ním vně brankoviště. Správné 

rozhodnutí?

a Hra pokračuje

b Hod brankáře pro A

c Volný hod pro družstvo B

d 7-m hod pro družstvo B

202 13:1a, 15:2
Brankář B provedl hod brankáře. Míč se odrazil od rozhodčího v poli a vrací se 

brankáři B, který mezitím vyběhl ven z brankoviště. Správné rozhodnutí?

a Pokračuje se ve hře

b Opakování hodu brankáře

c Volný hod pro A

d Volný hod pro B na zapískání

203 5:3, 5:6, 6:7b

Obránce v poli odrazil míč do brankoviště, ve kterém vyskočil brankář A1 a chytil míč 

ve vzduchu. Brankář míč pevně drží a dopadá s ním jednou nohou uvnitř a druhou 

nohou vně brankoviště. Správné rozhodnutí?

a Hra pokračuje

b Hod brankáře pro A

c Volný hod pro družstvo B

d 7-m hod pro družstvo B

204 8:5, 8:9f, 8:6
Ve kterých případech musí být diskvalifikace následována zvláštní písemnou 

zprávou?

a Násilnost na hrací ploše během přestávky o poločase

b Mimořádně bezohledný nebo nebezpečný zákrok

c Reflexivní oplácení poté, co byl hráč faulován

d Úmyslný zákrok bez jakékoli souvislosti s herní situací

205 2:7, 15:5b

A9 vystřelil na branku. Brankář B míč chytil. V tu chvíli píská časoměřič konec utkání. 

Rozhodčí však zjistili, že ze 2.poločasu ještě zbývá odehrát 30 sekund. Všichni hráči 

jsou ještě na hřišti. Jak bude hra znovu zahájena?

a Volný hod pro B

b Hod brankáře pro B

c Volný hod pro A

d Na zapískání

206 4:7, 4:8, 4:9 Co stanovují pravidla pro dresy a vybavení hráčů?

a Všichni hráči družstva označení jako brankáři musí mít dres stejné barvy

b Hráči musí mít nejméně 20 cm vysoká čísla na hrudi i na zádech

c Brankáři mohou nosit ochranný kryt hlavy, pokud je z měkkého materiálu

d Hráči včetně brankářů musí mít čísla od 1 do 100

207
10:3,15:2, 15:3, 

15:4 Které výroky o výhozu nejsou korektní?



a
Výhoz musí být proveden do 3 sekund po zapískání, ze středu hřiště, a hod musí směřovat 

do soupeřovy poloviny hřiště

b Přímo z výhozu nelze vstřelit gól soupeři

c
Při provádění výhozu nesmí být opravováno nesprávné postavení protihráčů, pokud 

nezpůsobí nevýhodu týmu provádějícímu výhoz

d
Pokud hráč provádějící výhoz dribluje s míčem po zapískání k výhozu, bude nařízen volný 

hod pro soupeře

e
Spoluhráči provádějícího hráče nesmí překročit středovou čáru, dokud nebyl výhoz proveden

208
15:9, 16:1b, 2:8, 

vysv. 2c, 8:7c

Družstvo A vstřelilo branku a družstvo B by chtělo rychle provést výhoz. B5 proto 

rychle dribluje směrem ke středové čáře. Hráč A3, kterého přitom míjel, mu použitím 

otevřené ruky míč vypíchl, takže ten spadl na nohu B5 a odkutálel se za půlící čáru na 

soupeřovu polovinu. Správné rozhodnutí?

a Time-out

b Výhoz pro B

c Progresivní potrestání A3

d Volný hod pro A

209 7:1

A3 nepřesně přihrál A9, míč se kutálí k postranní čáře poblíž střídačky družstva A. 

Když je míč asi 1 metr od hráče B10 připraveného míč zvednout, vrhne se A9 po míči a 

odrazí ho pěstí směrem do středu hrací plochy zpět k A3. A9 poté sklouzne přes 

postranní čáru ven ze hřiště. Správné rozhodnutí?

a Hra pokračuje

b Volný hod pro B

c Napomenutí nebo vyloučení A9

d Vhazování pro B

210 5:3, 5:6, 15:7
Brankář B16 ve svém brankovišti vyskočil, aby zachytil dlouhou přihrávku směřující k 

A7. B16 chytil míč ve vzduchu a dopadl s ním jednou nohou do brankoviště a druhou 

do hracího pole. V této pozici rozehrál míč k B3. Správné rozhodnutí?

a 7-m hod proti B

b Hra pokračuje

c Volný hod proti B

d Oprava a hod brankáře na zapískání

211 12:2 Které výroky o hodu brankáře jsou správné?

a Hod brankáře je proveden, jakmile míč opustí ruku brankáře

b Protihráči musí dodržet vzdálenost 3 metrů

c
Hod brankáře je považován za provedený, když míč opustil ruku brankáře a překročil čáru 

brankoviště

d Protihráči mohou stát bezprostředně u čáry brankoviště

212 14:7, 13:1a, 15:7 A3 provádí 7-m hod. A5 překročil čáru volného hodu sice po zapískání rozhodčího, ale 

předtím, než míč opustil ruku A3. Správné rozhodnutí?

a Opakování 7-m hodu

b Volný hod pro B

c Hod brankáře pro B

d Progresivní potrestání A5

213
4:6, 9:1, 9:2, 

16:3a

B9 vstřelil gól ze 7-m hodu. Družstvo A okamžitě po zapískání rozhodčího provedlo 

rychlý výhoz. Po dvou přihrávkách vstřelil A4 gól. V této chvíli zapískal časoměřič a 

informoval, že hráči B9, který se mezitím vrátil na střídačku, zbývalo v okamžiku 

provádění 7-m hodu ještě 20 vteřin z dvouminutového vyloučení. Které řešení je 

správné? 

a 7-m hod pro B se musí opakovat

b B9 obdrží další vyloučení

c Oba góly platí

d Ani jeden z obou gólů neplatí

214 4:5, 13:3, 16:3a
Družstvo A se dopustilo chyby při střídání poté, co rozhodčí nařídili 7-m hod pro 

družstvo A. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b 7-m hod pro A



c Vyloučení A na 2 minuty

d Napomenutí 'odpovědného funkcionáře' družstva A

215 vysv.7B, PoPS 5

Během utkání trenér A opakovaně chodí ke stolku časoměřiče a před stolkem dává 

pokyny hráčům. Přitom protestuje proti výrokům rozhodčích. Kvůli velkému hluku v 

hale to rozhodčí nezpozorovali. Správné rozhodnutí?

a
Časoměřič okamžitě přeruší hru a bude rozhodčí informovat o nekorektním chování trenéra

b
Časoměřič vyčká do nejbližšího přerušení hry a pak bude rozhodčí informovat o nekorektním 

chování trenéra

c Progresivní potrestání trenéra

d Žádný trest není možný

216 10:3, 15:7 3.odst.

Družstvo A vstřelilo gól a B má výhoz. B1 přihrál míč ihned ke středové čáře. B6 chytil 

míč a stál ve středu hřiště, jednou nohou na středové čáře a druhou nohou na své 

polovině hřiště. Rozhodčí zapískal. V této chvíli byli stále někteří hráči A na polovině 

družstva B. Dříve, než míč opustil jeho ruku, překročil B6 středovou čáru. Co bude 

následovat?

a Hra pokračuje

b Volný hod pro A

c Oprava postavení družstva A a opakovaný výhoz na zapískání

d Oprava postavení B6 a opakovaný výhoz na zapískání

217 15:1, 15:2
Při provádění volného hodu pohybuje B12 svou rukou s míčem zcela mimo hřiště za 

postranní čárou. Rozhodnutí?

a Hra pokračuje

b Volný hod proti B

c Vhazování proti B

d Volný hod proti B, slovní varování B12

218 12:2

Míč překročil vnější brankovou čáru a brankář B16 provádí hod brankáře. Spěchá, 

protože družstvo B prohrává. Přitom mu ale vyklouzne míč z ruky a skáče ke 

spoluhráči B6, který dosud stojí v brankovišti. B6 kopne míč zpět brankáři. Správné 

rozhodnutí?

a Hod brankáře na zapískání

b Volný hod proti B

c 7-m hod proti B

219
14:1a, vysv..6a, 

16:1b, 8:7f

A9 stojí zcela sám u soupeřova brankoviště, připraven převzít míč. Toho si všimlo 

křídlo A10 a klepnutím přes brankoviště mu míč přihrál. B3 ale zjevně oběma nohama 

vstoupil do brankoviště a míč tam zastavil. Je to už podruhé, co podobný zákrok v 

tomto utkání udělal. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b 7-m hod pro A

c Progresivní potrestání B3

220
10:3, 8:10c, 15:2, 

16:6b

Výhoz pro tým A v poslední minutě utkání. Rozhodčí zapískali, ale míč ještě neopustil 

ruku házejícího hráče. Spoluhráč A3 vybíhá hned po zapískání přes půlící čáru a je 

zezadu stržen hráčem B5, který chtěl A3 zabránit v chycení míče. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení B5 na 2 minuty

b Diskvalifikace B5

c Volný hod pro družstvo A

d 7-m hod pro A

e Výhoz pro A

f Zvláštní písemná zpráva

221 2:2
Utkání v normální hrací době skončilo 20:20, ale musí pokračovat až do určení vítěze. 

Správný postup?

a Prodloužení začne po přestávce dlouhé 1 minutu

b Prodloužení začne po přestávce dlouhé 5 minut

c Po skončení první části prodloužení přestávka v délce 1 minuty

d Po skončení první části prodloužení přestávka v délce 5 minut



222 17:9
Rozhodčí mají rozdílné názory na to, kolik času ještě zbývá odehrát. Brankový 

rozhodčí (který byl nominován jako první jmenovaný) chce hrát ještě 50 sekund, 

zatímco rozhodčí v poli říká jen 42 sekund. Správné rozhodnutí?

a Platí delší hrací čas - 50 sekund

b Rozhoduje první jmenovaný rozhodčí - 50 sekund

c Odpovědnost má rozhodčí v poli - 42 sekund

d Oba rozhodčí musí dosáhnout shodného stanoviska

223 5:9, 6:1, 13:1a
A9 přihrál míč svému brankáři A1, který stál ve hracím poli. B9 však pod tlakem 

protihráčů hodil míč příliš vysoko, takže A1 musel couvat a vstoupil jednou nohou do 

brankoviště bezprostředně poté, co chytil míč. Správné rozhodnutí?

a Hra pokračuje

b Time-out

c 7.m hod pro soupeře

d Volný hod pro soupeře

224 2:8a, 4:5 Ve kterých z následujících situací je time-out povinný?

a Vyloučení na 2 minuty

b Volný hod

c Pasivní hra

d Chybné střídání

e Napomenutí

f Vhazování

225
6:4, 12:1, 12:2, 

15:2
Brankář zastavil míč těsně před brankovou čárou. Při pokusu přihrát míč spoluhráči 

mu míč vypadl z ruky a skončil v jeho vlastní brance. Rozhodnutí?

a Gól

b Volný hod pro soupeře

c 7-m hod pro soupeře

d Hod brankáře

226 16:9b Hráč A7 byl diskvalifikován, protože byl právě potřetí vyloučen na 2 minuty. Pokouší 

se dohadovat s rozhodčími a odmítá opustit hrací plochu. Rozhodnutí?

a Žádný další zásah

b Družstvo A bude redukováno o jednoho hráče na hřišti po dobu 4 minut

c Družstvo A bude redukováno o dva hráče na hřišti po dobu 2 minut

227 2:8a, 8:7a, 16:3d B8 byl vyloučen na 2 minuty za chybné střídání. Dvě sekundy po znovuzahájení hry 

komentuje ze střídačky nesportovně výkon rozhodčích. Správné rozhodnutí?

a Další vyloučení B8 na 2 minuty

b Diskvalifikace B8

c Družstvo B bude hrát 1 minutu 58 sekund oslabeno o dva hráče v poli

d Družstvo B bude hrát 2 minuty oslabeno o dva hráče v poli

e Volný hod pro družstvo A

f Time-out

228 2:10, vysv. 3 Které z následujících výroků o team time-outu jsou správné?

a O team time-out smí požádat pouze 'odpovědný funkcionář družstva"

b
Pokud družstvo požádá o team time-out, když je míč v držení soupeře, musí časoměřič vrátit 

zelenou kartu funkcionáři

c 1 minuta trvání team time-outu začíná hvizdem časoměřiče

d
Porušení pravidel během team time-outu mají stejné následky jako v průběhu hrací doby

e
Po team time-outu je hra vždy znovu zahájena hodem družstva, které si team time-out 

vyžádalo

229 5:3

Rozhodčí nařídil volný hod proti družstvu B u čáry brankoviště A. Brankář A1 stojí 

jednou nohou v brankovišti a druhou v hracím poli. Rozehrává míč na A8, který střílí 

branku. Správné rozhodnutí?

a Gól pro A

b Opakování volného hodu mimo brankoviště A

c Volný hod pro B u čáry brankoviště A



d Hod brankáře pro B

e 7-m hod pro A

230
analogicky 4:6, 

16:3d

Hráč A10 právě vykonává svůj první dvouminutový trest (čas vyloučení začal ve 

21:00). Po znovuzahájení hry protestuje tak silně, že rozhodčí v čase 21:30 přerušují 

hru a udělují hráči další vyloučení na 2 minuty. Jaké budou následky pro družstvo A?

a Vyloučení A10 na 2 minuty 

b Diskvalifikace A10

c Družstvo A bude oslabeno o 1 hráče do 25:00

d Družstvo A bude oslabeno o 2 hráče do 23:00 a potom o 1 hráče do 23:30

e
Družstvo A bude redukováno o jednoho dalšího hráče na zbytek doby původního 

dvouminutového trestu

231 6:2a, 12:1 Útočící hráč A7 vstoupil s míčem do brankoviště soupeře. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b Hod brankáře pro B

c Hod brankáře pro B na zapískání

d Volný hod pro B na zapískání

232
7;11, 13:6, 13:6 

kom. Které z následujících výroků o místě provedení volného hodu jsou správné?

a
Pokud míč nebyl položen ihned po nařízení volného hodu, mohou protihráči rozehrát volný 

hod z místa, kde se míč zrovna nachází

b Po chybném střídání může být volný hod - namísto od prostoru pro střídání - rozehrán 

z místa, kde se míč nachází,  pokud to je pro tým provádějící hod výhodnější

c
Po odpískání pasivní hry se volný hod provádí vždy z místa, kde se nacházel míč v okamžiku 

nařízení hodu

d
Pro volné hody prováděné od středové čáry je tolerance do stran přibližně stejná jako v 

případě výhozu

233
8:2c, 14:1a, vysv. 

6a

Obránce A2 korektně bránil pivota B10. Když se B10 začínal pohybovat, hodil jeho 

spoluhráč B4 přihrávku o zem do volného prostoru, kde by B10 mohl proskočit. Dříve 

než mohl B10 zpracovat míč, chytil ho A2 za dres a stáhl zpátky. Správné rozhodnutí? 

a Volný hod pro B

b 7-m hod pro B bez ohledu na postavení soupeřů

c
7-m hod pro B, jestliže žádný jiný hráč družstva A nemohl podle pravidel zabránit B10 ve 

střelbě

d Progresivní potrestání A2

e Povinná diskvalifikace A2

234
7:12, 7:11, 

vysv..4.B.2
Družstvo B hraje oslabeno o 1 hráče. Hráči B již zaujali své pozice v útoku a zahájili 

přípravnou fázi útoku. Poté B6 a B8 odcházejí střídat. Správné rozhodnutí?

a Varovný signál

b Varovný signál, pokud se tempo nezvýší během 5 sekund

c Okamžitě volný hod pro družstvo A za pasivní hru

d Napomenutí B6 nebo B8 v případě opakování

e Vyloučení B6 nebo B8 na 2 minuty v případě opakování

235 Vysv.4C Které akce ukončují platnost varovného signálu?

a Opakované získání míče útočícím družstvem poté, co brankář vyrazil 7-m hod

b
Opakované získání míče útočícím družstvem poté, co se míč odrazil od tyče nebo břevna

c Team time-out

d Razantní útočná akce předtím, než družstvo znovu začne hrát pasivně

e Kterákoli z akcí pod písmeny a) až d) výše

236
16:3d, 16:5, 

16:10
Hráč A11 byl již ve hře napomínán a nyní se během přestávky znovu dopustil 

nesportovního chování. Správné rozhodnutí? 

a Napomenutí A11

b Vyloučení A11 na 2 minuty

c Diskvalifikace A11



d
Družstvo A bude hrát první 2 minuty druhého poločasu oslabeno na hřišti o jednoho hráče 

oproti konci 1.poločasu

e Družstvo A zahájí druhý poločas se stejným počtem hráčů v poli jako na konci 1.půle

237 8:10, 16:6b

Družstvo B bylo v držení míče. Delegát přerušil hru, protože trenér družstva B vhodil 

do hřiště židli jako protest proti předchozímu výroku rozhodčích. Do té doby nebyli 

funkcionáři družstva B trestáni. V okamžiku přerušení byl B7 v jasné brankové 

příležitosti. Správné rozhodnutí?

a Napomenutí trenéra B

b Vyloučení trenéra B na 2 minuty

c Diskvalifikace trenéra B

d Volný hod pro A

e 7-m hod pro A

f Zvláštní písemná zpráva

238 4:2, 4:3
Ve kterých z následujících případů musí 'odpovědný funkcionář družstva' dostat 

osobní trest?

a
Když hráč jeho družstva opustí prostor pro střídání bez informování časoměřiče / 

zapisovatele

b
Pokud jsou v prostoru pro střídání při zahájení utkání přítomny osoby, které nejsou uvedeny 

v zápise o utkání

c Pokud na hrací plochu vstoupí nadpočetný hráč (navíc nad povolený počet)

d Pokud na hrací plochu vstoupí hráč, který není oprávněn ke hře

239
8:5 kom., 14:1a, 

16:6a

Brankář A1 hodil dlouhý pas na A15, který běžel sám na soupeřovu branku. Brankář 

B12 opustil své brankoviště, vyskočil a chytil míč, přitom se ale ve vzduchu srazil s 

A15. Oba hráči spadli a zůstali zraněni ležet. Rozhodnutí?

a Time-out, vyloučení A15

b Time-out, vyloučení B12

c Time-out, diskvalifikace B12

d Volný hod pro A

e Volný hod pro B

f 7-m hod pro A

240
2:2 kom., 16:5, 

16:6b, 16:10
Kdo není oprávněn k účasti na rozstřelu 7-m hody, je-li výsledek po prodloužení stále 

nerozhodný?

a Hráč, který urazil rozhodčího právě po skončení prodloužení

b Brankáři

c Hráč, jehož vyloučení na 2 minuty neskončilo ke konci prodloužení

d Diskvalifikovaný hráč

241 2:3, 2:4, 11:1

5 vteřin před koncem utkání vyrazil brankář družstva A střelu. Míč se odrazil do stropu 

nad brankovištěm. Automatický závěrečný signál zazněl těsně před provedením 

vhazování družstvem B. Správné rozhodnutí?

a Vhazování na zapískání

b Time-out

c Konec utkání

d Vyčkat na výsledek vhazování, potom bude zápas ukončen

242 2:8, 8:7a, 16:3d
B8 již byl napomínán. Během team time-outu sedí na střídačce a nesportovně 

komentuje výroky rozhodčích. Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace B8

b Vyloučení B8 na 2 minuty

c Napomenutí B8

d Žádný trest není možný

243 9:1, 15:2

Těsně před koncem utkání za stavu 22:21 pro svůj tým, provedl A12 korektně výhoz. 

Míč letěl zpět směrem k brance družstva A. Brankář A1 se míče nedotkl, protože byl ve 

vlastním brankovišti. Míč skončil v brance. Spoluhráči A12 přitom překročili 

středovou čáru po zapískání rozhodčího, avšak dříve, než byl míč rozehrán, a běželi 

směrem k brance B. Správné rozhodnutí?

a Gól pro B

b Volný hod pro B

c Opakování výhozu

d Osobní trest pro A12



e Time-out

244 2:2 kom., 16:5
Kdo je oprávněn účastnit se střelby 7-m hodů pro rozhodnutí utkání po prodloužení?

a Všichni hráči uvedení v zápise o utkání

b Hráči, kteří nebyli diskvalifikováni

c Hráči, kteří nebyli vyloučeni na 2 minuty při skončení prodloužení

d Hráči, kteří dostali svolení od rozhodčích

245 15:2, 15:7

Družstvo A má výhoz. Rozhodčí v poli zapískal k provedení hodu. Poté vzal A13 míč z 

ruky A9, který stál připraven provést hod, protože A13 viděl, že A7 a A3 nabíhají na 

polovině soupeře do výhodné pozice. A13 přihrává míč A7, který střílí gól. Správné 

rozhodnutí?

a Gól pro A

b Oprava a opakování výhozu pro A

c Volný hod pro B

d Slovní varování A13

e Slovní varování A13 a A7

246 2:3, 17:9 Hrací doba uplynula, ale časoměřič nedal žádný signál. Kdo ukončí utkání?

a Zapisovatel

b Rozhodčí v poli

c Brankový rozhodčí

d Jeden z rozhodčích

247 2:7, 13:4b

Závěrečný signál na konci 1.poločasu zazněl o 1 minutu předčasně. Při tomto hvizdu 

nebylo žádné z družstev v držení míče a nedošlo k žádnému přestupku proti 

pravidlům (míč ležel ve hracím poli). Obě družstva jsou stále na hřišti. Správné 

rozhodnutí? 

a Tato 1 minuta už nebude odehrána

b 1 minuta bude dohrána před přestávkou

c 1 minuta bude dohrána po přestávce, před zahájením 2.poločasu

d 2.poločas bude o 1 minutu prodloužen

e Los rozhodne, které družstvo zahájí dohrání této minuty s míčem

f Míč pro znovuzahájení hry bude mít družstvo, které bylo jako poslední v držení míče

248 2:7, 13:4a

První poločas utkání byl ukončen o 1 minutu předčasně. Nedošlo k žádnému 

přestupku a míč byl v té chvíli ve vzduchu nad brankovištěm. Po zapískání chytil míč 

brankář. Obě družstva jsou ještě na hřišti. Správné rozhodnutí?

a Tato 1 minuta už nebude odehrána

b 1 minuta bude dohrána před přestávkou

c 1 minuta bude dohrána po přestávce, před zahájením 2.poločasu

d 2.poločas bude o 1 minutu prodloužen

e Míč pro znovuzahájení hry bude mít družstvo, které bylo jako poslední v držení míče

f Hra bude znovu zahájena hodem brankáře

249 2:7, 13:4a

První poločas utkání byl ukončen o 1 minutu předčasně. Nedošlo k žádnému 

přestupku a míč byl v té chvíli ve vzduchu nad brankovištěm. Po zapískání míč 

přeletěl za vnější brankovou čáru. Obě družstva jsou ještě na hřišti. Správné 

rozhodnutí?

a Tato 1 minuta už nebude odehrána

b 1 minuta bude dohrána před přestávkou

c 1 minuta bude dohrána po přestávce, před zahájením 2.poločasu

d 2.poločas bude o 1 minutu prodloužen

e Míč pro znovuzahájení hry bude mít družstvo, které bylo jako poslední v držení míče

f Hra bude znovu zahájena hodem brankáře

250 13:4a

Hráč B11 s míčem útočí a pokouší se oběhnout obránce A2. Pod vlivem hvizdu 

některého z diváků se obránce A2 zastavil a přestal hrát. B11 střílí tedy sám na 

brankáře. Správné rozhodnutí?

a 7-m hod pro B

b Time-out; konzultace s časoměřičem

c Volný hod pro A

d Volný hod pro B



251 2:10, vysv. 3
Družstvo A má míč a útočí. Funkcionář družstva B pokládá zelenou kartu na stolek 

před časoměřiče a žádá team time-out. Správné rozhodnutí?

a Zelená karta bude postavena viditelně na stolku 

b Časoměřič zapíská, jakmile družstvo B získá míč

c Časoměřič vrátí zelenou kartu funkcionáři

d O team time-out smí požádat pouze 'odpovědný funkcionář družstva"

252

2:8, 8:7a, 8:10a 

16:6b,16:8, PoPS 

5

Trenér družstva A hlasitě protestuje proti výroku rozhodčích, m.j. slovy "jste idioti, 

akorát kurvíte házenou". Jeden z funkcionářů A již byl před 10 minutami napomínán. 

Správné rozhodnutí?

a Napomenutí trenéra za nesportovní chování

b Vyloučení trenéra na 2 minuty. Družstvo bude na hrací ploše na 2 minuty redukováno

c
Diskvalifikace trenéra. Družstvo bude na hrací ploše na 2 minuty redukováno o 1 hráče, 

zvláštní písemné hlášení.

d Time-out a informování funkcionářů družstva

253 2:4, 2:5, 4:5

Po závěrečném signálu na konci utkání musí být ještě proveden volný hod. B9 zaujal 

správné postavení a střílí na branku A. Když míč opustil ruku B9, zazněl další hvizd 

časoměřiče. Míč letí do branky, brankář neměl žádnou šanci. Časoměřič informuje 

rozhodčí, že A7, který byl v obraně během tohoto volného hodu, střídal spoluhráče 

těsně před volným hodem. Správné rozhodnutí?

a Vyloučení A7 na 2 minuty

b Diskvalifikace A7

c Gól pro B

d 7-m hod

e Opakování volného hodu na zapískání

254 9:1, 8:7e, 16:1b A9 zkusil zastavit střelu nohou, ale tečoval míč tak, že skončil v brance A. Je to již 

podruhé, co se aktivně pokoušel blokovat střelu nohou. Správné rozhodnutí?

a Gól pro B

b Volný hod pro B

c Progresivní potrestání A9

255
4:11, 16:3e, 16:3 

kom.

Hráč A4 se zranil. Rozhodčí nařídili time-out a signalizovali povolení ke vstupu 

družstvu A k ošetření hráče. Dva funkcionáři družstva A - ale také trenér B - vstoupili 

na hrací plochu. Trenér družstva B již byl předtím napomínán. Správné rozhodnutí?

a Žádný další zásah rozhodčích

b Družstvo B pokračuje v utkání bez redukování na hrací ploše

c Vyloučení trenéra B na 2 minuty

d Diskvalifikace trenéra B

e Družstvo B bude na hrací ploše redukováno o 1 hráče na 2 minuty

256
4:5, 6:5, 2.odst., 

16:3a
Míč leží na ploše v brankovišti družstva A. V tomto okamžiku časoměřič píská a 

vysvětluje, že A5 chybně střídal. Správné rozhodnutí?

a Hod brankáře

b Vyloučení A5 na 2 minuty

c Volný hod pro B u čáry volného hodu

d Volný hod pro B od prostoru pro střídání A

257
5:3, 7:6, 13:6, 

15:1

Rozhodčí zapískal, protože B21 porušil pravidlo o krocích. Hráč položil míč u 

brankoviště družstva A. Brankář A16 chtěl míč rychle rozehrát. Levou rukou se opírá 

ve hracím poli, ale nohy má v brankovišti. V této pozici rozehrál míč na A3 do rychlého 

protiútoku, ze kterého A dává gól. Správné rozhodnutí?

a Opakování volného hodu na zapískání

b Gól pro A

c Volný hod pro B za nesprávné rozehrání volného hodu družstvem A

d Time-out

258 5:9, 13:1a

Brankář B1 opustil své brankoviště. Ve hracím poli vyskočil a ve vzduchu chytil 

přihrávku od spoluhráče. Poté dopadl oběma nohama do brankoviště. Správné 

rozhodnutí?

a Hra pokračuje



b Hod brankáře pro B

c Volný hod pro A

d 7-m hod pro A

e Time-out

259 13:2, 14:4, 15:2

A2 je připraven provádět 7-m hod. Rozhodčí v poli zapískal a A2 poté pustí míč na 

podlahu. B3 vzápětí míč zvedá a přihrává ho B2, který střílí z protiútoku gól. Správné 

rozhodnutí?

a Gól pro B

b Opakování 7-m hodu

c Volný hod proti A

d Time-out

260 Vysv.4
Které z následujících výroků o varovném signálu pro pasivní hru (IHF signál č.17) jsou 

v souladu s pravidly?

a
Když je zřetelná tendence k pasivní hře, ukáže signalizační znak č.17 nejdříve rozhodčí v 

poli. Brankový rozhodčí poté zvedne ruku stejným způsobem.

b
Pokud útočící družstvo s míčem požádá o team time-out po ukázání varovného signálu, pak 

musí varovný signál následovat znovu při znovuzahájení hry

c

Jestliže družstvo s míčem po varovném signálu nevykazuje zřetelné úsilí dostat se do 

střelecké příležitosti, pak buď rozhodčí v poli nebo brankový rozhodčí nařídí volný hod za 

pasivní hru

d

Po signalizaci varovným znakem musí rozhodčí posuzovat, zda dochází ke zřetelnému 

zvýšení tempa hry či zda útočné akce směřují podstatně víc ke střele na branku - nelze 

rozhodovat pouze podle počtu přihrávek 

261 14:1c
A3 běží s míčem do rychlého protiútoku na branku družstva B. V okamžiku, kdy 

naskakuje ke střelbě, zazní hvizd některého z diváků, což A3 rozhodí natolik, že vůbec 

nevystřelí. Naopak se zastaví s míčem v brankovišti. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B na zapískání

b 7-m hod pro A

c Volný hod pro A na zapískání

d Hod brankáře pro B na zapískání

e Time-out a konzultace s časoměřičem

262

12:2, 15:4, 15:9, 

16:1b, 16:3d, 

8:7c

Brankář A13 chtěl provést hod brankáře. B3 - již podruhé - vstoupil do brankoviště a 

snažil se bránit A13 v provedení hodu, bez tělesného kontaktu s ním. Správné 

rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b Hod brankáře na zapískání

c Napomenutí B3

d Vyloučení B3 na 2 minuty

e Time-out

263 2:2 kom., 16:5
Utkání je nerozhodné i po prodloužení a rozpis vyžaduje rozhodnutí střelbou 7-m 

hodů. A7 byl vyloučen na 2 minuty po 9 minutách posledního prodloužení. 

Odpovědný funkcionář družstva nominuje A7 na 7-m hody. Správné rozhodnutí?

a A7 je oprávněn střílet 7-m hod

b A7 není oprávněn střílet 7-m hod

264 8:6b, 16:9d
B9 byl diskvalifikován za hrubý faul na hráče A9. Před znovuzahájením hry udeří B9 

do tváře trenéra družstva A. Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace B9; družstvo B bude hrát 2 minuty redukováno o 2 hráče

b Diskvalifikace B9; družstvo B bude hrát 4 minuty redukováno o 1 hráče

c Žádný další trest není možný

d Zvláštní písemná zpráva

265
16:9a, 8:7a, 

16:3d

B8 byl vyloučen na 2 minuty, rozhodčí dali time-out. Když opouštěl hřiště - předtím, 

než byla hra znovu zahájena - atakoval B8 rozhodčí nesportovním způsobem. Správné 

rozhodnutí?

a Vyloučení B8 na 2 + 2 minuty, družstvo B bude hrát 2 minuty bez 2 hráčů v poli

b Vyloučení B8 na 2 + 2 minuty, družstvo B bude hrát 4 minuty bez 1 hráče v poli

c
Vyloučení na 2 minuty + diskvalifikace pro B8, družstvo B bude hrát 4 minuty bez 1 hráče v 

poli



d
Vyloučení na 2 minuty + diskvalifikace pro B8, družstvo B bude hrát 2 minuty bez 2 hráčů v 

poli

266 17:1
Který z rozhodčích začíná utkání v poli a který bude při zahájení brankovým 

rozhodčím?

a První jmenovaný rozhodčí začíná jako rozhodčí v poli

b Prvně jmenovaný rozhodčí začíná jako brankový rozhodčí

c Rozhodčí losují mincí pro rozhodnutí, kdo začne ve které pozici

d Rozhodčí mohou své postavení na začátku utkání libovolně zvolit

267 7:10 Hráč útočícího družstva B7 zaujímá bez míče pozici mimo hrací plochu. Rozhodčí mu 

ukazují, že se musí vrátit do hřiště, ale on nereaguje. Rozhodnutí?

a Hra pokračuje

b Volný hod pro soupeře

c Progresivní potrestání B7

d Vhazování pro soupeře

268 6:2a, 12:1 Ve kterých z následujících případů má být nařízen hod brankáře?

a Když se útočící hráč s míčem dotkne brankoviště soupeře

b
Když hráč útočícího družstva bez míče vstoupí do brankoviště soupeře a získá tím výhodu

c Pokud se míč odrazí od hráče útočícího družstva za vnější brankovou čáru soupeře

d Když se hráč s míčem dotkne brankoviště vlastního družstva

269
2:3, 14:1b, vysv. 

6a

Za stavu 26:26 je družstvo A v rychlém protiútoku. A5 nasazuje ke střelbě sám před 

brankovištěm B. Vtom zazní hvizd časoměřiče, který signalizuje konec zápasu. 

Rozhodčí potvrzují, že ještě zbývá odehrát 20 sekund. Rozhodnutí?

a Volný hod pro A od stolku časoměřiče

b 7-m hod pro A

c Popis situace do zápisu o utkání

d Volný hod pro A z místa, kde se nacházel míč při zapískání

270 10:3 Ze které pozice je dovoleno provádět výhoz?

a Až 3 metry za středovou čarou na vlastní polovině hřiště

b Až 3 metry před středovou čarou na soupeřově polovině hřiště

c Ze středu hřiště, s jednou nohou na středové čáře, s tolerancí do stran až 1,5 metru.

d Pouze přesně ze středového bodu, s jednou nohou na středové čáře

271 6:5, vysv. 3

Hráč B3 se pokoušel vystřelit na branku, avšak míč zůstal ležet na zemi v brankovišti, 

aniž by se ho dotkl jiný hráč. V tomto okamžiku odpovědný funkcionář družstva B 

požádal o team time-out. Správné rozhodnutí?

a Časoměřič píská, současně zastaví čas a ukáže rozhodčím team time-out pro B

b Časoměřič vrátí zelenou kartu odpovědnému funkcionáři B

c Hra bude znovu zahájena volným hodem družstva B

d Hod brankáře pro družstvo A

272
7:11, 7:12, 

vysv. 4.B.B1
Družstvo A zdržuje provedení výhozu. Družstvo již bylo předtím upozorněno na 

zdržovací taktiku. Správné rozhodnutí?

a Hra pokračuje

b Time-out, výhoz na zapískání

c Time-out, výhoz na zapískání, hned poté varovný signál pro pasivní hru

d Zapískání k výhozu, vzápětí varovný signál pro pasivní hru

e Progresivní potrestání 'odpovědného funkcionáře družstva'

273 6:5, 8:2, 8:3, 12:1 A4 se dotkl míče, který se kutálel na podlaze v brankovišti družstva B. Vzápětí ho B6 

zezadu strčil, takže A4 spadl. Správné rozhodnutí?

a Progresivní potrestání B6

b Volný hod pro družstvo A

c Hod brankáře pro družstvo B

d Volný hod pro družstvo B

274 10:3, 15:2, 15:4 Které z následujících výroků o výhozu nejsou korektní?

a
Výhoz musí být proveden do 3 sekund po zapískání, ze středu hřiště, a hod musí směřovat 

do soupeřovy poloviny hřiště



b Z výhozu nelze přímo vstřelit soupeři branku

c
Nesprávné postavení hráčů soupeře nemusí být opraveno, pokud nezpůsobí nevýhodu týmu 

provádějícímu výhoz

d
Spoluhráči provádějícího hráče nesmí překročit středovou čáru, dokud nebyl výhoz proveden

275 4:11
Rozhodčí příslušným signálem povolili vstup na hřiště kvůli zranění hráče družstva A. 

Kdo může vstoupit na hrací plochu?

a Dva funkcionáři družstva A, nikdo jiný

b Po dvou funkcionářích z družstev A i B

c Dvě osoby (funkcionáři nebo hráči) z družstva A

d Dvě osoby (funkcionáři nebo hráči) z obou družstev A i B

e Doktor družstva A,pokud není jedním ze 4 zapsaných funkcionářů

276 9:1, 12:2, 15:2 Které z následujících výroků o hodu brankáře jsou správné?

a Hráči druhého družstva musí zůstat vně čáry volného hodu, dokud není míč rozehrán

b
Hráči druhého družstva musí zůstat mimo brankoviště, 3 metry od místa, ze kterého brankář 

provádí hod

c Hráči druhého družstva se smějí dotknout míče dříve, než překročí čáru brankoviště

d Brankář nemůže při provádění hodu brankáře vstřelit vlastní gól

e Brankář nemůže přímo z hodu brankáře vstřelit gól soupeři

f Brankář se nesmí při provádění hodu brankáře dotknout čáry brankoviště 

277 7:12

Hráč naskakuje nad brankoviště soupeře. Má tělo i míč pod plnou kontrolou a je v 

ideální střelecké pozici. Přesto se ve vzduchu otáčí a - místo aby vystřelil - přihrává 

míč zpět spoluhráči, který ho dále rozehrává. Správné rozhodnutí?

a Varovný signál pro pasivní hru

b Okamžitě volný hod pro pasivní hru

c Okamžitě volný hod za nesportovní chování

d Progresivní potrestání

278 10:3 Které z následujících postavení může hráč zaujmout pro provedení výhozu?

a Alespoň jedna noha na středové čáře

b Druhá noha na soupeřově polovině za středovou čarou

c Druhá noha na vlastní polovině před středovou čarou

d Druhá noha také na středové čáře

279 4:2, 16:3e

Jeden z funkcionářů družstva A již byl za protesty napomínán. Později vstoupil jiný z 

funkcionářů družstva A bez povolení na hrací plochu, ale nechoval se přitom 

nesportovně. Správné rozhodnutí?

a Napomenutí

b Vyloučení funkcionáře na 2 minuty, musí opustit na 2 minuty střídačku

c Diskvalifikace

d Vyloučení funkcionáře na 2 minuty, družstvo bude na hrací ploše 2 minuty redukováno

280 8:7a,16:3d

A7 byl právě vyloučen na 2 minuty za nesportovní chování. Jde o jeho první 

vyloučení. Po znovuzahájení hry ze střídačky velmi silnými gesty vyjadřuje nesouhlas 

s výroky rozhodčích. Správné rozhodnutí?

a Diskvalifikace

b Vyloučení na 2 minuty, A7 musí zůstat 4 minuty na střídačce 

c
A7 obdrží další vyloučení na 2 minuty, které začíná ihned; družstvo bude redukováno na 

hřišti o dalšího hráče kvůli jeho původnímu vyloučení

d
Napomenutí, protože progresivní tresty na střídačce se posuzují odděleně od trestů na hřišti

281 2:8, vysv. 2 Ve kterých situacích není time-out povinný?

a Míč odletí daleko mimo hřiště

b Při zapískání časoměřiče

c Jeden z hráčů se zdá být zraněný

d Při rozhodnutí rozhodčích proti sobě

282 Vysv.3

Brankář družstva A přihrál míč A8, který byl sám před brankovištěm družstva B. Těsně 

předtím, než A8 chytil míč, zazněl signál od časoměřiče, protože trenér družstva A 

právě požádal o team time-out. Jak bude hra pokračovat?

a Volný hod pro A před brankovištěm A

b Volný hod pro A od prostoru pro střídání A



c 7-m hod pro A

d Volný hod pro A u čáry volného hodu B

283 3:4
Rozhodčí rozhodli pokračovat ve hře s náhradním míčem. Kdy by měl být znovu 

použit původní míč?

a Při následujícím přerušení hry

b Už nemůže být znovu použit, ledaže by nebylo možné pokračovat s tím náhradním

c Když rozhodčí usoudí, že je třeba míč znovu vyměnit za původní

d Pokud to požaduje některé z družstev

284 6:7b

Družstvo A útočí. B4 stojí u čáry brankoviště. Míč letí vzduchem, B4 na míč dosáhne a 

nasměruje ho směrem do brankoviště. Míč je tečován brankářem a poté překračuje 

vnější brankovou čáru vedle branky. Správné rozhodnutí?

a Vhazování pro A

b Volný hod pro A

c 7-m hod pro A

d Hod brankáře pro B

e Progresivní potrestání B4

285 8:10a, 16:6b
A3 byl strčen zezadu hráčem B3. A3 poté demonstrativně plivl na podlahu před B3. 

Jak bude A6 potrestán?

a Progresivní potrestání

b Vždy vyloučení na 2 minuty

c Diskvalifikace

d Zvláštní písemná zpráva

286 Vysv.4
Které z následujících výroků o používání varovného signálu pro pasivní hru jsou 

správné?

a Pouze rozhodčí v poli může jako první ukázat varovný signál

b
Při prvním použití varovného signálu během jednoho útoku musí být ruka stažena dolů 

přibližně po 10 sekundách

c
Varovný signál musí být pro připomenutí zopakován po prvním přerušení hry, pokud byl 

zahájen před tímto přerušením

d Varovný signál končí vždy, když je bránící hráč progresivně potrestán

287 17:7
Oba rozhodčí pískají po kolizi dvou hráčů. Rozhodčí v poli ukazuje útočný faul, ale 

brankový rozhodčí signalizuje přestupek obránce. Správné rozhodnutí?

a Platí rozhodnutí brankového rozhodčího

b Platí rozhodnutí rozhodčího v poli

c Rozhodčí se domluví na společném rozhodnutí

d Time-out je povinný

e Time-out je povinný pouze tehdy, je-li výsledné rozhodnutí proti útočícímu družstvu

f
Time-out není povinný, jestliže rozhodčí používají elektronické zařízení pro vzájemnou 

komunikaci

288 16:9
Ve kterých z následujících situací musí být družstvo na hrací ploše redukováno po 

dobu 4 minut?

a
Hráč byl právě diskvalifikován, při odchodu z hřiště protestuje způsobem vyžadujícím 

vyloučení na 2 minuty

b
Hráč byl právě vyloučen na 2 minuty, při odchodu ze hřiště urazí rozhodčího a je 

diskvalifikován

c
Hráč byl právě vyloučen na 2 minuty za nesportovní chování proti soupeři. Poté ještě na 

hrací ploše udeří soupeře do tváře a je diskvalifikován

d
Hráč byl právě vyloučen na 2 minuty za nesportovní chování, po překročení postranní čáry 

se vrací zpět na hřiště a protestuje, za což dostává další vyloučení na 2 minuty

e
Hráč byl právě diskvalifikován za plivnutí na soupeře. Při odchodu ze hřiště strčí do 

rozhodčího

f
Hráč byl právě diskvalifikován za hrubý faul, po opuštění hřiště a poté, co byla hra znovu 

zahájena, uráží rozhodčí z prostoru pro diváky

289 4:4, 4:11
Které z následujících akcí nejsou dovoleny během time-outu kvůli zranění poté, co 

rozhodčí povolili vstup osob z družstva A na hrací plochu?

a Hráči družstva B stojí poblíž postranní čáry, aby vyslechli instrukce od trenéra

b Hráči družstva A střídají mimo čáru pro střídání

c
Jeden z funkcionářů družstva A, který je na hrací ploše, přechází daleko od zraněného hráče 

a dává instrukce ostatním hráčům svého družstva



290 5:7, 5:8
Míč leží na ploše těsně před brankovištěm družstva A. Brankář A1 stojí v brankovišti a 

zvedne míč, aby zabránil protihráči v jeho získání. Rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b 7-m hod pro B

c Progresivní potrestání A1

d Bez zásahu rozhodčích, protože to je dovoleno

291
2:8a, 4:5, 6:4, 

12:1, 13:3
Brankář družstva A chytil střelu a má míč pod kontrolou ve svém brankovišti. Míč má 

stále v ruce, když časoměřič píská špatné střídání družstva A. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro B u prostoru pro střídání A

b Time-out

c Hod brankáře A

d Vyloučení chybně střídajícího hráče A na 2 minuty

e Volný hod pro B u čáry volného hodu A

292 7:11, vysv. 4 Které z následujících vyjádření o pasivní hře jsou správné?

a Družstvu smí být dovoleno nejvýše 5 vteřin k přechodu z přípravné do závěrečné fáze

b Rozhodčí musí zohlednit pomalé a pozdní střídání po provedení výhozu

c
Rozhodčí musí vyhodnotit, zda se tým pokouší zvýšit tempo nebo získat prostorovou výhodu 

během přípravné fáze

d Rozhodčí musí hodnotit prvky pasivní hry, jakmile družstvo na vlastní polovině získá míč

e
Družstvo, které rozehrálo rychlý protiútok, musí mít možnost normálně vystřídat po přechodu 

z rychlého útoku do normální přípravné fáze

293 10:3 Kdy začíná utkání?

a Zapískáním prvního jmenovaného rozhodčího

b Když míč opustí ruku hráče provádějícího výhoz

c Když časoměřič spustí stopky nebo veřejnou časomíru

d Zapískáním rozhodčího v poli k provedení výhozu

294 5:3, 6:7c

Brankář A12 vyskočil v hracím poli těsně před svým brankovištěm, ve vzduchu chytil 

míč, který mu přihrál A4, a odhodil ho za vnější brankovou čáru. Poté dopadl dovnitř 

brankoviště. Správné rozhodnutí?

a Hod brankáře

b Vhazování pro soupeře

c Volný hod pro soupeře

d Napomenutí A12

295
14:3, 14:5, 14:8, 

14:9 Které z následujících výroků o provádění 7-m hodu jsou správné?

a Hráč provádějící hod může stát až 1 metr za 7-m čarou

b Rozhodčí musí nařídit time-out, jestliže bránící družstvo střídá brankáře

c Brankář bude napomínán, jestliže opakovaně překračuje 4-m čáru

d Hráči bránícího družstva musí být vždy vzdáleni 3 metry od střílejícího hráče

296 18:1, 18:2 Jak rozdělují pravidla házené činnosti mezi časoměřiče a zapisovatele?

a Odchody a vstupy střídajících hráčů jsou plně pod kontrolou časoměřiče

b V zásadě pouze časoměřič by měl přerušit hru, pokud je to nezbytné

c
Zapisovatel musí zapískat, pokud zpozoruje, že střídající hráč vstoupil na hrací plochu 

předčasně

d
Není-li k dispozici veřejná časomíra, informuje časoměřič družstva o tom, kolik času bylo 

odehráno nebo kolik ještě zbývá odehrát

297 PoPS 1 Jaká má být vzdálenost mezi středovou čarou a začátkem střídaček?

a 1 metr

b 2 metry

c 3 metry

d 3,5 metru

298 2:8 Kdy je time-out povinný?

a Při vyloučení funkcionáře družstva na 2 minuty

b Při třetím vyloučení jednoho hráče na 2 minuty

c Po opakovaném nesportovním chování



d Je-li nezbytná vzájemná konzultace obou rozhodčích

e Po hrubém nesportovním chování

299 7:1, 7:6
A3 vystřelil na branku B a trefil tyč. Míč se kutálel zpět ven z brankoviště. U čáry 

volného hodu se po míči vrhli A3 a B4, aniž by jeden druhého ohrožovali. B4 dokázal 

míč vypíchnout k B6, který z rychlého protiútoku vstřelil branku. Správné rozhodnutí?

a Napomenutí

b Gól pro B

c Volný hod pro A nebo B podle okolností

d Hod brankáře

300
16:3a, 16:6d, 

16:9d

A5 byl v čase 7:00 vyloučen na 2 minuty. Před znovuzahájením hry protestoval 

a obdržel další vyloučení na 2 minuty. Přesně minutu poté vbíhá A5 na hrací plochu a 

časoměřič píská. Za vstup na hřiště během vyloučení byl A5 diskvalifikován, což ho 

vedlo k urážkám rozhodčích. Správné rozhodnutí?

a
Družstvo A bude redukováno o 1 hráče od 7:00 do 8:00, o 2 hráče od 8:00 do 10:00, 

a o 1 hráče od 10:00 do 11:00

b
Družstvo A bude redukováno o 1 hráče od 7:00 do 8:00, o 2 hráče od 8:00 do 11:00, 

a o 1 hráče od 11:00 do 12:00

c
Družstvo A bude redukováno o 2 hráče od 7:00 do 8:00, o 3 hráče od 8:00 do 10:00, 

a o 2 hráče od 10:00 do 11:00

d
Družstvo A bude redukováno o 2 hráče od 7:00 do 8:00, o 4 hráče od 8:00 do 10:00, 

a o 2 hráče od 10:00 do 11:00

301
6:2c, 14:1a, 8:7f, 

16:3d

A5 má míč v držení, naskakuje z pravého křídla do brankoviště B a sráží se s B11, 

který stojí se zvednutými pažemi asi 50 cm uvnitř brankoviště. B11 toto během utkání 

učinil již potřetí. Správné rozhodnutí?

a 7-m hod pro A

b Útočný faul

c Vyloučení B11 na 2 minuty

d Napomenutí B11

302 Vysv.7A
Kdy má časoměřič / zapisovatel informovat rozhodčí o tom, že došlo k porušení 

Pravidel o prostoru pro střídání, které rozhodčí nezaregistrovali?

a Ihned

b Při následujícím přerušení hry

303 4:6, 16:3a

Po zákroku brankáře A se míč kutálí podél postranní čáry před střídačkou družstva A. 

Na lavičce sedící A5 zasáhne nohou přes postranní čáru do hřiště, aby zastavil míč 

tak, že ho A4 může zvednout dříve, než by přešel za postranní čáru do autu. Správné 

rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b Vyloučení A5 na 2 minuty

c Diskvalifikace A5

d Jeden ze spoluhráčů A5 musí opustit hrací plochu

e 7-m hod pro B

f Zvláštní písemná zpráva

304 7:8
A10 se pokouší přihrát míč A8, který je u brankoviště B. B10 nehybně stojí před A8, 

když ho přihrávka zasáhne do nohy. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b Hra pokračuje bez přerušení

c Záleží na tom, kdo získá odražený míč

305 2:3, 2:4, 15:5b

Pouhé 4 sekundy před koncem utkání za stavu 30:30 střílí hostující družstvo A gól a 

vede 30:31. Domácí družstvo B chce rychle provést výhoz. B10 stojí jednou nohou za 

středovou čarou a druhou nohou před ní. Bez zapískání přímo střílí a míč letí do 

branky A. Poté zazní automatický závěrečný signál. Rozhodnutí?

a Gól pro B

b Opakování výhozu

c Je třeba vyčkat na výsledek hodu

d Time-out

e Utkání končí, gól B neplatí



306
13:6, 8:7, 

PoPS 5+6

Družstvo A má míč u čáry volného hodu družstva B. Trenér B protestuje tak silně proti 

výroku rozhodčích, že rozhodčí přerušují hru. Správné rozhodnutí?

a Progresivní potrestání trenéra B

b Volný hod pro A od střídačky B

c Volný hod pro A u čáry volného hodu B

307
13:7, 15:1, 15:5, 

15:6

A7 provádí volný hod u čáry volného hodu B a stejně jako jeho spoluhráči stojí 

správně před čarou volného hodu. Volný hod je proveden rychle bez zapískání, avšak 

A9 i A12 překročili čáru volného hodu předtím, než míč opustil ruku A7. Správné 

rozhodnutí?

a Volný hod pro B

b Oprava postavení

c Volný hod pro A na zapískání

d Volný hod pro B, napomenutí A9 nebo A12

308 12:2 , 15:2 Ze kterého z dále uvedených hodů není možné vstřelit vlastní branku?

a Hod brankáře

b Volný hod

c Vhazování

d Výhoz 

309 14:1c, vysv. 2a
A6 je v rychlém protiútoku a má jasnou brankovou příležitost, když v hale zhasnou 

světla. Které z následujících výroků jsou správné?

a Rozhodčí vyčkají na výsledek brankové příležitosti

b Rozhodčí přeruší okamžitě hru a dají time-out

c Po obnově osvětlení bude hra znovu zahájena volným hodem pro družstvo A

d Až se světla znovu řádně rozsvítí, bude hra znovu zahájena 7-m hodem družstva A

310 Vysv.7.B.b Pokud technický delegát přerušil hru kvůli porušení pravidel ze strany jednoho 

družstva, bude hra znovu zahájena s míčem v držení druhého družstva?

a Ano

b Ne 

311 16:1 kom., 16:3d

Trenér družstva A již byl napomínán a jednou vyloučen na 2 minuty. Protože jeho tým 

má na zápisu pouze 10 hráčů, doplňuje své jméno jako dalšího hráče na zápis. Krátce 

po vstupu na hřiště znovu protestuje proti výroku rozhodčích. Žádný z hráčů družstva 

A ještě nebyl trestán. Správné rozhodnutí?

a Napomenutí

b Vyloučení na 2 minuty

c Diskvalifikace

312 2:8, vysv.3, 2:10 A4 zblokoval střelu B11. Míč se dotkl stropu nad brankovištěm. Vzápětí poté pokládá 

trenér B zelenou kartu na stolek před časoměřiče. Správné rozhodnutí?

a Okamžitě je udělen team time-out pro družstvo B

b Družstvo B nemůže mít team time-out, protože se míč dotkl stropu

c
Družstvu B nebude udělen team time-out, protože pro znovuzahájení hry bude v držení míče 

družstvo A

d Družstvo B dostane team time-out, ale až po znovuzahájení hry

313
2:8, vysv.3, 2:9 

kom.

Družstvo A bylo v držení míče a požádalo o team time-out. Kvůli hluku v hale rozhodčí 

neslyšeli hvizd časoměřiče. Až po 10 sekundách, když míč získalo družstvo B, 

zaregistrovali rozhodčí signalizaci od stolku. Správné rozhodnutí? 

a Team time-out bude udělen

b Hra bude znovu zahájena volným hodem pro B

c Team time-out nemůže být udělen

d Hra bude znovu zahájena volným hodem pro A

314
8:7a, 16:3e, PoPS 

5+6

Odpovědný funkcionář družstva A byl již na střídačce napomínán. Nyní opustil prostor 

pro střídání a sedl si do hlediště mezi diváky. Z této pozice pokračuje v protestech 

proti výrokům rozhodčích. Správné rozhodnutí?

a Žádný zásah rozhodčích není možný

b Vyloučení na 2 minuty

c Diskvalifikace



d Zvláštní písemná zpráva

315 6:5

A9 vystřelil na branku B. Brankář B1 střelu vyrazil a míč se kutálí směrem do hracího 

pole, kde je hráč družstva B připraven míč zvednout. Protože se brankář při zákroku 

zranil, rozhodčí přerušili hru v okamžiku, kdy míč byl ještě v brankovišti. Správné 

rozhodnutí?

a Volný hod pro A

b Hod brankáře pro B

c Volný hod pro B

316 15:2, 15:7

Hráč B4 zaujal správné postavení k provedení vhazování svého družstva. Jelikož 

nemohl najít žádného spoluhráče, kterému by mohl přihrát, klepl si jednou míčem o 

zem ve hracím poli. Správné rozhodnutí?

a Volný hod pro družstvo A bez zapískání

b Vhazování pro družstvo A na zapískání

c Opakování vhazování pro družstvo B na zapískání

d Volný hod pro družstvo B na zapískání

317
2:4, 8:6 14:1a, 

16:6a

Těsně před koncem 1.poločasu se A7 dopustí násilnosti proti B5, kterému tím zmařil 

jasnou brankovou příležitost. Automatický závěrečný signál zazní předtím, než 

rozhodčí stihli zapískat. Správné rozhodnutí?

a První poločas skončil, žádné další rozhodnutí

b Diskvalifikace A7

c 7-m hod pro B

d Volný hod pro B

e Zvláštní písemná zpráva

318
4:5, 6:5 1.odst., 

16:3a
Míč se kutálí na podlaze v brankovišti družstva A. V té chvíli časoměřič píská a 

oznamuje, že A5 se dopustil chyby při střídání. Správné rozhodnutí?

a Hod brankáře

b Vyloučení A5 na 2 minuty

c Volný hod pro B od čáry volného hodu

d Volný hod pro B od prostoru pro střídání A

319 13:7, 15:1,15:5b

B6 byl napomenut. Při zapískání k provedení následujícího volného hodu pro A si 

rozhodčí v poli nevšiml, že se A11 nachází mezi brankovištěm a čarou volného hodu. 

A11 dostal míč a má jasnou brankovou příležitost. Brankový rozhodčí ale celou situaci 

dobře viděl. Správné rozhodnutí? 

a Pokračuje se ve hře

b Opakování volného hodu na zapískání po opravě postavení

c Brankový rozhodčí nařídí volný hod proti družstvu A

d Brankový rozhodčí udělí napomenutí hráči A11

e Time-out

320
8:5, vysv. 6, 

13:1b

A6 útočí s míčem u čáry volného hodu soupeře a je stržen k zemi bezohledným faulem 

B5. V tu chvíli stál ještě B8 u brankoviště mezi svou brankou a A6. Správné 

rozhodnutí?

a Volný od pro A

b Diskvalifikace B5

c Vyloučení B5 na 2 minuty

d 7-m hod pro A

321 11:1 A5 nezachytil přihrávku. Běžel za míčem a zastavil ho před postranní čarou, ale 

nezabránil již tomu, aby sám poté skončil mimo hřiště. Správné rozhodnutí? 

a Hra pokračuje

b Volný hod pro B

c Vhazování pro B

322 2:5
Po závěrečném signálu 1,poločasu musí být ještě proveden volný hod. Kteří hráči 

mohou v té chvíli být vystřídáni?

a Všichni hráči obou družstev

b Jen hráči bránícího družstva

c Jen hráči útočícího družstva

d Pouze jeden hráč útočícího družstva



323 2:5, 13:8
Jaké postavení musí hráči zaujmout při provádění volného hodu po závěrečném 

signálu?

a Všichni spoluhráči střelce musí být vně čáry volného hodu soupeře

b Všichni spoluhráči střelce musí být na své vlastní polovině hřiště

c Soupeři musí být ve vzdálenosti 3 metrů od střelce nebo u čáry vlastního brankoviště

d Všichni spoluhráči musí být vzdáleni nejméně 3 metry od střelce

e Všichni spoluhráči mohou zůstat se střelcem u čáry volného hodu soupeře

324

2:9, 2:9 kom., 

13:4a, vysv.3, 

10.odst., 15:5b

Útočník A7 přihrál míč spoluhráči A8. V tomto okamžiku časoměřič zapískal team time-

out pro družstvo A. Rozhodčí ani hráči neslyšeli signál a A8 přihrál míč A10, který byl 

v jasné brankové příležitosti. B5 zastavil A10 v rozporu s pravidly. Rozhodčí nařídili 7-

m hod pro družstvo A a vyloučení B5 na 2 minuty. Až teď rozhodčí zjistili, že 

časoměřič pískal kvůli požadavku na team time-out. Správné rozhodnutí?

a 7-m hod pro A

b Vyloučení B5 na 2 minuty

c Team time-out pro A

d Hod brankáře pro B

e Znovuzahájení hry na zapískání

f
Hra bude znovu zahájena volným hodem pro A z místa, kde byl A7 v okamžiku hvizdu 

časoměřiče

325 15:5b, 15:7 Družstvo A získalo volný hod; A9 jej provedl velmi rychle (bez zapískání) z výskoku. 

Míč letí k A4, který je zcela sám před brankou B. Správné rozhodnutí?

a Hra pokračuje

b Volný hod proti A

c Opakování volného hodu pro A na zapískání

326
13:2, 15:7, 

2.odst.

Družstvo A získalo volný hod; A5 jej provedl velmi rychle (bez zapískání) v rychlém 

běhu. A5 zamýšlel přihrát míč A4, ale B3 přihrávku vypíchl a je zcela sám před 

brankou A. Správné rozhodnutí?

a Hra pokračuje

b Opakování volného hodu na zapískání

c Opakování volného hodu a progresivní potrestání B13

327
2:8, 8:4b, 9:1, 

10:2, 16:3c

Brankář A12 vyběhl z brankoviště proti hráči B99, který běží do rychlého protiútoku. 

A12 doběhl k B99 ze strany a sevřel ho, ale B99 přesto chytil míč a hodil ho do 

prázdné branky. Správné rozhodnutí?

a Výhoz

b Time-out

c Diskvalifikace A12

d Vyloučení A12 na 2 minuty

e 7-m hod pro B

328
8:5 kom., 16:6a, 

14:1a, vysv. 6c

Brankář A16 rozehrál hod brankáře dlouhým pasem na spoluhráče A4, který běžel do 

protiútoku. A4 vyskočil, aby mohl chytit míč, a vzápětí se srazil s brankářem B1, který 

se rozhodl opustit brankoviště a pokusil se protiútok přerušit. V okamžiku srážky stál 

B4 před čarou volného hodu. Po srážce ztratil A4 kontrolu nad svým tělem a spadl na 

podlahu. Správné rozhodnutí?

a Útočný faul - volný hod pro B

b Volný hod pro A

c 7-m hod pro A

d Progresivní potrestání B1

e Diskvalifikace B1

329 4:6

A5 byl vyloučen na 2 minuty v 1.poločase v čase 29:00. Ve 2.poločase, 3 vteřiny po 

hvizdu k zahájení poločasu, zapíská časoměřič: družstvo A má na hřišti 7 hráčů. 

Správné rozhodnutí?

a Jeden z hráčů A musí opustit hrací plochu, žádný další trest

b Vyloučení na 2 minuty pro některého z hráčů družstva A 

c Jeden další hráč musí opustit hřiště na 57 sekund (družstvo je redukováno o 2 hráče)



330 4:3, 9:1
V čase 43:27 vstřelil A15 gól a po následném výhozu přerušil časoměřič hru. 

Informoval rozhodčí, že A15 není uveden v zápise o utkání. Přitom družstvo A má v 

zápise 14 hráčů; rozhodčí zjišťují, že hráč A11 není přítomen. Správné rozhodnutí? 

a Gól je odvolán a neplatí

b Gól platí

c V zápisu bude vyškrtnut hráč A11 a dopsán hráč A15

d Hráč A15 není oprávněn ke hře a musí opustit hřiště

e Progresivní potrestání odpovědného funkcionáře družstva A

f Popis situace do zápisu o utkání

331 8:9a,d, 8:10a
Který z následujících přestupků musí být podle pravidel potrestán diskvalifikací s 

následným hlášením?

a Hráč plivl na protihráče nebo ho udeřil

b Funkcionář se pokusil odvolat družstvo ze hřiště a odejít z utkání

c
Střelec 7-m hodu zasáhne do hlavy brankáře, který přitom hlavou nepohyboval směrem k 

míči

d Hráč po výroku rozhodčích demonstrativně odhodí míč do hlediště

e Hráč mimo hrací plochu plivne na diváka (a zasáhne ho)

f Hráč úmyslně udeří protihráče do břicha

332 7:1, 7:3
Hráč A15 zblokoval přihrávku od B12, míč se pak kutálel po palubovce; A15 i B12 se 

po něm odvážně vrhli, A15 míč získal a sklouzl s ním dále po podlaze. Vstal, udělal 3 

kroky a přihrál míč spoluhráči, který střílí gól. Správné rozhodnutí?

a Gól pro družstvo A

b Volný hod pro družstvo B


