Test teoretyczny nr 2 sezon 2016/2017
Pyt. 1: A1 otrzymuje piłkę do wprowadzenia w pobliżu linii środkowej na swoim polu ataku i jest uprawniony do
podania piłki tylko na swoje pole ataku. Po tym, jak piłka została oddana do jego dyspozycji, A1 wykonuje jeden
normalny krok wzdłuż linii bocznej, przez co sprytnie zmienia swoją pozycję względem pola ataku i pola obrony i
podaje piłkę do A3 znajdującego się na polu obrony. Akcja nielegalna.
Tak
Pyt. 2: Czy asystent trenera, który opuścił strefę ławki i wkroczył na boisko w sytuacji bójki powinien być
zdyskwalifikowany, nawet jeżeli starał się pomóc sędziom w przywróceniu porządku?
Nie
Pyt. 3: Czy po zakończeniu procedury korekty pomyłki możliwej do naprawienia może tak się zdarzyć, że o tym,
która drużyna wznowi grę zadecyduje strzałka naprzemiennego posiadania piłki?
Tak
Pyt. 4: A1 jest faulowany przez B1 i zostają mu przyznane 2 rzuty wolne. Po wykonaniu pierwszego rzutu wolnego,
sędziowie stwierdzają, że A1 krwawi i zarządzają jego zmianę. W jego miejsce wchodzi A6, który ma wykonać
drugi rzut wolny. Czy w tym momencie drużyna B może dokonać zmiany dwóch zawodników?
Nie
Pyt. 5: A1 wprowadzający piłkę spoza boiska na polu ataku, podaje piłkę do partnera A2, który wybija się z pola
ataku i będąc w powietrzu łapie piłkę, po czym opada okrakiem nad linią środkową. Czy A2 spowodował
nielegalny powrót piłki na pole obrony?
Tak
Pyt. 6: Czy zawodnik może popełnić błąd 3 sekund pozostając w obszarze ograniczonym drużyny przeciwnej dłużej
niż trzy kolejne sekundy, podczas gdy jego drużyna posiada żywą piłkę do wprowadzenia do gry spoza boiska na
swoim polu ataku?
Nie
Pyt. 7: A1 wykonuje rzut do kosza z gry, gdy zegar czasu akcji wskazuje dwadzieścia (20) sekund. Następnie, piłka
odbija się od obręczy i A2 wchodzi w jej posiadanie. Czy zegar czasu akcji należy ustawić na czternaście (14)
sekund, niezależnie od tego czy A2 wchodzi w posiadanie piłki na polu ataku, czy na polu obrony?
Tak
Pyt. 8: Czy jeżeli zawodnik, który został zdyskwalifikowany, nie został zmieniony w czasie około 30 sekund i w
opinii sędziego następuje opóźnianie gry, to trenera winnej drużyny należy ukarać faulem technicznym, nawet jeżeli
ta drużyna posiada do wykorzystania przerwę na żądanie?
Nie
Pyt. 9: Czy to prawda, że na meczach LZKosz oraz strefy lubelsko-podkarpackiej w przypadku nieobecności na
meczu opieki medycznej mecz nie może się rozpocząć?
Tak
Pyt.10: W ostatniej minucie meczu, A1 – podczas wprowadzania piłki spoza boiska – ma ją w rękach lub jest ona w
jego dyspozycji, kiedy A2 powoduje kontakt z B2 i zostaje odgwizdany faul A2. Czy automatycznie należy
odgwizdać faul niesportowy A2?
Nie

