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Verzija Datum objave Opis 

1.0 01.07.2018. Prevedena pitanja iz Kataloga pitanja IHF 

1.1. 04.07.2018. Prevedena pitanja iz Kataloga pitanja IHF – ispravak Pravopisnih grešaka 

1.2. 17.07.2018. Ispravak odgovora C u pitanju 3.3. 

1.3. 19.07.2018. Ispravak teksta odgovora C u pitanju 2.32. 

1.4. 04.09.2018. Usklađivanje termina linija-crta; momčad-ekipa; pogodak-gol;  
Izmijene pitanja u pitanjima: 7.1; 8:19; 8.22; 8.24; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5; 

  



Udruga hrvatskih rukometnih sudaca www.uhrs.hr 
 

Katalog pitanja IHF pravila rukometne igre Stranica 2 / 74 
 

PRAVILO 1 
 

1.1. Koja je veličina igrališta koju propisuju Pravila ? 
  

 a) 40 x 20 m 
 b) 42 x 20 m 
 c) 38 x 18 m 
 d) 38 do 42 m dužine i 18 i 22 m širine 
 
1.2. Koje su unutarnje mjere vrata ? 

  

 a) 1,92 x 2,92 m 
 b) 2,00 x 3,00 m 
 c) 2,05 x 3,05 m 
 d) 2,08 x 3,08 m 
 
1.3. Koliko mora biti široka linija između vratnica ? 

  

 a) 5 cm 
 b) 6 cm 
 c) 8 cm 
 d) 10 cm 
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PRAVILO 2 
 
2.1. Vratar BIJELI 1 odbije loptu, koja se otkotrlja preko linije izvan vrata. Potom se odmah začuje 

automatski završni znak. Suci ustanove da je utakmica završila 5 minuta prerano. Igrači su još na 
igralištu, pa se igra nastavlja: 

  

 a) Vratarevim bacanjem (izbacivanjem) za BIJELU momčad 
 b) Slobodnim bacanjem za BIJELU momčad 
 c) Bez zvižduka 
 d) Nakon zvižduka 
 
2.2. Nakon što se začuo automatski završni znak za kraj prvog poluvremena, suci odmah uočavaju da je 

poluvrijeme završilo minutu prerano. Ispravna je odluka? 
  

 a) Drugo će se poluvrijeme produžiti za jednu minutu 
 b) Jedna je minuta izgubljena i ništa se ne može napraviti 
 c) Nakon odmora prvo se igra jedna minuta, a momčadi su na istim stranama igrališta kao u prvom 

poluvremenu; nakon toga će zamijeniti strane igrališta i započeti drugo poluvrijeme 
 d) Igrače valja zadržati na igralištu i odigrati preostalu minutu 
 
2.3. BIJELI 11 upućuje udarac na vrata, vratar CRNI 1 hvata loptu. U tom se trenutku začuo automatski 

završni znak. Suci pokazuju mjeritelju vremena da se treba odigrati još 30 sekundi. Svi su igrači još na 
igralištu. Kako se igra nastavlja? 

  

 a) Slobodnim bacanjem za CRNU momčad 
 b) Vratarevim bacanjem (izbacivanjem) za CRNU momčad 
 c) Slobodnim bacanjem za BIJELU momčad 
 d) Nakon zvižduka 
 e) Bez zvižduka 
 
2.4. BIJELA momčad sprema se izvesti slobodno bacanje nakon automatskoga završnog znaka. Prvo 

BIJELI 3, a nakon toga i BIJELI 4 napuste igralište i odu u prostor za zamjenu igrača. Nakon toga 
igrači, BIJELI 5 a nakon njega i BIJELI 6 uđu u igralište. Ispravna je odluka? 

  

 a) Mjeritelj će vremena dati zvučni znak i izvijestiti o nepravilnoj zamjeni BIJELE momčadi 
 b) Isključenje igrača BIJELI 4 na 2 minute zbog pogrješne izmjene 
 c) Isključenje igrača BIJELI 6 na 2 minute zbog pogrješne izmjene 
 d) Nema razloga da zapisničar daje znak sa stola 
 e) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 f) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
2.5. Slobodno bacanje za CRNU momčad  izvedeno je kao izravni udarac neposredno prije završetka 

utakmice. Prije nego što je lopta prešla liniju vrata začuo se automatski završni znak za kraj utakmice. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Kraj utakmice 
 b) Slobodno se bacanje za CRNU momčad ponavlja bez sučeva zvižduka 
 c) Slobodno se bacanje za CRNU momčad ponavlja nakon sučeva zvižduka 
 d) Sedmerac za CRNU momčad 
 
2.6. Neposredno prije završetka utakmice CRNI 2 prihvaća loptu ispred vratareva prostora BIJELE 

momčadi, pokušava uputiti udarac na vrata, ali je spriječen prekršajem. Prije nego je lopta napustila 
ruku igrača B2 začuo se automatski završni znak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Kraj utakmice 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) Kraj utakmice, bilješka u zapisnik utakmice 
 
2.7. Neposredno prije završetka prvog poluvremena mora se pucati sedmerac za BIJELU momčad . 

Izvođač sedmerca BIJELI 9 pogađa prečku, lopta se odbije i pogađa vratara u leđa, koji stoji na 3 m 
ispred svojih vrata; lopta se od njega odbije i i uđe u gol. Automatski se završni znak začuo u trenutku 
dok se lopta od prečke odbijala prema vrataru. Koja je ispravna odluka? 

  

 a) Pogodak 
 b) Ponoviti pucanje sedmerca 
 c) Poluvrijeme je isteklo, nema dodatnih odluka 
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2.8. Nakon što je isteklo vrijeme za igru, mora se pucati sedmerac. Suci čekaju završni ishod. Koji sudac 
daje znak da je utakmica završila? 

  

 a) Prvoimenovani sudac 
 b) Bilo koji sudac 
 c) Sudac u polju 
 d) Sudac kod vrata 
 
2.9. Kad utakmica počinje? 

  

 a) Kad prvoimenovani sudac da znak za početno bacanje 
 b) Kad lopta napusti ruku izvođača početnog bacanja 
 c) Kad mjeritelj vremena pokrene sat na semaforu 
 d) Nakon što sudac u polju da znak za početno bacanje 
 
2.10. Ako se pobjednik mora odlučiti pucanjem sedmeraca, tko odlučuje na koja će se vrata pucati 

sedmerci? 
  

 a) Momčad koja je dobila ždrijeb 
 b) Momčad koja nije dobila ždrijeb 
 c) Suci 
 d) Prvoimenovani sudac 
 
2.11. Slobodno bacanje za CRNU momčad treba se izvesti  nakon automatskoga završnog znaka. Prije 

nego se bacanje izvede, BIJELI 8 i BIJELI 9 istodobno izađu iz igrališta. U igru, umjesto njih, prvo uđe  
BIJELI 10, a potom i BIJELI 11. Ispravna je odluka? 

  

 a) Mjeritelj vremena će dati zvučni znak i izvijesti suce o nepravilnoj zamjeni BIJELE momčadi 
 b) 2 minute kazne za BIJELOG 10 zbog nepravilne zamjene 
 c) 2 minute kazne za BIJELOG 11 zbog nepravilne zamjene 
 d) Mjeritelj vremena neće dati zvučni znak jer nije napravljena povreda Pravila igre 
 e) BIJELI 11 mora se vratiti u prostor za zamjenu igrača, a igraču BIJELI 8 ili BIJELI 9 dopušteno je 

vratiti se u igralište 
 
2.12. Neposredno prije završetka prvog poluvremena, BIJELI 7  vrlo grubo nasrne na CRNOG 5 i pri tome 

spriječi očitu prigodu za pogodak. Prije nego je sudac uspio zviždati, začuo se automatski završni 
znak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Prvo je poluvrijeme završilo, nema kazne za BIJELOG 7 
 b) Prvo je poluvrijeme završilo, nije moguće izvođenje sedmerca ili slobodnog bacanja 
 c) Diskvalifikacija za BIJELOG 7, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 d) Sedmerac za CRNU momčad 
 e) Diskvalifikacija za BIJELOG 7(suci pokazuju crveni karton) 
 
2.13. Do kojeg trenutka suci mogu poništiti pogodak? 

  

 a) Do znaka za početno bacanje 
 b) Do znaka za završetak utakmice 
 c) Mora biti poništen ako je postignut nakon što je mjeritelj vremena prekinuo igru, kao i ako je već 

izvedeno početno bacanje prije nego je uočeno da je igra prekinuta 
 d) Ne može se uopće poništiti 
 
2.14. Suci su upravo dosudili ubacivanje za BIJELU momčad. U tom trenutku službeni predstavnik BIJELE 

momčadi zatraži momčadski predah (time-out). Ispravna je odluka? 
  

 a) Momčadski predah (time-out) nije moguć budući da lopta nije u igri 
 b) Mjeritelj vremena daje zvučni znak, zaustavlja mjerni uređaj i pokazuje znak rukom br. 15 
 c) Suci potvrđuju momčadski predah (time-out) za BIJELU momčad 
 d) Zapisničar upisuje momčadski predah (time-out) u zapisnik 
 
2.15. U kojim situacijama je predah (time-out) obavezan? 

  

 a) Pri izvođenju sedmerca 
 b) Pri isključenju na 2 minute 
 c) Zbog vanjskog utjecaja 
 d) Pri dosuđivanju diskvalifikacije 
 
 
 
 
 



Udruga hrvatskih rukometnih sudaca www.uhrs.hr 
 

Katalog pitanja IHF pravila rukometne igre Stranica 5 / 74 
 

2.16. BIJELI 9 puca na vrata. Vratar  CRNI 12 hvata loptu. U tom trenutku mjeritelj vremena daje znak za 
završetak utakmice. Suci ukazuju mjeritelju vremena da je u drugom poluvremenu preostalo odigrati 
još 30 sekundi. Svi su igrači ostali na igralištu. Kako treba nastaviti utakmicu? 

  

 a) Slobodnim bacanjem za CRNU momčad 
 b) Vratarevim bacanjem (izbacivanjem) za CRNU momčad 
 c) Slobodnim bacanjem za BIJELU momčad 
 d) Nakon sučeva zvižduka 
 
 
2.17. Nakon što je isteklo vrijeme za igru, pri rezultatu 20:20, igra se mora nastaviti kako bi se dobio 

pobjednik. Ispravna je odluka? 
  

 a) 1 minuta odmora prije početka produžetaka 
 b) 5 minuta odmora prije početka produžetaka 
 c) 1 minuta odmora na kraju prvog poluvremena produžetaka 
 d) 5 minuta odmora na kraju prvog poluvremena produžetaka 
 
 
2.18. U kojima je od ovih situacija obvezatan predah (time-out)? 

  

 a) Isključenje na 2 minute 
 b) Slobodno bacanje 
 c) Pasivna igra 
 d) Nepravilna zamjena 
 e) Opomena 
 f) Ubacivanje 
 
 
2.19. Komu nije dopušteno izvoditi sedmerce ako je nakon produžetaka ishod neodlučen? 

  

 a) Igraču koji je vrijeđao suca nakon završetka produžetaka 
 b) Vratarima 
 c) Igraču kojemu nije isteklo vrijeme kazne isključenja na 2 minute prije kraja produžetaka 
 d) Diskvalificiranom igraču 
 e) Igraču kome je tijekom igre pružena medicinska pomoć na igralištu a kojemu još nisu istekla 3 

napada njegove momčadi  
 
 
2.20. Vratar BIJELI 12 zaustavi udarac 5 sekundi prije kraja utakmice. Lopta se odbije i udari u strop iznad 

vratareva prostora. Automatski znak za završetak utakmice začuo se trenutak prije nego je CRNA 
momčad izvela ubacivanje. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ubacivanje za CRNU momčad, nakon sučeva zvižduka 
 b) Predah (time-out) 
 c) Igra je završena 
 d) Valja pričekati ishod ubacivanja , a nakon toga dati znak za završetak utakmice 
 
 
 
 
2.21. CRNI 8 već je opomenut. Tijekom momčadskog predaha (time-outa) on sjedi na klupi za pričuve i 

nesportski se obrati sucima. Ispravna je odluka? 
  

 a) Diskvalifikacija za CRNOG 8 (suci pokazuju crveni karton) 
 b) Isključenje na 2 minute za CRNOG 8 
 c) Opomena za CRNOG 8 
 d) Bez kazne 
 e) Momčad B smanjit će se za jednog igrača u polju na 2 minute prije nastavka utakmice a nakon 

završetka momčadskog predaha (time-outa) 
 

 
2.22. Komu je dopušteno pucati sedmerce, nakon završetka produžetaka, kako bi se dobio pobjednik? 

  

 a) Svim igračima koji su upisani u zapisnik utakmice 
 b) Igračima koji nisu bili diskvalificirani tijekom utakmice 
 c) Igračima koji nisu bili isključeni na 2 minute u trenutku isteka produžetaka 
 d) Igračima kojima to suci dopuste 
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2.23. Slobodno bacanje mora se izvesti nakon automatskoga završnog znaka za kraj utakmice. CRNI 9 

zauzeo je pravilan položaj i puca na vrata BIJELE momčadi. Kad je lopta napustila ruku CRNOG 9, 
začuje se zvižduk mjeritelj vremena. Nakon toga lopta je ušla u vrata jer je vratar BIJELI 1 nije mogao 
obraniti. Mjeritelj vremena izvješćuje suce da je BIJELI 7, koji je bio u polju za igru prilikom  izvedbe 
slobodnog bacanja, ušao u polje za igru da zamjeni BIJELOG 6 nakon završnog znaka za kraj 
utakmice. Ispravna je odluka? 

  

 a) Isključenje na 2 minute za BIJELOG 7 
 b) Diskvalifikacija za BIJELOG 7 
 c) Pogodak za CRNU momčad 
 d) Sedmerac za CRNU momčad 
 e) Ponavljanje slobodnog bacanja za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 

 

 
2.24. Ishod je i nakon produžetaka neodlučen, propozicije nalažu pucanje sedmeraca da bi se dobio 

pobjednik. BIJELI 7 izdržava kaznu od 2 minute, koja mu je izrečena nakon 9 minuta igre zadnjeg 
produžetka. Službeni ga je predstavnik odredio za jednog od pucača sedmeraca za svoju momčad. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) BIJELI 7 smije pucati sedmerac 
 b) BIJELI 7 ne smije pucati sedmerac 

 

 
2.25. Kada je predah (time-out) obvezatan? 

  

 a) Kad je službena osoba isključena na 2 minute 
 b) Kad je igrač po treći put isključen na 2 minute 
 c) Nakon ponovljenoga nešportskog ponašanja 
 d) Kad se suci moraju međusobno dogovoriti radi donošenja zajedničke odluke 
 e) Nakon gruboga nešportskog ponašanja 
 f) Nakon dosuđene opomene (žutog kartona) službenoj osobi 

 

 
2.26. Neposredno pred završetak prvog dijela utakmice, BIJELI 7 vrlo grubo nasrne na CRNOG 5 i spriječi 

ga u očitoj prilici za pogodak. Automatski se znak začuo prije nego su suci stigli zviždati. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Prvo je poluvrijeme završilo, nema kazne 
 b) Diskvalifikacija BIJELOG 7 bez pisane prijave  (suci pokazuju crveni karton) 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) Slobodno bacanje CRNU momčad 
 e) Diskvalifikacija BIJELOG 7, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 f) BIJELA momčad će započeti drugo poluvrijeme 2 minute s jedim igračem manje u polju za igru 
 
 
 
2.27. Nakon završnog znaka za kraj prvog poluvremena mora se izvesti slobodno bacanje. Koji se igrači 

smiju zamijeniti? 
  

 a) Svi igrači obiju momčadi 
 b) Samo igrači obrambene momčadi 
 c) Samo igrači momčadi koja izvodi bacanje 
 d) Samo jedan igrač momčadi koja izvodi bacanje 
 e) Igrač u polju obrambene momčadi vratarom, ako je momčad u tom trenutku igrala bez vratara 
 
 
2.28. Koji položaj moraju zauzeti igrači tijekom izvedbe slobodnog bacanja nakon završnog znaka? 

  

 a) Svi suigrači izvođača bacanja moraju biti izvan linije slobodnog bacanja suparničke momčadi 
 b) Svi suigrači izvođača bacanja moraju biti na svojoj polovini igrališta 
 c) Suparnički igrači moraju biti 3 m od izvođača ili neposredno ispred linije vlastitog vratarevog 

prostora 
 d) Svi izvođačevi suigrači moraju biti od njega udaljeni najmanje 3 m 
 e) Svi izvođačevi suigrači mogu biti zajedno s izvođačem ispred linije slobodnog bacanja suparničke 

momčadi 
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2.29. BIJELI 7 dodaje loptu BIJELOM 8. U tom trenutku mjeritelj vremena da zvučni znak za momčadski 
predah (time-out) BIJELE momčadi. Suci i igrači nisu čuli znak pa BIJELI 8 doda loptu BIJELOM 10, 
koji je u očitoj prilici za pogodak. BIJELOG 10 na nepravilan način spriječi CRNI 5. Suci dosude 
sedmerac za BIJELU momčad i isključenje CRNOG 5 na 2 minute. Tek tada suci primijete da je 
mjeritelj vremena već dao znak zbog zatraženog momčadskog predaha (time-outa). Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Sedmerac za BIJELU momčad 
 b) Isključenje CRNOG 5 na 2 minute 
 c) Momčadski predah (time-out) za BIJELU momčad 
 d) Izbacivanje za CRNU momčad 
 e) Sudac zviždi za nastavak utakmice 
 f) Nastavak utakmice slobodnim bacanjem za BIJELU momčad s mjesta na kojem je bio BIJELI 7 u 

trenutku kad je mjeritelj vremena dao zvučni znak za prekid trajanja vremena igre 
 
 
2.30. Znak za kraj prvog poluvremena dat je 1 minutu prerano. U trenutku zvižduka za kraj prvog 

poluvremena niti jedna momčad nije bila u posjedu lopte i nije bilo povrede Pravila igre. Lopta je bila 
na tlu u polju za igru. Obje su momčadi još na igralištu. Ispravna je odluka? 

  

 a) Jedna se minuta neće odigrati 
 b) Jedna će se minuta odigrati prije odlaska na odmor 
 c) Jedna će se minuta odigrati nakon odmora, prije početka drugog poluvremena 
 d) Drugo će se poluvrijeme igrati minutu duže 
 e) Bacanjem će se novčića odrediti koja će momčad imati loptu prije odigravanja preostale minute 
 f) Momčad koja je zadnja bila u posjedu lopte imat će loptu u nastavku igre 
 
 
2.31. Znak za kraj prvog poluvremena dat je 1 minutu prerano. Nije bilo povrede Pravila igre i lopta je bila u 

zraku iznad vratareva prostora u trenutku zvižduka za kraj prvog poluvremena. Vratar je uhvatio 
loptu nakon zvižduka. Obje su momčadi još na igralištu. Ispravna je odluka? 

  

 a) Jedna se minuta neće odigrati 
 b) Jedna će se minuta odigrati prije odlaska na odmor 
 c) Jedna će se minuta odigrati nakon odmora, prije početka drugog poluvremena 
 d) Drugo će se poluvrijeme igrati minutu duže 
 e) Momčad koja je zadnja bila u posjedu lopte imat će loptu u nastavku igre 
 f) Utakmica se nastavlja golmanovim bacanjem - izbacivanjem 
 
 
2.32. Znak za kraj prvog poluvremena dat je 1 minutu prerano. Nije bilo povrede Pravila igre i lopta je bila u 

zraku iznad vratareva prostora u trenutku zvižduka za kraj prvog poluvremena. Nakon zvižduka lopta 
je prešla preko linije izvan vrata. Obje su momčadi još na igralištu. Ispravna je odluka? 

  

 a) Jedna se minuta neće odigrati 
 b) Jedna će se minuta odigrati prije odlaska na odmor 
 c) Jedna će se minuta odigrati nakon odmora, prije početka drugog poluvremena 
 d) Drugo će se poluvrijeme igrati minutu duže 
 e) Momčad koja je zadnja bila u posjedu lopte imat će loptu u nastavku igre 
 f) Utakmica se nastavlja golmanovim bacanjem - izbacivanjem 
 
 
2.33. BIJELA momčad postigla je pogodak. CRNA momčad želi brzo izvesti početno bacanje, stoga CRNI 5 

brzo vodi loptu u smjeru središnje linije. Pritom protrčava pokraj BIJELOG 3 koji mu otvorenim 
dlanom izbija loptu tako da ona pogodi CRNOG 5 u nogu i otkotrlja se daleko preko središnje linije na 
suparničku polovinu. Ispravna je odluka? 

  

 a) Predah (time-out) 
 b) Početno bacanje za CRNU momčad 
 c) Postupna (progresivna) kazna za BIJELOG 3 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 
 
2.34. U kojim situacijama nije obavezan predah (time-out)? 

  

 a) Kad lopta ode daleko izvan igrališta 
 b) Nakon zvučnog znaka mjeritelja vremena 
 c) Ako je igrač ozlijeđen 
 d) Ako se suci raziđu u odluci i pokažu različit smjer izvedbe bacanja 
 e) Igrač u polju mijenja se s vratarom kako bi se izvelo izbacivanje (vratarevo bacanje) 
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2.35. Tko može zatražiti momčadski predah (time-out)? 

  

 a) Jedna od službenih osoba 
 b) Igrač 
 c) Samo službeni predstavnik momčadi 
 d) Kapetan momčadi 
 
 
 
2.36. Koja je od ovih izjava u svezi s momčadskim predahom (time-outom) točna? 

  

 a) Momčadski predah (time-out) može zatražiti samo službeni predstavnik momčadi 
 b) Ako je momčadski predah (time-out) zatražen u trenutku kad je suparnik imao loptu, mjeritelj 

vremena mora službenom predstavniku vratiti zeleni karton 
 c) Vrijeme trajanja momčadskog predaha (time-outa) počinje teći nakon zvižduka mjeritelja vremena 
 d) Povrede Pravila igre tijekom momčadskog predaha (time-outa) imaju iste posljedice kao i tijekom 

trajanja igre 
 e) Nakon momčadskog predaha (time-outa) igra se uvijek nastavlja bacanjem za momčad koja je 

zatražila momčadski predah (time-out) 
 
 
 
2.37. BIJELA momčad  ima loptu. Službena osoba C CRNE momčadi zatraži momčadski predah 

(time-out) stavljajući zeleni karton na zapisnički stol ispred mjeritelja vremena. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Zeleni karton ostaje na stolu 
 b) Čim CRNA momčad  dođe u posjed lopte, mjeritelj vremena  daje zvučni znak za momčadski 

predah (time-out) 
 c) Mjeritelj vremena vraća zeleni karton službenoj osobi 
 d) Samo službeni predstavnik momčadi može zatražiti momčadski predah (time-out) 
 
 
 
2.38. CRNI 3 pokuša pucati na vrata. Lopta ostane ležati na tlu u vratarevu prostoru, a da je nije dodirnuo 

ni jedan igrač. U tom trenutku službeni predstavnik CRNE momčadi zatraži momčadski predah (time-
out). Ispravna je odluka? 

  

 a) Mjeritelj vremena daje zvučni znak, zaustavlja vrijeme i pokazuje sucima znak za momčadski 
predah (time-out) 

 b) Mjeritelj vremena vraća zeleni karton službenom predstavniku CRNE momčadi 
 c) Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za CRNU momčad 
 d) Izbacivanje za BIJELU momčad 
 
 
2.39. Vratar BIJELI 1  baca loptu suigraču BIJELI 8, koji je sam s vratarom CRNI 12 ispred linije vratarevog 

prostora CRNE momčadi. Trenutak prije nego li je BIJELI 8 uhvatio loptu začuo se zvižduk mjeritelja 
jer je službena osoba A BIJELE momčadi zatražila momčadski predah (time-out) u nezgodnom 
trenutku. Kako će se igra nastaviti? 

  

 a) Slobodnim bacanjem za BIJELU momčad ispred linije vratareva prostora BIJELE momčadi 
 b) Slobodnim bacanjem za BIJELU momčad ispred prostora za zamjenu igrača BIJELE momčadi 
 c) Sedmercem za BIJELU momčad 
 d) Slobodnim bacanjem za BIJELU momčad ispred linije slobodnog bacanje CRNE momčadi 
 
 
2.40. BIJELI 4 blokira udarac CRNOG 11. Lopta udari u strop iznad vratareva prostora. Odmah nakon toga 

službena osoba A CRNE momčadi stavlja zeleni karton na zapisnički stol ispred mjeritelja vremena. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) CRNA momčad odmah dobiva momčadski predah (time-out) 
 b) CRNOJ momčadi nije dopušten momčadski predah (time-out) jer je lopta udarila u strop 
 c) CRNOJ momčadi nije dopušten momčadski predah (time-out) zato jer BIJELA momčad ima posjed 

lopte, kad se igra nastavi 
 d) CRNOJ momčadi dopušten je momčadski predah (time-out), ali nakon što se igra nastavi 
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2.41. BIJELA momčad ima loptu i traži momčadski predah (time out). Zbog buke u dvorani suci nisu čuli 
zvučni znak sa zapisničkog stola. Nakon otprilike 10 sekundi, kad je već CRNA momčad došla u 
posjed lopte, suci su čuli zvižduk mjeritelja vremena i zaustavili igru. Ispravna je odluka? 

  

 a) Momčadski predah (time-out) 
 b) Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za CRNU momčad 
 c) Momčadski predah (time-out) nije moguć 
 d) Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za BIJELU momčad 
 
 
2.42. BIJELI 7 kažnjen je isljučenjem na 2 minute u 78:00. Utakmica završava nerješno i sukladno 

Propozicijama potrebno je izvoditi sedmerce kako bi se dobio pobjednik. Službeni predstavnik 
BIJELE momčadi nominira BIJELOG 7 za izvođenje sedmerca, BIJELI 7 izvodi sedmerac i postiže 
pogodak. Ispravna odluka?  

  

 a) Pogodak je regularan, BIJELOM 7 dopušteno je izvoditi sedmerce 
 b) Pogodak nije regularan, BIJELOM 7 nije dopušteno izvoditi sedmerce 
 c) Izvođenje sedmerca smatra se neuspješnim   
 d) Diskvalifikacija za BIJELOG 7 
 
 
2.43. U 55:00 minuti utakmice službeni predstavnik BIJELE momčadi zatražio je momčadski predah (time-

out), što im je drugi momčadski predah (time-out) tijekom utakmice. U 59:00 minuti isti službeni 
predstavnik zatraži treći momčadski predah (time-out). Ispravna odluka? 

  

 a) Momčadski predah (time out) je dopušten 
 b) Momčadski predah (time-out) nije dopušten 
 c) Delegat je trebao uzeti treći zeleni karton kada je zatražen drugi momčadski predah (time out) 
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PRAVILO 3 
 

 
3.1. Koliko boja može imati lopta? 

  

 a) Jednu 
 b) Dvije 
 c) Tri 
 d) Neograničeno 
 
 
 
3.2. Koju će od ovih četiriju lopta suci odabrati za utakmicu seniora? 

  

 a) Opseg 57 cm, težina 450 g 
 b) Opseg 58 cm, težina 400 g 
 c) Opseg 59 cm, težina 425 g 
 d) Opseg 60 cm, težina 500 g 
 
 
 
3.3. Koju će od ovih četiriju lopta suci odabrati za utakmicu seniorka? 

  

 a) Opseg 53 cm, težina 350 g 
 b) Opseg 54 cm, težina 300 g 
 c) Opseg 55 cm, težina 425 g 
 d) Opseg 56 cm, težina 375 g 
 
 
 
3.4. Suci su odlučili da se igra nastavi pričuvnom loptom. Kad se može ponovo igrati 'prvom' loptom? 

  

 a) Nakon prvoga sljedećeg prekida 
 b) Ne može se više njome igrati, osim ako pričuvna lopta postane neupotrebljiva 
 c) Kad suci prosude da postoji potreba za njenim ponovnim korištenjem 
 d) Ako jedna od momčadi to zatraži 
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PRAVILO 4 
 
4.1. Neposredno prije početka utakmice BIJELI 11 teško se ozlijedio i ne može nastupiti. Ispravna je 

odluka? 
  

 a) BIJELI 11 ne može biti zamijenjen 
 b) BIJELI 11 može se zamijeniti, ako suparnici nemaju ništa protiv 
 c) BIJELI 11 može biti zamijenjen, njegova zamjena može imati dres s brojem 11 i mora biti upisan u 

zapisnik. (Međutim suci moraju poštivati moguća odstupanja propisa za pojedino natjecanje) 
 d) BIJELI 11 može biti zamijenjen, ali njegova zamjena ne smije imati dres s brojem 11 
 
 
4.2. CRNA momčad  nastupa s 5 igrača. Vratar nije nazočan početku utakmice. CRNA momčad odluči da 

CRNI 5 zauzme vratarevo mjesto. Snosi li igrač B5 neku posljedicu? 
  

 a) CRNI 5 može postati igrač u polju u svakom trenutku utakmice, ako se pravilno zamijeni 
 b) CRNI 5 više ne može nastupiti kao igrač u polju za igru 
 c) CRNI 5 može nastupiti kao igrač u polju, ako to dopuste službene osobe BIJELE momčadi 
 d) CRNI 5 može nastupiti kao igrač u polju čim se pojavi vratar 
 
 
4.3. Nakon što je utakmica započela, predsjednik BIJELE momčadi sjedi na klupi za rezervne igrače 

zajedno s dvjema službenim osobama, trenerom i maserom. Koju mjeru treba poduzeti? 
  

 a) Rezervni vratar mora stajati iza klupe za rezervne igrače 
 b) Klupski predsjednik mora napustiti klupu za rezervne igrače 
 c) Jedna od službenih osoba mora napustiti klupu za rezervne igrače 
 d) Klupu za rezervne igrače mora napustiti osoba koja nije upisana u zapisnik utakmice 
 e) Progresivna kazna službenom predstavniku 
 
 
4.4. Koji je najmanji broj igrača koji prije početka utakmice moraju biti na igralištu i upisani u zapisnik 

utakmice? 
  

 a) 5 igrača 
 b) 4 igrača i 1 vratar 
 c) 5 igrača i 1 vratar 
 d) 6 igrača 
 
 
4.5. Četiri primjera: komu je dopušten nastup? 

  

 a) Igraču koji je nazočan prije početka utakmice i upisan je u zapisnik 
 b) Igraču koji nije nazočan početku utakmice, ali je upisan u zapisnik 
 c) Igraču koji se nalazi na igralištu prije početka utakmice, ali nije upisan u zapisnik 
 d) Igraču kojemu je mjeritelj vremena dopustio nastup, ali nije upisan u zapisnik 
 
 
4.6. Na početku utakmice nazočno je samo 6 igrača BIJELE momčadi. Nakon što je dat znak za početak 

utakmice, pristižu ostali igrači. BIJELI 7 utrčava u igralište kroz prostor za zamjenu igrača. Nije upisan 
u zapisnik utakmice. Ispravna je odluka? 

  

 a) Diskvalifikacija za BIJELI 7 (suci pokazuju crveni karton) 
 b) Isključenje na 2 minute za BIJELI 7, koji mora biti upisan u zapisnik 
 c) BIJELOG 7 valja upisati u zapisnik 
 d) Progresivna kazna službenom predstavniku BIJELE momčadi 7 
 
 
4.7. Suci su dosudili slobodno bacanje za BIJELU momčad  ispred linije slobodnog bacanja CRNE 

momčadi. Mjeritelj vremena dao je zvučni znak i zaustavio sat. Suci daju znak za predah (time-out) i 
odlaze do zapisničkog stola kako bi od mjeritelja vremena čuli zašto je zviždao. Mjeritelj je vremena 
izvijestio suce da je BIJELI 9 učinio pogrešnu zamjenu. Ispravna odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad  ispred linije slobodnog bacanja CRNE momčadi 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad ispred vlastite linije slobodnog bacanja 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad ispred inije za zamjenu igrača BIJELE momčadi 
 d) Isključenja BIJELOG 9 na 2 minute 
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4.8. CRNI 14 pravilno se zamijenio tijekom prekida igre. Ipak, sa zapisničkog je stola dat znak. CRNI 14  
nije upisan u zapisnik. Utvrđeno je da je taj igrač u zapisniku upisan pod brojem 18. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Progresivna kazna službenom predstavniku CRNE momčadi 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad  ispred zapisničkog stola 
 c) Ispravak broja igrača u zapisniku 
 d) Igra se nastavlja sukladno stanju kad je prekinuta; dodatno izvješće 
 
 
4.9. Kad je dopušten ulazak u igralište dvjema osobama (službenim osobama ili igračima ili jednoj 

službenoj osobi i jednom igraču)? 
  

 a) Tijekom predaha (time-outa) 
 b) Tijekom predaha (time-outa) nakon dopuštenja sudaca 
 c) Kad je igrač ozlijeđen 
 d) Nakon dopuštenja mjeritelja vremena 
 
 
4.10. Sudac zviždi i daje znak za predah (time-out) jer je BIJELOM 2 dosuđena treća kazna isključenja na 2 

minute. Nakon što se sudac okrenuo prema zapisničkom stolu kako bi pokazao diskvalifikaciju, 
službeni predstavnik BIJELE momčadi  utrči u igralište i prosvjeduje na sudačku odluku. Trener 
BIJELE momčadi već je prethodno opomenut. Ispravna je odluka? 

  

 a) Diskvalifikacija službenog predstavnika BIJELE momčadi (suci pokazuju crveni karton) i smanjenje 
broja igrača BIJELE momčadi, za jednog dodatnog igrača, u polju za igru na 2 minute 

 b) Opomena službenom predstavniku BIJELE mom 
 c) Diskvalifikacija službenog predstavnika BIJELE momčadi uz dodatno izvješće (suci pokazuju 

crveni i plavi karton) 
 d) Isključenje službenog predstavnika BIJELE momčadi na 2 minute 
 e) Smanjenje broja igrača BIJELE momčadi, za jednog dodatnog igrača, u polju za igru na 2 minute 
 
 
4.11. Tijekom predaha (time-outa) zbog ozljede igrača rezervni igrač BIJELI 2 utrči u igralište premda mu 

suci nisu dopustili ulazak u igralište. Ispravna je odluka? 
  

 a) Opomena BIJELOM 2 
 b) Progresivna kazna službenom predstavniku BIJELE momčadi 
 c) Diskvalifikacija BIJELOG 2 (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Isključenje BIJELOG 2 na 2 minute i smanjenje broja igrača njegove momčadi  za jednog igrača u 

polju za igru u trajanju od 2 minute 
 
 
4.12. Zbog ozljede BIJELOG 5 sudac u polju dao je znak za predah (time-out) i dopuštenje dvjema 

osobama BIJELE momčadi da uđu u igralište kako bi BIJELOM 5 pružile pomoć. Također, trener 
CRNE momčadi uđe u igralište, kako bi savjetovao svog vratara. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ništa jer se znak za dopuštenje ulaska u igralište odnosi na sve igrače i službene osobe obiju 
momčadi 

 b) Sve četiri službene osobe CRNE momčadi  treba opomenuti i diskvalificirati ako ponove povredu 
Pravila igre 

 c) Opomena službenom predstavniku CRNE momčadi 
 d) Postupna (progresivna) kazna treneru CRNE momčadi 
 e) Nakon pružene zdravstvene pomoći na igralištu, BIJELI 5 mora odmah napustiti prostor za igru i 

može ponovo ući u prostor za igru nakon završetka trećeg napada svoje momčadi 
 
 
4.13. Vratar BIJELI 16  se ozlijedio i zamijenjen je s BIJELIM 5. BIJELI 5 zamijeni svoj dres. Nakon 20 

minuta vratar BIJELI 16 se oporavio i trener zamjenjuje igrača. BIJELI 5 zamijeni svoj dres i ponovo 
nastupa kao igrač u polju, bez prethodne najave zapisničaru. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ništa, dopušteno je 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Isključenje BIJELOG 5 na 2 minute 
 d) Diskvalifikacija BIJELOG 5 (suci pokazuju crveni karton) 
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4.14. BIJELI 4 izašao je iz igrališta izvan prostora za zamjenu igrača. Nakon što je BIJELI 4 prešao 
uzdužnu liniju, ali prije nego je stupio u prostor za zamjenu igrača, BIJELI 11 uđe u igralište na 
pravilan način. Koja je vaša odluka nakon znaka sa zapisničkog stola? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad  na mjestu gdje je BIJELI 4 izašao iz igrališta 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad u visini prostora za zamjenu BIJELE momčadi 
 c) Isključenje na 2 minute za BIJELI 4 
 d) Isključenje na 2 minute za BIJELI 11 
 e) Isključenje na 2 minute za BIJELI 4 i BIJELI 11 
 
 
 
4.15. CRNI 3 čini prvu pogrješnu zamjenu za svoju momčad tijekom prekida vremena trajanja igre. Prije 

prekida dosuđeno je slobodno bacanje za CRNU momčad, CRNI 3 prethodno nije bio ni opomenut ni 
isključen.Ispravna odluka? 

  

 a) Opomena CRNOM 3 
 b) Isključenje CRNOG 3 na 2 minute 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad B 
 
 
 
4.16. Nakon što su suci dosudili sedmerac za BIJELU momčad, BIJELI 27, koji je određen za pucanje 

sedmerca, pogrješno se zamijeni. Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 d) Isključenje BIJELOG 27 na 2 minute 
 
 
 
4.17. BIJELA Momčad postigla je pogodak. Sudac još nije dao znak za početno bacanje kad je CRNI 10 

ušao u igralište prije nego što ga je napustio CRNI 6. Ispravna je odluka? 
  

 a) Početno bacanje 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Isključenje na 2 minute za CRNOG 10 
 d) Isključenje na 2 minute za CRNOG 6 
 
 
 
4.18. Na početku je utakmice nazočno samo 12 igrača BIJELE momčadi. Dva vratara nedostaju; stoga 

BIJELA momčad utakmicu započinje s jednim igračem kao vratarom. Što je pravilno? 
  

 a) Igrač koji nastupa kao vratar mora imati broj 1, 12 ili 16 u zapisniku 
 b) Igrač koji počinje utakmicu kao vratar kasnije može sudjelovati u igri kao igrač u polju 
 c) Kasnije pristigli vratari BIJELE momčadi  moraju biti upisani u zapisnik pod brojevima 1, 12 ili 16 
 d) Jedan od dvojice kasnije pristiglih vratara može nastupiti samo kao igrač u polju 
 
 
4.19. Tijekom predaha (time-outa) BIJELI 5 čini prvu pogrješnu zamjenu za svoju momčad. BIJELA 

momčad bila je u posjedu lopte prije nego je dosuđen predah (time-out). Ispravna je odluka? 
  

 a) Bez kazne 
 b) Opomena BIJELOM 5 
 c) Isključenje BIJELOG 5 na 2 minute 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 e) BIJELA momčad ostaje u posjedu lopte 
 
 
4.20. Vratar BIJELI 3 želi pucati sedmerac. Da bi zaštitio prazna vrata, BIJELI 15 ulazi u igralište u 

vratarevu dresu nakon što se zamijenio s igračem iz polja. Ispravna je odluka? 
  

 a) Isključenje BIJELOG 3 na 2 minute 
 b) Isključenje BIJELOG 15 na 2 minute 
 c) Bez kazne 
 d) Sedmerac za BIJELU momčad 
 e) Slobodno bacanje za CRNU momčad u visini prostora za zamjenu igrača BIJELE momčadi 
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4.21. Tijekom protunapada BIJELE momčadi, koja se nalazi u očitoj prigodi za pogodak, CRNI 3 se 

pogrješno zamijeni. Zapisničar/mjeritelj vremena nije se oglasio, ali je sudac u polju vidio što se 
dogodilo. Ispravna je odluka? 

  

 a) Odmah se dosuđuju 2 minute kazne CRNOM 3 i slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Odmah se dosuđju 2 minute kazne CRNOM 3 i sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Pričekati završetak akcije, a zatim dosuditi 2 minute kazne CRNOM 3 i slobodno bacanje za BIJELU 

momčad 
 d) Pričekati završetak akcije, a zatim dosuditi 2 minute kazne CRNOM 3 i nastaviti igru sukladnim 

bacanjem 
 
 
4.22. Vratar BIJELI 1 obrani udarac na vrata, lopta se kotrlja kraj uzdužne linije pored klupe za rezervne 

igrače BIJELE momčadi. BIJELI 5, koji sjedi na klupi, ispruži nogu i zaustavi loptu u igralištu tako da 
je BIJELI 4 uspije uhvatiti prije nego je prešla uzdužnu liniju igrališta. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Ubacivanje za CRNU momčad 
 c) Isključenje BIJELOG 5 na 2 minute 
 d) Diskvalifikacija BIJELOG 5 ( suci pokazuju crveni karton) 
 e) BIJELA momčad smanjuje se za jednog igrača u polju za igru na dvije minute 
 
 
4.23. Trideset sekundi prije isteka vremenske kazne BIJELI 3 uđe u igralište, ali ne utječe na igru. BIJELA 

momčad ima loptu. Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Isključenje BIJELOG 3 na 2 minute; BIJELA momčad se na 30 sekundi smanjuje za još jednog 

igrača u polju za igru 
 d) Trideset sekundi kazne BIJELOM 3; BIJELA momčad se smanjuje za još jednog igrača u polju za 

igru na 2 minute 
 e) Diskvalifikacija BIJELOG 3 (suci pokazuju crveni karton); BIJELA momčad se na 30 sekundi 

smanjuje za još jednog igrača u polju za igru 
 
 
 
4.24. BIJELI 5 je bio isključen. Nakon 1. minute i 45 sekundi trener šalje BIJELOG 5 u igralište. Ispravna je 

odluka? 
  

 a) BIJELOM 5 dosuđuje se novo isključenje na 2 minute, broj igrača BIJELE momčadi se smanjuje u 
polju za igru za jednog igrača na 2 minute i 15 sekundi 

 b) Diskvalifikacija BIJELOG 5 (suci pokazuju crveni karton), a BIJELA momčad se smanjuje za dva 
igrača u polju za igru za 15 sekundi i za jednog igrača za 1. minutu i 45 

 c) Novo isključenje na 2 minute za BIJELOG 5, BIJELA momčad se smanjuje za dva igrača u polju za 
igru za 15 sekundi i za jednog igrača za 1. minutu i 45 sekundi   

 
 
 
4.25. Nakon što mu je istekla kazna isključenja na 2 minute, vratar CRNI 1, koja se u tom trenutku nalazi u 

obrani, želi popuniti broj igrača svoje momčadi pa s vratarevim dresom na sebi zauzme obrambeni 
položaj kao šesti igrač u polju za igru. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Isključenje vratara CRNE momčadi na 2 minute 
 
 
 
4.26. Što je ispravno ukoliko igrač krvari na igralištu? 

  

 a) Igrač mora odmah dragovoljno napustiti igralište 
 b) Igrač može ostati na igralištu do prvoga sljedećeg prekida igre 
 c) Igrač koji zamjenjuje igrača koji krvari može ući u igralište izvan prostora za zamjenu 
 d) Igrač se ne smije vratiti u igru do prvog sljedećeg prekida igre 
 e) Ako igrač odbije postupiti prema sučevu zahtjevu o napuštanju igrališta, mora ga se kazniti 

postupnom (progresivnom) kaznom zbog nešportskog ponašanja 
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4.27. BIJELI 5 je sam pred vratarom CRNE momčadi i u očitoj je prigodi za pogodak. CRNI 11 čini 

pogrješnu zamjenu, uđe u polje za igru prije nego li je CRNI 9 napustio polje za igru. Mjeritelj 
vremena daje zvučni znak zbog te povrede upravo u trenutku kad je BIJELI 5 spreman pucati na 
vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Isključenje na 2 minute za CRNOG 11 
 b) Diskvalifikacija CRNOG 11, pisano izvješće (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Sedmerac za BIJELU momčad 
 
 
 
4.28. Vratar CRNI 1 obrani udarac i baci loptu suigraču CRNI 4. Nakon toga vratar CRNI 1 odlazi do ruba 

igrališta blizu prostora za zamjenu. Očito prijeđe preko uzdužne linije te uzme ručnik i popije vode. 
Za to vrijeme nije ga zamijenio drugi vratar ili igrač u polju. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje, budući je to dopušteno 
 b) 2 minute kazne CRNOM 1 zbog nepravilne zamjene 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad ispred prostora za zamjenu CRNE momčadi 
 
 
 
4.29. Službena osoba A CRNE momčadi je prethodno već opomenuta. Nakon sudačke odluke, službena 

osoba D CRNE momčadi utrči nekoliko metara u polje za igru bez dopuštenja sudaca. Ispravna 
odluka? 

  

 a) Nema kazne 
 b) Opomena službenoj osobi D CRNE momčadi 
 c) Isključenje na 2 minute službenoj osobi D CRNE momčadi   
 d) Diskvalifikacija službenoj osobi D CRNE momčadi (suci pokazuju crveni karton) 
 
 
4.30. U tijeku je predah zbog ozljede igrača  BIJELI 6 koji je ozljedu zadobio u kontaktu s protivničkim 

igračem a suci nisu dosudili progresivnu kaznu igraču CRNE momčadi; suci su dali dopuštenje za 
ulazak u igralište i službena osoba C BIJELE momčadi pomaže ozlijeđenom igraču. Službena osoba 
A BIJELE momčadi krene za igračem CRNI 5 koji je, prema njegovom mišljenju, skrivio ozljedu. 
Slijedi ga u prostor za zamjenu igrača CRNE momčadi  te ga tamo udari u lice. Ispravna je odluka? 

  

 a) Diskvalifikacija službene osobe A BIJELE momčadi, pisano izvješće ( suci pokazuju crveni i plavi 
karton) 

 b) Igra se nastavlja nakon zvižduka bacanjem koje odgovara razlogu prekida igre 
 c) Isključenje na 2 minute službene osobe A BIJELE momčadi . BIJELA momčad  se smanjuje na 

igralištu za jednog igrača u trajanju od 2 minute 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 e) Diskvalifikacija službene osobe A BIJELE momčadi bez pisanog izvješća (suci pokazuju crveni 

karton). BIJELA momčad se smanjuje na igralištu za jednog igrača u trajanju od 2 minute 
 f) Nakon ukazane pomoći na igralištu, BIJELI 6 mora napustiti igralište i može ponovo ući u igralište 

nakon završetka trećeg napada njegove momčadi 
 
 
4.31. Odmah nakon izvođenja početnog bacanja za CRNU momčad suci uočavaju da se na klupi za 

rezervne igrače CRNE momčadi nalazi osoba koja nije upisana u zapisnik utakmice. Riječ je o članu 
upravnog odbora kluba, ali CRNA momčad već ima upisane četiri službene osobe. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Osoba mora napustiti prostor za zamjenu igrača 
 b) Službeni predstavnik CRNE momčadi dobiva postupnu (progresivnu) kaznu 
 c) Još jedna službena osoba mora napustiti prostor za zamjenu igrača 
 d) Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za BIJELU momčad 
 
 
4.32. Što je propisano u vezi opreme? 

  

 a) Svi vratari jedne momčadi moraju imati dresove iste boje 
 b) Igrači moraju imati brojeve veličine najmanje 20 cm s prednje i stražnje strane dresa 
 c) Vratari smiju nositi štitnike za glavu ako su načinjeni od mekanog materijala 
 d) Igrači, uključujući vratare, smiju koristiti brojeve od 1 do 100 
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4.33. BIJELOM 10 traje njegova prva kazna isključenja na 2 minute. Vrijeme kazne počelo je teći točno u 
21.00. Nakon što je igra nastavljena, on prosvjeduje tako da suci prekidaju mjerenje trajanja igre 
(vrijeme je na semaforu 21.30) dosuđujući predah (time-out) i dodatno isključenje na 2 minute za 
BIJELOG 10 . Koje su posljedice za BIJELU momčad? 

  

 a) Isključenje na 2 minute za BIJELOG 10 
 b) Diskvalifikacija BIJELOG 10 
 c) BIJELA momčad igra s jednim igračem manje u polju za igru do 25.00 
 d) BIJELA momčad igra s dvama igračima manje u polju za igru do 23.00, a potom s jednim igračem 

manje do 23.30 
 
 
4.34. U kojem se od sljedećih primjera službenom predstavniku momčadi mora izreći postupna 

(progresivna) kazna? 
  

 a) Kad igrač iz njegove momčadi napusti prostor za zamjenu igrača, a da prethodno nisu obaviješteni 
zapisničar ili mjeritelj vremena 

 b) Ako se nakon početka utakmice u prostoru za zamjenu igrača nalazi osoba koja nije upisana u 
zapisnik utakmice 

 c) Kad 'prekobrojni' igrač uđe u igralište 
 d) Kad igrač kojemu nije dopušten nastup uđe u igralište 
 e) Ako suci uoče nepropisnu opremu nakon početka utakmice 
 f) Ukoliko se dogodi povreda pravila u prostoru za zamjenu igrača a ne može se točno odrediti tko je 

istu počinio 
 
 
4.35. Suci daju znak rukom kako bi dopustili ulazak u igralište da bi se ukazala pomoć ozlijeđenom igraču 

BIJELE momčadi. Komu je dopušteno ući u igralište? 
  

 a) Dvjema službenim osobama BIJELE momčadi i nikomu drugom 
 b) Po dvjema službenim osobama BIJELE i CRNE momčadi 
 c) Dvjema osobama (službene osobe ili igrači) BIJELE momčadi 
 d) Dvjema osobama (službene osobe ili igrači) BIJELE i CRNE momčadi 
 e) Liječniku BIJELE momčadi, ako on nije jedna od četiriju službenih osoba 
 
 
4.36. Službena osoba C BIJELE momčadi već je kažnjena opomenom zbog prigovora. Kasnije službena 

osoba B BIJELE momčadi uđe u igralište bez dopuštenja, ali se pritom nije nešportski ponijela. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Opomena službenoj osobi B BIJELE momčadi 
 b) Isključenje službene osobe B BIJELE momčadi na 2 minute; mora na 2 minute napustiti klupu za 

pričuve 
 c) Diskvalifikacija službene osobe B BIJELE momčadi (suci pokazuju crveni karton, BIJELA momčad 

se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na dvije minute) 
 d) Isključenje službene osobe B BIJELE momčadi na 2 minute; BIJELA momčad se smanjuje za 

jednog igrača na 2 minute u polju za igru, službena osoba B BIJELE momčadi može ostati u 
prostoru za zamjenu 

 
 
4.37. Što nije dopušteno nakon što su suci dali znak za predah (time-out) zbog ozljede igrača i dopustili 

osobama iz BIJELE momčadi da uđu u igralište? 
  

 a) Igračima CRNE momčadi stajati pokraj uzdužne linije kako bi im trener dao upute 
 b) Igračima BIJELE momčadi činiti zamjene izvan prostora za zamjenu igrača 
 c) Službenoj osobi BIJELE momčadi, koja je na igralištu, udaljavati se od ozlijeđenog igrača i 

savjetovati ostale igrače momčadi 
 
 
4.38. Nakon obrane vratara BIJELI 1, lopta se kotrlja uz uzdužnu liniju ispred klupe za pričuvu BIJELE 

momčadi. BIJELI 5, koji sjedi na klupi, prijeđe svojom nogom uzdužnu liniju i zaustavi loptu kako bi je 
BIJELI 4 mogao uzeti prije nego lopta prijeđe uzdužnu liniju. Ispravna odluka ? 

  

 a) Slobodno bacanja za CRNE 
 b) Isključenje na 2 minute za BIJELOG 5 
 c) Diskvalifikacija BIJELOG 5 (suci pokazuju crveni karton) 
 d) BIJELA momčad smanjuje se za jednog igrača u polju na 2 minute 
 e) Sedmerac za CRNU momčad 
 f) Diskvalifikacija BIJELOG 5, prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
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4.39. U 29:00 prvog poluvremena, BIJELI 5 dobiva isključenje na 2 minute. Nakon odmora, sudac u polju 

zviždi za početak drugog poluvremena. 3 sekunde nakon toga mjeritelj zviždi: BIJELA momčad ima 7 
igrača na terenu. Ispravna odluka? 

  

 a) Jedan igrač BIJELE momčadi mora napustiti teren za igru, bez dodatne kazne 
 b) 2 minute isključenje za prekobrojnog igrača BIJELE momčadi 
 c) BIJELA momčad igrat će 57 sekundi sa dva igrača manje u polju za igru a s jednim igračem manje 

1. minutu i 3 sekunde 
 
 
4.40. Vrijeme igre: 43:27 - prekid od strane mjeritelja vremena nakon što je BIJELI 15 postigao pogodak i 

izvedeno je početno bacanje. Mjeritelj vremena obavještava suce da BIJELI 15 nije upisan u zapisnik 
utakmice. BIJELA momčad već ima 14 igrača upisanih u zapisnik. Suci su shvatili da BIJELI 11 još 
nije prisutan. Ispravna odluka? 

  

 a) Pogodak je poništen 
 b) Pogodak se priznaje 
 c) BIJELI 11 se briše i umjesto njega upisuje BIJELI 15, ako je tu u skladu s Propozicijama nadležnog 

rukometnog saveza 
 d) BIJELOM 15 nije dozvoljen nastup i mora napustiti igralište 
 e) Progresivna kazna službenom predstavniku BIJELE momčadi 
 f) Pisana  prijava 
 
 
4.41. Vratar BIJELI 12 leži na podu jer je ozlijedio koljeno nakon što je obranio udarac protivničke ekipe. 

Ispravna odluka? 
  

 a) Vratar BIJELI 12 može nastaviti igru nakon što mu bude ukazana liječnička pomoć 
 b) Dvije osobe BIJELE momčadi, kojima je dopušten nastup, mogu ući u igralište i pružiti vrataru 

BIJELI 12 liječničku pomoć nakon što suci pokažu znakove broj 15 i 16 
 c) Samo jedna osoba BIJELE momčadi, kojoj je dopušten nastup, može ući u igralište i pružiti 

liječničku pomoć vrataru BIJELI 12 nakon što suci pokažu znakove rukom br 15 i 16 
 d) Nakon što mu se pruži liječnička pomoć, vratar BIJELI 12 može ponovo ući u igralište nakon 

završenog trećeg napada njegove momčadi 
 e) Bez obzira na broj napada, vratar BIJELI 12 može ponovo ući u igru kada se igra nastavi nakon 

završetka prvog poluvremena 
 f) Ukoliko službene osobe odbiju pružiti potrebnu pomoć vrataru BIJELI 12, suci će dosuditi 

progresivnu kaznu službenom predstavniku momčadi 
 
 
4.42. Vratar BIJELI 1 brani udarac. Prilikom odbrane udario je glavom u stativu i potrebno mu je pružiti 

pomoć na igralištu. Ispravna odluka? 
  

 a) Vratar BIJELI 1 može nastaviti igru nakon ukazane liječničke pomoći jer je pomoć bila potrebna 
radi ozlijede glave 

 b) Nakon pružene liječničke pomoći vratar BIJELI 1 može ponovo ući u igru nakon završenog trećeg 
napada njegove ekipe 

 
 
4.43. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć na igralištu, BIJELI 7 sjedi na klupi za pričuvne igrače. Za 

vrijeme prvog napada BIJELE momčadi, CRNI 2 presječe loptu i trči u protunapad dok se ispred njega 
nalazi samo vratar protivničke momčadi BIJELI 12. Prije nego je CRNI 2 uspio uputiti udarac, BIJELI 
7 nepravilno uđe u igralište zamjenivši BIJELOG 9. Ispravna odluka? 

  

 a) Mjeritelj vremena čeka, prije nego da znak za prekid igre radi nepravilne zamjene BIJELE momčadi, 
da CRNI 2 puca na vrata 

 b) Mjeritelj vremena odmah prekida igru radi nepravilne zamjene BIJELE momčadi A 
 c) Time-out 
 d) 2 minute kazne za BIJELOG 7 
 e) Diskvalifikacija bez pisanog izvješća za BIJELOG 7 ( suci pokazuju crveni karton) 
 f) Igra se nastavlja bacanjem sukladno situaciji u igri 
 g) Sedmerac za CRNU momčad 
 h) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 i) Bez obzira na broj napada svoje momčadi, BIJELI 7 može ponovo ući u igralište nakon odslužene 

kazne od dvije minute 
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4.44. Nakon što mu je bila ukazana liječnička pomoć na igralištu, CRNI 11 sjedi na klupi za pričuvne igrače 
i prigovara na sudačku odluku. Radi toga mu suci dodjeljuju kaznu od 2 minute. Nakon drugog 
napada CRNE momčadi, CRNI 11 ulazi u igru nakon što mu je istekla kazna od 2 minute. Ispravna 
odluka? 

  

 a) Time-out 
 b) 2 minute kazne za CRNOG 11 
 c) Igra se dalje 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 
 
 
4.45. CRNI 10 hvata loptu na liniji slobodnog bacanja. Odmah nakon hvatanja lopte BIJELI 3 ga povlači i 

ruši na pod. CRNI 10 nespretno pada na lakat i potrebno mu je ukazati liječničku pomoć na igralištu. 
Ispravna odluka? 

  

 a) Opomena BIJELOM 3 
 b) 2 minute isključenja za BIJELOG 3 
 c) Dvije osobe CRNE momčadi, kojima je dopušten nastup, mogu ući u igralište i pružiti liječničku 

pomoć igraču CRNI 10, nakon što suci pokažu znakove broj 15 i 16 
 d) CRNI 10 može nastaviti igru nakon što mu je pružena pomoć 
 e) Nakon ukazane pomoći na igralištu, CRNI 10 može ponovo ući u igralište nakon završenog trećeg 

napada njegove momčadi 
 f) Time-out 
 
 
 
4.46. U protunapadu CRNI 10 hvata loptu dodanu od suigrača CRNI 9. Odmah nakon dodavanja CRNI 9 je 

povućen i srušen na pod od BIJELOG 11. CRNI 10 nakon što je uhvatio loptu pada na pod i ostaje 
ležati ozlijeđen. Ispravna odluka? 

  

 a) Opomena BIJELOM 11 
 b) 2 minute isključenja za BIJELOG 11 
 c) Dvije osobe CRNE momčadi, kojima je dopušten nastup, mogu ući u igralište i pružiti liječničku 

pomoć CRNOM 10, nakon što suci pokažu znakove broj 15 i 16 
 d) CRNI 10 može nastaviti igru nakon ukazane pomoći na igralištu 
 e) Nakon ukazane pomoći na igralištu, CRNI 10 može ponovo ući u igralište nakon završenog trećeg 

napada njegove momčad 
 f) Time-out 
 
 
 
4.47. 3 minute prije kraja utakmice rezultat je 21:21. CRNI 2 koji je najbolji strijelac svoje momčadi, 

nespretno ugane skočni zglob i ostane ležati na podu. Prilazi mu jedan od sudaca i upita treba li mu 
ukazati pomoć na igralištu.  CRNI 2 ne odgovara ali i dalje ostaje ležati na tlu. Suci prekidaju igru i 
pokazuju znakove 15 i 16 kojima dopuštaju dvjema osobama CRNE momčadi da na terenu pruže 
liječničku pomoć CRNOM 2. CRNA momčad odbije poslati liječničku pomoć na teren i prije nego što 
su suci išta poduzeli, CRNI 2 je spreman nastaviti igru. Ispravna odluka? 

  

 a) CRNI 2 može nastaviti igru 
 b) CRNI 2 mora napustiti igralište i može ponovo ući u igru nakon završetka trećeg napada njegove 

momčadi 
 c) Progresivna kazna službenom predstavniku CRNE momčadi 
 
 
 
4.48. Ostalo je samo 30 sekundi prvog poluvremena kada se BIJELOM 5 ukazuje pomoć na igralištu. 

Nakon ukazane pomoći, on napušta igralište i može ući ponovo u igru nakon završetka trećeg 
napada njegove momčadi. Nakon odigrane jedne minute u drugom poluvremenu, za vrijeme drugog 
napada BIJELE momčadi, BIJELI 5 uđe u igralište nakon što se ispravno zamijenio s BIJELIM 4. 
Ispravna odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) 2 minute kazne za BIJELOG 5 zbog pogrešne zamjene (prerani ulazak u igu nakon ukazane pomoći 

na igralištu) 
 c) Time-out 
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4.49. Nakon sudara igrači BIJELI 4 i CRNI 5 ostaju ozlijeđeni ležati na tlu. Suci odmah zaustavljaju 

mjerenje vremena trajanja igre i pokazuju znakove 15 i 16 te tako daju dopuštenje objema 
momčadima za ulazak po dvije službene osobe kako bi se ukazala liječnička pomoć ozlijeđenim  
igračima. Prije nego je bilo koja osoba ušla u igralište, CRNI 5 je spreman nastaviti utakmicu. 
BIJELOM 4 ukazuje se pomoć na igralištu. Nakon 20 sekundi igra može biti nastavljena. Ispravna 
odluka? 

  

 a) Nakon što mu je ukazana pomoć na igralištu, BIJELI 4 mora napustiti igralište i dopušteno mu je 
ponovo ući u igru nakon završetka trećeg napada njegove momčadi 

 b) Kako CRNOM 5 nije pružena pomoć na igralištu, može nastaviti igru 
 c) CRNI 5 mora napustiti igralište i dopušteno mu je ponovo ući u igru nakon završetka trećeg napada 

njegove momčadi 
 
 
4.50. BIJELI 2 je ozlijeđen i potrebno mu je ukazati pomoć na igralištu. Prvo poluvrijeme završava nakon 

prvog napada njegove momčadi. Kada suci daju znak za početak drugog poluvremena, BIJELI 2 
nalazi se  na igralištu za vrijeme napada njegove momčadi. Ispravna odluka? 

  

 a) Mjeritelj vremena odmah prekida mjerenje vremena i obavještava suce 
 b) Isključenje na 2 minute za BIJELOG 2 
 c) Igra se dalje 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad u visini prostora za zamjenu 
 e) Nema isključenja za BIJELOG 2 koji mora napustiti igralište. Igra se nastavlja slobodnim bacanjem 

za BIJELU momčad jer su pogriješili mjeritelj vremena/delegat 
 
 
4.51. BIJELOM 4 pruža se pomoć na igralištu. Nakon ukazane pomoći BIJELI 4 mora napustiti igralište i 

dopušteno mu je ponovo ući u igru nakon završetka trećeg napada njegove momčadi. Nakon drugog 
napada BIJELE momčadi službena osoba A BIJELE momčadi zatraži od BIJELOG 4 da uđe u igralište 
kako bi izvršio obrambenu zadaću. BIJELI 4 pravilno se zamjeni s BIJELIM 6 kako bi igrao samo u 
odbrani. Ispravna odluka? 

  

 a) Igra se dalje –BIJELOM 4 dopušteno je igrati u obrani 
 b) Opomena BIJELOM 4 jer je prerano ušao u igralište 
 c) Isključenje na 2 minute za BIJELOG 4 radi nepravilne zamjene 
 
 
4.52. BIJELI 11 kliže po podu i završava izvan igrališta na suprotnoj strani od prostora za zamjenu. Udario 

je glavom u reklami pano i suci odmah zaustavljaju igru i dopuštaju da se ukaže liječnička pomoć 
BIJELOM 11. Nakon 20 sekundi BIJELI 11 je spreman za nastavak igre. Ispravna odluka? 

  

 a) BIJELI 11 može nastaviti igru jer mu je liječnička pomoć pružena izvan igrališta 
 b) BIJELI 11 mora napustiti igralište i dopušteno mu je ponovo ući u igru nakon završetka trećeg 

napada njegove momčadi 
 
 
4.53. Nakon jedne minute igre dolazi do sraza kružnog napadača CRNI 3 i BIJELOG 6. CRNI 3 ostane 

ozlijeđen ležati na tlu. Suci su odlučili upozoriti BIJELOG. CRNOM 3 se ukazuje liječnička pomoć na 
igralištu. Nakon ukazane pomoći CRNI 3 je spreman nastaviti igru. Ispravna odluka? 

  

 a) CRNI 3 može nastaviti igru 
 b) CRNI 3 mora napustiti igralište i dopušteno mu je ponovo ući u igru nakon završetka trećeg napada 

njegove momčadi 
 
 
4.54. CRNA momčad je u protunapadu. Dok CRNI 2 vodi loptu, odgurne ga BIJELI 10. On dijelom izgubi 

kontrolu nad tijelom ali uspije dodati loptu CRNOM 4 koji postiže pogodak. Nakon postignutog 
pogotka, dok se vraćao u obranu CRNI 4 nezgodno stane i ugane skočni zglob. Suci zaustavljaju igru, 
dosuđuju isključenje na 2 minute BIJELOM 10 i signaliziraju da dvije osobe mogu stupiti u igralište 
kako bi se ukazala pomoć CRNOM 4. Nakon 30 sekundi CRNI 4 je spreman za nastavak utakmice. 
Ispravna odluka? 

  

 a) CRNOM 4 dopušteno je nastaviti utakmicu 
 b) CRNI 4 mora napustiti igralište i dopušteno mu je ponovo ući u igru nakon završetka trećeg napada 

njegove momčadi 
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4.55. BIJELI 11 puca na gol i pritom nehotice pogađa obrambenog igrača CRNI 2 loptom u glavu te mu je 

potrebno pružiti liječničku pomoć na igralištu. Nakon 20 sekundi i ukazane pomoći CRNI 2 je 
spreman za nastavak utakmice. Ispravna odluka? 

  

 a) CRNOM 2 je dopušteno nastaviti igru jer je ozljeda nastala uslijed udarca loptom u glavu 
 b) CRNI 2 mora napustiti igralište i dopušteno mu je ponovo ući u igru nakon završetka trećeg napada 

njegove momčadi 
 
 
 
4.56. Nakon upućenog udarca na vrata kružni napadač CRNI 2 leži u vratarevom prostoru 

BIJELE momčadi i traži liječničku pomoć zbog ozlijede noge. BIJELA momčad je upravo 
započela protunapad. Ispravna odluka. 

  

 a) Suci odmah prekidaju igru i pokazuju znakove 15 i 16 kako bi se CRNOM 2 ukazala pomoć na 
igralištu 

 b) Igra se dalje dok se na vidi rezultat protunapada BIJELE momčadi, tada suci zaustavljaju igru i 
pozivaju liječničku pomoć za CRNOG 2 

 
 
 
4.57. BIJELI 2 se zagrijava bez zaštite za laktove. Nakon 5 minuta utakmice, BIJELA momčad je u posjedu 

lopte i BIJELI 2 ulazi u igralište pravilno se zamijenivši. Suci uočavaju da BIJELI 2 sada ima zaštitu za 
laktove s izloženim – ne zaštićenim tvrdim dijelovima. Ispravna odluka? 

  

 a) Igra se dalje, dopušteno je nositi zaštitu za laktove s izloženim – ne zaštićenim tvrdim dijelovima 
 b) Suci zaustavljaju igru, BIJELI 2 mora napustiti igralište i smije ponovo ući tek kada skine zaštitu za 

lakotve ili prekrije - zaštiti izložene tvrde dijelove 
 c) Progresivna kazna BIJELOM 2 
 d) Progresivna kazna službenom predstavniku  BIJELE momčadi 
 e) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 f) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
 
4.58. BIJELA momčad je u napadu ispred linije slobodnog bacanja. BIJELI 7 ulazi u igralište nakon što se 

ispravno zamijenio, imajući na sebi žutu trenirku preko bijelog dresa. Ispravna odluka? 
  

 a) Time out, igrač mora skinuti žutu trenirku prije nastavka igre 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad   
 c) Isključenje na 2 minute za BIJELOG 7 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad   
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PRAVILO 5 
 

5.1. Vratar CRNI 1 uspije obraniti udarac i započinje protunapad. Pritom lijevom nogom stupi izvan 
vratareva prostora. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Ponavljanje vratareva bacanja (izbacivanja), nakon zvižduka 
 
 

5.2. Vratar BIJELI 12 stoji u igralištu ispred svoga vratareva prostora. Dok je prihvaćao loptu dodanu od 
suigrača, vratar stane jednom nogom u vratarev prostor, a drugom je i dalje u igralištu. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Sedmerac za CRNU momčad 
 b) Igra se dalje 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Isključenja vratara na 2 minute 
 
 

5.3. Vratar BIJELI 12 obrani udarac i baci se za loptom, koja se kreće prema polju za igru. Vratar BIJELI 
12 uhvatio je loptu te se s njom odsklizao preko linije vratarevog prostora u polje za igru, odakle je 
dodao loptu svom suigraču u polju za igru. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Igra se dalje 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad, nakon sučeva zvižduka 
 
 

5.4. Vratar CRNI 1 obrani udarac na vrata. Lopta se kotrlja prema polju za igru, BIJELI 15 stoji ispred 
vratareva prostora. Kako bi spriječio BIJELOG 15 da uhvati loptu vratar CRNI 1 izbije je nogom izvan 
igrališta, trenutak prije nego li je BIJELI 15 uhvati. Ispravna je odluka? 

  

 a) Sedmerac za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Igra se dalje 
 d) Postupna (progresivna) kazna vrataru CRNI 1 jer je ugrozio suparnika 
 
 

5.5. Vratar BIJELI 12 nije uspio staviti loptu pod nadzor. Lopta se odbije i kroz vratarev prostor odlazi 
prema uzdužnoj liniji. Vratar nogom izbije loptu preko linije izvan vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad A 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Ubacivanje za CRNU momčad 
 d) Postupna (progresivna) kazna vrataru 
 
 

5.6. Vratar BIJELI 1 obrani udarac na vrata. Lopta se kotrlja prema polju za igru, gdje CRNI 6 sam ispred 
vratareva prostora čeka da je uhvati. Vratar BIJELI 1 uspije zaustaviti loptu nogom kad se ona našla 
na liniji vratareva prostora. Ispravna je odluka? 

  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad, nakon sučeva zvižduka 
 b) Postupna (progresivna) kazna vrataru BIJELI 1 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Sedmerac za CRNU momčad 
 
 
5.7. CRNI 18 puca na vrata BIJELE momčadi. BIJELI 7 blokira njegov udarac pa lopta promijeni smjer; očito 

je da će izići preko linije izvan vrata (unutar vratareva prostora). Vratar BIJELI 1 trči za loptom i uspije 
je nogom izbaciti preko linije izvan vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 b) Ubacivanje za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Opomena vrataru BIJELI 1 
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5.8. Vratar CRNI 12 skače u svom vratarevom prostoru kako bi uhvatio dugo dodavanje BIJELOG 7. CRNI 
12 u zraku hvata loptu i doskače s loptom jednom nogom u vratarev prostor, a drugom u polje za igru. 
Iz tog položaja dodaje loptu CRNOM 3. Ispravna je odluka? 

  

 a) Sedmerac za BIJELU momčad 
 b) Igra se nastavlja 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Ispravak položaja i vratarevo bacanje (izbacivanje) nakon sučeva zvižduka 
 
 

5.9. BIJELI 9 dodaje loptu svom vrataru BIJELI 1, koji stoji u polju za igru. S obzirom na to da je ometan, 
BIJELI 9 baci loptu previsoko tako da se vratar BIJELI 1 mora vratiti unatrag i pritom jednim stopalom 
uđe u vratarev prostor  odmah nakon što je uhvatio loptu. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se nastavlja 
 b) Predah (time-out) 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
 
5.10. Sudac je dosudio slobodno bacanje za BIJELU momčad ispred linije vratareva prostora BIJELE 

momčadi. Vratar BIJELI 1 stoji jednom nogom u vratarevu prostoru, a drugom u polju za igru. Doda 
loptu BIJELOM 8, koji postigne pogodak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Pogodak za BIJELU momčad 
 b) Ponavljanje slobodnog bacanja izvan vratareva prostora BIJELE momčadi 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad  ispred linije vratareva prostora BIJELE momčadi 
 d) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 e) Sedmerac za BIJELU momčad 
 
 
 
5.11. Sudac je dosudio korake CRNOM 21. CRNI 21 ostavlja loptu u vratarevu prostoru BIJELE momčadi. 

Vratar BIJELI 12 želi brzo izvesti bacanje. Jednom se rukom oslanja u polju za igru, a jednom nogom 
o pod unutar vratareva prostora. Iz tog položaja doda loptu BIJELOM 3, koji krene u protunapad iz 
kojeg BIJELA momčad postigne pogodak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ponavljanje slobodnog bacanja za BIJELU momčad nakon sučeva zvižduka 
 b) Pogodak za BIJELU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad zbog pogrešno izvedenoga slobodnog bacanja BIJELOG 12 
 d) Predah (time-out) 
 
 
5.12. Vratar CRNI 1 napustio je svoj vratarev prostor. U polju za igru skače uvis i uhvati loptu u zraku 

upućenu od suigrača. Nakon toga objema nogama doskoči u svoj vratarev prostor. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Sedmerac za BIJELU momčad 
 e) Predah (time-out) 
 
 
5.13. Lopta je na tlu neposredno ispred vratareva prostora BIJELE momčadi. Vratar BIJELI 1 stoji u 

vratarevu prostoru i podigne loptu kako bi spriječio suparničkog igrača da dođe do nje. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Sedmerac za CRNU momčad 
 c) Postupna (progresivna) kazna vrataru BIJELI 1 
 d) Ne treba ništa poduzeti jer je to dopušteno 
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PRAVILO 6 
 

6.1. Lopta leži na liniji  vratareva prostora. Napadač BIJELI 7 podiže je s tla i pokušava postići pogodak. 
BIJELI 7 je u očitoj prigodi za pogodak, kad je ometen na nepravilan način. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Sedmerac za BIJELU momčad 
 d) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 
 

6.2. Lopta se kotrlja u vratarevu prostoru BIJELE momčadi. CRNI 8 uhvati loptu i ubaci je u vrata. Ispravna 
je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 c) Pogodak 
 d) Početno bacanje 
 
 

6.3. BIJELI 3 objema nogama stoji u polju za igru i uhvati loptu koju je odbio njegov vratar. CRNI 10 na 
pravilan način ometa BIJELOG 3, koji nekoliko puta odbije (vodi) loptu u svom vratarevu prostoru. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Sedmerac za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 
 

6.4. BIJELI 7 stoji  izvan vratareva prostora CRNE momčadi, uhvati loptu koja je iznad vratareva prostora i 
ubaci je u vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Pogodak za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (zbacivanje) za CRNU momčad 
 d) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 
 

6.5. BIJELI 8, kojega na pravilan način ometa nekoliko suparnika, namjerno zakotrlja loptu u svoj vratarev 
prostor, u kojem se lopta i zaustavi. Vratar BIJELI 1 ne želi podići loptu. Ispravna je odluka? 

  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 b) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad, nakon sučeva zvižduka 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 

6.6. BIJELI 5 namjerno vrati loptu u vlastiti vratarev prostor. Lopta udara u vratnicu i kotrlja se prema 
polju za igru. Vratar BIJELI 12 uzme loptu i doda je igraču BIJELI 7, koji postigne pogodak. Ispravna 
je odluka? 

  

 a) Sedmerac za CRNU momčad 
 b) Pogodak 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 
 
 

6.7. CRNA momčad postigla je pogodak i BIJELI 10 izvodi početno bacanje. Ni jedan suigrač nije bio 
slobodan i pripravan prihvatiti loptu pa je baci prema svom vrataru BIJELI 12 iako je ovaj stajao u 
vlastitom vratarevu prostoru. Vratar BIJELI 12 uhvati  loptu i doda je BIJELOM 9. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Sedmerac za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Ponavlja se početno bacanje, nakon ispravka položaja 
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6.8. Branič CRNI 7 vidi da će kružni napadač BIJELI 9 ostati sam ispred vratara ako primi loptu. Slijedom 
toga, iako je to već ranije učinio, protrčava iza BIJELOG 9 kroz vratarev prostor kako bi ga spriječio da 
uhvati loptu. CRNI 7 je izišao iz vratareva prostora u polje za igru u trenutku kad je BIJELI 9 dobio 
loptu. BIJELI 9 se okreće i natrčava na CRNOG 7. Ispravna je odluka? 

  

 a) Sedmerac za BIJELU momčad A 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Postupna (progresivna) kazna CRNOM 7 
 
 

6.9. Lopta se odbija od vratara CRNI 1 prema napadaču BIJELI 4, koji stoji ispred linije vratareva prostora. 
CRNI 2, kako bi spriječio očitu prigodu za postizanje pogotka, ulazi u vratarev prostor te sprječava 
BIJELOG 4 u primanju lopte. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Postupna (progresivna) kazna CRNOM 2 
 d) Diskvalifikacija CRNOM 2 (suci pokazuju crveni karton) 
 
 
6.10. BIJELI 10 odigrava loptom u smjeru svog vratareva prostora.Vratar BIJELI 1 skače – odrazi se iz svog 

vratareva prostora i hvata loptu u zraku. Vratar BIJELI 1 s loptom pod kontrolom doskače izvan 
vratareva prostora. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se nastavlja 
 b) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Sedmerac za CRNU momčad 
 
 
6.11. BIJELI 11 baca loptu u svoj vratarev prostor, vratar BIJELI 1 u svom vratarevom prostoru skače – 

odrazi se i hvata loptu u zraku. Vratar BIJELI 1 s loptom pod kontrolom doskače jednom nogom 
unutar, a drugom izvan vratareva prostora. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se nastavlja 
 b) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Sedmerac za CRNU momčad 
 
 
6.12. Napadač BIJELI 7 je u posjedu lopte i s njom stupi u vratarev prostor CRNE momčadi. Ispravna je 

odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 
 
6.13. Lopta leži na tlu u vratarevu prostoru BIJELE momčadi. U tom trenutku mjeritelj vremena daje znak i 

prekida mjerenje trajanja igre jer se BIJELI 5 nepravilno zamijenio. Ispravna je odluka? 
  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 b) Isključenje na 2 minute BIJELOG 5 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad ispred linije slobodnog bacanja BIJELE momčadi 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad u visini prostora za zamjenu igrača BIJELE momčadi 
 
 
6.14. Kad se dosuđuje izbacivanje? 

  

 a) Kad napadač s loptom u posjedu dodirne suparnički vratarev prostor 
 b) Kad napadač bez lopte stupi u suparnički vratarev prostor i tako stekne prednost 
 c) Kad napadač odigra loptom preko linije izvan vrata suparničke momčadi 
 d) Kad igrač s loptom u posjedu stupi u vlastiti vratarev prostor 
 
 
 
 
 



Udruga hrvatskih rukometnih sudaca www.uhrs.hr 
 

Katalog pitanja IHF pravila rukometne igre Stranica 25 / 74 
 

6.15. BIJELA momčad je u napadu. CRNI 4 stoji na liniji vratareva prostora. Dok je lopta bila u zraku CRNI 4 
je odbije u vratarev prostor. Vratar CRNI 1 dodirne loptu i ona prijeđe liniju izvan vrata. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Ubacivanje za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Sedmerac za BIJELU momčad 
 d) Izbacivanje za CRNU momčad 
 e) Postupna (progresivna) kazna CRNOM 4 
 
 
6.16. Vratar BIJELI 12 obranio je udarac i ima loptu pod nadzorom u svom prostoru. Još ima loptu u svojim 

rukama kad mjeritelj vremena da znak da se BIJELI 10 pogrešno zamijenio. Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad u visini prostora za zamjenu BIJELE momčadi 
 b) Predah (time-out) 
 c) Izbacivanje za BIJELU momčad 
 d) Isključenje BIJELOG 10 na 2 minute 
 e) Slobodno bacanje za CRNU momčad ispred linije slobodnog bacanja BIJELE momčadi 
 
 
6.17. Vratar BIJELI 12 skoči uvis iz polja za igru, neposredno ispred svog vratareva prostora, uhvati loptu u 

zraku koju mu je bacio BIJELI 4 i izbaci je preko linije izvan vrata. Nakon toga doskoči u vratarev 
prostor. Ispravna je odluka? 

  

 a) Izbacivanje za BIJELU momčad 
 b) Ubacivanje za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Opomena vrataru BIJELI 12 
 
 
6.18. BIJELI 9 puca na vrata CRNE momčadi. Vratar CRNI 1 obrani udarac, a lopta se kotrlja prema polju za 

igru, gdje igrač CRNE momčadi čeka pripravan da je prihvati. Pri obrani se vratar CRNI 1 ozlijedio i 
suci zaustavljaju vrijeme trajanja igre dok je lopta još bila u vratarevu prostoru. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Izbacivanje za CRNU momčad   
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
6.19. Lopta se kotrlja u vratarevu prostoru BIJELE momčadi. U tom je trenutku mjeritelj vremena dao 

zvučni znak i objašnjava da se BIJELI 5 nepravilno zamijenio. Ispravna je odluka? 
  

 a) Izbacivanje za BIJELU momčad 
 b) Isključenje BIJELOG 5 na 2 minute 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad ispred linije slobodnog bacanja BIJELE momčadi 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad u visini prostora za zamjenu igrača BIJELE momčadi 
 
 
6.20. BIJELI 5 puca na gol. Vratar CRNI 12 brani udarac i lopta kroz vratarev prostor leti prema kružnom 

napadaču BIJELI 11 koji stoji na liniji vratarevog prostora spreman ju prihvatiti u jasnoj prilici za 
postizanje pogotka. Obrambeni igrač CRNI 2 skače prema lopti i dok se nalazi u zraku iznad 
vratarevog prostora odigra loptom u smjeru uzdužne linije. Zbog ljepila na lopti, lopta ostane ležati u 
vratarevom prostoru a da ju vratar ne dira. Ispravna odluka? 

  

 a) Izbacivanje (vratarevo bacanje) za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad   
 c) Sedmerac za BIJELU momčad   
 d) Progresivna kazna za CRNOG 2 
 
 
6.21. Vratar CRNI 1 obranio je udarac i želi dodati loptu CRNOM 6 koji je pripravan za protunapad. Dok 

dodaje loptu CRNI 1 jednom nogom dodiruje liniju vratarevog prostora. CRNI 6 hvata loptu i postiže 
pogodak. Ispravna odluka? 

  

 a) Pogodak 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad   
 c) Ispravak položaja i ponovno izvođenje izbacivanja (vratarevog bacanja) nakon zvižduka 
 d) Pogodak se ne priznaje 
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6.22. BIJELI 6 trči u protunapad, skače i puca na gol i doskače u vratarev prostor CRNE momčadi. Vratar 

CRNI 12 brani udarac i lopta se odbija do BIJELOG 11 koji postiže pogodak, dok je BIJELI 6 ležao u 
vratarevu prostoru između njega i vratara CRNI 12. Ispravna odluka? 

  

 a) Pogodak za BIJELU momčad   
 b) Izbacivanje (vratarevo bacanje) za CRNU momčad   
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Udruga hrvatskih rukometnih sudaca www.uhrs.hr 
 

Katalog pitanja IHF pravila rukometne igre Stranica 27 / 74 
 

PRAVILO 7 
 

7.1. Lopta leti prema uzdužnoj liniji. BIJELI 3 uspije odbiti loptu rukom do BIJELOG 7 prije nego je prešla 
uzdužnu liniju. Da bi uspio u tome BIJELI 3 jednom je nogom stupio izvan igrališta. BIJELI 7 hvata 
loptu i postiže pogodak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ubacivanje za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Pogodak 
 d) Isključenja BIJELOG 3 na 2 minute 
 
 

7.2. CRNI 3 dodaje riskantno loptu prema CRNOM 11. Dok je lopta još u zraku CRNI 11 shvati da je neće 
moći uhvatiti, pa je dlanom odbije do CRNOG 9, koji se nalazi na sredini igrališta. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad s mjesta gdje je CRNI 9 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad s mjesta gdje je CRNI 11 
 d) Isključenje CRNOG 11 na 2 minute 
 
 

7.3. BIJELI 4 stojeći uhvati loptu; poskoči i zatim doskoči na desnu nogu, ponovo se odrazi lijevom nogom 
i puca na vrata. Koliko je koraka napravio? 

  

 a) Jedan 
 b) Dva 
 c) Tri 
 d) Četiri 
 
 

7.4. Igrač skoči i uhvati loptu dodanu od suigrača. Doskoči istodobno objema nogama. Tada podigne 
svoju desnu nogu, iskorači u stranu i privuče lijevu nogu. Koliko je koraka napravio? 

  

 a) Jedan 
 b) Tri 
 c) Ni jedan 
 d) Dva 
 
 

7.5. Igrač u skoku uhvati loptu dodanu od suigrača, doskoči na desnu nogu i odrazi se istom nogom. 
Nakon toga doskoči prvo na lijevu a nakon toga i na desnu nogu  i puca na vrata. Koliko je koraka 
napravio? 

  

 a) Tri 
 b) Dva 
 c) Jedan 
 d) Nijedan 
 
 

7.6. BIJELI 5 nespretno hvata loptu, ali je uspije staviti pod nadzor. Nakon toga napravi tri koraka, jednom 
povede loptu i napravi još tri koraka prije nego je postigao pogodak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Pogodak 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 d) Ubacivanje za CRNU momčad 
 
 

7.7. BIJELI 5 uhvati loptu i želi započeti protunapad. Dok vodi loptu napravi 5 koraka. Nakon toga uhvati 
loptu i doda je suigraču. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Igra se dalje 
 d) Sedmerac za CRNU momčad 
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7.8. CRNI 6 uhvati loptu, posklizne se i padne. Ležeći na leđima, doda loptu CRNOM 9. Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Igra se dalje 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 

7.9. BIJELI 3 trči između dva suparničkih igrača i baci loptu u smjeru svog kretanja. Uhvati loptu prije 
nego je pala na tlo i ima slobodan prostor prema suparničkim vratima. BIJELI 3 nakon toga jednom 
povede loptu i ubaci loptu u vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Pogodak 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 
 
7.10. Nakon što je jednom poveo loptu BIJELI 7 ima namjeru dodati loptu BIJELOM 5, ali je BIJELI 5 

pokriven. BIJELI 7 se zbuni i ispusti loptu, ali je uspije ponovo uhvatiti prije nego je pala na tlo. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 
 
7.11. Kako se kažnjava ponovljena pasivna igra? 

  

 a) Slobodnim bacanjem i opomenom 
 b) Slobodnim bacanjem i isključenjem na dvije minute 
 c) Slobodnim bacanjem 
 d) Slobodnim bacanjem i diskvalifikacijom ( suci pokazuju crveni karton) 
 
 
7.12. Nakon što je BIJELI 4 uputio udarac na vrata, lopta se odbije od vratnice CRNE momčadi, pogodi suca 

koji stoji unutar vratarevog prostora, slijedom čega se odbije preko uzdužne linije umjesto preko linije 
izvan vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Ubacivanje za CRNU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 
 
7.13. BIJELA momčad izvodi ubacivanje. BIJELI 5 baca loptu u igralište, gdje lopta pogodi suca i prelazi 

liniju vrata CRNE momčadi.Ispravna je odluka? 
  

 a) Ponoviti ubacivanje nakon sučeva zvižduka 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Pogodak za BIJELU momčad 
 
 
7.14. CRNI 3 izvodi skok-udarac, a BIJELI 9 blokom zaustavlja udarac. Lopta padne na tlo, BIJELI 9 uhvati 

loptu objema rukama i vodeći je krene u protunapad, a potom je ubaci u vrata CRNE momčadi. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Pogodak za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Isključenje BIJELOG 2 na 2 minute 
 d) Predah (time-out) 
 
 
7.15. BIJELI 5 vodi loptu uz uzdužnu liniju. igrač CRNI 2 ga pravilno ometa. Kako bi prošao CRNOG 2, 

BIJELI 5 vodeći loptu zakorači preko uzdužne linije. Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Ubacivanje za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Igra se dalje 
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7.16. Nakon nepreciznog dodavanja BIJELOG 3 za BIJELOG 9 lopta se otkotrlja prema uzdužnoj liniji blizu 
klupe za pričuvne igrače BIJELE momčadi A. CRNI 10 udaljen je 1 m i spreman uhvatiti loptu kada se 
BIJELI 9 baci za njom i udari je šakom u smjeru središta igrališta prema BIJELOM 3. Nakon toga 
BIJELI 9 odskliže preko uzdužne linije, van igrališta. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Postupna (progresivna) kazna za BIJELOG 9 
 d) Ubacivanje za CRNU momčad 
 
 
7.17. Napadač CRNI 7 nema loptu, ali zauzme položaj izvan polja za igru. Suci to uoče i upozore ga da se 

vrati u igralište. On se ogluši. Ispravna je odluka? 
  

 a) Igra se dalje 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Postupna (progresivna) kazna CRNOM 7 
 d) Ubacivanje za BIJELU momčad 
 
 
7.18. Igrač skoči iznad suparničkog vratareva prostora.Potpuno nadzire loptu i tijelo i u povoljnom je 

položaju za pucanje.Ipak, umjesto udarca, okrene se u zraku i doda loptu unazad suigraču koji loptu 
proslijeđuje dalje.Ispravna odluka? 

  

 a) Znak za pasivnu igru 
 b) Odmah dosuditi slobodno bacanje zbog pasivne igre 
 c) Dosuditi slobodno bacanje zbog nešportskog ponašanja 
 d) Postupna (progresivna) kazna 
 
 
7.19. BIJELI 3 puca na vrata CRNE momčadi i pogodi vratnicu. Lopta se otkotrlja izvan vratareva prostora. 

Na liniji slobodnog bacanja, BIJELI 3 i CRNI 4 bace se za loptom bez međusobnog dodira. CRNI 4 
uspije gurnuti loptu CRNOM 6, koji krene u protunapad i postigne pogodak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Opomena CRNOM 4 
 b) Pogodak za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU ili CRNU momčad, ovisno o okolnostima 
 d) Izbacivanje za CRNU momčad 
 
 
7.20. BIJELI 10 pokuša dodati loptu BIJELOM 8, koji je ispred linije vratareva prostora CRNE momčadi. 

CRNI 10 stoji ispred BIJELOG 8 i lopta ga pogodi u nogu. Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Igra se dalje 
 c) Zavisi od toga koja momčad dođe u posjed lopte 
 
 
7.21. BIJELI 15 blokira dodavanje CRNOG 9, nakon toga se lopta kotrlja po podu. BIJELI 15 i CRNI 9 bace 

se za loptom,  BIJELI 15 hvata loptu i kliže se po podu, ustane, napravi 3 koraka i doda loptu suigraču 
koji je zabio pogodak. Ispravna odluka? 

  

 a) Pogodak za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
7.22. BIJELA momčad u 57. minuti vodi s 24:23, ali ima igrača manje u polju za igru. Sudac u polju 

dosuđuje prekršaj na BIJELOM 3. BIJELI 6 pokušava izvesti bacanje nekoliko metara od mjesta na 
kojem je prekršaj napravljen, iako je sudac točno pokazao mjesto prekršaja. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ispravak položaja, nastavak nakon sučeva zvižduka; i ništa drugo 
 b) Ispravak položaja, nastavak nakon sučeva zvižduka, suci pokazuju znak za pasivnu igru 
 c) Ispravak položaja, postupna (progresivna) kazna BIJELOM 6, zvižduk za nastavak, znak za pasivnu 

igru 
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7.23. CRNA momčad igra s igračem manje. Igrači CRNE momčadi već su zauzeli svoje položaje i započeli 
pripremu napada. Tada CRNI 6 i CRNI 8 krenu prema prostoru za zamjenu kako bi se zamijenili. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Znak za pasivnu igru 
 b) Znak za pasivnu igru ako nema najave ubrzanja tempa u sljedećih 5 sekundi 
 c) Odmah dosuditi slobodno bacanje za BIJELU momčad, zbog pasivne igre 
 d) Opomena CRNOM 6 ili CRNOM 8 ako takvo što ponove 
 e) Isključenje na 2 minute CRNOG 6 ili CRNOG 8 ako takvo što ponove 
 
 
7.24. Nakon kojih se akcija poništava (ukida) znak za pasivnu igru? 

  

 a) Nakon napadačevog ponovnog dolaska u posjed lopte nakon što je vratar obranio sedmerac 
 b) Nakon napadačevog ponovnog dolaska u posjed lopte nakon što se odbila od vratnice 
 c) Nakon momčadskog predaha (time-outa) 
 d) Nakon pokušaja akcije prije nego momčad ponovo postane pasivna 
 e) Bilo koja akcija navedena od a) do d) 
 
 
7.25. Koji su od sljedećih naputaka točni u svezi znaka za pasivnu igru (IHF-ov znak rukom br. 17): 

  

 a) Ako prosude da se igra pasivno, prvo sudac u polju pokazuje rukom znak broj 17; nakon toga sudac 
kod vrata čini isto 

 b) Ako nakon znaka za pasivnu igru, momčad koja je u posjedu lopte zatraži momčadski predah (time-
out), znak se mora ponovo pokazati prije nastavka igre 

 c) Ako nakon znaka za pasivnu igru momčad koja je u posjedu lopte očigledno nema namjeru 
aktivnog napada ne pokazuje namjeru da dođe u priliku za postizanje pogodka, jedan od sudaca 
dosuđuje slobodno bacanje za suparničku momčad zbog pasivnog napada 

 d) Nakon pokazanog znaka za pasivnu igru suci odlučuju kada će dosuditi pasivnu igru a najkasnije 
ako nije izveden udarac na gol poslije 6 dodavanja 

 
 
7.26. BIJELA momčad odugovlači izvedbu početnog bacanja. Momčad je već prethodno bila upozorena 

zbog tog postupka. Ispravna je odluka? 
  

 a) Igra se dalje 
 b) Predah (time-out), početno bacanje nakon sučeva zvižduka 
 c) Predah (time-out), početno bacanje nakon sučeva zvižduka i odmah pokazati znak za pasivnu igru 
 d) Zvižduk za početno bacanje i odmah pokazati znak za pasivnu igru 
 e) Postupna (progresivna) kazna službenom predstavniku BIJELE momčadi 
 
 
7.27. Koja je od sljedećih tvrdnji točna, a tiče se primjene znaka za pasivnu igru? 

  

 a) Znak za pasivnu igru uvijek prestaje kada suci dosude progresivnu kaznu službenoj osobi momčadi 
u obrani 

 b) Nakon što je dat znak prvi put u tom napadu, ruka se može spustiti nakon 10-ak sekundi 
 c) Znak se za pasivnu igru mora ponovo pokazati prije nastavka igre, ako je bio pokazanan prije 

prekida igre 
 d) Znak prestaje vrijediti ako obrambeni igrač dobije progresivnu kaznu 
 e) Suci moraju pokazati znak za pasivnu igru kada igrač jasno drži loptu u svom posjedu 
 
 
7.28. Koje su tvrdnje točne u svezi s pasivnom igrom? 

  

 a) Momčadi se ne smije dopustiti više od 5 sekundi da iz pripremne faze prijeđe u završnu fazu 
napada 

 b) Suci moraju obratiti pozornost na spore i zakašnjele zamjene igrača nakon što je početno bacanje 
već izvedeno 

 c) Suci moraju uočiti da momčad tijekom pripremne faze napada pokušava ubrzati tempo i stvoriti 
slobodan prostor 

 d) Suci moraju promatrati igra li momčad pasivno već po dolasku u posjed lopte na vlastitoj polovini 
igrališta 

 e) Momčad koja je pokušala izvesti protunapad mora se dopustiti uobičajena zamjena igrača ako 
protunapad nije uspio i prešlo se na uobičajenu pripremu napada 
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7.29. BIJELA momčad je u posjedu lopte. Suci pokazuju znak za pasivnu igru. Nakon 3 dodavanja, BIJELI 5 
puca na gol. Udarac blokira CRNI 2 i lopta se odbija nazad BIJELOM 5, koji dodaje loptu dalje do 
BIJELOG 9. Koliko je izvedeno dodavanja? 

  

 a) 3 
 b) 4 
 c) 5 
 
 
7.30. BIJELA momčad je u posjedu lopte. Suci pokazuju znak za pasivnu igru. BIJELI 9 pokušava dodati 

loptu BIJELOM 2 ali dodavanje blokira CRNI 8 i lopta se odbije natrag BIJELOM 9. BIJELI  9 pokušava 
se probiti kroz obranu i  suci dosuđuju slobodno bacanje. BIJELI 8 izvodi slobodno bacanje dodajući 
loptu BIJELOM 2. Koliko je izvedeno dodavanja? 

  

 a) 1 
 b) 2 
 c) 3 
 
 
7.31. BIJELA momčad je u posjedu lopte. Suci prepoznaju da BIJELA momčad igra neaktivno i pokazuju 

znak za pasivnu igru. CRNA momčad nakon pokazanog znaka za pasivnu igru počinje igrati 
agresivniju obranu i prekršajima za slobodno bacanje zaustaviti protivničku momčad. Nakon što je 
BIJELA momčad izvela 5 dodavanja CRNA momčad načini prekršaj za slobodno bacanje. Ispravna 
odluka? 

  

 a) BIJELA momčad može izvesti još 6 dodavanja prije upućivanja udarca na gol 
 b) BIJELA momčad može izvesti još 2 dodavanja prije upućivanja udarca na gol 
 c) BIJELA momčad može izvesti još jedno dodavanje prije upućivanja udarca na gol 
 d) BIJELA momčad mora izvesti slobodno bacanje izravno na gol 
 
 
7.32. BIJELA momčad je u napadu. Suci prepoznaju neaktivnu igru BIJELE momčadi i pokazuju znak za 

pasivnu igru. BIJELA momčad izvede 4 dodavanja prije nego je BIJELI 9 uputio udarac na gol. Udarac 
blokira CRNI 3 i lopta se odbija preko uzdužne linije i suci dosuđuju ubacivanje za BIJELU momčad. 
Ispravna odluka. 

  

 a) Znak za pasivnu igru više ne vrijedi 
 b) BIJELA momčad može izvesti još 6 dodavanja prije upućivanja udarca na gol 
 c) BIJELA momčad može izvesti još 2 dodavanja prije upućivanja udarca na gol 
 d) BIJELA momčad može izvesti još jedno dodavanje priju upućivanja udarca na gol 
 
 
 
7.33. BIJELA momčad je u napadu. Suci prepoznaju neaktivnu igru BIJELE momčadi i pokazuju znak za 

pasivnu igru. Nakon 6 dodavanja, BIJELI 5 upućuje udarac na gol. CRNI 3 blokira udarac i lopta se 
odbija nazad BIJELOM 5. Ispravna odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) BIJELA momčad ima pravo na još jedno dodavanje prije upućivanja udarca na gol 
 c) Znak za pasivnu igru i dalje vrijedi 
 d) Znak za pasivnu igru više ne vrijedi 
 e) BIJELA momčad nema više pravo na dodavanje prije upućivanja udarca na gol 
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PRAVILO 8 
 

8.1. BIJELA momčad je u protunapadu, CRNI 7 ulazi u igralište kao prekobrojni igrač, hvata BIJELOG 5 i 
tako ga spriječi u očitoj prigodi za pogodak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Isključenje CRNOG 7 na 2 minute 
 b) Diskvalifikacija CRNOG 7, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 c) Diskvalifikacija CRNOG 7, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 d) Slobodno bacanje 
 e) Sedmerac 
 
 

8.2. CRNI 8 zakasnio je na početak utakmice (nije upisan u zapisnik utakmice) i izravno iz svlačionice 
utrči u igralište te spriječi očitu prigodu za pogodak. Gurajući u leđa BIJELOG 6 koji je u skoku, tako 
da BIJELI 6 gubi kontrolu nad tijelom. Ispravna je odluka? 

  

 a) Sedmerac za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Diskvalifikacija CRNOG 8 bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Diskvalifikacija CRNOG 8, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 e) Postupna (progresivna) kazna službenom predstavniku CRNE momčadi 
 
 

8.3. Na odlasku u svlačionicu nakon završetka prvog poluvremena službena osoba B BIJELE momčadi 
prosvjeduje na nesportski način protiv sudaca. Službena osoba A BIJELE momčadi je već bio 
opomenut u prvom poluvremenu. Ispravna je odluka? 

  

 a) Dvije minute kazne službenoj osobi B BIJELE momčadi 
 b) Diskvalifikacija službene osobe B BIJELE momčadi (suci pokazuju crveni karton) 
 c) BIJELA momčad započinje drugo poluvrijeme s igračem manje u polju za igru 
 d) Nema progresivne kazne ali bilješka u zapisnik utakmice 
 
 

8.4. BIJELI 6  već je dvaput isključen na po 2 minute. Sada je BIJELI 6 načinio pogrješnu zamjenu za svoju 
momčad. Koja je odluka ako se isti igrač vrlo grubo nešportski ponio nakon što su suci dosudili 
pogrešnu zamjenu? 

  

 a) Isključenje BIJELOG 6 na 2 minute 
 b) Diskvalifikacija BIJELOG 6, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 c) Diskvalifikacija BIJELOG 6, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 d) BIJELA momčad nastavlja igru 2 minute s igračem manje na igralištu 
 e) BIJELA momčad nastavlja igru 2 minute s dva igrača manje na igralištu 
 f) BIJELA momčad nastavlja igru s jednim igračem manje u trajanju od 4 minute 
 
 

8.5. BIJELI 2 isključen je na 2 minute, ali ga trener pošalje u igru nakon samo jedne minute. Prije nego je 
mjeritelj vremena dao znak, BIJELI 2 spriječio je očitu prigodu za pogodak CRNE momčadi. Ispravna 
je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad i dodatno isključenje BIJELOM 2 
 b) Sedmerac za CRNU momčad, dodatno isključenje BIJELOM 2, još jedan igrač BIJELE momčadi 

mora napustiti igralište za preostalo vrijeme kazne BIJELOG 2 
 c) Sedmerac, diskvalifikacija bez pisane prijave za BIJELOG 2 i dodatno sniženje broja igrača u polju 

za igru BIJELE momčadi za preostalo vrijeme kazne BIJELOG 2 (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Sedmerac, diskvalifikacija BIJELOG 2 i dodatno sniženje broja igrača u polju za igru BIJELE 

momčadi za preostalo vrijeme kazne BIJELOG 2, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
 

8.6. Za vrijeme napada BIJELE momčadi kružni napadač BIJELI 7, koji nema loptu u posjedu, tijelom 
blokira CRNOG 4. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Postupna (progresivna) kazna BIJELOM 7 
 c) Igra se dalje 
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8.7. Krilni igrač BIJELI 4 u očitoj je prigodi za pogodak. CRNI 7 pokuša mu izbiti loptu iz ruku, ali ga 
uspijeva udariti samo po podlaktici. Lopta promašuje vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Isključenje CRNOG 7 na 2 minute 
 d) Opomena CRNOM 7 
 e) Bez progresivne kazne CRNOM 7 
 
 

8.8. BIJELI 6 kreće u protunapad, vratar CRNI 12 napušta vratarev prostor kako bi došao u posjed lopte, 
ali se sudara sa BIJELIM 6.Ipak, obrambeni igrač je možebitno mogao spriječiti BIJELOG 6 na 
dopušteni način.Ispravna je odluka? 

  

 a) Isključenje na 2 minute za CRNOG 12 
 b) Diskvalifikacija za CRNOG 12 (suci pokazuju crveni karton) 
 c) Sedmerac za BIJELU momčad 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 e) Diskvalifikacija za CRNOG 12, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
 

8.9. BIJELI 2 želi dodati loptu suigraču koji se nalazi na suparničkoj polovini igrališta, ali njegova suigrača 
hvata CRNI 5. CRNI 5 je već prethodno bio opomenut zbog natrčavanja na suparnika koji nije bio u 
posjedu lopte. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Isključenje CRNOG 5 na 2 minute 
 c) Diskvalifikacija CRNOG 5 (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
 
8.10. Lopta je dodana kružnom napadaču BIJELI 9, koji sam stoji ispred vratareva prostora CRNE momčadi. 

CRNI 2 ga je snažno-grubo povukao unatrag za pucačku ruku. Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Isključenje CRNOG 2 na 2 minute 
 d) Diskvalifikacija CRNOG 2 (suci pokazuju crveni karton) 
 e) Pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
 
8.11. Ubrzo nakon što je CRNI 9 opomenut u prvoj minuti utakmice zbog guranja suparnika, CRNI 7 drži 

kružnog  napadača BIJELE momčadi. (Nije očita prigoda za pogodak). Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Opomena CRNOM 7 
 d) Isključenje CRNOG 7 na 2 minute 
 
 
8.12. BIJELI 4 prima loptu ispred suparničkoga vratareva prostora i ispred njega se nalazi samo suparnički 

vratar. Prije nego je BIJELI 4 uputio udarac na vrata, CRNI 3 ga povlači i sruši tako da mu zbog toga 
ispadne lopta iz ruku. Ispravna je odluka? 

  

 a) Opomena CRNOM 3 
 b) Isključenje CRNOG 3 na 2 minute 
 c) Diskvalifikacija CRNOG 3 (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 e) Sedmerac za BIJELU momčad 
 
 
8.13. U kojim se slučajevima dosuđuje diskvalifikacija ( suci pokazuju crveni ili crveni i plavi karton)? 

  

 a) Zbog prekršaja koji dovodi u opasnost protivnikovo zdravlje 
 b) Zbog vrlo grubog nesportskog ponašanja na igralištu ili izvan njega 
 c) Zbog ponovljenoga nešportskog ponašanja na igralištu 
 d) Zbog pogrješne zamjene tijekom vremenske kazne (nije prekinuta jasna prigoda za postizanje 

pogotka) 
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8.14. Za vrijeme protunapada BIJELOG 5, službena osoba C CRNE momčadi utrčala je s klupe prema 

svomu vratarevu prostoru. BIJELI 5 se toliko zbunio da se zaustavio. Prema sudačkoj procjeni, BIJELI 
5 je bio u očitoj prigodi za pogodak. Službena osoba C nije bila u dodiru sa suparničkim igračem koji 
je bio u posjedu lopte, njegova udaljenost do BIJELOG 5 je bila oko 10 m. Ispravna je odluka? 

  

 a) Predah (time-out) 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Sedmerac za BIJELU momčad 
 d) Diskvalifikacija službene osobe C, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 e) Diskvalifikacija službene osobe C, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 f) CRNA momčad smanjuje se za jednog igrača u polju za igru na dvije minute 
 
 
8.15. BIJELA momčad krenula je u protunapad. BIJELI 5 želi odigrati loptu BIJELOM 7, koji je sam ispred 

linije vratareva prostora CRNE momčadi. Kad je BIJELI 5 bacio loptu, službena osoba D CRNE 
momčadi utrčala je u igralište i uhvatila loptu. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Isključenje na 2 minute za službenu osobu D CRNE momčadi 
 d) Diskvalifikacija službene osobe D CRNE momčadi, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 e) Diskvalifikacija službene osobe D CRNE momčadi, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi 

karton) 
 f) CRNA momčad smanjuje se za jednog igrača u polju za igru na 2 minute 
 
 
8.16. Koji se od navedenih prekršaja smatra vrlo grubim nešportskim ponašanjem i mora se sukladno tome 

kazniti diskvalifikacijom uz pisanu prijavu (suci pokazuju crveni i plavi karton)? 
  

 a) Ponovljeno blokiranje nogom, udarca na vrata, igrača u polju 
 b) Sprječavanje očite prigode za pogodak od strane službene osobe 
 c) Pljuvanje na drugu osobu 
 d) Ponovljeno odugovlačenje igre s nakanom da se 'ukrade' vrijeme 
 
 
8.17. Dok su ulazili u športsku dvoranu, suci su sreli CRNOG 4 u dresu, ali koji još nije bio upisan u zapisnik 

utakmice. CRNI 4 glasno dobaci: 'Ne opet ovi idioti!'. Kad se igrala 12. minuta utakmice, CRNI 4 
upisuje se u zapisnik utakmice kao 14. igrač svoje momčadi. Suci to uoče. Ispravna je odluka? 

  

 a) Diskvalifikacija CRNOG 4, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 b) CRNA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute 
 c) CRNA momčad nastavlja susret bez smanjenja broja igrača u polju za igru 
 d) Diskvalifikacija CRNOG 4, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 e) CRNOJ momčadi je dozvoljeno prijaviti nekog drugog igrača kao 14. igrača u momčadi 
 
 
8.18. Nakon dosuđenoga slobodnog bacanja za BIJELU momčad, službena osoba C CRNE momčadi ulazi u 

igralište i prosvjeduje: 'Ali,to je trebalo biti slobodno bacanje za nas!' Službene osobe CRNE momčadi 
prije toga nisu bile kažnjene. Ispravna je odluka? 

  

 a) Službeni predstavnik CRNE momčadi mora službenu osobu C izvesti iz dvorane 
 b) Isključenje na 2 minute službenoj osobi C CRNE momčadi, CRNA momčad se smanjuje za jednog 

igrača u polju za igru na 2 minute 
 c) Opomena službenoj osobi C CRNE momčadi 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 
 
8.19. BIJELI 3 je opomenut zbog prekršaja na igralištu koji se postupno (progresivno) kažnjava. U nastavku 

igre, nakon što je zamijenjen, BIJELI 3 vrlo grubo vrijeđa suca sa klupe za pričuvne igrače. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Diskvalifikacija bez pisane prijave za BIJELOG 3 (suci pokazuju crveni karton), BIJELA momčad se 
smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute 

 b) Diskvalifikacija uz pisanu prijavu (suci pokazuju crveni i plavi karton), BIJELA momčad se smanjuje 
za jednog igrača u polju za igru na 2 minute 

 c) Isključenje na 2 minute za BIJELOG 3, BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru 
na 2 minute 

 d) Predah (time out) 
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8.20. Tijekom protunapada CRNI 9 je povučen za majicu od BIJELOG 4 koji je prethodno već bio opomenut. 

Unatoč tomu CRNI 9 uspije dodati loptu CRNOM 8 koji postigne pogodak. Sudac želi po završetku 
akcije postupno (progresivno) kazniti BIJELOG 4, ali je on u međuvremenu zamijenjen i sjedi na klupi 
za pričuve. Ispravna je odluka? 

  

 a) Isključenje BIJELOG 4 na 2 minute, momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 
minute 

 b) BIJELI 4 ne može ući u igru sljedeće 2 minute, ali momčad ostaje u punom sastavu na igralištu 
 c) Više nije moguće izreći kaznu 
 d) Diskvalifikacija BIJELOG 4 (suci pokazuju crveni karton), BIJELA momčad se smanjuje za jednog 

igrača u polju za igru na 2 minute 
 
 
8.21. Zbog čega se igraču mora izreći diskvalifikacija (suci pokazuju crveni ili crveni i plavi karton)? 

  

 a) Zbog gruboga nešportskog ponašanja 
 b) Zbog sprečavanja očite prigode za pogodak blokiranjem udarca ili dodavanja korištenjem noge 
 c) Zbog pogrješne zamjene tijekom vremenske kazne (kada nije jasna prigoda za pogodak) 
 d) Zbog ne stavljanja lopte na tlo nakon što je dosuđeno slobodno bacanje protiv vlastite momčadi 

(prekršaj koji nije u zadnjih 30 sekundi utakmice) 
 
 
8.22. CRNA momčad je u napadu. BIJELI 11 oduzme loptu CRNOM 6 nakon što je nad njim počinio grubi 

prekršaj opasan po njegovo zdravlje. BIJELI 7 i BIJELI 8 se nalaze između CRNOG 6 i vrata BIJELE 
momčadi u trenutku prekršaja. Ispravna je odluka? 

  

 a) Isključenje BIJELOG 11 na 2 minute 
 b) Diskvalifikacija BIJELOG 11 (suci pokazuju crveni karton) 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
8.23. Zbog kojih se povreda Pravila igre izriče diskvalifikacija uz pisanu prijavu (suci pokazuju crveni i plavi 

karton)? 
  

 a) Službena osoba uđe po drugi put u igralište bez dopuštenja sudaca 
 b) Službena osoba pokušava nagovoriti svoju momčad da prekine utakmicu 
 c) Ako igrač pri pucanju sedmerca loptom pogodi u glavu vratara, a vratar nije micao glavom u smjeru 

lopte 
 d) Ako nakon sučeve odluke igrač izazovno baci loptu u gledalište 
 e) Ako igrač izvan polja za igru pljune gledatelja 
 
 
8.24. BIJELI 3 isključen je na 2 minute zbog prekršaja i sjedi na klupi za pričuve. Pri izvedbi ubacivanja 

blizu klupe, BIJELI 3 vičući  vrlo grubo vrijeđa suca. Ispravna je odluka? 
  

 a) Isključenje BIJELOG 3 na 2 minute 
 b) Diskvalifikacija BIJELOG 3, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton), BIJELA momčad se 

dodatno smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute 
 c) BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 4 minute 
 d) Diskvalifikacija BIJELOG 3, pisana prijava, (suci pokazuju crveni i plavi karton), BIJELA momčad se 

dodatno smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute 
 
8.25. Iživciran pogreškom, BIJELI 3 pljusne suigrača. Ispravna je odluka? 

  

 a) Nema posljedica jer je riječ o suigračima 
 b) Isključenje BIJELOG 3 na 2 minute 
 c) Diskvalifikacija BIJELOG 3, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Diskvalifikacija BIJELOG 3, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
8.26. Pri ulasku u dvoranu suci susreću CRNOG 4, koji je već bio odjeven u dres. Čim ih je vidio povikao je: 

'Zar opet ti idioti!'. Suci utvrde da je CRNI 4 već upisan u zapisnik utakmice. Ispravna je odluka? 
  

 a) Isključenje CRNOG 4 na 2 minute na početku utakmice 
 b) Diskvalifikacija CRNOG 4, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton), na početku utakmice 

CRNA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute 
 c) Diskvalifikacija CRNOG 4, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton), CRNA momčad može 

nastupiti s 14 igrača 
 d) Diskvalifikacija CRNOG 4, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton), CRNA momčad može 
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nastupiti s 14 igrača, ali na početku utakmice igra 2 minute s igračem manje u polju za igru 
 
8.27. Tijekom zagrijavanja prije početka utakmice BIJELI 3 i vratar CRNI 1 slučajno se sudare. Igrači su ljuti  

jedan na drugog i CRNI 1 udari BIJELOG 3, koji mu odmah uzvrati udarac. Oba su igrača upisana u 
zapisnik utakmice Ispravna je odluka? 

  

 a) Diskvalifikacija CRNOG 1, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) i isključenje na 2 
minute BIJELOG 3; momčadi mogu nastupiti s 14 igrača 

 b) Diskvalifikacija CRNOG 1 i BIJELOG 3, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton), momčadi 
mogu nastupiti s 14 igrača, ali na početku utakmice mogu imati samo po 5 igrača u polju za igru 
prve 2 minute 

 c) Oba će igrača biti isključena na po 2 minute na početku utakmice; pisana prijava 
 d) Diskvalifikacija CRNOG 1 i BIJELOG 3 , pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) momčadi 

mogu nastupiti s 14 igrača 
 
 
8.28. BIJELI 9 skoči kako bi izveo udarac. CRNI 5 hvata ga s leđa za pucačku ruku i povuče ga dolje. CRNI 

10 i CRNI 11 nalaze se između BIJELOG 9 i suparničkih vrata  . Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Diskvalifikacija CRNOG 5, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Isključenje CRNOG 5 na 2 minute 
 e) Diskvalifikacija CRNOG 5, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
 
8.29. Koji od navedenih prekršaja moraju biti kažnjeni diskvalifikacijom (crveni karton)? 

  

 a) Službena osoba po drugi put ulazi u igralište bez dopuštenja 
 b) Igrač u posjedu lopte srušen je dok je trčao u protunapad. Situacija nije posebice opasna 
 c) Igrač izvodi sedmerac i pogodi vratara, koji se ne kreće, u lice 
 d) Nakon sudačke odluke igrač u znak prosvjeda baci loptu u gledalište 
 e) Vratar napusti vratarev prostor i dolazi u posjed lopte ali tim kretanjem uzrokuje sudar sa 

suparnikom u protunapadu 
 
 
8.30. BIJELI 9 je diskvalificiran zbog trećeg isključenja. Odjenuvši trenirku sjeda u prvi red gledališta iza 

uzdužne linije nasuprot prostoru za zamjenu igrača. Točno ispred njega, CRNI 3 počini posebno 
opasan prekršaj nad BIJELIM 10. Igrač ostaje ležati na podu ozlijeđen. Prije nego su suci stigli izreći 
kaznu CRNOM 3, BIJELI 9 utrči u igralište i udari igrača CRNOG 3. Ispravna je odluka? 

  

 a) Predah (time-out) 
 b) Diskvalifikacija CRNOG 3, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 c) BIJELI 9 više ne sudjeluje u utakmici pa prijava nije moguća 
 d) Pisana prijava zbog ponašanja BIJELOG 9 
 e) Diskvalifikacija CRNOG 3, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 f) BIJELI 10 mora napustiti polje za igru nakon ukazane pomoći i može ponovo ući u igru nakon 

završetka trećeg napada njegove momčadi 
 
 
8.31. Opomena se izriče zbog: 

  

 a) Prekršaja kod kojih je čin uglavnom ili isključivo usmjeren na tijelo suparnika 
 b) Prekršaja kada suparnik izvodi bacanje 
 c) Ne ostavljanja lopte na tlo kada je dosuđen prekršaj za protivničku momčad 
 d) Vratarevog pokušaja zamjene kada je suparnik spreman izvesti sedmerac 
 
 
8.32. Što se smatra nesportskim ponašanjem? 

  

 a) Bacanje lopte u lice braniču koji se ne kreće 
 b) Pasivno ponašanje vratara pri izvođenju sedmerca ako je očito da nema namjeru braniti udarac 
 c) Gluma radi navođenja sudaca na krivu odluku 
 d) Aktivno blokiranje udarca stopalom ili donjim dijelom noge 
 e) Ponovljeni ulazak u vratarev prostor iz taktičkih razloga 
 f) Osvećivanje nakon pretrpljenog prekršaja 
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8.33. U kojim je situacijama uz diskvalifikaciju potrebno podnijeti pisanu prijavu (suci pokazuju crveni i 

plavi karton)? 
  

 a) Nasrtaj na igralištu tijekom odmora između poluvremena 
 b) Posebno neoprezan i opasan čin 
 c) Osveta nakon pretrpljenog prekršaja 
 d) Zlonamjerna radnja koja ni na koji način nije vezana uz stanje u igri 
 
 
8.34. Početno je bacanje za BIJELU momčad u zadnjih 30 sekundi utakmice. Suci zvižde, međutim lopta 

još nije napustila ruku izvođača BIJELOG 9. BIJELI 3 trči, nakon zvižduka,  preko središnje linije kada 
ga s leđa grubo ruši CRNI 5 koji želi spriječiti BIJELOG 3 da uhvati loptu. Ispravna odluka? 

  

 a) 2 minute isključenja za CRNOG 5 
 b) Diskvalifikacija CRNOG 5, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Sedmerac za BIJELU momčad 
 e) Početno bacanje za BIJELU momčad 
 f) Diskvalifikacija BIJELOG 5, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
 
8.35. CRNI 8 isključen je na 2 minute zbog pogrješne zamjene. Dvije sekunde nakon nastavka utakmice, na 

klupi za rezervne igrače, nesportski se ponio prema sucima. Ispravna je odluka? 
  

 a) Dodatno isključenje na 2 minute CRNOM 8 
 b) Diskvalifikacija CRNOG 8, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 c) CRNA momčad igra 1 min i 58 sekundi s dva igrača manje u polju za igru i 2 sekunde s jednim 

igračem manje u polju za igru 
 d) CRNA momčad igra 2 minute s dva igrača manje u polju za igru 
 e) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 f) Predah (time-out) 
 
8.36. Vratar BIJELI 1 baci loptu u kontru BIJELOM 15 koji sam trči prema protivničkim vratima. Vratar CRNI 

12  napusti vlastiti vratarev prostor, skoči i hvata loptu te se u zraku sudara s BIJELIM 15. Oba igrača 
padnu na pod i ostanu ležati ozlijeđeni. Ispravna je odluka? 

  

 a) Predah (time-out), isključenje BIJELOG 15 na 2 minute 
 b) Predah (time-out), isključenje CRNOG 12 na 2 minute 
 c) Predah (time-out), diskvalifikacija CRNOG 12 (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 e) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 f) Sedmerac za BIJELU momčad 
 
 
8.37. CRNA momčad je u posjedu lopte. Delegat prekine igru jer je službena osoba A CRNE momčadi  

bacila stolicu na igralište u znak prosvjeda na sučevu odluku. Prethodno nije izrečena kazna 
službenim osobama CRNE momčadi. CRNI 7 bio je u očitoj prigodi za pogodak kad je prekinuto 
mjerenje trajanja igre. Ispravna je odluka? 

  

 a) Opomena službenoj osobi A CRNE momčadi 
 b) Isključenje na 2 minute službenoj osobi A CRNE momčadi 
 c) Diskvalifikacija bez pisane prijave službenoj osobi A crne momčadi (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 e) Sedmerac za CRNU momčad 
 f) Diskvalifikacija službenoj osobi A CRNE momčadi,  pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi 

karton) 
 
 
8.38. Službena osoba A BIJELE momčadi  glasno prosvjeduje nakon sudačke odluke protiv svoje momčadi 

i govori: „Vi ste idioti.“ Službenoj osobi C BIJELE momčadi dodijeljena je opomena pred 10 minuta. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Opomena službenoj osobi A BIJELE momčadi zbog nesportskog ponašanja 
 b) Isključenje na 2 minute službenoj osobi A BIJELE momčadi; BIJELA momčad se smanjuje za 

jednog igrača u polju za igru na 2 minute 
 c) Diskvalifikacija službenoj osobi A BIJELE momčadi, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi 

karton); BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute 
 d) Predah (time-out) 
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8.39. Vratar BIJELI 1 želi izvesti vratarevo bacanje (izbacivanje). CRNI 3 po drugi put uđe u vratarev prostor 

i pokuša spriječiti vratara BIJELI 1, bez tjelesnog dodira s njim. Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad nakon sučeva zvižduka 
 c) Opomena CRNOM 3 
 d) Isključenje CRNOG 3 na 2 minute 
 e) Predah (time-out) 
 
 
8.40. BIJELI 4  dira loptu koja se kotrlja u vratarevu prostoru CRNE momčadi. U sljedećem ga trenutku 

CRNI 6 gurne na tlo. Ispravna je odluka? 
  

 a) Postupna (progresivna) kazna CRNOM 6 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
8.41. BIJELI 7 je isključen na 2 minute zbog nesportskog ponašanja. To mu je prvo isključenje. Za desetak 

sekundi, nakon što je utakmica nastavljena, s klupe za pričuve napadno gestikulira i pokazuje da se 
ne slaže s odlukom sudaca. Ispravna odluka? 

  

 a) Diskvalifikacija BIJELOM 7, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 b) Isključenje BIJELOG 7 na 2 minute; BIJELI 7 mora ostati 4 minute na klupi za rezervne igrače 
 c) Dodatno isključenje na 2 minute za BIJELOG 7, BIJELA momčad igrat će s dva igrača manje 1 

minutu i 50 sekundi a nakon toga s jednim igračem manje još 10 sekundi 
 d) Opomena jer se postupno (progresivno) kažnjavanje na klupi za rezervne igrače kažnjava i smatra 

odvojenim od postupne (progresivne) kazne na igralištu 
 
 
8.42. BIJELOG 6 odgurne CRNI 3 te on demonstrativno pljune na pod ispred CRNOG 3. Kako se kažnjava 

BIJELI 6? 
  

 a) Postupnom (progresivnom) kaznom 
 b) Uvijek isključenjem na 2 minute 
 c) Diskvalifikacija, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Diskvalifikacija, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
 
8.43. Vratar BIJELI 12  je izašao iz vratarevog prostora prema igraču CRNI 10, koji trči u protunapad. BIJELI 

12 priđe sa strane CRNOM 10 i primi se za njega, ali usprkos tome CRNI 10 uhvati loptu i baci je u 
prazan gol. Ispravna odluka? 

  

 a) Početno bacanje 
 b) Predah (time-out) 
 c) Diskvalifikacija BIJELOG 12 (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Isključenje na 2 minute BIJELOG 12 
 e) Sedmerac za CRNU momčad 
 
 
8.44. Vratar BIJELI 12  izvodi izbacivanje te baca loptu prema suigraču BIJELI 4, koji trči u protunapad. 

BIJELI 4 skače, prima loptu i odmah nakon toga sudara se s vratarom  CRNI 1, koji je napustio 
vratarev prostor s ciljem da pokuša zaustaviti protunapad. U trenutku sudara, CRNI 1 stoji u 
potpunosti mirno ispred linije slobodnog bacanja. Nakon sudara, BIJELI 4 gubi kontrolu nad tijelom i 
padne na pod. Ispravna odluka? 

  

 a) Prekršaj u napadu – slobodno bacanje za CRNU momč 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Sedmerac za BIJELU momčad 
 d) Progresivna kazna CRNOM 1 
 e) Diskvalifikacija CRNOG 1, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
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8.45. Koji od sljedećih prekršaja moraju biti kažnjeni sa diskvalifikacijom i pisanim prijavkom sukladno s 

pravilima ( suci pokazuju crveni i plavi karton)? 
  

 a) Kad igrač pljune protivnika i udari ga 
 b) Kad službena osoba nagovara svoju momčad da napuste teren 
 c) Kad igrač iz sedmerca pogodi golmana u glavu, a golman nije micao glavu u smjeru lopte 
 d) Kad nakon odluke suca, igrač baca loptu demonstrativno na tribine 
 e) Kad igrač izvan igrališta pljune na gledatelja (tako da ga pogodi) 
 f) Kad igrač namjerno udari protivnika u trbuh 
 
 
8.46. Na semaforu je prikazano vrijeme 59:26. CRNI 10 sam trči u protunapad. Kada je uhvatio loptu 

dodanu od suigrača, sudara se s vratarom BIJELI 1 koji je napustio svoj vratarev prostor, ali prije 
nego je pao na tlo uspije dodati  loptu suigraču CRNI 7 koji puca na prazan gol i promašuje. Kada su 
suci dosudili time-out, vrijeme je zaustavljeno u 59:31. Ispravna odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje 
 b) Sedmerac 
 c) Crveni karton  BIJELOM 1 
 d) Plavi karton BIJELOM 1 
 e) Vratarevo bacanje – izbacivanje 
 
 
8.47. BIJELA momčad je u napadu sa 7 igrača u polju za igru. CRNI 5 presječe dodavanje i dolazi u posjed 

lopte. On odmah pokušava baciti loptu na protivnički gol. U namjeri da ga spriječi BIJELI 2 mu pokuša 
izbiti loptu iz ruke ali udara CRNOG 5 po podlaktici tako da ovaj promašuje gol. BIJELA momčad je 
već prije dobila 3 opomene. Ispravna odluka? 

  

 a) Izbacivanje – vratarevo bacanje za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) 2 minute isključenja za BIJELOG 2 
 e) Time-out 
 
 
 
8.48. BIJELA momčad je u napadu sa 7 igrača u polju za igru. CRNI 5 presječe dodavanje i dolazi u posjed 

lopte. On odmah pokuša baciti loptu na protivnički gol. U namjeri da ga spriječi BIJELI 2  ga povlači i 
ruši. Lopta prolazi pored gola. Ispravna odluka? 

  

 a) Izbacivanje – vratarevo bacanje za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) 2 minute isključenja za BIJELOG 2 
 e) Time-out 
 
 
8.49. BIJELA momčad je u napadu sa 7 igrača u polju za igru. BIJELI 4  puca na gol, ali vratar CRNI 1 brani 

udarac. Vratar CRNI 1 dodaje loptu CRNOM 9. U trenutku kada je vratar BIJELI 12 ušao u svoj 
vratarev prostor, CRNI 9 pokuša izvesti udarac na gol ali ga prekršajem sprječi BIJELI 2. Lopta prelazi 
liniju izvan vrata. Ispravna odluka? 

  

 a) Izbacivanje – vratarevo bacanje za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 
 
8.50. BIJELA momčad  je u napadu sa 7 igrača u polju za igru. BIJELI 4  puca na gol ali vratar CRNI 1 brani 

udarac i stoji s loptom u svom vratarevom prostoru spreman izvesti izbacivanje. U tom trenutku 
delegat utakmice zaustavlja igru zbog nepravilne zamjene, jer je vratar BIJELI 1 ušao u polje za igru 
prije nego ga je napustio BIJELI 7. Ispravna odluka? 

  

 a) Izbacivanje – vratarevo bacanje za CRNU momčad nakon zvižduka 
 b) Time-out 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad   
 d) Sedmerac za CRNU momčad   
 e) 2 minute isključenja za BIJELOG 1 
 f) 2 minute isključenja za BIJELOG 7 
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8.51. BIJELA momčad je u napadu sa 7 igrača u polju za igru. BIJELI  4 puca na gol ali vratar CRNI 12 brani 

udarac. CRNI 12 dodaje loptu suigraču CRNI 9  koji puca na gol. Igrač u polju BIJELI 10 uđe u svoj 
vratarev prostor i uspijeva obraniti udarac. Lopta prelazi liniju izvan vrata.Ispravna odluka? 

  

 a) Izbacivanje – vratarevo bacanje za CRNU momčad   
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Sedmerac za CRNU momčad   
 d) Progresivna kazna BIJELOM 10 
 
 
8.52. BIJELA momčad je u napadu sa 7 igrača u polju za igru. BIJELI 6 puca na gol ali vratar CRNI 1 brani 

udarac. CRNI 1 odmah pokušava postići pogodak na prazan protivnički gol ali promašuje. Ispravna 
odluka? 

  

 a) Izbacivanje – vratarevo bacanje za BIJELU momčad 
 b) Izbacivanje - vratarevo bacanje može izvesti bilo koji igrač BIJELE momčadi, kako se igra ne bi 

bespotrebno zaustavljala 
 c) BIJELA momčad mora izvršiti zamjenu kako bi vratar ušao i izveo izbacivanje - vratarevo bacanje 
 d) Time-out je obavezan 
 
 
8.53. CRNA momčad je u napadu sa 7 igrača u polju za igru. CRNI 5 puca na gol ali vratar BIJELI 1 brani 

udarac. BIJELI 1 odmah pokušava postići pogodak  na prazan protivnički gol. U tom trenutku vratar 
CRNI 12 radi nepravilnu zamjenu, utrčava u polje za igru  prije nego ga je napustio CRNI 7. Delegat 
zviždukom odmah prekida igru. Odmah nakon zvižduka delegata, lopta prelazi liniju izvan vrata CRNE 
momčadi. Ispravna odluka? 

  

 a) 2 minute isključenja CRNOM 12 
 b) 2 minute isključenja CRNOM 7 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad   
 d) Sedmerac za BIJELU momčad   
 e) Izbacivanje – vratarevo bacanje za CRNU momčad 
 
 
8.54. CRNA momčad je u napadu sa 7 igrača u polju za igru. CRNI 6 puca na gol ali vratar BIJELI 1 brani 

udarac. BIJELI 1 odmah pokušava postići pogodak na prazan protivnički gol. U tom trenutku vratar 
CRNI 12 radi nepravilnu zamjenu, utrčava u polje za igru prije nego ga je napustio CRNI 7. Delegat 
zviždukom odmah prekida igru. Odmah nakon zvižduka delegata, lopta prelazi liniju vrata CRNE 
momčadi i ulazi u gol. Ispravna odluka? 

  

 a) 2 minute isključenja CRNOM 12 
 b) 2 minute isključenja CRNOM 7 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad   
 d) Sedmerac za BIJELU momčad   
 e) Pogodak za BIJELU momčad 
 
 
8.55. CRNA momčad igra sa 7 igrača u polju za igru. BIJELI 9 presječe dodavanje i postiže pogodak. Lopta 

ostane ležati u vratarevom prostoru CRNE momčadi. Ispravna odluka? 
  

 a) Pogodak i početno bacanje za CRNU momčad 
 b) Time-out 
 c) Vratar CRNE momčadi se mora ispravno zamijeniti kako bi uzeo loptu iz vratarevog prostora 
 d) Loptu slobodno uzme bilo koji igrač CRNE momčadi   
 
 
8.56. Preostalo je još 6 sekundi utakmice a rezultat je 27-27. BIJELA momčad je u napadu. BIJELI 7 

pokušava dodati loptu kružnom napadaču BIJELI 3. CRNI 7 presječe dodavanje i ima mogućnost 
krenuti u protunapad. U tom momentu  BIJELI 3 ga spriječi povlačenjem za dres. Sekundu nakon toga 
začuje se sirena i vrijeme je isteklo. Ispravna odluka? 

  

 a) Utakmica je završila 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad   
 c) Sedmerac za CRNU momčad   
 d) 2 minute isključenja BIJELOM 3 
 e) Diskvalifikacija BIJLOM 3 (suci pokazuju crveni karton) 
 f) Diskvalifikacija i pisana prijava BIJELOM 3 (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
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8.57. Preostalo je još 10 sekundi utakmice a rezultat je 27-27. BIJELA momčad je u napadu. CRNI 5 

presječe dodavanje i započinje protunapad. Trenutak kasnije s leđa ga grubo gurne BIJELI 11 tako da 
izgubi  kontrolu nad tijelom. Prije nego su suci uspjeli zviždati začuo se signal sa javnog mjernog 
uređaja da je isteklo vrijeme za igru. Ispravna odluka? 

  

 a) Utakmica je završila 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Sedmerac za CRNU momčad   
 d) 2 minute isključenja BIJELOM 11 
 e) Diskvalifikacija BIJELOG 11 (suci pokazuju crveni karton) 
 f) Diskvalifikacija i pisana prijava BIJELOM 11 (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
 
8.58. CRNI 10 je u posjedu lopte. Vrijeme je 59.27 i on izvodi skok šut. BIJELI 2 ga grubo gurne u prsa tako 

da gubi kontrolu nad tijelom i pada s loptom na pod. Suci zvižde i sat se zaustavlja na 59.31. Ispravna 
odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Sedmerac za CRNU momčad   
 c) 2 minute isključenja BIJELOM 2 
 d) Diskvalifikacija BIJELOG 2 (suci pokazuju crveni karton) 
 e) Time-out 
 
 
8.59. Preostalo je još 15 sekundi utakmice, CRNA momčad je u posjedu lopte. Suci dosuđuju slobodno 

bacanje za CRNU momčad na središnjoj liniji. Prije nego je CRNI 7 u mogućnosti  izvesti slobodno 
bacanje, BIJELI 2 ga blokira i spriječava u tome. Ispravna odluka? 

  

 a) Time-out 
 b) Ispravak položaja i ponovno izvođenje slobodnog bacanja za  CRNU momčad nakon zvižduka 
 c) Sedmerac za  CRNU momčad 
 d) 2 minute isključenja BIJELOM 2 
 e) Diskvalifikacija BIJELOM 2 (suci pokazuju crveni karton) 
 f) Diskvalifikacija i pisano izvješće BIJELOM 2 (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
 
8.60. CRNA momčad je u napadu. Suci sude slobodno bacanje za CRNU momčad na liniji slobodnog 

bacanja. Preostalo je još 3 sekunde do završetka utakmice. CRNI 10 nalazi se u ispravnom položaju 
spreman da izvede slobodno bacanje izravno na gol ali njegov udarac završi u bloku od strane 
BIJELOG 5 koji stoji jedan metar udaljen od CRNOG 10, nakon čega se začuo završni signal. Ispravna 
odluka? 

  

 a) 2 minute isključenja BIJELOM 5 
 b) Diskvalifikacija BIJELOM 5 (suci pokazuju crveni karton) 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad nakon zvižduka 
 d) Sedmerac za CRNU momčad   
 
 
8.61. CRNA momčad je u napadu. Suci sude slobodno bacanje za CRNU momčad na liniji slobodnog 

bacanja. Preostalo je još 3 sekunde do završetka utakmice. CRNI 10 nalazi se u ispravnom položaju 
spreman da izvede slobodno bacanje izravno na gol, ali prije nego je u mogućnosti izvesti bacanje 
spriječen je, ometen od BIJELOG 5 koji je prišao CRNOM 10 na udaljenost od 1. metra te maše 
rukama i skače ispred njega kako bi ga onemogućio u pokušaju direktnog udarca na gol, nakon toga 
začuje se završni signal za završetak utakmice. Ispravna odluka? 

  

 a) 2 minute isključenja BIJELOM 5 
 b) Diskvalifikacija BIJELOM 5 (suci pokazuju crveni karton) 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad   
 d) Sedmerac za CRNU momčad 
 
8.62. Preostalo je jo 19 sekundi do isteka vremena kada BIJELI 2 kreće u protunapad ali mu suci dosuđuju 

korake. Nakon zvižduka sudaca, BIJELI 2 puca na gol. Loptu hvata vratar CRNI 12 i spreman je 
započeti protunapad. Ispravna odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Time-out 
 c) 2 minute isključenja BIJELOM 2 
 d) Diskvalifikacija BIJELOM 2 (suci pokazuju crveni karton 
 e) Slobodno bacanje za CRNU momčad   
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 f) Sedmerac za CRNU momčad 
PRAVILO 9 

 
9.1. BIJELI 7 je središnji branič. CRNI 3 pokuša dodati od poda loptu suigraču. BIJELI 7 ponovo i namjerno 

pokuša nogom zaustaviti dodavanje. Lopta se od njegove noge odbije u vrata BIJELE momčadi. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Pogodak za CRNU momčad 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) Postupna (progresivna) kazna BIJELOM 7 
 
 

9.2. Nakon udarca na vrata BIJELOG 5, lopta se odbila od vratnice CRNE momčadi. Odbija se od noge 
CRNOG 3, koji stoji u polju za igru, i ulazi u vrata CRNE momčadi. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Pogodak za BIJELU momčad 
 c) Sedmerac za BIJELU momčad 
 d) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 
 

9.3. Lopta koju je obranio vratar BIJELI 1 odbija se od BIJELOG 3, koji stoji 2 m unutar vratareva prostora, 
i ulazi u vrata BIJELE momčadi. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Sedmerac za CRNU momčad 
 c) Postupna (progresivna) kazna igraču BIJELI 3 
 d) Pogodak za CRNU momčad 
 
 

9.4. Vratar BIJELI 1 drži loptu 4 sekunde u položaju da je tri četvrtine lopte već prešlo liniju vrata. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Pogodak za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 
 

9.5. BIJELI 3 ulazi u vlastiti vratarev prostor i pokuša nogom spriječiti pogodak, ali se lopta od njegove 
noge odbije u vrata BIJELE momčadi. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Sedmerac za CRNU momčad 
 c) Pogodak za CRNU momčad 
 d) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 
 

9.6. BIJELI 11 lob udarcem pokuša svladati vratara CRNE momčadi, koji stoji daleko od svojih vrata. Prije 
nego je lopta prešla liniju vrata, izbacuje ju sportski direktor CRNE momčadi, koji je sjedio u prvom 
redu gledališta iza vrata i nije upisan u zapisnik utakmice. Ispravna je odluka? 

  

 a) Sedmerac za BIJELU momčad 
 b) Pogodak za BIJELU momčad 
 c) Diskvalifikacija sportskog direktora CRNE momčadi (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 d) Pisana prijava 
 
 

9.7. Pri rezultatu 25-25 dvije sekunde prije kraja utakmice, dužnosnik (domaće) BIJELE momčadi, koji nije 
upisan u zapisnik utakmice, zaustavlja loptu koja leti u smjeru praznih vrata i tako spriječi pogodak 
za CRNU momčad. Odmah se nakon toga začuo automatski završni znak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Krajnji je ishod 25:25 
 b) Sedmerac za CRNU momčad 
 c) Krajnji je ishod 25:26 
 d) Diskvalifikacija dužnosnika uz pisanu prijavu (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 e) Pisana prijava 
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9.8. CRNI 9 postigao je pogodak za CRNU momčad iz sedmerca. BIJELA momčad brzo izvodi početno 

bacanje nakon sučeva zvižduka. Nakon dvaju dodavanja igrač BIJELI 4 postiže pogodak. U tom 
trenutku mjeritelj vremena daje znak i obavještava suce da je CRNOM 9, koji se u međuvremenu 
vratio na klupu za pričuvne igrače, bilo preostalo još 20 sekundi kazne isključenja na dvije minute u 
trenutku kada je izvodio sedmerac. Ispravna je odluka? 

  

 a) Sedmerac za CRNU momčad mora se ponoviti 
 b) CRNOM 9 izriče se dodatno isključenje 
 c) Oba su pogotka pravilna 
 d) Nijedan pogodak nije pravilan 
 
 

9.9. Neposredno pred završetak utakmice, pri rezultatu 22:21 za njegovu momčad, BIJELI 5 pravilno 
izvede početno bacanje. Lopta je upućena natrag prema vratima BIJELE momčadi. Vratar BIJELI 1 ne 
dodirne loptu jer se nalazi u svom vratarevu prostoru. Lopta uđe u vrata. Suigrač BIJELOG 5 pretrčao 
je središnju liniju prema vratima CRNE momčadi nakon sučeva zvižduka, ali prije nego je lopta 
napustila izvođačevu ruku. Ispravna je odluka? 

  

 a) Pogodak za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Ponavljanje početnog bacanja 
 d) Progresivna kazna BIJELOM 5 
 e) Predah (time-out) 
 
 
9.10. BIJELI 9 pokušava zaustaviti nogom udarac, ali se lopta odbije od njegove noge i uđe u vrata. To je 

drugi put da je nogom pokušao zaustaviti udarac. Ispravna je odluka? 
  

 a) Pogodak za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Postupna (progresivna) kazna BIJELOM 9 
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PRAVILO  10 
 
10.1. BIJELA momčad dobila je ždrijeb i odlučila se za početno bacanje. Službena osoba CRNE momčadi 

želi promijeniti strane. Ispravna je odluka? 
  

 a) Promjena strana 
 b) Promjena strana ako na to pristane BIJELA momčad 
 c) Ponavlja se ždrijeb 
 d) Nema promjene strana 
 
 
10.2. BIJELA momčad dobila je ždrijeb, i želi promijeniti strane. Službena osoba CRNE momčadi odluči da 

BIJELA momčad izvede početno bacanje. Ispravna je odluka? 
  

 a) Početno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Promjena strana i početno bacanje za CRNU momčad 
 c) Ponavlja se ždrijeb 
 d) Službene se osobe obiju momčad moraju dogovoriti 
 
 
10.3. Odakle se može izvesti početno bacanje? 

  

 a) Do 3 m iza središnje linije u vlastitom polju za igru 
 b) Do 3 m preko središnje linije u suparničkom polju za igru 
 c) Sa sredine igrališta, stojeći jednom nogom na središnjoj liniji, s dopuštenim odmakom od 1,5 m na 

obje strane 
 
 
10.4. Pri rezultatu 15-15 i pred sam završetak utakmice, CRNA momčad postiže pogodak i vodi sa 15:16. 

BIJELA momčad želi brzo izvesti početno bacanje. Igrač s loptom stane na sredinu igrališta jednom 
nogom ispred, a drugom iza središnje linije. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ispraviti položaj, a nakon toga dati znak zviždukom za početno bacanje 
 b) Položaj je pravilan, valja zviždati za početno bacanje 
 c) Predah (time-out), ispraviti izvođačev položaj i nakon toga sučev zvižduk za izvođenje početnog 

bacanja 
 
 
10.5. BIJELA momčad spremna je za izvođenje početnog bacanja. Vratar CRNI 1 još nije u svomu vratarevu 

prostoru. Unatoč tome, sudac u polju zviždi za početak utakmice; BIJELI 9 izvede početno bacanje i 
postigne pogodak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad sa središnje linije 
 b) Ponavlja se početno bacanje 
 c) Pogodak za BIJELU momčad 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad   
 
 
10.6. Koje izjave o početnom bacanju su točne? 

  

 a) Početno bacanje mora biti izvedeno u roku od 3 sekunde nakon sučeva zvižduka sa središta 
igrališta i mora biti izvedeno u smjeru protivničke polovine igrališta 

 b) Pogodak protivničkoj momčadi može biti postignut izravno iz početnog bacanja 
 c) Nepravilni se položaj momčadi u obrani kod izvođenja početnog bacanja mora  ispraviti 
 d) Ako igrač vodi loptu nakon znaka za izvođenje početnog bacanja, mora se dosuditi slobodno 

bacanje za protivničku momčad 
 e) Suigrači izvođača početnog bacanja smiju prijeći središnju liniju prije nego je bacanje izvedeno 
 
 
10.7. CRNI 6 stoji spreman za izvođenje početnog bacanja na središtu igrališta  s jednim stopalom na 

središnjoj liniji, a drugim na svojoj polovini igrališta. Sudac daje znak za početno bacanje. U tom 
trenutku nekoliko igrača BIJELE momčadi ostalo je na polovini igrališta CRNE momčadi. Prije nego je 
lopta napustila ruku izvođača CRNOG 6, on potrči preko središnje linije. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se nastavlja 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Ispravak položaja igrača BIJELE momčadi i ponavljanje početnog bacanja nakon sučeva zvižduka 
 d) Ispravak položaja CRNOG 6 i ponavljanje početnog bacanja nakon sučeva zvižduka 
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PRAVILO 11 
 

11.1. BIJELI 3 izvodi ubacivanje udaljen dva metra izvan uzdužne linije. Ispravna odluka? 
  

 a) Ništa, dopušteno je 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad   
 c) Ponavljanje ubacivanja bez sudačkog zvižduka 
 d) Ponavljanje ubacivanja nakon sudačkog zvižduka 
 
 
11.2. CRNI 4 stoji jednom nogom na uzdužnoj liniji, a drugom u polju za igru. Izvodi ubacivanje i izravno iz 

ubacivanja postiže pogodak.Ispravna je odluka? 
  

 a) Pogodak za CRNU momčad 
 b) Ponavljanje ubacivanja za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 
 
11.3. BIJELI 6 izvodi ubacivanje stojeći jednom nogom u igralištu, a drugom izvan igrališta. Potom ubaci 

loptu u vrata CRNE momčadi. Ispravna je odluka? 
  

 a) Ponavljanje ubacivanja za BIJELU momčad nakon sučeva zvižduka 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Pogodak za BIJELU momčad 
 d) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 
 
11.4. Upućen je udarac na vrata CRNE momčadi. Lopta se odbija od vratnice i pogodi opremu obješenu za 

strop iznad vratareva prostora CRNE momčadi, s toga mjesta pada ravno u ruke vratara CRNE 
momčadi. Ispravna je odluka? 

  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 b) Ubacivanje za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 d) Ubacivanje za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 e) Obavezan je predah (time-out) 
 
 
11.5. Kada je braničima dopušteno biti na razmaku manjem od 3 metra, tijekom izvođenja bacanja nakon 

prekida igre? 
  

 a) Čim sudac da znak za izvedbu bacanja 
 b) Kada lopta napusti ruku izvođača 
 c) U slučaju slobodnog bacanja ili ubacivanja pri kojem se igrači postavljaju do linije svog vratarevog 

prostora 
 
 
11.6. BIJELI 5 ne uspije uhvatiti dodanu loptu. Trči za loptom i zaustavlja je prije nego je prešla uzdužnu 

liniju, ali nakon toga on se nije uspio zaustaviti i prešao je uzdužnu liniju. Ispravna je odluka? 
  

 a) Igra se dalje 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Ubacivanje za CRNU momčad 
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PRAVILO 12 
 

12.1. Prilikom vratareva bacanja (izbacivanje) vratar BIJELI 1 dodiruje jednom nogom liniju vratareva 
prostora. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ponavljanje vratareva bacanja (izbacivanja) nakon sučeva zvižduka 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Igra se dalje 
 
 
12.2. Nakon zvižduka za izvođenje sedmerca, vratar BIJELI 12 jednom nogom stane na vratarevu graničnu 

liniju. Izvođač sedmerca promašio je vrata. Ispravna je odluka? 
  

 a) Ponavljanje sedmerca nakon zvižduka 
 b) Budući da nije postignut pogodak, igra se nastavlja vratarevim bacanjem (izbacivanjem) 
 c) Vratar je bio u pravilnom položaju 
 
 
12.3. Vratar BIJELI 1 obrani udarac i baci se za loptom, koja se kotrlja prema polju za igru. CRNI 7 

neometan stoji pripravan da uhvati loptu. U posljednjem trenutku vratar BIJELI 1rukom izbije loptu 
preko linije izvan vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Ubacivanje za CRNU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 
 
12.4. Dok je vratar BIJELI 12 izvodio vratarevo bacanje (izbacivanje), lopta mu je ispala iz ruke na nogu. Od 

noge se lopta odbila preko linije vratareva prostora u polje za igru. Vratar BIJELI 12 potrči za loptom, 
podigne je i vrati se u svoj prostor s namjerom da ponovi vratarevo bacanje (izbacivanje). Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Sedmerac za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Predah (time-out) 
 d) Ispravak položaja, vratarevo bacanje (izbacivanje) nakon sučeva zvižduka 
 
 
12.5. Kad se smatra da je vratarevo bacanje (izbacivanje) pravilno izvedeno tako da igrači u polju smiju 

igrati loptom? 
  

 a) Još dok je lopta u zraku iznad vratareva prostora 
 b) Kad lopta napusti ruku vratara, prijeđe liniju vratareva prostora i nalazi se u polju za igru 
 c) Kad lopta napusti vratarevu ruku 
 d) Kad vratarev suigrač dodirne loptu 
 
 
12.6. Vratar BIJELI 12 izvodi vratarevo bacanje (izbacivanje).  CRNI 10, koji stoji ispred linije vratareva 

prostora, pokušava mu na pravilan način oduzeti loptu. U tomu uspijeva i postiže pogodak. Ispravna 
je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Pogodak za CRNU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 d) Postupna (progresivna) kazna CRNOM 10 
 
 
 
12.7. Vratar BIJELI 12 zaustavi udarac odbivši loptu preko linije izvan vrata; koji znak(ove) rukom treba 

pokazati sudac kod vrata? 
  

 a) Znak broj 8 (vratarevo bacanje/izbacivanje) 
 b) Znak broj 9 (smjer slobodnog bacanja) 
 c) Prvo znak broj 9, a nakon toga znak broj 8, vratarevo bacanje/izbacivanje 
 d) Prvo znak broj 8, a nakon toga znak broj 9, smjer slobodnog bacanja 
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12.8. Vrataru BIJELI 1 lopta ispada pri izvođenju izbacivanja. Lopta se odbija u smjeru polja za igru gdje ju 
čeka CRNI 6. BIJELI 2 skoči iznad vratarevog prostora i odgurne loptu (koja je u zraku) preko uzdužne 
linije. 

  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad nakon zvižduka 
 b) Ubacivanje za CRNU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Sedmerac za CRNU momčad 
 
 
12.9. Koje su izjave o vratarevu bacanju (izbacivanju) točne? 

  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) smatra se izvedenim kada lopta napusti ruku vratara 
 b) Suparnički igrači moraju biti udaljeni 3 m 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) smatra se izvedenim kada lopta napusti ruku vratara i prijeđe linju 

vratareva prostora 
 d) Suparnički igrači smiju stajati neposredno ispred linije vratareva prostora 
 
 
12.10. Vratar CRNI 1 izvodi vratarevo bacanje (izbacivanje) nakon što je lopta prešla liniju izvan vrata. Žuri 

se, s obzirom na to da njegova momčad gubi. Lopta mu isklizne i dolazi njegovu suigraču CRNOM 6 
koji se još uvijek nalazi u vratarevu prostoru. CRNI 6 nogom vrati loptu svom vrataru CRNI 1. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Sedmerac za BIJELU momčad 
 
 
12.11. Koja je od ovih tvrdnja u svezi s vratarevim bacanjem (izbacivanjem) točna? 

  

 a) Igrači suparničke momčadi moraju biti ispred linije slobodnog bacanja dok lopta nije vraćena u 
igru 

 b) Igrači suparničke momčadi moraju biti izvan linije vratareva prostora udaljeni 3 m od mjesta s 
kojeg vratar izvodi izbacivanje 

 c) Igračima je suparničke momčadi dopušteno dotaknuti loptu prije nego prijeđe liniju vratareva 
prostora 

 d) Vratar ne može postići pogodak u vlastita vrata izravno iz izbacivanja 
 e) Vratar ne može izravno iz izbacivanja postići pogodak u suparnička vrata 
 f) Vrataru nije dopušteno dodirivati liniju vratareva prostora pri izvedbi izbacivanja 
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PRAVILO 13 
 
13.1. Slobodno je bacanje za BIJELU momčad. Prije nego je BIJELI 5 mogao uzeti loptu, CRNI 6 podigne 

loptu i potrči s njome prema svojim vratima. Nakon nekolikih koraka zakotrlja loptu prema BIJELOM 
5. Ispravna je odluka 

  

 a) Isključenje CRNOG 6 na 2 minute 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad nakon sučeva zvižduka 
 c) Opomena CRNOM 6 
 d) Igra se dalje 
 e) Predah (time-out) 
 
 
13.2. CRNI 7 s loptom u posjedu pokušava krenuti u protunapad, ali ga drži BIJELI 17. Sudac se upravo 

spremao zviždati kad je uvidio da može pustiti prednost jer je suigrač CRNI 8 dobio loptu i pucao na 
vrata BIJELE momčadi. Vratar BIJELI 12 je obranio udarac i sprema se započeti protunapad. Obje 
momčadi već imaju po 3 opomene. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Isključenje BIJELOG 17 na 2 minute 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 d) Predah (time-out) 
 e) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
13.3. Dosuđeno je slobodno bacanje za BIJELU momčad. CRNI 6 je u posjedu lopte. On odnosi loptu 4 

metra od mjesta s kojeg se treba izvesti slobodno bacanje. Ispravna je odluka? 
  

 a) Opomena CRNOM 6 
 b) Isključenje CRNOG 6 na 2 minute 
 c) Diskvalifikacija CRNOG 6 (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad izvodi se s mjesta gdje se dogodio prekršaj zbog kojeg je 

dosuđeno slobodno bacanje 
 e) Slobodno bacanje za BIJELU momčad s mjesta na kojem se nalazi lopta 
 
 
13.4. Slobodno je bacanje dosuđeno u korist CRNE momčadi, a BIJELI 4 koji je u tom trenutku bio u 

posjedu lopte uđe u vratarev prostor i spusti loptu na tlo. Ispravna je odluka? 
  

 a) Isključenje BIJELOG 4 na 2 minute 
 b) Opomena BIJELOM 4 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
13.5. BIJELI 5 je u posjedu lopte, službena osoba B BIJELE momčadi prosvjeduje na sučevu odluku. Suci 

zvižde, dosuđuju predah (time-out) i opominju službenu osobu B BIJELE momčadi. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad, nakon zvižduka, ispred prostora za zamjenu BIJELE momčadi 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad, nakon zvižduka, ispred prostora za zamjenu BIJELE 

momčadi 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad, nakon zvižduka, s mjesta gdje je lopta bila u trenutku 

prekida 
 d) Ubacivanje za CRNU momčad s linije prostora za zamjenu BIJELE momčadi 
 
 
13.6. Sudac u polju prekinuo je utakmicu, iako niti jedna momčad nije učinila povredu Pravila igre. Nije dat 

znak za predah (time-out). CRNI 13 uputio je loptu prema vratima BIJELE momčadi neposredno prije 
nego se začuo sučev zvižduk. U trenutku zvižduka lopta je još bila u letu prema vratima bez izgleda 
da je vratar BIJELI 1 zaustavi. Kako će se igra nastaviti? 

  

 a) Slobodnim bacanjem za CRNU momčad 
 b) Slobodnim bacanjem za BIJELU momčad 
 c) Sedmercem za CRNU momčad 
 d) Pogotkom za CRNU momčad 
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13.7. BIJELI 7 je u protunapadu. Pucajući na vrata, loptom u glavu pogodi vratara CRNOG 12 tako da vratar 
CRNI 12 padne i ostane ležati. Lopta se odbije do BIJELOG 9  , koji stoji sam ispred linije vratareva 
prostora i on je baci na prazna vrata. Trenutak prije nego je lopta prešla liniju vrata, sudac zviždi i 
prekida igru. Vrataru CRNI 12 potrebno je ukazati pomoć na terenu. Ispravna odluka? 

  

 a) Pogodak za BIJELU momčad 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad  nakon sučeva zvižduka 
 d) Predah (time-out) 
 e) Vratar CRNI 12 mora napustiti igralište i može se vratiti tek nakon isteka trećeg napada njegove 

momčadi 
 
13.8. Dosuđeno je slobodno bacanje za CRNU momčad, ali BIJELI 5 još uvijek je u posjedu lopte. BIJELI 5 

tada prilazi sucu i 'uljudno' mu pruži loptu. Ispravna je odluka? 
  

 a) Isključenje na 2 minute BIJELOG 5 i slobodno bacanje za CRNU momčad s mjesta na kojem je lopta 
 b) Opomena BIJELOM 5 i slobodno bacanje za CRNU momčad s mjesta na kojem je lopta 
 c) Isključenje na 2 minute BIJELOG 5  i slobodno bacanje za CRNU momčad s mjesta na kojem je 

počinjen prekršaj 
 d) Opomena BIJELOM 5 i slobodno bacanje za CRNU momčad s mjesta na kojem je počinjen prekršaj 
 
 
13.9. BIJELI 5 napravi pogrešnu zamjenu nakon što su suci dosudili sedmerac u korist BIJELE momčadi. 

Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Isključenje na 2 minute za BIJELOG 5 
 d) Opomena službenom predstavniku BIJELE momčadi 
 
13.10. Koje su od ovih tvrdnji o mjestu izvedbe slobodnog bacanja točne? 

  

 a) Ako lopta nije ostavljena nakon što je dosuđeno slobodno bacanje, suparnik smije izvesti 
slobodno bacanje s mjesta na kojem je lopta 

 b) Nakon pogrješne zamjene slobodno bacanje smije se izvesti s mjesta na kojem je lopta, umjesto 
ispred prostora za zamjenu, ako je to povoljniji položaj za momčad koja treba izvesti slobodno 
bacanje 

 c) Nakon pasivne igre slobodno bacanje uvijek se izvodi s mjesta na kojem je lopta bila u trenutku 
sučeve odluke 

 d) Za slobodno bacanje sa središnje linije dopušteni je odmak otprilike isti kao i pri izvedbi početnog 
bacanja 

 
13.11. CRNI 11 ima loptu i u napadu pokušava obići braniča BIJELI 2. Zbog zvižduka iz gledališta BIJELI 2 

je stao. CRNI 11 ostao je sam i spreman je pucati. Ispravna je odluka? 
  

 a) Sedmerac za CRNU momčad 
 b) Predah (time-out), savjetovanje s mjeriteljem vremena 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
13.12. BIJELA momčad ima loptu na liniji slobodnog bacanja CRNE momčadi. Službena osoba A CRNE 

momčadi prosvjeduje na sudačku odluku tako da suci odluče zaustaviti igru. Ispravna je odluka? 
  

 a) Postupna (progresivna) kazna službenoj osobi A CRNE momčadi 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad ispred prostora za zamjenu igrača CRNE momčadi 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad ispred linije slobodnog bacanja CRNE momčadi 
 
 
13.13. Opomena za CRNOG 6. Kad je dat znak za izvedbu slobodnog bacanja za BIJELU momčad, sudac u 

polju nije uočio da se BIJELI 11 nalazi između linije slobodnog bacanja i vratareva prostora. Lopta 
dolazi BIJELOM 11 u očitoj prilici za pogodak. Sudac kod vrata je uočio o čemu je riječ. Ispravna je 
odluka 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Ponavljanje slobodnog bacanja nakon ispravka položaja igrača i zvižduka 
 c) Sudac kod vrata dosudit će slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Sudac kod vrata daje opomenu BIJELOM 11 
 e) Predah (time-out) 
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PRAVILO 14 
 
14.1. Pri ishodu 20:20 CRNI 7 presječe dodavanje BIJELE momčadi i krene u protunapad. Ni jedan igrač 

BIJELE momčadi ne pokušava ga pratiti. Gledatelj utrči u igralište i sruši CRNOG 7 na pod, a nakon 
toga izbiju nemile scene s još gledatelja na igralištu. Službena osoba A CRNE momčadi udara i ruši 
na pod gledatelja koji je spriječio CRNOG 7 u akciji. Ispravna je odluka? 

  

 a) Trajni prekid utakmice 
 b) Predah (time-out), sedmerac za CRNU momčad, diskvalifikacija službene osobe A CRNE  momčadi, 

CRNA momčad nastavlja igru 2 minute s igračem manje u polju za igru, pisana prijava (suci 
pokazuju crveni i plavi karton) 

 c) Predah (time-out), sedmerac za CRNU momčad, diskvalifikacija službene osobe  CRNE momčadi, 
CRNA momčad nastavlja igru 2 minute s igračem manje u polju za igru, (suci pokazuju crveni 
karton) 

 d) Predah (time-out), sedmerac za CRNU momčad, isključenje službene osobe A CRNE momčadi  na 2 
minute, CRNA momčad nastavlja igru 2 minute s igračem manje u polju za igru 

 
 
14.2. Ubacivanje za CRNU momčad. CRNI 7 izvodi ubacivanje i spazi da vratar BIJELI 12 stoji daleko od 

svojih vrata. CRNI 7 baci loptu izravno u smjeru praznih vrata. Igrač u polju BIJELI 3 uđe u vratarev 
prostor i zaustavi loptu. Ispravna je odluka? 

  

 a) Pogodak 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) Postupna (progresivna) kazna BIJELOM 3 
 
 
14.3. Pri pucanju sedmerca BIJELI 4 pogodi vratnicu. Lopta mu se odbije nazad, a da prije toga nije dotakla 

suigrača ili suparnika. BIJELI 4 ubaci loptu u vrata. Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 c) Pogodak za BIJELU momčad 
 
 
14.4. BIJELI 3 obilazi CRNOG 4 na liniji slobodnog bacanja. Nakon što je napravio tri koraka pokuša pucati, 

ali ga CRNI 4 odgurne. Odmah nakon četvrtoga koraka postigne lijep pogodak. Ni jedan drugi igrač 
CRNE momčadi nije bio u prilici sudjelovati u akciji i zaustaviti ga. Koja je ispravna odluka? 

  

 a) Pušta se prednost i priznaje pogodak BIJELOJ momčadi 
 b) Postupna (progresivna) kazna CRNOM 4 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Sedmerac za BIJELU momčad 
 
 
14.5. BIJELI 9 izvodi sedmerac i lopta uđe u vrata; ali prije nego je lopta napustila izvođačevu ruku BIJELI 4 

je prekoračio liniju slobodnog bacanja. Ispravna je odluka? 
  

 a) Pogodak za BIJELU momčad 
 b) Ponavljanje izvođenja sedmerca 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Ponavljanje bacanja i opomena BIJELOM 4 
 
 
14.6. CRNI 2 je spreman za izvođenje sedmerca nakon sučeva zvižduka. U tom trenutku BIJELI 5 prekorači 

liniju slobodnog bacanja. Unatoč tome CRNI 2 postiže pogodak. Ispravna je odluka? 
  

 a) Pogodak i diskvalifikacija BIJELOG 5 (suci pokazuju crveni karton) 
 b) Pogodak i 2 minute isključenja  BIJELOM 5 
 c) Pogodak za CRNU momčad 
 d) Ponavljanje sedmerca i diskvalifikacija BIJELOM 5 
 
 
14.7. BIJELI 6 je spreman pucati sedmerac. Tada službena osoba A CRNE momčadi  pozove vratara CRNI 

12 da iziđe i zamijeni se. Vratar CRNI 12 posluša i iziđe iz igrališta. Ispravna je odluka? 
  

 a) Bez posljedica 
 b) Opomena službenoj osobi A CRNE momčadi 
 c) Opomena službenoj osobi A CRNE momčadi i vrataru CRNI 12 
 d) Opomena vrataru CRNI 12 
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14.8. BIJELI 4 pucao je na vrata CRNE momčadi. Lopta pogodi vratnicu i odbije se prema polju za igru. 

BIJELI 6 stoji sam ispred linije vratareva prostora pripravan da uhvati loptu. CRNI 4 očito uđe u 
vratarev prostor i izbaci loptu preko linije izvan vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Sedmerac za BIJELU momčad 
 b) Ubacivanje za BIJELU momčad 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 
 
14.9. Dok BIJELI 3 izvodi sedmerac, BIJELI 5 prelazi liniju slobodnog bacanja nakon sučeva zvižduka, no 

prije nego je lopta napustila ruku BIJELOG 3. Ispravna je odluka? 
  

 a) Ponoviti sedmerac 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 d) Postupna (progresivna) kazna za BIJELOG 5 
 
 
14.10. BIJELI 9 nalazi se potpuno sam na suparničkoj liniji vratareva prostora spreman primiti loptu. To 

primjećuje BIJELI 10 koji mu dodaje loptu od tla kroz vratarev prostor. Uočivši to CRNI 3 očito ulazi 
u vlastiti vratarev prostor kako bi zaustavio loptu, pritom stojeći s obje noge u vratarevom prostoru. 
To je učinio po drugi put. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Postupna (progresivna) kazna CRNOM 3 
 
 
14.11. Kružni napadač CRNI 10 pravilno ometa BIJELOG 2. U trenutku kad je CRNI 10 spreman otvoriti se 

za dodavanje, CRNI 4 dodaje mu loptu od poda u prazan prostor. Prije nego je CRNI 10 uspio 
uhvatiti loptu, BIJELI 2 ga spriječi u tome, povukavši ga za dres.  Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Sedmerac za CRNU momčad, bez obzira na položaj ostalih obrambenih igrača 
 c) Sedmerac za CRNU momčad, ako ni jedan drugi igrač iz BIJELE momčadi nije mogao zaustaviti 

CRNOG 10 na pravilan način 
 d) Postupna (progresivna) kazna BIJELOM 2 
 e) Obvezatna diskvalifikacija BIJELOM 2 (suci pokazuju crveni karton) 
 
 
14.12. BIJELI 3 vodi loptu u protunapad prema vratima CRNE momčadi. Kad je bio u skoku, začuo se 

zvižduk iz gledališta, koji je zbunio BIJELOG 3 tako da nije pucao na vrata. Umjesto toga doskočio je 
u suparnički vratarev prostor s loptom u ruci. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 e) Dodatno izvješće uz zapisnik utakmice 
 
 
14.13. Protunapad je za BIJELU momčad pri ishodu 26:26. BIJELI 5 sprema se pucati na vrata, sam je 

ispred linije vratareva prostora CRNE momčadi. U tom se trenutku začuo znak sa zapisničkog stola, 
koji je označio kraj utakmice. Suci su uočili da je znak dat 20 sekundi prerano. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad pokraj zapisničkog stola 
 b) Sedmerac za BIJELU momčad 
 c) Dodatno izvješće uz zapisnik utakmice 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad s mjesta na kojem je lopta bila u trenutku zvučnog signala 
 
 
14.14. Koje su tvrdnje točne u vezi s pucanjem sedmerca? 

  

 a) Izvođaču je dopušteno stati do 1 m iza linije sedmerca 
 b) Suci moraju dati znak za predah (time-out) ako obrambena momčad želi zamijeniti vratara 
 c) Vrataru treba dosuditi postupnu (progresivnu) kaznu ako uzastopce prelazi liniju na 4 m 
 d) Igrači obrambene ekipe moraju uvijek biti 3 m udaljeni od izvođača 
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14.15. BIJELI 5 je u posjedu lopte i s pozicije desnog krila skoči iznad vratareva prostora CRNE momčadi i 

sudari se s CRNIM 11, koji stoji oko 50 cm iza linije vratareva prostora s podignutim rukama. CRNI 
11 to čini već treći puta na ovoj utakmici. Ispravna je odluka? 

  

 a) Sedmerac za BIJELU momčad 
 b) Prekršaj u napadu BIJELOG 5 
 c) Isključenje CRNOG 11 na 2 minute 
 d) Opomena CRNOM 11 
 
 
14.16. BIJELI 6 je u protunapadu i ima jasnu priliku za pogodak, kada se ugase svijetla u dvorani. Koje od 

ovih tvrdnji su točne? 
  

 a) Suci čekaju kako će završiti prilika za pogodak 
 b) Suci odmah prekidaju igru i daju znak za predah (time-out) 
 c) Nakon što se svijetla ponovo uključe, igra se nastavlja slobodnim bacanjem za BIJELU momčad 
 d) Nakon što se svijetla ponovo uključe, igra se nastavlja izvođenjem sedmerca za BIJELU momčad 
 e) Dodatno izvješće uz zapisnik utakmice 
 
 
14.17. Dok je BIJELI 3 izvodio sedmerac, BIJELI 5 je prešao liniju slobodnog bacanja nakon sučeva 

zvižduka, ali prije nego je lopta napustila izvođačevu ruku. Vratar CRNI 1 obranio je udarac. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Ponavljanje sedmerca za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 
 
14.18. BIJELI 2 spreman je za izvođenje sedmerca. Sudac u polju zazviždi, a BIJELOM 2 lopta padne na tlo. 

CRNI 3 je brzo pokupi i doda suigraču CRNI 2, koji iz protunapada postigne pogodak. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Pogodak za CRNU momčad B 
 b) Ponavljanje sedmerca 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Predah (time-out) 
 
 
14.19. BIJELI 6 ima loptu ispred linije slobodnog bacanja CRNE momčadi kad ga grubim prekršajem ruši 

CRNI 5. Istodobno CRNI 8 stoji ispred linije vratareva prostora CRNE momčadi, između BIJELOG 6 i 
vlastitih vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Diskvalifikacija bez pisane prijave CRNOM 6 (suci pokazuju crveni karton) 
 c) Isključenje CRNOG 6 na 2 minute 
 d) Sedmerac za BIJELU momčad 
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PRAVILO 15 
 

15.1. Dok je izvodio vratarevo bacanje (izbacivanje), vratar BIJELI 13 loptu prenese preko gol linije između 
dvije vratnice. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad nakon sučeva zvižduka 
 c) Pogodak za CRNU momčad 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
15.2. Dvadeset sekundi prije kraja utakmice ishod je 20:19 za BIJELU momčad. Vratar BIJELI 12 

odugovlači s vratarevim bacanjem (izbacivanjem) tako da vodi loptu u svom vratarevom prostoru. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Predah (time-out) 
 b) Slobodno bacanje protiv BIJELE momčadi 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) nakon sučeva zvižduka 
 d) Isključenje BIJELOG 12 na 2 minute 
 e) Znak za pasivnu igru 
 
 
15.3. Suci su dosudili slobodno bacanje za CRNU momčad ispred linije slobodnog bacanja BIJELE 

momčadi. Nakon što su svi igrači zauzeli pravilan položaj, suci su dali znak zviždukom da se bacanje 
izvede. Prije nego što je lopta napustila izvođačevu ruku, njegova dva suigrača prijeđu liniju 
slobodnog bacanja BIJELE momčadi. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ponavljanje slobodnog bacanja za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Bacanje se izvodi nakon sučeva zvižduka 
 d) Bacanje se izvodi bez zvižduka 
 
 
15.4. Vratar BIJELI 12 stoji u vratarevu prostoru s loptom u ruci spreman za vratarevo bacanje 

(izbacivanje). CRNI 6 dlanom izbije vrataru BIJELI 12 loptu iz ruke. Ispravna je odluka? 
  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanja) za BIJELU momčad, nakon sučeva zvižduka 
 d) Postupna (progresivna) kazna CRNOM 6 
 
 
15.5. Dosuđeno je ubacivanje za BIJELU momčad. BIJELI 8 izvodi ubacivanje na način da puca direktno na 

vrata CRNE momčadi. Lopta udari u vratnicu, odbije se nazad do  BIJELOG 8, koji je uhvati i ubaci 
loptu u vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 b) Pogodak za BIJELU momčad 
 c) Ubacivanje se ponavlja nakon sučeva zvižduka 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
15.6. Vratar CRNI 12 obranio je udarac na vrata. Želi odmah započeti protunapad, ali mu lopta ispadne i 

prijeđe liniju vrata. Ispravna je odluka? 
  

 a) Pogodak za BIJELU momčad 
 b) Ponoviti vratarevo bacanje (izbacivanje), nakon sučeva zvižduka 
 c) Ubacivanje za BIJELU momčad 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 
 
 
15.7. BIJELI 6 izvodi ubacivanje prema svom vrataru. Vratar BIJELI 1 prekasno uoči loptu i ona prijeđe 

liniju vrata. Ispravna je odluka? 
  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Pogodak za CRNU momčad 
 c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 d) Ponavljanje ubacivanja za BIJELU momčad nakon sučeva zvižduka 
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15.8. Ubacivanje je za BIJELU momčad. BIJELI 7 izvede ubacivanje i lopta pogodi suca. BIJELI 7 ponovno 

uhvati loptu i ubaci je u vrata CRNE momčadi. Ispravna je odluka? 
  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za CRNU momčad 
 b) Pogodak za BIJELU momčad 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Ponavljanje ubacivanja nakon sučeva zvižduka 
 e) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 
 
15.9. Slobodno je bacanje za BIJELU momčad. Nakon što su svi igrači zauzeli pravilan položaj, BIJELI 10 

spusti loptu na tlo i daje upute suigračima. CRNI 7 brzo shvati situaciju , uzima loptu i krene u 
protunapad. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Ponavlja se slobodno bacanje za BIJELU momčad, nakon sučeva zvižduka 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad, opomena CRNOM 7 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad, isključenje CRNOG 7 na 2 minute 
 
 
15.10. CRNI 9 želi izvesti slobodno bacanje, ali BIJELI 11 stoji samo 2 m od lopte i pokušava omesti 

izvođenje bacanja. Ispravna je odluka? 
  

 a) Postupna (progresivna) kazna BIJELOM 11 i slobodno bacanje za CRNU momčad nakon sučeva 
zvižduka 

 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad nakon sučeva zvižduka 
 c) Isključenje BIJELOG 11 na 2 minute 
 d) Ispravak položaja BIJELOG 11 i slobodno bacanje nakon sučeva zvižduka 
 
 
15.11. Slobodno bacanje za CRNU momčad ispred linije slobodnog bacanja BIJELE momčadi. Suci su 

previdjeli da se CRNI 8 nalazi između linije slobodnog bacanja i linije vratareva prostora. CRNI 8 
dobije loptu i ubaci je u vrata. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ponavlja se slobodno bacanje za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Pogodak za CRNU momčad 
 d) Opomena CRNOM 8 
 
 
15.12. Vratar CRNI 12 izvodi vratarevo bacanje (izbacivanje) prema vratima BIJELE momčadi. Lopta ulazi u 

vrata BIJELE momčadi, a da ni jedan igrač obiju momčad prije toga nije igrao loptom. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za BIJELU momčad 
 b) Ubacivanje za BIJELU momčad 
 c) Pogodak za CRNU momčad 
 d) Opomena vrataru CRNI 12 zbog nesportskog ponašanja 
 
 
15.13. BIJELI 5 je već bio opomenut i dvaput isključen na po 2 minute. Dok je CRNA momčad izvodila 

slobodno bacanje, po prvi put nije bio na propisanoj udaljenosti. Ispravna je odluka? 
  

 a) Opomena BIJELOM 5 
 b) Nema kazne 
 c) Treće isključenje BIJELOM 5 na 2 minute i diskvalifikacija (suci pokazuju crveni karton) 
 
 
15.14. Neposredno prije završetka utakmice rezultat je 24:23 za BIJELU momčad. Slobodno je bacanje za 

BIJELU momčad otprilike 1 m ispred linije slobodnog bacanja  CRNE momčadi. Svi su igrači zauzeli 
ispravan položaj te suci daju znak zviždukom za izvedbu bacanja. BIJELI 10 izvodi slobodno 
bacanje, on čini jedan korak prije nego li je lopta napustila njegovu ruku.  Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 b) Predah (time-out) 
 c) Isključenje BIJELOG 10 na 2 minute 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
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15.15. BIJELI 14 želi izvesti slobodno bacanje bez sučeva zvižduka ispred linije slobodnog bacanja CRNE 
momčadi. Zauzeo je ispravan položaj kao i njegovi suigrači. Prije nego je lopta napustila ruku 
BIJELOG 14, igrači BIJELI 13 i BIJELI 15 utrče preko linije slobodnog bacanja prema liniji vratareva 
prostora. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ispravak bacanja 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad nakon sučeva zvižduka 
 c) Igra se nastavlja 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 
 
15.16. Vratar CRNI 1 izvodi vratarevo bacanje (izbacivanje). Lopta pogađa suca i vraća se vrataru CRNI 1 

koji je u međuvremenu napustio vratarev prostor. Ispravna je odluka? 
  

 a) Igra se nastavlja 
 b) Ponoviti vratarevo bacanje (izbacivanje) nakon sučeva zvižduka 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 
 
 
15.17. Izvodeći slobodno bacanje CRNI 11 zamahne rukom tako da je lopta u potpunosti prešla uzdužnu 

liniju. Ispravna je odluka? 
  

 a) Igra se nastavlja 
 b) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 c) Ubacivanje za BIJELU momčad 
 d) Slobodno bacanje za BIJELU momčad, usmeno upozorenje CRNOM 11 
 
 
 
15.18. Vratar BIJELI 1 zaustavi loptu neposredno ispred linije vrata. Kad ju je pokušao dodati BIJELOM 4, 

ispala mu je iz ruke i ušla u vrata. Ispravna je odluka? 
  

 a) Pogodak za CRNU momčad 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Sedmerac za CRNU momčad 
 d) Ponavljanje vratarevog bacanja (izbacivanje) za BIJELU momčad, nakon sučeva zvižduka 
 
 
 
15.19. BIJELA momčad ima početno bacanje. Sudac u polju zviždi za izvedbu bacanja. BIJELI 13 uzme 

loptu iz ruke BIJELOG 9, koji je bio spreman za izvedbu bacanja, jer je BIJELI 13 uočio da su njegovi 
suigrači BIJELI 7 i BIJELI 3 utrčali u suparničko polje i došli u povoljan položaj. BIJELI 13 baci loptu 
BIJELOM 7, koji postigne pogodak. Ispravna je odluka? 

  

 a) Pogodak za BIJELU momčad 
 b) Ispravak položaja, ponavljanje početnog bacanja za BIJELU momčad A 
 c) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 d) Upozorenje BIJELOM 13 
 e) Upozorenje BIJELOM 7 i BIJELOM 13 
 
 
 
15.20. Ishod je utakmice 4 sekunde prije kraja 30:30. BIJELA momčad postigne pogodak za 31:30. CRNA 

momčad žuri se izvesti početno bacanje. CRNI 10 stoji jednom nogom iza središnje linije, a drugom 
preko središnje linije. Prije nego je dat znak za izvedbu bacanja, baci loptu i ona uđe u vrata BIJELE 
momčadi. Nakon toga se začuje automatski završni znak za kraj utakmice. Ispravna je odluka? 

  

 a) Pogodak za CRNU momčad 
 b) Ponavljanje početnog bacanja za CRNU momčad 
 c) Pričekati ishod bacanja 
 d) Predah (time-out) 
 e) Utakmica je završena, pogotka nema 
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15.21. Slobodno je bacanje za BIJELU momčad ispred linije slobodnog bacanja CRNE momčadi. BIJELI 7 
izvodi slobodno bacanje i kao njegovi suigrači pravilno stoji ispred linije slobodnog bacanja. 
Slobodno je bacanje brzo izvedeno, bez sučeva zvižduka. Prije nego je lopta napustila ruku 
BIJELOG 7, BIJELI 9 i BIJELI 18 prestupe liniju slobodnog bacanja. Ispravna je odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Ispravak položaja 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad nakon sučevog zvižduka 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad, opomena BIJELOM 9 i BIJELOM 18 
 
 
15.22. Iz kojih bacanja nije moguće postići pogodak samom sebi? 

  

 a) Iz vratarevog bacanja (izbacivanja) 
 b) Iz slobodnog bacanja 
 c) Iz ubacivanja 
 d) Iz početnog bacanja 
 
 
15.23. CRNI 4 zauzeo je pravilan položaj radi ubacivanja koje je dosuđeno za njegovu momčad. Kako nema 

slobodnog suigrača komu bi dodao loptu, loptu udari jednom o pod unutar igrališta. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za BIJELU momčad bez sučeva zvižduka 
 b) Ubacivanje za BIJELU momčad nakon sučeva zvižduka 
 c) Ponavljanje ubacivanja za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 d) Slobodno bacanje za CRNU momčad nakon sučeva zvižduka 
 
 
15.24. Slobodno je bacanje dosuđeno za BIJELU momčad. BIJELI 9 brzo ga izvede (bez sučeva zvižduka) u 

skoku. Lopta dolazi BIJELOM 4, koji se potpuno sam nađe ispred vrata  CRNE momčadi. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 c) Ponavljanje slobodnog bacanja za BIJELU momčad nakon sučeva zvižduka 
 
 
15.25. Dosuđeno je slobodno bacanje za BIJELU momčad. BIJELI 5 brzo ga izvede u trku (bez sučeva 

zvižduka). BIJELI 5 pokuša dodati loptu BIJELOM 4, ali CRNI 3 presječe put lopti i nađe se sam 
ispred vrata BIJELE momčadi. Ispravna je odluka? 

  

 a) Igra se dalje 
 b) Ponavljanje slobodnog bacanja nakon sučeva zvižduka 
 c) Ponavljanje slobodnog bacanja i postupna (progresivna) kazna CRNOM 3 
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PRAVILO 16 
  
16.1. Službena osoba B BIJELE momčadi prosvjeduje i dosuđuje joj se kazna od 2 minute. Prije nego je 

utakmica nastavljena, ponovo prosvjeduje slijedom čega je diskvalificirana. Ispravna je odluka? 
  

 a) BIJELA momčad se smanjuje za dva igrača u polju za igru na po 2 minute 
 b) BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 4 minute 
 c) BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute 
 
 
16.2. BIJELI 8 isključen je na 2 minute budući je odgurnuo suparnika. Prilazi sucu i vrijeđa ga slijedećim 

riječima: 'Glupane, idiote, nikada nećeš naučiti suditi!' Prije nego je napustio igralište, pljune sucu u 
lice. Ispravna je odluka? 

  

 a) Diskvalifikacija BIJELOM 8, BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 
minute (suci pokazuju crveni karton) 

 b) Diskvalifikacija BIJELOM 8, BIJELA momčad se smanjuje za dva igrača u polju za igru na po 2 
minute (suci pokazuju crveni karton) 

 c) Diskvalifikacija BIJELOM 8, BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 4 
minute, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 

 d) Diskvalifikacija BIJELOM 8, BIJELA momčad se smanjuje za dva igrača u polju za igru na po 2 
minute, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 

 
 
16.3. Koliko najviše opomena tijekom utakmice mogu dobiti službene osobe? 

  

 a) Ni jednu 
 b) Jednu 
 c) Dvije 
 d) Tri 
 
 
16.4. Kad počinje teći vrijeme kazne isključenom igraču? 

  

 a) Kad sudac da znak rukom da je igrač isključen 
 b) Kad isključeni igrač prijeđe uzdužnu liniju igrališta 
 c) Kad sudac zazviždi za nastavak utakmice 
 d) Kad mjeritelj vremena pokrene štopericu 
 
 
16.5. Komu treba pokazati isključenje na vremensku kaznu? 

  

 a) Isključenom igraču, zapisničaru/mjeritelju vremena 
 b) Službenom predstavniku momčadi i mjeritelju vremenu 
 c) Zapisničaru/mjeritelju vremena 
 d) Isključenom igraču, službenom predstavniku momčadi i zapisničaru 
 
 
16.6. CRNI 5 već je dvaput isključen na po 2 minute. Jedno isključenje radi prekršaja koji se kažnjava 

progresivnom kaznom a jednom radi bacanja lopte nakon što su suci dosudili slobodno bacanje za 
protivničku momčad. Sada je načinio drugu  pogrešnu zamjenu za svoju momčad. Koja je odluka ako 
se isti igrač vrlo grubo nesportski ponio nakon što su suci dosudili pogrješnu zamjenu, prije nego je 
dat znak za nastavak igre. Ispravna odluka? 

  

 a) Isključenje CRNOG 5 na 2 minute 
 b) Diskvalifikacija CRNOM 5, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton). CRNA momčad  se 

smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 4 minute 
 c) Diskvalifikacija CRNOM 5, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton). CRNA momčad  se 

smanjuje za dva igrača u polju za igru na po 2 minute 
 
 
16.7. BIJELI 5 je zbog prekršaja isključen na 2 minute. Dok izlazi iz igrališta vrijeđa suca, koji ga zbog toga 

diskvalificira. Nakon toga BIJELI 5 izgubi živce i udari suca. Ispravna je odluka? 
  

 a) Pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 b) BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute 
 c) BIJELA momčad se smanjuje za dva igrača u polju za igru na po 2 minute 
 d) BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 4 minute 
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16.8. BIJELI 7 je bio isključen na 2 minute zbog nesportske igre. Prije nego je igra nastavljena, obraća se 

sucu: 'Ti si slijepac, idiote!' Ispravna je odluka? 
  

 a) Drugo isključenje BIJELOG 7 na 2 minute 
 b) Diskvalifikacija BIJELOM 7, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 c) BIJELA momčad se smanjuje za dva igrača u polju za igru na po 2 minute 
 d) BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 4 minute 
 e) Diskvalifikacija BIJELOM 7, pisana prijava (suci pokazuju crvani i plavi karton) 
 
 
16.9. BIJELI 3 isključen je na 2 minute. Nakon što je napustio igralište, ali prije nego je dat znak za 

nastavak utakmice, BIJELI 3 se u prostoru za zamjenu igrača grubo nesportski ponaša prema 
službenoj osobi B CRNE momčadi. Službena osoba B CRNE momčadi je neposredno prije toga ušla u 
igralište bez dopuštenja, do tada nije izrečena kazna službenim osobama CRNE momčadi. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Diskvalifikacija bez pisane prijave BIJELOM 3 (suci pokazuju crveni karton) 
 b) Opomena službenoj osobi B CRNE momčadi 
 c) BIJELA momčad  se smanjuje za dva igrača u polju za igru na po. minute 
 d) BIJELA momčad  se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 4 minute 
 
 
16.10. Kad je igrač diskvalificiran, momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute, osim 

kad je diskvalifikacija izrečena zbog: 
  

 a) Grubog nesportskog ponašanja tijekom odmora između poluvremena 
 b) Prekršaja izvan igrališta 
 c) Prekršaja prije početka utakmice 
 d) Vrijeđanja sudaca 
 
 
16.11. Tijekom odmora između poluvremena BIJELI 7 vrlo grubo napadne na igralištu vratara CRNI 12. 

Ispravna je odluka? 
  

 a) Diskvalifikacija BIJELOM 7, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) BIJELA momčad  
se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute, na početku drugog poluvremena 

 b) Opomena BIJELOM 7 
 c) Upozorenje BIJELOM 7, jer se sve dogodilo tijekom odmora između poluvremena 
 
 
16.12. Na odlasku u svlačionicu CRNI 7 vrlo grubo vrijeđa suca (tijekom odmora između poluvremena). 

Ispravna je odluka? 
  

 a) Diskvalifikacija CRNOM 7, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton) 
 b) Isključenje na 2 minute  CRNOM 7 
 c) CRNA momčad se smanjuje za jednoga igrača u polju za igru na 2 minute, na početku drugog 

poluvremena 
 d) Diskvalifikacija CRNOM 7, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 
 
16.13. Nakon što je dat znak za završetak prvog poluvremena, CRNI 5 i BIJELI 9 se sudare na igralištu i 

započnu svađu. Tada BIJELI 9 objema rukama gurne u prsa CRNOG 5 tako da isti umalo izgubi 
kontrolu nad svojim tijelom. Ispravna je odluka? 

  

 a) Isključenje BIJELOG 9 na 2 minute na početku drugog poluvremena 
 b) Diskvalifikacija BIJELOM 9, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton), BIJELA momčad  se 

smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute, na početku drugog poluvremena 
 c) Diskvalifikacija BIJELOM 9, BIJELA momčad započinje drugo poluvrijeme bez smanjenja igrača u 

polju za igru 
 d) Diskvalifikacija BIJELOM 9, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton), BIJELA momčad 

se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute na početku drugog poluvremena 
 
 
16.14. Nakon završetka utakmice BIJELI 10 napadne suca riječima: 'Idiote, pokrao si nas!' Ispravna je 

odluka? 
  

 a) Opomena BIJELOM 10 
 b) Diskvalifikacija BIJELOM 10, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
 c) Podnošenje pisanog izvještaja 
 d) Opomena BIJELOM 10 i pisana prijava 
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16.15. Tijekom odmora između poluvremena, dok su igrači još bili na igralištu, BIJELI 9 vrlo grubo nasrne 

na službenu osobu B CRNE momčadi, koji ga nakon toga vrlo grubo vrijeđa. Ispravna odluka? 
  

 a) Diskvalifikacija BIJELOM 9, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) BIJELA momčad  
se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute na početku drugog poluvremena 

 b) Diskvalifikacija službene osobe B CRNE momčadi, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi 
karton), CRNA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute  na početku 
drugog poluvremena 

 c) Diskvalifikacija BIJELOM 9 (suci pokazuju crveni karton), BIJELA momčad nastavlja drugo 
poluvrijeme u punom sastavu 

 d) Diskvalifikacija službene osobe B CRNE momčadi (suci pokazuju crveni karton), CRNA momčad  
nastavlja drugo poluvrijeme u punom sastavu 

 
 
 
16.16. BIJELI 7 je diskvalificiran jer je upravo isključen treći put na 2 minute. Odmah nakon toga raspravlja 

sa sucima i ne izlazi s igrališta. Ispravna je odluka? 
  

 a) Bez kazne 
 b) BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 4 minute 
 c) BIJELA momčad se smanjuje za dva igrača u polju za igru na po 2 minute 
 
 
 
16.17. BIJELI 11 bio je opomenut tijekom trajanja igre, a tijekom odmora ponovo se nesportski ponaša. 

Ispravna je odluka? 
  

 a) Opomena BIJELOM 11 
 b) Isključenje na 2 minute BIJELOM 11 
 c) Diskvalifikacija BIJELOM 11 
 d) BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute na početku drugog 

poluvremena 
 e) BIJELA momčad  počinje drugo poluvrijeme s istim brojem igrača u polju za igru kao što je i 

završila prvo poluvrijeme 
 
 
 
16.18. BIJELI 4 je ozlijeđen. Suci daju znak za predah (time-out) i znak rukom kojim dopuštaju BIJELOJ 

momčadi da uđu u igralište i pomognu igraču. Dvije službene osobe BIJELE momčadi, ali i službena 
osoba A CRNE momčadi stupe u igralište. Službena osoba A CRNE momčadi prethodno je bio 
opomenut. Ispravna je odluka? 

  

 a) Bez kazne 
 b) CRNA momčad nastavlja utakmicu s istim brojem igrača u polju za igru kao i prije prekida 
 c) Isključenje na 2 minute službenoj osobi A CRNE momčadi 
 d) Diskvalifikacija službenoj osobi A CRNE momčadi (suci pokazuju crveni karton) 
 e) CRNA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 2 minute prilikom nastavka igre 
 f) Nakon ukazane liječničke pomoći na igralištu, BIJELI 4 mora napustiti igralište i može ponovo ući 

nakon završenog trećeg napada njegove momčadi 
 
 
 
16.19. CRNI 9 je diskvalificiran zbog grubog prekršaja na  BIJELOM 9. Prije nastavka igre CRNI 9 udari 

službenu osobu A BIJELE momčadi u lice. Ispravna je odluka? 
  

 a) Diskvalifikacija CRNOM 9, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton), CRNA momčad se 
smanjuje za dva igrača u polju za igru na po 2 minute 

 b) Diskvalifikacija CRNOM 9, bez pisane prijave (suci pokazuju crveni karton), CRNA momčad se 
smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 4 minute 

 c) Nije moguće izreći dodatnu kaznu 
 d) Diskvalifikacija CRNOM 9, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) CRNA momčad se 

smanjuje za dva igrača u polju za igru na po 2 minute 
 e) Diskvalifikacija CRNOM 9, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton), CRNA momčad se 

smanjuje za jednog igrača u polju za igru na 4 minute   
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16.20. CRNI 8 isključen je na 2 minute nakon znaka za predah (time-out). Dok je napuštao igralište, a prije 
nastavka utakmice, nesportski se obrati sucima. Ispravna je odluka? 

  

 a) Dodatno isključenje na 2 minute CRNOM 8, CRNA momčad se smanjuje za dva igrača u polju za 
igru na po 2 minute 

 b) Dodatno isključenje na 2 minute CRNOM 8, CRNA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju 
za igru na 4 minute 

 c) Diskvalifikacija CRNOM 8 (suci pokazuju crveni karton), CRNA momčad se smanjuje za dva igrača 
u polju za igru na po 2 minute 

 d) Diskvalifikacija CRNOM 8 (suci pokazuju crveni karton), CRNA momčad se smanjuje za jednog 
igrača u polju za igru na 4 minute 

 
 
16.21. U kojim se navedenim situacijama momčad mora smanjiti za jednog igrača u polju za igru na 4 

minute? 
  

 a) Ako igrač koji je upravo bio diskvalificiran pri izlasku iz igrališta prosvjeduje tako da zaslužuje 
isključenje na 2 minute 

 b) Ako igrač koji je upravo bio isključen na 2 minute pri izlasku iz igrališta grubo vrijeđa suce pa ga 
oni diskvalificiraju 

 c) Ako igrač koji je upravo bio isključen na 2 minute zbog nesportskog ponašanja prema suparniku. 
Dok je još na igralištu, udari suparnika u lice i suci ga diskvalificiraju 

 d) Ako se igrač koji je upravo bio isključen na 2 minute zbog nesportskog ponašanja, nakon što je 
prešao uzdužnu liniju,vrati u igralište i prosvjeduje, pa ga suci dodatno isključe na 2 minute 

 e) Ako igrač koji je upravo bio diskvalificiran, jer je pljunuo suparnika, pri izlasku iz igrališta odgurne 
suca 

 f) Ako igrač koji je upravo bio diskvalificiran zbog grubog prekršaja, nakon izlaska iz igrališta i nakon 
što je je utakmica nastavljena, vrijeđa suce dok sjedi u gledalištu 

 
 
16.22. BIJELI 5 je dobio isključenje na 2 minute u 7.00 minuti utakmice. On prosvjeduje, prije nego li je igra 

bila ponovno nastavljena te dobija dodatno isključenje na 2 minute. Točno jednu minutu kasnije, on 
utrči u igralište i mjeritelj vremena zviždi. Zbog tog dodatnog isključenja (ulazak prekobrojnog 
igrača), suci ga diskvalificiraju (treće isključenje). Zbog takve odluke on vrlo grubo vrijeđa suce. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru od 7.00 do 8.00; za dva igrača  od 
8.00 do 10.00; i za jednog igrača od 10.00 do 11.00 

 b) BIJELA momčad se smanjuje za jednog igrača u polju za igru od 7.00 do 8.00; za dva igrača  od 
8.00 do 11.00; i za jednog igrača od 11.00 do 12.00 

 c) BIJELA momčad se smanjuje za dva igrača u polju za igru od 7.00 do 8.00; za tri igrača  od 8.00 
do 10.00; i za dva igrača od 10.00 do 11.00 

 d) BIJELA momčad se smanjuje za dva igrača u polju za igru od 7.00 do 8.00; za četiri igrača  od 
8.00 do 10.00; i za dva igrača od 10.00 do 11.00 

 e) Diskvalifikacija BIJELOG 5, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi karton) 
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PRAVILO 17 
 
17.1. Suci su se razišli u odluci koja momčad treba izvesti ubacivanje. Kako treba postupiti? 

  

 a) Odluka je suca u polju 
 b) Odlučit će sudac kod vrata 
 c) Suci će zajednički odlučiti nakon kratkog dogovora 
 d) Predah (time-out) 
 e) Nema predaha (time-outa), ali se ubacivanje izvodi nakon sučeva zvižduka 
 
 
17.2. Automatska sirena na javnom mjernom uređaju ne radi. Mjeritelj vremena nije uočio tu neispravnost i 

ništa ne poduzima premda je vrijeme za igru već isteklo. Tko tada mora dati znak za kraj utakmice? 
  

 a) Jedino zapisničar 
 b) Jedino sudac u polju 
 c) Jedino delegat 
 d) Jedan od sudaca 
 e) Jedino mjeritelj vremena 
 f) Svejedno, mjeritelj vremena,nadzornik ili jedan od sudaca 
 
 
17.3. CRNI 2 je napravio povredu Pravila igre. Sudac u polju odlučuje se za diskvalifikaciju CRNOG 2 (suci 

pokazuju crveni karton) i slobodno bacanje. Sudac kod vrata odlučuje se za isključenje na 2 minute 
CRNOG 2 i sedmerac. Kako treba kazniti igrača i nastaviti utakmicu? 

  

 a) Isključenje na 2 minute za CRNOG 2 
 b) Diskvalifikacija CRNOG 2 (suci pokazuju crveni karton) 
 c) Slobodno bacanje 
 d) Sedmerac 
 
 
17.4. Ukoliko postoji dvojba, tko odlučuje o preostalom vremenu igre? 

  

 a) Mjeritelj vremena i zapisničar 
 b) Suci zajedničkom odlukom 
 c) Mjeritelj vremena 
 d) Suci i mjeritelj vremena zajedničkom odlukom 
 
 
17.5. Koje se kazne moraju opisati u zapisniku utakmice ? 

  

 a) Sve diskvalifikacije, osim onih zbog trećeg isključenja na 2 minute 
 b) Sve postupne (progresivne) kazne osim upozorenja 
 c) Sva isključenja na 2 minute i sve diskvalifikacije 
 d) Diskvalifikacije zbog grubog prekršaja ili grubog nesportskog ponašanja u posljednjih 30 sekundi 

utakmice ukoliko je radnja usmjerena na sprečavanje protivničke ekipe u stvaranju očite prigode za 
pogodak 

 e) Diskvalifikacije zbog vrlo grubog nesportskog ponašanja 
 f) Svaku progresivnu kaznu izrečenu u zadnjih 30 sekundi utakmice, ukoliko je radnja usmjerena na 

sprečavanje protivnika u stvaranju izgledne prilike za pogodak 
 
 
17.6. Komu je dopušteno obraćati se sucima tijekom utakmice? 

  

 a) Svakom igraču 
 b) Treneru 
 c) Službenom predstavniku momčadi 
 d) Kapetanu momčadi 
 
 
17.7. Suci se ne slažu koliko je preostalo vremena za igru. Sudac kod vrata (koji je prvoimenovani sudac) 

želi odigrati još 50 sekundi, a sudac u polju smatra da treba odigrati još 42 sekunde. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Igra se duže preostalo vrijeme – 50 sekundi 
 b) Odlučuje prvoimenovani sudac – 50 sekundi 
 c) Sudac u polju je odgovoran – 42 sekunde 
 d) Suci moraju donijeti zajedničku odluku 
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17.8. Koji je sudac u polju, a koji je sudac kod vrata na početku utakmice? 

  

 a) Prvoimenovani je sudac u polju 
 b) Prvoimenovani je sudac kod vrata 
 c) Suci ždrijebaju da bi odredili gdje koji započinje 
 d) Suci sami mogu odlučiti kako će započeti utakmicu 
 
 
 
17.9. Oba suca zvižde nakon sudara dvaju igrača. Sudac u polju pokazuje prekršaj u napadu dok sudac kod 

vrata pokazuje braničev prekršaj. Ispravna je odluka? 
  

 a) Vrijedi odluka suca kod vrata 
 b) Vrijedi odluka suca u polju 
 c) Suci se moraju dogovoriti o zajedničkoj odluci 
 d) Obvezatan je predah (time-out) 
 e) Predah (time-out) je neophodan samo ako je donesena odluka protiv ekipe u napadu 
 f) Predah (time-out) nije potreban ako suci koriste elektroničku opremu za njihovu internu 

komunikaciju 
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PRAVILO 18 
 
18.1. Što Pravila igre kažu kad je riječ o podjeli posla između mjeritelja vremena i zapisničara? 

  

 a) Nadzor nad ulaskom i izlaskom zamjena u isključivoj je ovlasti mjeritelja vremena 
 b) Općenito, jedino mjeritelj vremena može dati znak za prekid mjerenja trajanja igre, ako je to prijeko 

potrebno 
 c) Zapisničar mora dati znak ako primijeti da je pričuvni igrač ušao prerano 
 d) Ako nema javnoga mjernog uređaja, mjeritelj vremena obavještava momčadi koliko je vremena igre 

proteklo ili koliko je još vremena preostalo 
 e) Brojanje isteka napada momčadi, kada igrač izdržava tri napada zbog pružene pomoći na terenu, je 

zadaća mjeritelja vremena i zapisničara 
 
 
18.2. BIJELI 5 u očitoj je prigodi za pogodak. Službena osoba A BIJELE momčadi  vrlo grubo vrijeđa 

mjeritelja vremena i mjeritelj daje znak sa zapisničkog stola upravo u trenutku kad se BIJELI 5 
spremao uputiti udarac. Takvo ponašanje je bilo uočeno jedino od mjeritelja vremena. Ispravna je 
odluka? 

  

 a) Slobodno bacanje za CRNU momčad 
 b) Postupna (progresivna) kazna službenoj osobi A BIJELE momčadi 
 c) Slobodno bacanje za BIJELU momčad 
 d) Sedmerac za BIJELU momčad 
 e) Pisana prijava 
 
 
18.3. Službeni predstavnik BIJELE momčadi vrlo grubo vrijeđa zapisničara, bez da su to primjetili suci ili 

delegat. U sljedećem prekidu igre zapisničar obavijesti suce što se dogodilo. Ispravna je odluka? 
  

 a) Diskvalifikacija službenog predstavnika BIJELE momčadi, pisana prijava (suci pokazuju crveni i 
plavi karton) 

 b) Isključenje na 2 minute službenog predstavnika BIJELE momčadi 
 c) Pisana prijava 
 d) Opomena službenom predstavniku BIJELE momčadi 
 e) Nije moguće izreći osobnu kaznu 
 
 
18.4. BIJELA momčad je u posjedu lopte na liniji slobodnog bacanja CRNE momčadi. Delegat prekida igru i 

obavještava suce da ga je službena osoba A CRNE momčadi vrlo grubo vrijeđao. Ispravna je odluka? 
  

 a) Upozorenje službenoj osobi A CRNE momčadi; pisana prijava 
 b) Diskvalifikacija službenoj osobi A CRNE momčadi; pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi 

karton) 
 c) Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za BIJELU momčad kod prostora za zamjenu igrača CRNE 

momčadi 
 d) Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za BIJELU momčad na liniji slobodnog bacanja CRNE 

momčadi 
 
 
18.5. BIJELA momčad je u posjedu lopte na liniji slobodnog bacanja CRNE momčadi. Mjeritelj vremena 

prekida igru i obavještava suce da ga je službena osoba A BIJELE momčadi vrlo grubo vrijeđao. 
Ispravna je odluka? 

  

 a) Pisana prijava 
 b) Isključenje na 2 minute službenoj osobi A BIJELE momčadi; pisana prijava 
 c) Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za CRNU momčad kod prostora za zamjenu igrača BIJELE 

momčadi 
 d) Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za BIJELU momčad na liniji slobodnog bacanja CRNE 

momčadi 
 
 
18.6. Tijekom utakmice službeni predstavnik BIJELE momčadi u više navrata prilazi zapisničkom stolu 

kako bi savjetovao igrače s tog položaja. U isto vrijeme negoduje zbog sudačkih odluka. Zbog buke u 
dvorani suci to ne primjećuju. Ispravna je odluka? 

  

 a) Mjeritelj vremena odmah prekida igru i obavještava suce o ponašanju službenog predstavnika 
 b) Mjeritelj vremena čeka sljedeći prekid igre i tada obavještava suce o ponašanju službenog 

predstavnika 
 c) Postupna (progresivna) kazna službenom predstavniku BIJELE momčadi 
 d) Nije moguće izreći kaznu 
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18.7. Kad mjeritelj vremena/zapisničar mora izvijestiti suce da je prekršeno pravilo o prostoru za zamjenu 

igrača, a suci prekršaj nisu uočili? 
  

 a) Odmah 
 b) Pri prvomu sljedećem prekidu igre 
 
 
18.8. Ako delegat prekine igru zbog povrede Pravila igre od strane BIJELE momčadi, hoće li se igra 

nastaviti s loptom u posjedu CRNE momčadi? 
  

 a) Da 
 b) Ne 
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PROSTOR ZA ZAMJENU IGRAČA 
 

SAR1. Na kojoj udaljenosti od središnje linije moraju biti klupe za pričuvne igrače? 
  

 a) 1 metar 
 b) 2 metra 
 c) 3 metra 
 d) 3,5 metra 
 
 
 
SAR2. Službena osoba A BIJELE momčadi već je bio opomenut dok je sjedio na klupi. Diže se s klupe, 

napušta prostor za pričuvne igrače i sjeda u gledalište. S tog mjesta nastavlja prigovarati na 
sudačke odluke. Ispravna je odluka? 

  

 a) Ne može se ništa poduzeti 
 b) Isključenje na 2 minute službene osobe A BIJELE momčadi 
 c) Diskvalifikacija službene osobe A BIJELE momčadi (suci pokazuju crveni karton) 
 d) Diskvalifikacija službene osobe A BIJELE momčadi, pisana prijava (suci pokazuju crveni i plavi 

karton) 
 e) BIJELA momčad smanjuje se za jednog igrača u polju za igru na dvije minute 
 

 
 
 
  



Udruga hrvatskih rukometnih sudaca www.uhrs.hr 
 

Katalog pitanja IHF pravila rukometne igre Stranica 66 / 74 
 

ODGOVORI NA PITANJA 

Pitanje Odgovor Pravilo 

1.1) a 1:1 

1.2) b 1:2 

1.3) c 1:3 

2.1) a, d 2:7, 12:1, 15:5b 

2.2) d 2:7 

2.3) b, d 2:7, 12:1, 15:5b 

2.4) a, c, e 2:5, 4:5, 16:3a 

2.5) c 2:4, 15:5 

2.6) c 2:4, 14:1a 

2.7) b 2:4 

2.8) b 2:4 

2.9) d 2:3 

2.10) c 2:2, komentars 

2.11) a, b, e 2:5, 4:5, 16:3a 

2.12) c, d 2:4, 8:10a, 14:1a, 16:6b 

2.13) a, c 2:9 komentar, 9:2 

2.14) b, c, d 2:9, Objašnjenje 3 

2.15) b, d 2:8, Objašnjenje 2 

2.16) b., d 2:7, 15:5b 

2.17) b, c 2:2 

2.18) a, d 2:8, 4:5 

2.19) a, c, d 2:2 komentar, 4:11, 16:5, 16:6b, 16:10 

2.20) c 2:3, 2:4, 11:1 

2.21) b, e 2:8, 8:7a, 16:3d 

2.22) b, c 2:2 komentar, 16:5 

2.23) a, e 2:4, 2:5, 2:9 Komentar, 4:5, 9:1, 3. paragraph 

2.24) b 2:2 komentar, 16:3d 

2.25) a, b, c, d, e 2:8 

2.26) c, e, f 2:4, 8:6, 14:1a, 16:6a 

2.27) d, e 2:5 

2.28) a, c, d 2:5, 13:8 

2.29) b, c, e, f 2:9, 2:9 komentar, 13:4a, 15:5b, Objašnjenje 3, 10. paragraph 

2.30) b, f 2:7, 13:4b 

2.31) b, e 2:7, 13:4a 

2.32) b, e  2:7, 13:4b 

2.33) a, b, c 2:8, 8:7c, 15:9, 16:1b, Objašnjenje 2c 

2.34) a, c, e 2:8, Objašnjenje 2 

2.35) a Objašnjenje 3 

2.36) b, d, e 2:10, Objašnjenje 3 

2.37) c 2:10, Objašnjenje 3 

2.38) b, d 6:5, Objašnjenje 3 

2.39) d Objašnjenje 3 

2.40) a 2:8, 2:10, Objašnjenje 3 

2.41) a, d 2:8, 2:9 komentar, Objašnjenje 3 

2.42) a 2:2 Komentar 

2.43) b, c 2:10 Objašnjenje 3 



Udruga hrvatskih rukometnih sudaca www.uhrs.hr 
 

Katalog pitanja IHF pravila rukometne igre Stranica 67 / 74 
 

3.1) d 3:1 

3.2) c 3:2 

3.3) d 3:2 

3.4) c 3:4 

4.1) c 4:1, 4:3 

4.2) a 4:1 

4.3) d, e 4:2 

4.4) a 4:1 

4.5) a 4:3 

4.6) c, d 4:3, 16.1b 

4.7) a, d 4:5, 13:3, 16:3a, Objašnjenje 7 

4.8) c, d 4:3, 13:3, 13:4 

4.9) b 4:11 

4.10) d, e 4:2, 16:3e 

4.11) d 4:4, 4:6, 16:3a 

4.12) d, e 4:2, 4:11 

4.13) a 4:1 

4.14) a, c 4:4, 4:5, 13:6, 16:3a 

4.15) b, d 4:5, 13:3, 16:3a 

4.16) b, d 4:5, 13:3, 16:3a 

4.17) a, c 4:5, 13:3, 16:3a 

4.18) b 4:1, 4:8 

4.19) c, e 4:5, 13:3, 16:3a 

4.20) b, d 4:1, 4:5, 13:3, 16:3a 

4.21) b 4:5, 13:2, 14:2, 16:3a 

4.22) a, c, e 4:6, 13:1a, 16:3a 

4.23) a, c 4:6, 13:1a, 16:3a 

4.24) c 4:6, 16:3a 

4.25) c, d 4:1, 4:5, 13:1, 16:3a 

4.26) a, e 4:10, 8:7, 16:1b 

4.27) a, d 4:5, 14:1a, 16:3a, Objašnjenje 7 

4.28) a 4:4 komentar 

4.29) c 4:2, 8:7, 16:3e 

4.30) a, b, f 4:11, 8:6b, 13:3, 16:6a, 16:8 

4.31) a, b, d 4:2, 13:1 

4.32) a 4:7, 4:8, 4:9 

4.33) a, d 4:6, 16:3d 

4.34) b, d, e, f 4:2, 4:3 

4.35) c 4:11 

4.36) d 4:2, 16:3e 

4.37) b, c 4:4, 4:11 

4.38) a, b, d 4:6, 16:3a 

4.39) b, c 4:6 

4.40) b, c, e, f 4:3, 9:1, 9:2 

4.41) b, d, e, f 4.11 – Objašnjenje 8 

4.42) b 4.11 – Objašnjenje 8 

4.43) b, c, d, g, i 2:8, 4:5, 4:11, 13:2, 14:1, Objašnjenje 8 
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4.44) c 4.11 -Objašnjenje 8 

4.45) b, c, d, f 2.8, 4.11, 8.4, 16.3c, Objašnjenje 8 

4.46) b, c, e, f 2.8, 4.11, 8.4, 16.3c, Objašnjenje 8 

4.47) b, c 4.11, 8-7, 16.1b, Objašnjenje 8 

4.48) a 4.11, Objašnjenje 8 

4.49) a, c 4.11, Objašnjenje 8 

4.50) c 4:11 third paragraph 

4.51) c 4.11, Objašnjenje 8 

4.52) b 4.11, Objašnjenje 8 

4.53) b 4.11, Objašnjenje 8 

4.54) b 4.11, Objašnjenje 8 

4.55) b 4.11, Objašnjenje 8 

4.56) b 4.11, Objašnjenje 8 

4.57) b, d, f 4:9, Regulations on protective equipment and accessories 

4.58) a, b 4:7, 4:9 

5.1) c 1:3, 5:6, 12:1, 12:2, 15:5b 

5.2) c 1:3, 5:3, 5:9, 6:2b, 13:1a 

5.3) c 5:6 

5.4) b 5:10, 13:1a 

5.5) b 5:10, 13:1a 

5.6) c 5:10, 13:1a 

5.7) a 5:10, 12:1 

5.8) d 5:3, 5:6, 15:7 

5.9) d 5:9, 6:1, 13:1a 

5.10) a 5:3 

5.11) b 5:3, 7:6, 13:6, 15:1 

5.12) c 5:9, 13:1a 

5.13) a 5:7, 5:8 

6.1) d 1:3, 6:5, 12:1 

6.2) b 6:5, 12:1 

6.3) a 6:5 

6.4) a 6:5 

6.5) d 6:7b, 13:1a 

6.6) c 6:7b, 13:1a 

6.7) c 6:7b, 13:1a 

6.8) a, d 6:2c, 8:7f, 14:1a, 16:1b 

6.9) b 6:2c, 14:1a, Objašnjenje 6.a 

6.10) c 5:3, 5:6, 6:7b 

6.11) c 5:3, 5:6, 6:7b 

6.12) b 6:2a, 12:1 

6.13) a, b 4:5, 6:5, 2. paragraph, 13:3, 16:3a 

6.14) a, b, c 6:2a, 12:1 

6.15) b 6:7b 

6.16) b, c, d 2:8a, 4:5, 6:4, 12:1, 13:3 

6.17) b 5:3, 6:7c 

6.18) b 6:5 

6.19) b, c 4:5, 6:5, 1. paragraph, 16:3a 
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6.20) b 13:1b 

6.21) a 6:1, 1:3 

6.22) b 6:2a 

7.1) b 7:10, 11:1 

7.2) a 7:1 

7.3) b 7:3a 

7.4) a 7:3d 

7.5) b 7:3 

7.6) b 7:3, 7:4, 7:7 

7.7) c 7:4b 

7.8) b 7:6 

7.9) b 7:7, 13:1a 

7.10) b 7:7, 13:1a 

7.11) c 7:7, 13:1a 

7.12) b 7:9, 11:1 

7.13) d 7:9, 15:2 

7.14) a 7:4, 8:1a 

7.15) c 7:10, 8:1c, 13:1a 

7.16) a 7:1 

7.17) b 7:10 

7.18) b 7:12 

7.19) b 7:1, 7:6 

7.20) b 7:8 

7.21) a 7:1, 7:3 komentar 

7.22) b 7:11, Objašnjenje 4 

7.23) a 7:11, 7:12, Objašnjenje 4.B.2 

7.24) a, b Objašnjenje 4.C 

7.25) b, c, d Objašnjenje 4 

7.26) d 7:11, 7:12, Objašnjenje 4.B.B1 

7.27) a, d, e Objašnjenje 4 

7.28) b, c, d, e 7:11, Objašnjenje 4 

7.29) c 7:11-12, Objašnjenje 4, Dodatak 3 Training support passive play 

7.30) b 7:11-12, Objašnjenje 4, Dodatak 3 Training support passive play 

7.31) c 7:11-12, Objašnjenje 4 

7.32) c 7:11-12, Objašnjenje 3, Dodatak 3 training support passive play 

7.33) b, c 7:11-12, Objašnjenje 3, Dodatak 3 training support passive play  

8.1) c, e 4:6, 8:10b, 14:1a, 16:6b  

8.2) a, d, e 4:3, 8:10b, 14:1a, 16:1b, 16:6a, 16:6b  

8.3) a, c 8:7a, 16:3e, 16:10  

8.4) a, c, f 4:5, 8:10a, 16:3a, 16:6d, 16:8, 16:9c  

8.5) d 4:6, 8:10b, 14:1a, 16:6b, 16:8  

8.6) c 8:1c  

8.7) b, e 8:2a, 14:1a  

8.8) b, c 8:5 komentar, 14:1a, 16:6a, Objašnjenje 6b  

8.9) a, b 8:3, 13:1b, 16:3b  

8.10) b, d 8:5, 14:1a, 16:6a  

8.11) a, c 8:3, 13:1b, 16:1a  
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8.12) b, e 8:4b, 14:1a, 16:3c  

8.13) a, b 8:5, 8:6, 16:6a  

8.14) a, c, e, f 2:8a, 8:10b, 14:1a, 16:6b  

8.15) b, e, f 8:10b, 14:1a, 16:6b  

8.16) b, c 8:10a, 8:10b, 16:6b  

8.17) c, d 8:10a, 16:6b, 16:8, 16:11b  

8.18) c, d 8:7a, 16:1b  

8.19) b, d 8:10a, 16:6b  

8.20) a 8:3, 16:3b  

8.21) a 4:6, 8:7e, 8:8b, 8:9, 16:6b  

8.22) b, d 8:5, 13:1b, 16:6a, Objašnjenje 6  

8.23) b, e 8:10, 16:6b  

8.24) d 8:10a, 16:8  

8.25) d 8:6b, 16:6a  

8.26) c 8:10a, 16:6b, 16:11b, 17:10  

8.27) d 8:10a, 16:6a, 16:11b, 17:10  

8.28) a, c 8:5, 13:1b, 16:6a  

8.29) b, c, d, e 8:5, 8:9a, 8:9d, 16:6a, b  

8.30) a, b, d 2:8a, 4:11, 8:6a, 16:6a, 17:2, 17:10  

8.31) a, b, d 8:3, 8:7c, 8:8b, 14:10, 16:1b, 16:3c  

8.32) c, d, e 8:7  

8.33) a, b, d 8:5, 8:6, 8:9f  

8.34) b, d 8:10c, 10:3, 15:2, 16:6b  

8.35) a, c, e, f 2:8a, 8:7a, 16:3d  

8.36) c, f 8:5 komentar, 14:1a, 16:6a  

8.37) d, f 8:10, 16:6b  

8.38) c, d 2:8, 8:7a, 8:10a, 16:6b, 16:8, Substitution area regulations 5  

8.39) b, d, e 8:7c, 12:2, 15:4, 15:9, 16:1b, 16:3d 

8.40) a, c 6:5, 8:2, 8:3, 12:1 

8.41) c 8:8a, 16:3f 

8.42) c 8:9, 16:6b 

8.43) a, b, d 2:8, 8:4b, 9:1, 10:2, 16:3c 

8.44) c, e 8:5 komentar, 14:1a, 16:6a, Objašnjenje 6c 

8.45) a, b, e, f 8:9a, 8:9d, 8:10a 

8.46) c, e 8:5 Komentar 2nd paragraph, 14:1, 14:2, Guidelines 

8.47) c 4:1, 8:1, 8:2, 14:1a,Objašnjenje 6c 

8.48) c, d, e 2:8, 4:1, 8:4b, 14:1a, 16:3c, Objašnjenje 6c 

8.49) b 4:1, 8:2, 13:1b 

8.50) a, b, e 2:8, 4:1, 4:4-6, 12:1 (II) 

8.51) c, d 4:1, 8:7, 14:1a, 16:1b, 16:3d 

8.52) a, c 2:8, 4:1, 12:1, 12:2 

8.53) a, c 4:1, 4:4-5, 13:1b 

8.54) a, d 4:1, 4:4-5, 14:1 

8.55) a, d 4:1 

8.56) b, d, 8:4b, 13:1b, 16:3c 

8.57) c, e, 2:4, 8:5a, 8:10d, 16:6a 

8.58) a, d, e 2:8, 8:5a, 13:1b, 16:6a 

8.59) a, c, e 2:8, 8:10c 

8.60) a, c 2:8, 8:7, 15:7, 15:9, 16:3d 
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8.61) b, d 2:8, 8:10c 

8.62) b, d, f 2:8, 8:10c 

9.1) b, d 7:8, 9:1, 13:2, 16:1b 

9.2) b 7:8, 9:1, 13:2 

9.3) d 6:3b, 9:1, 13:2 

9.4) c 6:4, 9:1, 12:1 

9.5) c 9:1, 14:2 

9.6) b, d 9.1, komentar 

9.7) c, e 9.1, komentar 

9.8) b, c 4:6, 9:1, 9:2, 16:3a 

9.9) a 9:1, 15:2 

9.10) a, c 8:7e, 9:1, 16:1b 

10.1) a 10:1 

10.2) b 10:1 

10.3) c 10:3 

10.4) a 10:3, 15:1, 15:6 

10.5) c 9:1, 10:4, 15:2 

10.6) b, d, e 10:3, 15:2, 15:3, 15:4 

10.7) b 10:3, 15:7 

11.1) d 11:4, 15:1, 15:5 

11.2) a 11:4, 15:2 

11.3) a 11:4, 15:1, 15:5 

11.4) b 11:1 

11.5) b, c 11:5, 13:8, 15:4 

11.6) a 11:1 

12.1) c 1:3, 12:2 

12.2) b, c 1:3, 12:1, 14:9 

12.3) c 12:1 

12.4) d 12:2, 15:5b 

12.5) b 12:2 

12.6) b 12:2 

12.7) a 12:1 – Hand signals 

12.8) a 12:2 

12.9) c, d 12:2 

12.10) a 12:2 

12.11) d 9:1, 12:2, 15:2 

13.1) a, b, e 8:8b, 13:5, 15:5b, 16:3f 

13.2) b, c, d 2:8a, 8:3, 13:2, 16:3b 

13.3) b, d 8:8b, 13:5, 13:6 Komentar, 16:3f 

13.4) a, d 8:8b, 13:5, 16:3f 

13.5) a 8:7a, 13:1a, 13:6, 16:1b 

13.6) a 13:4a 

13.7) c, d 4:11, 13:4b, Objašnjenje 2 and 8) 

13.8) c 8:8b, 13:5, 13:6 komentar, 16:3f 
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13.9) b, c 4:5, 13:3, 16:3a 

13.10) b, c, d 7:11, 13:6, 13:6 komentar 

13.11) b, d 13:4a 

13.12) a, c 8:7, 13:6, Substitution Area Regulations 5+6 

13.13) b 13:7, 15:1, 15:5b 

14.1) b 2:8a, 8:10a, 14:1c, 16:6b 

14.2) c 14:1a, 15:2 

14.3) c 14:6 

14.4) b, d 8:3c, 14:1a, 16:1a 

14.5) c 13:1a, 14:7, 15:7 

14.6) c 14:8 

14.7) d 14:10, 16:1b 

14.8) a 6:2c, 14:1a, Objašnjenje 6 

14.9) b 13:1a, 14:7, 15:7 

14.10) b, c 8:7f, 14:1a, 16:1b, Objašnjenje 6a 

14.11) c, d 8:2c, 14:1a, Objašnjenje 6a 

14.12) b, e 14:1c 

14.13) b, c 2:3, 14:1b, Objašnjenje 6a 

14.14) a 14:3, 14:5, 14:8, 14:9 

14.15) a, c 6:2c, 8:7f, 14:1a, 16:3a 

14.16) b, d, e 14:1c, Objašnjenje 2a 

14.17) c 6:4, 12:1, 13:2, 14:7 

14.18) a 13:2, 14:4, 15:2 

14.19) a, b 8:5, 13:1b, Objašnjenje 6 

15.1) a 12:2, 15:2 

15.2) c 5:2, 12:2, 15:5b 

15.3) b, d 13:1a, 13:7, 15:7 

15.4) c, d 12:1, 12:2, 15:5, 15:9, 16:1a 

15.5) b 15:2 

15.6) b 12:1, 12:2, 15:2 

15.7) b 9:1, 15:2 

15.8) c 7:9, 13:1a, 15:2 

15.9) a 15:2 

15.10) a 15:5b, 15:9, 16:1a, 16:3b 

15.11) a 13:7, 15:5b, 15:7 

15.12) c 15:2 

15.13) c 8:7c, 15:4, 15:9, 16:3d, 16:5, 16:6d 

15.14) d 13:7, 15:7 

15.15) a, b 13:3, 15:1, 15:7 

15.16) c 12:2, 13:1a, 15:2 

15.17) a 15:1, 15:2 

15.18) d 6:4, 12:1, 12:2, 15:2 

15.19) c 15:2, 15:7 

15.20) e 2:3, 2:4, 15:5a 

15.21) b, c 13:7, 15:1, 15:5, 15:6, 15:7, 2. paragraph 

15.22) a 12:2, 15:2 

15.23) a 15:2, 15:7, 15:8 
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15.24) c 15:5b, 15:7 

15.25) a 13:2, 15:7, 2. paragraph 

16.1) c 16:9 

16.2) c 8:10a, 16:6b, 16:9c 

16.3) b 16:1 Komentar 

16.4) c 16:5 

16.5) a 16:4 

16.6) a, b 4:5, 8:10a, 16:3a, 16:6B, 16:6d, 16:9b 

16.7) a, d 8:10a, 16:6b 16:9c 

16.8) d, e 8:10a, 16:6b, 16:9c 

16.9) a, b, d 4:2, 8:9, 16:1b, 16:6b, 16:9c 

16.10) c 16:11b 

16.11) a 8:6, 16:6a, 16:10, 17:10 

16.12) c, d 8:10a, 16:6b, 16:10, 17:10 

16.13) b 8:9, 16:10, 16:6b 

16.14) c 16:11c 

16.15) a, b 8:10a, 16:6, 16:10 

16.16) b 16:9b 

16.17) b, d 16:3d, 16:5, 16:10 

16.18) c, e, f 4:11, 16:3e, 16:3 komentar, Objašnjenje 8c 

16.19) e 8:6b, 16:9d 

16.20) b 8:7a, 16:3d, 16:9a 

16.21) a, b, c, d, e 16:9 

16.22) b, e 8:10a, 16:3a, 16:6d, 16:9d 

17.1) c, d 2:8d, 17:7 

17.2) f 2:3, 17:9 

17.3) b, d 17:6 

17.4) b 17:9 

17.5) e 8:5, 8:10a-8:10d, 16:6, 17:10 

17.6) c 4:2, 17:11 

17.7) d 17:9 

17.8) d 17:1 

17.9) c, d 17:7 

18.1) b, d, e 18:1, 18:2 

18.2) c, e Objašnjenje 7 

18.3) c, e 18:1, Objašnjenje 7Ba 

18.4) b, d 8:10a, 13:6, 16:6b, Objašnjenje 7.B.b, Substitution Area Regulations 5 

18.5) a, d 13:4a, Objašnjenje 7.B.a 

18.6) b, d Objašnjenje 7B, substitution area regulations 5 

18.7) b Objašnjenje 7.Ba 

18.8) a Objašnjenje 7.Bb 

SAR1) d Substitution Area Regulations 1 

SAR2) b, e 8:7a, 16:3e, Substitution Area Regulations 5+6 
 

 



Udruga hrvatskih rukometnih sudaca www.uhrs.hr 
 

Katalog pitanja IHF pravila rukometne igre Stranica 74 / 74 
 

BiIješke 

 


