Intrebari pentru Observatori 2018
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Care sunt conditiile pentru ca o actiune sa fie considerata blocaj?
Care este scopul jocului de volei?
Care sunt cele 4 caracteristici ale suprafetei de joc?
Care sunt liniile terenului de joc?
Ce schimbari de echipament poate autoriza Arbitrul 1?
Când mingea este „moarta” căpitanul în joc este singurul autorizat să se adreseze arbitrilor
pentru a cere autorizarea:
a)
b)
c)
Ce este o faza de joc?
In functie de ce sunt determinate pozitiile jucatorilor?
O echipă comite o greşeală de poziţie dacă:
a) un jucător nu ocupă poziţia sa corectă în momentul când mingea este lovită de jucătorul la
serviciu;
b) jucătorul a fost înlocuit neregulamentar;
c) jucatorul serveste neregulamentar.
Mentionati cele doua conditii ca mingea sa fie considerata in joc:
Mentionati cazurile de minge afara:
a)
b)
c)
d)
e)
Dupa un atac un jucator se dezechilibreaza si va atinge fileul in timpul actiunii sale. Un
coechipier il sprijina, ajutandu-l sa nu atinga fileul. Este o greseala? Este „lovitura ajutata”
in contextul definitiei din Regulamentul jocului de volei?
a) Da, este o greseala fiind o lovitura ajutata;
b) Nu, nu este o greseala;
c) Nu, nu este greseala atacantului ci a celui care il sprijina.
Dupa un atac un jucator se dezechilibreaza si va atinge fileul in timpul actiunii sale. Un
adversar il sprijina, ajutandu-l sa nu atinga fileul. Este o greseala?
a) Da, este o greseala pentru ca nu este permisă pătrunderea în spaţiul de joc advers pe sub
fileu daca aceasta influenţeaza jocul adversarului;
b) Nu, nu este o greseala pentru ca este permisă pătrunderea în spaţiul de joc advers pe sub
fileu, cu condiţia ca aceasta să nu influenţeze jocul adversarului
Care sunt greselile in jocul cu mingea?
a)
b)
c)
d)

15. Un jucator in atac atinge cu stanga mana jucatorului de la blocaj si apoi ataca cu dreapta.
Este o greseala? Justificati.
16. Primul serviciu al setului unu se determina prin tragere la sorti. Cum se determina cine va
servi la urmatoarea faza de joc?
17. Mentionati conditiile pentru autorizarea serviciului:
a)
b)
c)
18. In ce moment incepe contorizarea celor 8 secunde pana la efectuarea serviciului?
19. Cand un jucator nu executa serviciul corect?
a)
b)
c)
d)
20. Ce penalizam prima: greseala de pozitie la primire sau serviciul care nu este executat
corect?
a) Greseala de pozitie;
b) Serviciul incorect executat;
c) Dubla greseala.
21. Mentionati un caz in care chiar daca serviciul, corect executat, este trimis in afara terenului
totusi echipa sa castiga punctul:
22. Care este greseala pe care trebuie sa o fluiere arbitrul daca mingea din serviciu trece peste
un paravan colectiv evident si in acelasi timp jucatorii echipei la primire comit o greseala
de pozitie?
a) Greseala este paravanul efectuat de echipa care serveste;
b) Greseala de pozitie a echipei la primire este cea care trebuie sanctionata;
c) Dubla greseala.
23. Ce lovituri nu sunt considerate lovituri de atac?
24. Mentionati un caz in care chiar daca mingea se afla in zona de atac proprie si in totalitate
mai sus de marginea superioara a fileului aceasta nu se permite a fi atacata efectiv.
25. Mentionati greselile loviturii de atac:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
26. Mentionati cazurile cand atacul efectiv asupra serviciului advers este permis:
a)
b)
27. Cand este sanctionata tentativa de blocaj?
28. Cand nu sanctionam actiunea unui jucator din linia a IIa, care nu este Libero, aflat in
apropierea fileului care intentioneaza sa intercepteze mingea de la adversar si are o parte a
corpului mai sus decat marginea superioara a fileului?
29. Care sunt cazurile in care sanctionam un blocaj colectiv efectiv?

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

a)
b)
c)
d)
e)
Un jucator al liniei I aflat in apropierea fileului sare, intercepteaza mingea din serviciul
advers, aflata in totalitate mai sus decat marginea superioara a fileului, o atinge dar
mingea din mainile sale nu dapaseste planul vertical al fileului oprindu-se in acesta dupa
care este preluata de un coechipier. Se permite continuarea jocului? De ce?
Un jucator aflat in apropierea fileului ataca in burta fileului o minge, aflata in totalitate mai
sus decat marginea superioara a acestuia, provenita din serviciul advers. Un coechipier o
preia si faza continua. Se permite continuarea jocului? De ce?
O minge provenita din serviciul advers, aflata in totalitate mai sus decat marginea
superioara a fileului, este atinsa de un jucator aflat in apropierea acestuia. Mingea nu
depaseste planul vertical al fileului si este preluata de acelasi jucator. Se permite
continuarea jocului? De ce?
Mentionati greseli ale blocajului.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Cand incepe si cand se termina o intrerupere de joc?
Mentionati intreruperile de joc regulamentare.
Este corecta succesiunea urmatoarelor intreruperi de joc reulamentare: TO echipa A, TO
echipa B, TO echipa B, inlocuire echipa A, TO echipa A, inlocuire echipa B?
a) Da;
b) Nu;
c) Niciodata.
Ii este permis unei echipe sa nu iasa din teren pe durata unui Timp de Odihna?
a) Da;
b) Nu;
c) Depinde de setul in care se solicita Timpul de Odihna.
Capitanul in joc solicita o inlocuire si imediat dupa aceea antrenorul solicita un Time Out.
Care dintre cele doua cereri este autorizata?
a) Inlocuirea;
b) Inlocuirea dupa care TO;
c) TO;
d) TO si inlocuirea in acelasi timp;
e) TO dupa care inlocuirea.
Un jucator care nu a fost in formatia initiala a setului poate intra regulamentar de doua ori
in teren in acest set? Exemplificati.

40. Un jucator de rezerva poate intra regulamentar, pe parcursul aceluiasi set, si in locul
jucatorului cu numarul 7 si in locul jucatorului cu numarul 2 din formatia initiala?
Exemplificati.
41. Se poate solicita o inlocuire de jucatori daca antrenorul este eliminat?
a) Da.
b) Nu.
c) Se poate solicita doar Timp de Odihna.
42. In caz de eliminare a antrenorului unei echipe de divizia A1 poate antrenorul secund sa
preia atributiile acestuia dupa solicitarea capitanului catre Arbitrul 1?
a) Da;
b) Nu;
c) Da, dar doar daca are licenta pentru divizia A1.
43. Dupa ce o echipa a fost sanctionata cu avertisment pentru intarziere la inceputul setului
comite la mijlocul lui prima cerere nefondata care nu intarzie sau influenteaza jocul. Cum
se sanctioneaza aceasta greseala?
a) Penalizare pentru intarziere;
b) Avertisment pentru intarziere;
c) Nu se sanctioneaza ci doar se trece in foaia de arbitraj.
44. Care este numarul maxim de minute de recuperare care poate fi acordat regulamentar de
arbitrul doi unei echipa care este formata din 6 jucatori?
a) 3 minute;
b) 6 minute;
c) 18 minute.
45. „Intervalul” in acceptiunea Regulamentului jocului de volei inseamna:
a) Timpul in care un joc este oprit intre seturi;
b) Timpul in care un joc este oprit intre doua faze de joc;
c) Timpul in care se efectueaza o inlocuire regulamentara.
46. Alegeti, va rugam, procedura regulamentara pentru acordarea celor 3 minute de
recuperare ca urmare a unei accidentari:
a) se opreste jocul, se permite intrarea medicului, se acorda 3 minute pentru recuperare,
daca nu se reface in cele 3 minute se permite inlocuire regulamentara, daca nu mai
exista inlocuire regulamentara se permite inlocuirea exceptionala;
b) se opreste jocul, se permite intrarea medicului, se acorda un timp suficient medicului
pentru constatarea gravitatii accidentarii, daca nu se reface intr-un timp rezonabil se
permite inlocuire regulamentara, daca nu mai exista inlocuire regulamentara se permite
inlocuirea exceptionala, daca nu este posibila nici inlocuirea exceptionala atunci se
acorda 3 minute pentru recuperare;
c) se opreste jocul, se permite intrarea medicului, se acorda un timp suficient medicului
pentru constatarea gravitatii accidentarii, daca nu se reface intr-un timp rezonabil se
permite inlocuire regulamentara, daca nu mai exista inlocuire regulamentara se acorda 3
minute pentru recuperare, daca nu se reface in cele 3 minute se permite inlocuire
exceptionala.
47. Mentionati inlocuiri neregulamentare:
a)
b)
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c)
Mentionati 5 tipuri de intarzieri ale jocului care trebuie sanctionate de Arbitrul 1:
a)
b)
c)
d)
e)
Mentionati cand are voie o echipa sa aiba in componenta 2 Libero.
Ce nu i se permite Libero-ului?
a)
b)
c)
Un Libero aflat in zona de atac, trimite cu doua maini de sus mingea, care in momentul
contactului este mai jos decat marginea superioara a fileului, prin spatiul de trecere catre
terenul advers. A procedat corect Arbitrul 1 lasand faza sa continue cu preluarea
adversarilor?
a) Da.
b) Nu.
c) Niciodata.
Care este diferenta intre schimbarea Libero-ului si redesemnarea acestuia?
Libero-ul intra in teren in locul jucatorului cu numarul 7. In ce conditii poate intra
regulamentar un alt jucator decat numarul 7 in locul Libero-ului?
Care sunt conditiile ca un echipament al Libero-ului sa fie regulamentar?
In setul 1 singurul Libero al echipei este eliminat. Antrenorul solicita redesemnarea unui alt
Libero. Cu cati Libero va juca echipa in setul 2?
a) Numai cu unul;
b) Cu doi pentru ca cel eliminat poate reintra in joc;
c) Cu primul pentru ca dupa eliminare poate sa reintre in joc iar cel redesemnat redevine
jucator normal.
Dupa un cartonas rosu acordat pentru conduita nesportiva se poate acorda un cartonas
galben pentru intarziere?
a) Da;
b) Nu;
c) Niciodata.
Un Libero care se afla in teren poate fi declarat de catre antrenor inapt de joc?
a) Da;
b) Nu;
c) Totdeauna.
O echipa are un Libero in teren si unul pe banca pentru rezerve. Pe care dintre cei doi are
voie antrenorul sa-l redesemneze?
a) Pe cel de pe banca pentru rezerve;
b) Pe cel din teren;
c) Pe nici unul.
Este datoria arbitrului să prevină echipele să se apropie de nivelul de sancţionabilitate.
Care sunt cele doua etape prin care poate face acest lucru?

60. Care sunt cele trei conduite incorecte care duc la sanctiuni?
61. Ce consecinte are acordarea unui cartonas rosu dupa terminarea jocului?
a) Se inscrie in foaia de arbitraj si se acorda inca un punct echipei adverse;
b) Se inscrie in foaia de arbitraj si in urmatorul meci echipa adversa primeste un punct;
c) Se inscrie in foaia de arbitraj.
62. Dacă greşeala este fluierată de către cel de-al doilea arbitru atunci primul arbitru:
a) Arata natura greselii, jucatorul care a comis greseala si echipa care va servi;
b) Arata doar echipa care va servi si nu va arata nici natura greselii si nici jucatorul care
comis greseala;
c) Arata doar echipa care va servi si natura greselii.
63. Daca Arbitrul 1 fluiera, desi nu a fost, greseala „PATRU LOVITURI” atunci Observatorul:
a) Trebuie sa depuncteze in Raportul de observare atat Arbitrul 1 pentru ca a gresit cat si
Arbitrul 2 pentru ca nu l-a ajutat pe primul;
b) Nu va mentiona nimic in Raportul de observare daca greseala arbitrului a fost singulara
pe parcursul meciului;
c) Va inregistra in Raportul de observare greseala Arbitrului 1si il va depuncta doar pe
acesta.
64. La mijlocul setului 5 o minge cade pe tusa laterala de pe partea Arbitrului 2. Asistentul de
linie responsabil arata minge afara iar Arbitrul 2 nu semnalizeaza nimic. Arbitrul 1
corecteaza si arata minge in teren. A fost singura greseala a Asistentului de linie in acel
meci. Observatorul :
a) Va inscrie greseala in Raportul de observare;
b) Va depuncta in Raportul de observare Arbitrul 2 pentru ca nu a semnalizat nimic;
c) Va acorda Asistentului de linie calificativul „Bine”.
65. Un jucator al liniei a IIa isi face elanul din zona de atac si ataca efectiv o minge aflata mai
jos decat marginea superioara a fileului. Arbitrul 1 fluiera considerand ca jucatorul a
realizat un atac neregulamentar. In Raportul de observare:
a) Va fi inregistrata greseala Arbitrului 1;
b) Nu va fi inregistrat nimic fiind singura greseala din meci a arbitrului;
c) Nu va fi inregistrat nimic pentru ca arbitrul a procedat corect;
d) Va fi depunctat Arbitrul 1 pentru ca a oprit nejustificat faza de joc;
e) Va fi depunctat Arbitrul 2 pentru ca nu a semnalizat nimic desi avea intre responsabilitati
si aceasta actiune a jucatorilor din linia a IIa;
f) Vor fi depunctati atat Arbitrul 1 cat si Arbitrul 2.
66. Un jucator ataca o minge care ajunge afara. Mingea nu atinge blocajul advers. Asistentul de
linie semnalizeaza minge atinsa. Arbitrul 1 fluiera si semnalizeaza minge atinsa de blocaj. In
Raportul de observare:
a) Va fi inregistrata greseala Arbitrului 1;
b) Nu va fi inregistrat nimic fiind singura greseala din meci a arbitrului;
c) Chiar daca este singura lui greseala in meci Arbitrul 1 va fi depunctat;
d) Va fi depunctat si Arbitrul 2 pentru ca nu a semnalizat nimic desi avea intre
responsabilitati si aceasta actiune.
67. Arbitrul 1 acorda unui jucator accidentat 3 minute pentru recuperare.
a) Observatorul va inregistra greseala Arbitrului 1 in Raportul de observare;
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b) Observatorul nu va inregistra nimic in Raportul de observare pentru ca nu este nici o
greseala;
c) Oservatorul va mentiona in Raportul de observare setul si scorul la care s-a accidentat
jucatorul.
Arbitrul 1 nu ajunge la sala in timp util pentru a efectua tragerea la sorti. Aceasta este
realizata de Arbitrul 2. Inainte de inceperea meciului Abitrul 1 intra in sala pregatit sa
arbitreze si vrea sa participe la prezentarea echipelor.
a) Observatorul atrage atentia arbitrilor ca se incalca Regulamentul si le explica procedura
corecta. Decizia respectarii Regulamentului ramane la latitudinea arbitrilor. Observatorul
va inregistra in Raportul de observare incidentul si modul de rezolvare a acestuia;
b) Fiind un meci foarte greu si considerand ca Arbitrul 2 nu este destul de competent sa
conduca jocul ca Arbitru 1, nu va interveni in nici un fel inregistrand doar la sfarsitul
meciului incidentul in Raportul de observare;
c) Fiind o problema in care numai arbitrii pot decide Observatorul doar consemneaza
evenimentul.
Dupa fluierul Arbitrului 1 pentru autorizarea serviciului un jucator de rezerva se ridica de
pe banca si se deplaseaza sa ia o placuta pentru inlocuire. Arbitrul 2 ii face un semn evident
ca nu mai este permisa o inlocuire. Jucatorul se reasaza pe banca pentru rezerve. Trebuie
inregistrata o „Cerere nefondata”?
a) Da, pentru ca este o solicitare de inlocuire dupa fluierul Arbitrului 1 pentru autorizarea
serviciului;
b) Nu, pentru ca jucatorul neintrand in zona pentru inlocuire nu indeplineste conditia ca
solicitarea sa fie efectiva;
c) Da, pentru ca este o solicitare de inlocuire a unui membru neautorizat al echipei.
Ce reprezinta Raportul de observare?
a) Un instrument prin care Observatorii pun presiune pe arbitri ca sa nu greseasca;
b) Un instrument prin care Observatorii ajuta Colegiul Central al Arbitrilor sa afle ce
deficiente au arbitrii in intelegerea aplicarii Regulamentului jocului de volei;
c) Un ajutor pentru arbitri in dezvoltarea lor ulterioara si cresterea nivelului de intelegere a
Regulamentului;
d) Un ajutor oferit Federatiei Romane de Volei in dezideratul ei de a asigura arbitraje
uniforme pe tot parcursul campionatului;
e) O unealta pentru pedepsirea arbitrilor cu prea multa personalitate sau care nu sunt de
acord cu remarcile observatorilor.
Arbitrul 2 fluiera gresit atingerea fileului de catre un jucator.
a) Va fi inregistrata greseala arbitrului 2 in Raportul de observare;
b) Nu va fi inregistrat nimic fiind singura greseala din meci a arbitrului;
c) Va fi depunctat Arbitrul 2 pentru ca a oprit nejustificat faza de joc;
d) Vor fi depunctati atat Arbitrul 1 cat si Arbitrul 2.
La cate greseli trebuie totdeauna depunctat un Arbitru?
a) Totdeauna chiar de la prima greseala;
b) Neaparat dupa trei greseli;
c) Totdeauna cand insumeaza cinci greseli;
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d) In depunctarea unui abitru nu numarul de greseli este important ci faptul ca observatorul
constata ca acesta nu aplica corect o regula sau greselile sunt numai de partea unei
echipe sau nu are uniformitate in aprecieri;
e) Numai dupa sapte greseli.
Ce reprezinta Rapoartele de observare A, B, C?
Care este menirea Observatorului in contextul unui joc de volei?
De cateva ori pe parcursul unui meci foarte disputat, de cinci seturi, Arbitrul 1 nu observa si
nu fluiera mingi care ating terenul de joc. Arbitrul 2 semnalizeaza discret de fiecare data
atingerea terenului de joc dar nu este observat de Arbitrul 1. Observatorul:
a) Inregistreaza in Raportul de observare greseli atat la Arbitrul 1 cat si la Arbitrul 2;
b) Inregistreaza in Raportul de observare greseli numai la Arbitrul 1 pentru ca Abitrul 2 si-a
facut datoria semnalizand;
c) Ii depuncteaza pe ambii arbitri.
De cateva ori pe parcursul unui meci foarte disputat, de cinci seturi, Arbitrul 1 nu observa si
nu fluiera tentativa de blocaj a Libero-ului. Arbitrul 2 semnalizeaza evident pentru toata
lumea fiecare tentativa dar nu este luat in considerare de Arbitrul 1. Observatorul:
a) Inregistreaza in Raportul de observare greseli atat la Arbitrul 1 cat si la Arbitrul 2.
b) Inregistreaza in Raportul de observare greseli numai la Arbitrul 1 pentru ca Abitrul 2 si-a
facut datoria semnalizand.
c) Ii depuncteaza pe ambii arbitri.
Daca, din public, persoane turbulente izolate impiedică arbitrajul sau buna desfasurare a
jocului, primul arbitru va proceda astfel:
a) solicita, prin capitanul de echipa, evacuarea acestora; in cazul in care acestia refuza sa
paraseasca sala va intrerupe jocul timp de 1 ora, timp in care va cere sa fie evacuati toti
spectatorii; daca dupa expirarea timpului nu s-au respectat aceste conditii arbitrul va
declara meciul pierdut de echipa gazda cu scorul de 0:3 (0:75);
b) solicita directorului de concurs evacuarea acestora; daca persoanele refuza, primul
arbitru impreuna cu observatorul, prin intermediul căpitanului de echipa, acorda 15
minute pentru evacuarea lor. Daca dupa expirarea acestui timp nu pot fi convinsi sa
paraseasca sala, va declara meciul pierdut de echipa gazda cu scorul de 0:3 (0:75);
c) solicita antrenorului echipei sa ia masuri pentru linistirea sau evacuarea acestora;
intrerupe jocul pana cand se restabilesc conditiile necesare pentru buna desfăsurare a
jocului, cronometrand acest timp, pentru a stabili in care din situatiile de întrerupere
prelungită a jocului se va încadra (mai mica sau mai mare de 4 ore) si va actiona conform
cu prevederile regulii respective.
In cazul unei echipe care devine incompleta pentru restul meciului:
a) echipa pierde primele 4 seturi cu 0-25 si pe cel de-al cincilea cu 0-15;
b) se pastreaza rezultatul de pina atunci si se atribuie celeilalte echipe punctele si seturile
necesare castigarii meciului;
c) se rejoaca meciul.
O echipa a efectuat cele 6 inlocuiri regulamentare intr-un set. Jucatorul Libero se afla in
teren in locul jucatorului cu nr. 8. Datorita unei atitudini injurioase, jucatorul Libero este
santionat cu “Eliminare”. Cum trebuie sa procedeze arbitrii?
Cand isi poate anunta un observator indisponibilitatea catre C.C.O.?
a) cu cel putin 4 zile inainte de desfasurarea jocului;
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b) cu cel putin 3 zile inainte de desfasurarea jocului;
c) cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea jocului, numai in cazuri exceptionale
(probleme profesionale neprevazute, boala).
Daca unul dintre numerele de pe fisa de pozitie nu exista pe foaia de arbitraj:
a) se scrie o alta fisa de pozitie in care numai numarul gresit se inlocuieste, celelalte
ramanand neschimbate atat ca pozitie cat si compozitie;
b) se sterge acel numar pe fisa de pozitie, se trece numarul corect si se semneaza de primul
arbitru;
c) se modifica foaia de arbitraj, daca se constata ca greseala se datoreaza unei inregistrari
defectoase a scorerului si, la “Observatii”, se trece motivul modificarii.
Un observator va fi suspendat 2 (doua) etape daca:
a) nu se prezinta la locul de desfasurare a jocului, cu mai mult de 60 minute inainte de ora
oficiala de incepere a jocului;
b) relateaza denaturat desfasurarea jocului sau evenimentele petrecute la joc;
c) nu se prezinta la jocul la care a fost programat.
O echipa a inregistrat doi jucatori Libero pe foaia de arbitraj. In timpul celui de-al doilea
set, unul dintre jucatorii Libero este declarat inapt de catre antrenorul sau. In ce moment al
jocului are dreptul antrenorul sa redesemneze un nou jucator Libero ?
a) imediat ce l-a declarat inapt pe Libero-ul initial;
b) nu va fi permisa o redesemnare pana cand si cel de-al doilea Libero devine sau este
declarat inapt de joc;
c) poate redesemna un nou Libero dupa ce se disputa cel putin o faza de joc finalizata.
Dati exemplu de un caz in care jucatorul nu atinge mingea, desi se afla in actiunea de jucare
a mingii, iar atingerea fileului de catre el trebuie sa fie sanctionata.
Ce obligatii are Observatorul daca jocul este monitorizat de catre ofiteri ai comisiei
antidoping ?
a) de a-i legitima pe ofiterii antidoping;
b) de a le pune la dispozitia ofiterilor antidoping listele cu jucatorii celor doua echipe;
c) de a participa la tragerea la sorti a jucatorilor ce urmeaza a fi testati la sfarsitul jocului;
d) de a pastra pana la sfarsitul jocului plicul sigilat in care se afla biletele cu numele
jucatorilor ce urmeaza a fi testati antidoping.
Un jucator, care nu mai poate fi inlocuit regulamentar, este sanctionat cu “Eliminare” in
timpul celui de-al doilea set. Care este procedura ce trebuie aplicata de catre arbitri?
In timpul unui meci, Observatorul ia atitudine asupra unei probleme de regulament
indicand arbitrilor o solutie care nu este conforma cu Regulamentul si sustine ca isi asuma
raspunderea asupra aplicarii acesteia. Care trebuie sa fie atitudinea arbitrilor?
Care din situatiile enumerate sunt greseli ale blocajului ?
a) blocajul efectuat in spatiul de joc advers atinge mingea in momentul loviturii de atac a
adversarului;
b) participarea la o tentativa de blocaj a jucatorului LIBERO;
c) participarea la un blocaj efectiv a unui jucator component al liniei a doua;
d) blocaj efectuat prin afara spatiului de trecere in propriul spatiu de joc;
e) blocarea serviciului advers.

89. Jucatorul cu nr.5 al echipei A se accidenteaza in setul al doilea si trebuie inlocuit printr-o
inlocuire exceptionala. Apoi, pe parcursul aceleiasi intreruperi de joc, antrenorul echipei A
solicita inca o inlocuire. Arbitrul 2 autorizeaza inlocuirea. Au procedat corect arbitrii?
a) da, jucatorul cu nr. 5 a fost inlocuit printr-o inlocuire exceptionala din motive de forta
majora si, deci, nu exista posibilitatea unei inlocuiri regulamentare;
b) nu, deoarece o cerere de inlocuire regulamentara din partea aceleiasi echipe, care a
beneficiat de o inlocuire exceptionala fara o reluare a jocului, nu se poate accepta de
arbitri;
c) da, o inlocuire exceptionala si o inlocuire regulamentara pot fi facute in cadrul aceleiasi
intreruperi de joc.
90. Ridicatorul echipei A, aflat in linia a doua, sare si paseaza din interiorul zonei de atac,
mingea situandu-se mai sus decat marginea superioara a fileului. Inainte ca atacantul sa
poata atinge mingea, aceasta traverseaza planul vertical al fileului unde este blocata de
ridicatorul echipei B. Primul arbitru a lasat jocul sa continue. A procedat corect A1 ?
a) da, pentru ca mingea nu a depasit in totalitate planul vertical al fileului si blocajul a fost
regulamentar. Punct pentru echipa B;
b) nu, pentru ca blocajul echipei B a atins mingea inaintea atacantului echipei A. Punct
pentru echipa A;
c) nu, pentru ca atacul ridicatorului echipei A a devenit efectiv, si neregulamentar in acelasi
timp, in momentul cand mingea a fost atinsa de blocajul echipei B. Punct pentru echipa
B.
91. Cum trebuie sa procedeze arbitrii daca se produce o accidentare serioasa a unui jucator in
timpul unei faze de joc iar mingea continua sa fie jucata?
92. Observatorul are obligatia:
a) sa se asigure ca la masa oficiala iau loc numai oficialii prevazuti in regulament;
b) sa se asigure ca directorul de concurs va sta pe toata durata jocului tot la masa scorerului
si nu in alt loc din sala.
93. In timpul pauzei dintre seturi jucatorul cu nr. 5 de la echipa A primeste un cartonas rosu.
Echipa A urmeaza sa serveasca prima in setul urmator. Cum incepe setul urmator ?
a) echipa A serveste la scorul 0-1, iar jucatorul cu nr.5 va lua loc in aria de pedeapsa pentru
restul setului;
b) echipa A serveste la scorul 0-0, iar jucatorul cu nr.5 va lua loc in aria de pedeapsa pentru
restul setului;
c) echipa B serveste la scorul de 1-0, iar jucatorul cu nr 5 va putea intra in formatia de start
a echipei A;
d) echipa B serveste la scorul 1-0, iar jucatorul cu nr.5 va lua loc in aria de pedeapsa pentru
restul setului;
e) echipa B serveste la scorul de 0-0;
f) echipa A serveste la scorul 0-0;
g) echipa B serveste la scorul 0-0, iar jucatorul cu nr. 5 va lua loc in aria de pedeapsa pentru
restul setului.
94. Un observator are dreptul sa intervina sau sa influenteze arbitrii in luarea deciziilor ?
a) nu, niciodata;
b) da, numai daca el considera ca a fost incalcat grav regulamentul jocului;

c) da, in situatii deosebite (eroare rectificabila, defectiuni ale echipamentului tehnic,
tentativa de frauda a oficialilor sau jucatorilor) pentru a preveni o eventuala viciere de
rezultat, atunci cand este o “minge moarta”.
95. Un jucator efectueaza un blocaj. Mingea ii loveste mainile si apoi patrunde intre fileu si
jucator. Acesta face un autodublaj si loveste mingea cu o mana de jos in sus. Mingea atinge
usor corpul si cealalta mana a jucatorului. Primul arbitru fluiera si semnalizeaza minge
tinuta. A fost corecta decizia arbitrului ?
a) nu, deoarece la prima lovitura a echipei sunt premise contactele succesive in cadrul
aceleiasi actiuni de jucare a mingii;
b) da, intrucat la prima lovitura se poate sanctiona minge prinsa si aruncata.
96. O actiune de blocaj este regulamentara daca:
a) este efectuata dupa ce atacantul a lovit mingea in propriul sau spatiu de joc;
b) este efectuata de catre jucatorii aflati in linia intai;
c) este efectuata in spatiul de joc advers, dupa a doua lovitura a adversarului fara ca in
apropiere sa mai fie un jucator ce ar putea juca mingea;
d) mingea este lovita cu pieptul in timp ce bratele jucatorului aflat la blocaj sunt mai sus
decat marginea superioara a fileului;
e) este efectuata in spatiul de joc advers cu o mana prin afara antenei, iar cealalta mana
prin spatiul de trecere;
f) dupa a doua lovitura a adversarului, jucatorul aflat la blocaj nu depaseste planul vertical
al fileului.
97. Un jucator al echipei A alearga spre tribuna in incercarea de a recupera mingea. Chiar
inainte de contactul cu mingea, un spectator loveste mingea. Care este decizia corecta a
arbitrului ?
a) greseala a echipei A intrucat un jucator nu are dreptul de a juca mingea dincolo de zona
libera;
b) faza de joc se repeta;
c) greseala a echipei A (minge out) intrucat jucatorul nu are prioritate in a juca mingea in
afara ariei de joc.
98. Poate incepe un meci daca Observatorul nu este prezent in sala ?
a) da, daca Observatorul se afla in anexele salii pentru nevoi personale;
b) nu, niciodata;
c) nu, daca Observatorul a anuntat arbitrii ca intarzie la joc din cauza unui blocaj in trafic.
Arbitrii trebuie sa astepte sosirea Observatorului;
d) da, arbitrii pot incepe jocul indiferent de prezenta Observatorului la masa scorerului.
99. Capitanul in joc al echipei A protesteaza la o faza in care Arbitrul 1 a acordat o penalizare
gresita. Arbitrul 1 avertizeaza ca decizia sa este finala si ca nu accepta niciun fel de protest.
Este corecta pozitia Arbitrului 1?
a) da, pentru ca deciziile Arbitrului 1 sunt suverane;
b) nu, Arbitrul 1 trebuia sa explice capitanului motivul deciziei sale;
c) da, intrucat echipelor nu le este permis sa protesteze impotriva deciziilor arbitrilor.
100.
Un jucator al echipei A din linia a doua, ataca din zona de atac, mingea aflandu-se
mai sus de marginea superioara a fileului. In acelasi moment, la blocajul colectiv al echipei
B participa un jucator component al liniei a doua. Dupa atac, mingea ajunge in fileu
atingand banda laterala, plasata pe fileu si apoi cade in terenul echipei A. Primul arbitru

fluiera si sanctioneaza minge “out”. Aproape simultan, al doilea arbitru fluiera si
sanctioneaza “blocaj neregulamentar al unui jucator din linia a doua”. Asistentul de linie
din pozitia 1 flutura steagul si arata cu degetul antena. Care este decizia corecta ?
a) se acorda dubla greseala, faza se rejoaca;
b) minge in teren, se acorda punct si serviciul echipei B;
c) minge out, se acorda punct si serviciul echipei B;
d) blocaj nereglamentar al unui jucator din linia a doua, se acorda punct si serviciul echipei
A.
101.
Un jucator al echipei A blocheaza o minge venita de la adversar. In acelasi moment,
corespondentul lui din echipa B, sare si el, efectuand o actiune de blocaj, mingea fiind
tinuta intre mainile lor si traversand fileul de cateva ori dintr-o parte in alta, ramanand
apoi in spatiul de joc al echipei A. Decizia corecta a primului arbitru va fi:
a) “dubla greseala”, faza va fi rejucata;
b) lasa jocul sa continue, echipa A mai are dreptul la doua lovituri;
c) “minge jucata in spatiul de joc advers” de catre jucatorul echipei B;
d) lasa jocul sa continue, echipa A mai are dreptul la trei lovituri.
102.
Constituie indatorire a Observatorului:
a) sa participe la intalnirile organizate pentru analizarea activitatii observatorilor si sa fie
informat despre evaluarea activitatii proprii;
b) in cazul unor evenimente deosebite, sa formuleze si sa transmită C.C.O. un raport
suplimentar detaliat;
c) sa se adreseze organelor superioare, verbal sau in scris, in orice problema ce priveste
activitatea voleibalistica;
d) sa verifice daca arbitrii jocului au sosit in localitate si sa ia contact cu acestia, asiguranduse ca nu exista situatii de indisponibilitate si ca sunt intrunite conditiile pentru ca
prestatia lor sa se desfasoare normal;
e) sa aiba o conduita demna, responsabila, in societate si pe terenurile de sport, sa fie
exemplu pentru toti participantii la competitiile sportive si in afara acestora; sa se
prezinte la jocuri intr-o tinuta corespunzatoare functiei oficiale pe care o indeplineste, sa
poarte ecusonul de Observator;
f) sa aiba o atitudine principiala fata de jucatori, antrenori, conducatori ai echipelor, colegi,
arbitri, alti oficiali, fata de publicul spectator;
g) sa transmita la timp rapoartele de observare, informarile sau alte materiale solicitate;
h) sa conteste deciziile pronuntate impotriva lor de catre organele de conducere a activitatii
observatorilor.
103.
Pe timpul desfasurarii jocului, Observatorul este obligat:
a) sa-si faca insemnari privind arbitrajul, evolutia scorului, evolutia jucatorilor, incidentele
produse in teren sau in afara lui. In cazul aparitiei unor evenimente deosebite,
Observatorul trebuie să obtina materiale clarificatoare pentru elucidarea completa a
acestora si le va consemna intr-un raport suplimentar;
b) sa supravegheze activitatea Arbitrului Scorer si evolutia scorului;
c) Observatorul va urmari ca Directorul de Concurs sa fie prezent la masa oficiala;
d) sa comunice telefonic evenimentele deosebite Secretarului General.
104.
Observatorul jocului va purta o discutie cu brigada de arbitri facandu-le
recomandarile de rigoare:

a)
b)
c)
105.
a)

cu 30 de minute inainte de inceperea jocului;
in timpul incalzirii oficiale;
cu 4 minute de inceperea jocului.
Inainte de inceperea jocului, Observatorul:
va verifica masurile de securitate luate de catre organizatori pt protectia echipelor si a
oficialilor;
b) va urmari achitarea baremurilor de arbitraj conform normelor in vigoare;
c) va verifica masurile luate de catre organizatori pt desfasurarea normala a jocului, pt
prevenirea si inlaturarea incidentelor ce s-ar putea produce.
106.
La terminarea jocului, Observatorul:
a) va ramane la masa oficiala urmarind incheierea foii de arbitraj;
b) va urmari achitarea baremurilor de arbitraj;
c) va putea participa la conferinta de presa in cadrul careia va putea face evaluari asupra
jocului si arbitrajului.
107.
In situatia unui control antidoping, care sunt persoanele care trebuie sa semneze
biletele cu numerele jucatorilor (jucatoarelor) ce urmeaza a se supune controlului la
sfarsitul jocului?
a) Observatorul jocului si ofiterul delegat de comisia antidoping;
b) delegatii echipelor si Observatorul jocului;
c) capitanii echipelor si ofiterul delegat de comisia antidoping.
108.
Un jucator descalificat in cursul primului set mai poate fi supus controlului
antidoping?
a) desi extragerea biletelor cu numerelor jucatorilor ce urmeaza a fi supusi controlului se
face intre seturile 2 si 3 daca numarul jucatorului descalificat a fost extras, acesta se va
supune controlului;
b) un jucator descalificat trebuie sa paraseasca aria de control pentru tot restul jocului,
astfel el nu mai poate fi supus controlului, in locul lui fiind chemat la control jucatorul al
carui numar este pe primul bilet de rezerva extras.
109.
Care este procedura in cazul in care un jucator al carui numar se afla pe unul dintre
biletele extrase pentru control antidoping se accidenteaza si este spitalizat?
110.
Indisponibilitatile survenite in activitatea observatorilor vor fi anuntate CCO:
a) cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii jocului;
b) cu cel putin 4 zile inainte de data desfasurarii jocului;
c) in cazuri exceptionale cu cel putin 24 de ore inainte de joc.
111.
Inainte de inceperea jocului Observatorul va verifica respectarea regulamentului de
catre cele doua echipe in ceea ce priveste culoarea echipamentului?
a)
da, si daca este cazul, mai ales in situatia meciurilor televizate,va solicita echipei
gazda sau echipei trecuta prima pe foaia de arbitraj schimbarea echipamentului;
b)
nu, nu este obligatia Observatorului verificarea echipamentului echipelor.
112.
Daca Arbitrul 1 nu se prezinta la timp la joc, functia acestuia va fi preluata de
Arbitrul 2 iar Observatorul jocului va desemna un alt arbitru pentru functia acestuia:
a) cu 30 de minute inainte de inceperea jocului;
b) imediat inainte de tragerea la sorti;
c) cu 30 de minute inainte de inceperea jocului, Arbitrul 1 putand sa-si reia postul daca vine
pana la inceperea jocului;

113.
In timpul jocului Observatorul sugereaza Arbitrului 2 sa sanctioneze greseala de
pozitie la echipa oaspete in anumite pozitii. Arbitrul 2 nu tine cont de aceasta recomandare
si este depunctat de catre Observator in raportul de observare. A procedat corect
Observatorul?
a) constatand ca aceste greseli s-au repetat pe parcursul primului set, Observatorul a
precedat corect atentionandu-l pe Arbitrul 2 sa urmareasca cu mai multa atentie pozitia
jucatorilor in momentul efectuarii serviciului. Constatand apoi pe parcursul jocului ca
arbitrul nu aplica corect aceasta regula, a consemnat aceasta in raportul de observare;
b) nu deoarece aceasta actiune a Observatorului a avut loc ca urmare a presiunii exercitate
de catre gazde asupra oficialilor, in realitate nefiind produse greseli de pozitie;
c) da, Observatorul poate sa atentioneze arbitrii daca in timpul jocului constata nereguli in
aplicarea regulamentului.
114.
La intocmirea raportului de observare formularul A, pentru stabilirea calificativului
specific privind „Contactul cu mingea” Observatorul va urmari:
a) daca Arbitrul 1 stie cand lovirea mingii este regulamentara si cand nu;
b) daca este prea exigent sau prea indulgent in a aprecia lovirea mingii;
c) daca aplica aceleasi standard de apreciere ambelor echipe;
d) daca apreciaza corect lovitura de atac efectuata de jucatorii din linia a II a.
115.
La intocmirea raportului de observare formularul A, pentru stabilirea modului de
aplicare a regulii privind „greseala de pozitie” Observatorul va urmari:
a) daca Arbitrul A2 identifica asezarile gresite ale echipei la primire, in special asezarile pe
care le face pentru a-si creea un avantaj;
b) daca arbitrul constata sau nu cand un Libero a intrat in teren tarziu sau prin alt loc decat
cel desemnat prin regulament pentru aceasta;
c) daca arbitrul constata sau nu ca un Libero a intrat in teren fara ca o faza sa fie finalizata.
116.
La intocmirea raportului de observare formularul A, la stabilirea calificativului final
factorul „Influenta arbitrajului asupra jocului” contribuie astfel:
a)
negativ-retrogradeaza calificativul general obtinut de arbitru cu o treapta;
b)
fara influenta-nu influenteaza calificativul general;
c)
pozitiv-creste nota obtinuta cu maximum 0,5 puncte.
117.
Arbitrul 1 fluiera pentru autorizarea serviciului in momentul in care Liberoul echipei
care urma sa serveasca se afla in afara terenului.In momentul lovirii mingii de catre
jucatorul care servea Liberoul echipei sale a intrat in teren. Arbitrul 1 a lasat jocul sa
continue. Observatorul jocului a considerat aceasta eroare de arbitraj ca fiind:
a) intarziere de joc nesanctionata;
b) greseala de pozitie nesanctionata;
c) greseala de inlocuire nesanctionata;
d) a considerat ca nu a comis nici o eroare.
118.
Actiuni ale Arbitrului 2 ca: deplasarea naturala fara sa atraga atentia asupra sa, fara
graba dar nici prea lent, miscarile inutile, efectuarea semnalizarilor in timpul deplasarii vor
fi analizate pentru atribuirea calificativului specific:
a) Imagine;
b) Mod de conducere;
c) Pozitionare, deplasare la fileu si coordonare.

119.
In urma evaluarii raportului de observare, nota obtinuta de catre Observator va fi
diminuata daca:
a) raportul nu a fost transmis in format electronic la adresa indicata;
b) Observatorul nu a folosit in exprimare termenii regulamentari;
c) a facut mentiuni superficiale referitoare la joc in formularul C;
d) lipsesc din raport justificarile cu privire la depunctarile arbitrilor auxiliari.
120.
Pentru relatarea denaturata a desfasurarii jocului sau a evenimentelor petrecute la
jocul la care a fost programat, Observatorul va fi sanctionat cu:
a) suspendare pentru doua etape;
b) suspendare pentru patru etape;
c) suspendare pentru opt etape.
121.
In timpul desfasurarii jocului, persoane izolate, turbulente, patrund in aria
competitionala impiedicand buna desfasurare a jocului si a arbitrajului. Observatorul are
vreo obligatie pentru restabilirea conditiilor regulamentare de joc?
a) nu, Observatorul nu se substituie organelor de ordine care trebuie sa asigure conditiile
de securitate pentru jucatori si oficiali;
b) Arbitrul 1 este cel care solicita directorului de concurs sa evacueze aceste persoane din
sala; daca acestea refuza sa paraseasca sala, Arbitrul 1 impreuna cu Observatorul acorda
organizatorilor prin intermediul capitanului echipei gazde sau al Directorului de Concurs
in cazul turneelor, 15 minute pentru restabilirea conditiilor regulamentare de
desfasurare a jocului;
c) da, Observatorul va contacta organele de ordine prezente la joc si va supraveghea
eliminarea acestor persoane din sala restabilind conditiile de securitate pentru jucatori si
arbitri;
d) in caz de incidente grave,Observatorul impreuna cu directorul de concurs vor lua toate
masurile necesare pentru restabilirea ordiniii si protejarea participantilor in vederea
reluarii jocului in conditii regulamentare.
122.
Cele doua echipe participante la joc hotarasc sa efectueze incalzirea oficiala
separat. In ce moment se stabileste oficial acest lucru si cum se va desfasura incalzirea?
a) inainte de inceperea incalzirii, odata cu inscrierea formatiilor in foaia de arbitraj, echipa
inscrisa prima pe foaia de arbitraj urmand sa se incalzeasca prima;
b) dupa ce capitanii celor doua echipe semneaza foaia, echipa inscrisa prima pe foaia de
arbitraj urmand sa se incalzeasca prima la fileu;
c) inainte de efectuarea tragerii la sorti, echipa care urmeaza sa serveasca prima in joc va
efectua prima incalzirea oficiala.
123.
Care este procedura in cazul in care din motive tehnice neprevazute jocul este
intrerupt?
a) daca interuperile nu depasesc 4 ore, jocul se reia pe acelasi teren, setul intrerupt va fi
continuat de la acelasi scor, cu aceiasi jucatori, in aceleasi pozitii in care s-a intrerupt, iar
rezultatele seturilor anterioare vor fi pastrate;
b) daca jocul se reia pe un alt teren omologat, setul intrerupt va fi anulat. El va fi rejucat,
echipele putand sa foloseasca oricare dintre jucatori, rezultatele seturilor anterioare vor
fi pastrate;

c) daca intreruperile depasesc 4 ore jocul se va rejuca in intregime pe orice teren omologat.
Echipele trebuie sa foloseasca numai jucatorii inscrisi pe foaia initiala cu exceptia celor
descalificati.
124.
Este considerata agresiune actiunea unui jucator care se deplaseaza amenintator
spre un asistent de linie?
a) da si se sanctioneaza cu eliminare;
b) da si se sanctioneaza cu descalificare;
c) nu este considerata agresiune bruscarea unei persoane;
125.
Primul arbitru opreste faza de joc deoarece o alta minge a patruns in terenul de joc.
Datorita acestui fapt, arbitrul dicteaza repetarea fazei de joc. Libero-ul din teren al echipei
A, intrat la inceputul acestei faze, este schimbat de Libero-ul de pe banca de rezerve. A fost
o schimbare de Libero regulamentara? Argumentati raspunsul.
126.
Conditiile pentru ca Arbitrul A1 sa autorizeze serviciul sunt:
a) cele doua echipe si jucatorul de la serviciu sa fie pregatite sa joace;
b) cele doua echipe sa fie pregatite sa joace si jucatorul de la serviciu sa fie in posesia
mingii;
c) jucatorul de la serviciu sa fie in posesia mingii;
127.
Capitanul in joc s-a deplasat de nenumarate ori la Arbitrul 1 cerandu-i explicatii la
anumite decizii. Cum trebuie sa procedeze Arbitrul 1?
a) atunci cand in opinia Arbitrului 1 comportarea capitanului in joc depaseste limitele
sportivitatii, trebuie sa-l sanctioneze cu avertisment verbal, incercand sa previna
apropierea de nivelul de sanctionabilitate. Daca acesta continua in aceeasi maniera
depasind limitele unei comportari rezonabile, atunci Arbitrul 1 este obligat sa aplice
gradual sanctiunile pentru conduita nesportiva;
b) arbitrul nu este obligat sa dea explicatii capitanului deoarece echipelor nu le este permis
sa protesteze impotriva deciziilor arbitrilor.
128.
Echipa B era la serviciu. O jucatoare a echipei A, aflata la primire in linia a doua, a
sarit si a lovit mingea din serviciu trimitand-o in spatiul de joc advers. Contactul ei cu
mingea s-a realizat mai sus decat marginea superioara a fileului si in spatele liniei de atac.
A procedat corect primul arbitru lasand jocul sa continue?
a) actiunea a fost regulamentara;
b) nu, este neregulamentar sa ataci serviciul advers la o inaltime mai mare decat marginea
superioara a fileului, chiar daca acest lucru s-a petrecut in spatele liniei de atac;
c) actiunea este neregulamentara daca jucatoarea respectiva este LIBERO si daca aceasta ar
fi atacat serviciul cand mingea s-ar fi aflat complet deasupra marginii superioare a
fileului, chiar daca lovitura de atac s-ar fi petrecut in spatele linei de atac.
129.
Un jucator joaca mingea care traverseaza partial planul vertical al fileului prin
spatiul inferior.
a) Arbitrul A1 fluiera si sanctioneaza jucarea mingii in spatiul de joc advers;
b) Arbitrul A2 fluiera si sanctioneaza jucarea mingii in spatiul de joc advers;
c) nu este greseala, jocul poate continua in limita celor trei lovituri regulamentare.
130.
Arbitrul 1 supravegheaza incalzirea celor doua echipe. El va informa ca mai sunt 2
minute din incalzirea oficiala si se poate trece la exersarea serviciului:
a) antrenorilor celor doua echipe;
b) direct jucatorilor din teren prin semnalizarea dedicata acestui moment;

c) A1 nu are obligatia sa recomande echipelor ce sa faca in timpul incalzirii oficiale si cat
timp mai au la dispozitie.
131.
Jocul nu va incepe si va fi pierdut de catre echipa clubului organizator cu 0-3 (0-75)
daca:
a) temperatura in sala de joc este 10 grade Celsius;
b) nu este asigurata apa calda la vestiare;
c) nu exista un fileu de rezerva;
d) nu exista trusa medicala;
e) nu functioneaza tabela de marcaj electronica si nu exista cel putin o tabela de marcaj
manuala.
132.
In cazul unei contestatii privind dreptul de joc al unui sportiv, temeinicia
contestatiei va fi analizata in prima instanta de catre:
a) arbitrii principali si antrenorii echipelor;
b) Arbitrul 1 impreuna cu capitanii celor doua echipe;
c) Arbitrul 1 impreuna cu Observatorul partidei.
133.
In situatia in care pe teren se afla jucatorul Libero care este si antrenor al echipei,
intreruperile pentru TO si inlocuiri pot fi solicitate:
a) numai de catre antrenor;
b) numai de catre capitanul in joc;
c) atat de antrenor cat si de catre capitanul in joc.
134.
Nr. 4 este capitan prezent in teren iar nr. 9 este antrenor principal si in acelasi timp
jucator prezent si el in teren. Nr. 4 cere Arbitrului 1 ca antrenorul secund sa preia atributiile
antrenorului principal. Ce hotaraste Arbitrul 1?
a) accepta dar numai cat antrenorul principal este in teren;
b) nu accepta intrucat antrenorul principal nu si-a parasit echipa;
c) considera cererea nefondata si, daca produce o intarziere, aplica sanctiunea
corespunzatoare.
135.
Echipa B se afla la primire iar ridicatorul ei din zona 6 se pregateste sa faca intrare
in zona 3. Din preluarea defectuoasa mingea depaseste fileul prin centru moment in care
un jucator advers executa un atac asupra mingii. Ridicatorul echipei B realizand ca nu mai
poate ajunge mingea se retrage si, aflandu-se la o distanta de 1,5m de fileu, cu spatele la
acesta, sare cu mainile ridicate, depasind marginea superioara a fileului iar mingea il atinge
ramanand in propriul teren. Arbitrii vor decide:
a) blocaj neregulamentar al unui jucator din linia a doua;
b) lasa jocul sa continue, echipa B avand dreptul la inca doua lovituri;
c) lasa jocul sa contunue, echipa B avand dreptul la inca trei lovituri.
136.
Dupa incheierea unei faze de joc, jucatorul Libero iese din teren si reintra jucatorul
din formatia initiala. Dar inainte de fluierul Arbitrului 1 pentru autorizarea serviciului,
antrenorul solicita inlocuirea acestuia cu un jucator de rezerva. Esta regulamentara aceasta
inlocuire ?
a) inlocuirea nu este regulamentara deoarece intre schimbarea libero-ului si inlocuire nu s-a
jucat nici o faza de joc;
b) inlocuirea nu este regulamentara deoarece s-au efectuat 2 inlocuiri succesive de jucatori;
c) inlocuirea este regulamentara.
137.
Care dintre urmatoarele responsabilitati ii revin Arbitrului 1?

a) sanctionarea unei lovituri de atac asupra unei mingi aflate in totalitate deasupra marginii
superioare a fileului, provenita din pasul de sus in degete, al unui Libero aflat in zona de
atac;
b) sanctionarea blocajului neregulamentar efectuat de catre un jucator din linia a doua;
c) autorizarea unei inlocuiri exceptionale.
138.
Ridicatorul echipei A face intrare din linia a doua si paseaza din saritura, de
deasupra marginii superioare a fileului, dar din pasa lui mingea se indreapta clar spre
terenul advers fara ca un coechipier sa poata interveni. Un jucator din linia a doua al
echipei B sare si blocheaza mingea in terenul advers. Care trebuie sa fie decizia
regulamentara a Arbitrului 1?
a) greseala apartine echipei A, ridicatorul fiind din linia a doua;
b) greseala apartine echipei B, jucatorul de la blocaj fiind din linia a doua;
c) dubla greseala, ambii jucatori fiind din linia a doua.
139.
Antrenorul jucator este prezent in teren cu nr. 9 si este sanctionat cu penalizare.
Cum se inregistreaza sanctiunea in foaia de arbitraj?
a) a fost sanctionat jucatorul cu nr. 9;
b) a fost sanctionat antrenorul;
c) se noteaza pe o foaie separat, urmand ca la sfarsitul jocului sa se inregistreze la rubrica
„Observatii”.
140.
Bifati greselile din jocul cu mingea:
a) atingerea antenei de catre minge;
b) lovirea mingii la serviciu fara ca aceasta sa fie aruncata sau lasata sa cada din mana;
c) blocajul efectuat de jucatorul Libero;
d) dublu contact;
e) atingerea mingii in spatiul de joc advers in acelasi timp cu atacul adversarului;
f) trimiterea mingii din serviciu in spatiul exterior;
g) mingea atinge un corp strain.
141.
Notati cu aceeasi litera (a,b,c) in dreptul greselilor care au semnalizari identice:
• tentativa de blocaj a jucatorului Libero;
• patrunderea neregulamentara in spatiul de joc advers pe sub fileu;
• atac neregulamentar ca urmare a unei pase de sus in degete a jucatorului Libero;
• depasire pe deasupra fileului;
• mingea care depaseste in totalitate spatiul inferior;
• atacul neregulamentar asupra serviciului advers;
• lovitura de atac neregulamentara a jucatorului Libero;
• patrunderea neregulamentara in terenul de joc advers;
• efectuarea blocajului in spatiul de joc advers simultan cu lovitura de atac,
• paravanul;
• atacul neregulamentar al jucatorului din linia a doua;
• blocarea serviciului advers.
142.
Lovitura ajutata este sanctionata daca se produce:
a) in zona competitionala;
b) in zona libera;
c) in terenul de joc.
143.
In care dintre urmatoarele situatii al doilea arbitru sanctioneaza jucatorul care:

a) atinge terenul de advers cu toata talpa piciorului dincolo de linia de centru dupa ce
mingea atacata de el atinge podeaua;
b) atinge terenul de joc advers cu degetele mainii care nu au trecut in totalitate peste linia
de centru;
c) atinge terenul de joc advers cu capul;
d) atinge terenul de joc advers cu genunchiul;
e) atinge terenul de joc advers cu piciorul, proiectia calcaiului fiind pe linia de centru;
f) atinge terenul de joc advers cu mana in totalitate dincolo de linia de centru.
144.
Echipamentul de joc al jucatorului Libero, trebuie sa fie de culoare diferita si
contrastanta si poate avea chiar si un desen diferit de al colegilor lui. Daca un jucator
Libero se prezinta la marginea terenului pregatit sa intre in joc cu sortul de aceiasi culoare
si acelasi model cu al colegilor lui dar cu tricoul regulamentar, cum procedati in calitate de
al doilea arbitru?
a) cereti jucatorului Libero sa isi schimbe sortul cu unul de culoare diferita si contrastanta;
b) nu permiteti intrarea jucatorului Libero in teren si atentionati pe primul arbitru ca s-a
produs o inrarziere de joc ce trebuie sanctionata;
c) considerati ca tricoul este suficient pentru a fi identificat usor.
145.
In interiorul ariei de joc un jucator face un plonjon si ramane intins pe podea. Un alt
jucator se dezechilibreaza si calca pe cel intins la pamant. Intamplator mingea il loveste in
cap si trece regulamentar planul vertical al fileului prin spatiul de trecere. Este lovitura
ajutata?
a) Nu
b) Da
146.
Enumeraţi cazurile de “cerere nefondată”:
147.
Căpitanul de echipă nu este în teren, antrenorul desemnându-l pe jucătorul cu nr. 7
drept căpitan în joc. După câteva faze de joc jucătorul cu nr. 3 îl înlocuieşte pe cel cu nr. 7.
Antrenorul echipei îl anunţă pe jucătorul cu nr. 11 drept căpitan în joc. După alte câteva
faze jucătorul cu nr. 7 reintră în teren. Cine este acum căpitanul în joc al echipei ?
148.
Un LIBERO execută o tentativă de blocaj, dar atacul adversarului nu devine efectiv,
oprindu-se în fileu. Arbitrul sancţionează:
a) greşeala atacului;
b) greşeala blocajului;
c) dublă greşeală.
149.
Care sunt cazurile considerate prima lovitură a echipei?
150.
Un jucător aflat în linia a doua execută un atac asupra unei mingi aflată în totalitate
deasupra marginii superioare a fileului, călcând cu piciorul în zona de atac în momentul
efectuării săriturii. Blocajul echipei adverse atinge fileul simultan cu lovirea mingiei de
catre jucătorul din linia a doua. Care trebuie să fie decizia arbitrului principal ?
151.
Arbitrul scorer trebuie să semnaleze nerespectarea ordinii la serviciu:
a) imediat după ce jucătorul loveşte mingea la serviciu;
b) imediat după fluierul arbitrului principal pentru autorizarea serviciului;
c) după ce serviciul efectuat depăşeşte planul vertical al fileului;
d) când observă că un alt jucător se îndreaptă către zona de serviciu;
152.
Un jucator atinge cu mana antena situata pe partea Arbitrului 2. Arbitrul 2 fluiera:
a) “atingere de fileu” si semnalizeaza corespunzator;

b) “minge afara” si semnalizeaza corespunzator;
c) nu are voie sa fluiere “atingere de fileu” pentru ca acel contact s-a produs la partea
superioara a fileului.
153.
Mingea trebuie să fie sferică si cu urmatoarele caracteristici:
a) circumferinţa sa trebuie să fie cuprinsă între 65 şi 67 cm ;
b) greutatea între 260 şi 280 g;
c) presiunea interioară trebuie să fie de 0,300 până la 0,350 kg/cm2.
154.
In cazul in care o echipa devine incompleta:
a) aceasta pierde meciul cu 3-0 si i se anuleaza punctele;
b) daca acest lucru se datoreaza unei accidentari se permite liberoului sa devina jucator
obisnuit si se continua meciul;
c) daca acest lucru se datoreaza unei accidentari este singurul caz in care se permite ca o
echipa sa joace cu 5 jucatori.
155.
Care din urmatoarele actiuni nu sunt regulamentare?:
a) Libero-ul înlocuieşte pe oricare din jucătorii din linia a doua;
b) Libero-ul execută un serviciu;
c) Aflându-se în zona de atac libero-ul pasează mingea, de sus, în degete, către un
coechipier;
d) Libero-ul execută o tentativă de blocaj.
156.
Dacă în cursul meciului se produce un incident exterior jocului:
a) jocul trebuie să fie întrerupt, faza de joc va fi rejucată iar echipa gazda penalizata pentru
intirziere;
b) jocul trebuie să fie întrerupt şi faza de joc va fi rejucată;
c) jocul trebuie să fie întrerupt, faza de joc va fi castigata de echipa oaspete.
157.
Mingea este atacata in afara terenului de joc de catre echipa A. Inainte ca mingea
sa atinga solul, Arbitrul Asistent de Linie semnalizeaza. Punctul este atribuit echipei A. Ce
ar fi putut semnaliza Arbitrul Asistent de Linie pentru ca Arbitrul 1 sa ia aceasta decizie?
158.
Cererea uzuala pentru inlocuire o reprezinta:
a) solicitarea facuta de antrenorul principal Arbitrului 2 prin semnalizare;
b) intrarea jucatorului de rezerva in zona de inlocuire, in timpul unei intreruperi de joc
regulamentare, fiind pregatit pentru a intra in joc;
c) predarea placutei pentru inlocuiri jucatorului de catre antrenor.
159.
In ce situatii una dintre echipe marcheaza un punct?
160.
Ce greseli semnalizeaza Arbitrul Asistent de Linie prin fluturarea steguletului?
161.
Spatiul de trecere este partea din planul vertical al fileului limitata:
a) La partea inferioara–de marginea superioara a fileului;
b) Pe margini-de antene si prelungirea lor imaginara;
c) Deasupra-de plafon;
d) Dedesubt-de podeaua terenului de joc.
162.
Lovitura ajutata este sanctionata daca se produce:
a) In zona de control a ariei competitionale;
b) in zonele libere si de serviciu;
c) In terenul de joc.

163.
In cazul in care un Arbitru Asistent de Linie, din cei patru, nu-si indeplineste corect
si cu obiectivitate indatoririle sale regulamentare si Arbitrul 1 nu gaseste inlocuitor din
afara brigazii de arbitri, poate continua jocul cu un Arbitru Asistent de Linie mai putin?
a) Da, poate continua cu un Arbitru Asistent de Linie mai putin (3 in loc de 4 );
b) Arbitrul 1 va decide sa ramana numai 2 Arbitri Asistenti de Linie pe pozitiile 1 si 3;
c) Arbitrul 1 va renunta la toti, jocul neputand continua cu un numar impar de asistenti de
linie.
164.
O jucatoare din linia a II-a a echipei A ataca din zona de atac o minge aflata mai sus
decat marginea superioara a fileului, fiind a doua lovitura a echipei A; mingea loveste
marginea superioara a fileului si revine in terenul echipei A. Primul arbitru nu fluiera atacul
jucatoarei din linia a II-a, lasand jocul sa continue. A fost corecta decizia primului arbitru?
a) Nu, deoarece fiind o jucatoare din linia a II-a aflata in zona de atac, iar mingea se afla
deasupra fileului cu toata cicumferinta ea nu are dreptul sa atace;
b) Nu, deoarece lovitura de atac a unui jucator din linia a II-a aflat in zona atac devine
efectiva in momentul contactului atacantului cu mingea aflata cu toata circumferinta
deasupra benzii superioare a fileului;
c) Da, deoarece mingea nu a depasit planul vertical al fileului si nu a fost atinsa de blocaj
deci, atacul jucatoarei din linia a II-a nu a devenit efectiv.
165.
Care sunt sanctiunile aplicate unei echipe sau membrilor ei urmate de pierderea
fazei de joc?
a) Penalizare pentru conduita nesportiva.
b) Eliminare;
c) Penalizare pentru intarziere;
d) Avertisment pentru intarziere;
e) Descalificare.
166.
Preluarea de jos poate fi lovitura de atac?
a) Nu;
b) Da;
c) Niciodata;
167.
Care este sancţiunea pentru cea de-a treia întârziere comisă de o echipă?
a) Căpitanul în teren va fi avertizat pentru conduită minoră a echipei sale şi dupa acel
moment se va începe aplicarea sancţiunilor asupra echipei;
b) Sancţiunile pentru întârzierea jocului se aplică pe set, deci se va calcula a câta întârziere
este în acel set şi se va aplica sancţiunea corespunzătoare (prima = avertisment, a doua si
urmatoarele in acel set= penalizare).
c) Penalizare pentru echipa sancţionata.
168.
Delegatul federal ia atitudine in timpul unui meci asupra unei probleme de
regulament indicand arbitrilor o solutie care nu este conforma cu Regulamentul si sustine
ca isi asuma raspunderea asupra aplicarii acesteia.
a) Arbitrii vor tine cont de solutia delegatului federal pentru ca ei primesc note de la
acestia;
b) Arbitrii vor tine cont de solutia delegatului federal pentru ca acestia raspund de aplicarea
Regulamentului;
c) Delegatul federal poate atrage atentia arbitrilor asupra unei incalcari a regulamentului si
sa informeze prin raportul de observare situatia constatata.

169.
Un reprezentant al presei doreste sa afle care sunt jucatorii din formatia initiala a
fiecarei echipe. Cine este indreptatit sa ofere presei aceste informatii?
a) Primul arbitru;
b) Arbitrul scorer;
c) Delegatul federal.
170.
Zona de atac este considerată ca fiind prelungită dincolo de liniile laterale până la:
a) 1,50 m;
b) limita zonei libere;
c) masa scorerului;
171.
Meciul se rejoaca in intregime in cazul producerii uneia sau mai multor intreruperi
a carei/caror durata totala depaseste:
a) 1 ora;
b) 3 ore;
c) 4 ore;
172.
In cazul unei inlocuiri exceptionale in teren:
a) pot intra oricare din jucatorii care sunt rezerve in momentul accidentarii;
b) poate intra numai Libero-ul care devine in acest fel jucator obisnuit;
c) poate intra numai un jucator care nu au fost in teren pana in momentul accidentarii.
173.
În timpul încălzirii oficiale, după ce a fost predată fişa de poziţie, unul dintre
componenţii formaţiei iniţiale s-a accidentat. Decizia corectă va fi:
a) jucătorul accidentat trebuie să participe cel puţin la o fază de joc, apoi va putea fi înlocuit
regulamentar;
b) se înlocuieşte regulamentar jucătorul accidentat;
c) se reface fişa de poziţie fără jucătorul accidentat.
174.
Echipa A are desemnati doi jucatori Libero. In timpul setului 1, Liberoul in joc se
accidenteaza, motiv pentru care al doilea Libero devine Libero in joc. In acelasi moment
antrenorul echipei A vrea sa redesemneze un alt jucator pentru a deveni al doilea Libero.
Arbitrii permit acest lucru. Este regulamentar?
a) Nu;
b) Da.
175.
Daca antrenorul echipei A doreste ca in timpul setului 2, sa schimbe Liberoul in joc
cu cel de-al doilea Libero, nu trebuie decat ca aceasta actiune sa aiba loc in ‘zona de
schimbare a Liberoului’ si in timp ce mingea este afara din joc. Este regulamentara
procedura descrisa?
a) Da
b) Nu
176.
Este permisa cererea unei inlocuiri de jucatori la inceputul unui set.
a) Da;
b) Nu.
177.
Capitanul in joc poate cere timpi de odihna?
a) Doar cand nu este de acord cu antrenorul;
b) Doar in lipsa antrenorului;
c) Doar cand echipa este in dificultate si antrenorul nu reactioneaza.
178.
După ce mingea este simultan lovită deasupra fileului de către doi adversari, ea
cade în afara terenului de joc de partea echipei A. Ce decideţi?

a) greşeala echipei B;
b) greşeala echipei A;
c) faza de joc se repetă.
179.
Dati doua exemple de schimbare neregulamentara ale unui Libero;
180.
In cazul cand conduita incorecta a aparut in timpul unei faze de joc, sanctiunea va fi
data:
a) imediat, in cazul unei conduite nesportive oprindu-se faza de joc iar faza de joc se va
rejuca;
b) dupa sfarsitul fazei de joc in cazul unei conduite nesportive fiind aplicata adaugat la
rezultatul fazei de joc;
c) imediat, oprindu-se faza de joc in cazul unei agresiuni iar faza de joc se va rejuca.
181.
Dupa lovitura de serviciu un jucator al echipei la receptie aflat la 1,5 metri de fileu
intercepteaza mingea care se afla in totalitate deasupra marginii superioare a fileului si
mingea ricoseaza inspre spatele terenului propriu. Urmeaza preluare, pasa si un atac care
rupe ochiurile fileului. Arbitrul 1 decide:
a) greseala a jucatorului de la blocaj pentru ca serviciul, conform regulamentului, nu poate
fi niciodata blocat;
b) greseala este “PATRU LOVITURI”;
c) mingea se repeta pentru ca s-au rupt ochiurile fileului.

