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TAISYKLĖ  1 

1.1)   Kokie žaidimo aikštelės matmenys yra nustatyti pagal taisykles? 

a) 40 x 20 metrų  

b) 42 x 20 metrų  

c) 38 x 18 metrų 

d) Ilgis tarp 38 ir 42 metrų, plotis tarp 18 ir 22 metrų 

1.2)   Kokio turi būti aukščio ir pločio vartų matmenys, matuojant iš vidinės pusės? 

a) 1.92 x 2.92 metrai 

b) 2.00 x 3.00 metrai 

c) 2.05 x  3.05 metrai 

d) 2.08 x 3.08 metrai 

1.3)   Kokio pločio yra vartų tarp virpstų linija? 

a) 5 cm 

b) 6 cm 

c) 8 cm 

d) 10 cm 
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TAISYKLĖ  2 

2.1)   Vartininkas BALTAS 1 atremia metimą ir kamuolys užrieda už galinės vartų linijos. Tuo metu 

pasigirsta  automatinis baigiamasis signalas, skelbiantis rungtynių pabaigą. Teisėjai nustato, kad 

rungtynės pasibaigė 5 min. anksčiau. Kadangi žaidėjai vis dar yra žaidimo aikštelėje, žaidimas 

atnaujinamas: 

a) Vartininko metimu BALTŲ komandai 

b) Laisvu metimu BALTŲ komandai 

c) Be švilpuko  

d) Po švilpuko 

2.2)  Po automatinio baigiamojo signalo, pasibaigus pirmajam kėliniui, teisėjai nustatė, kad pirmasis 

kėlinys baigėsi 1 min. anksčiau. Teisingas sprendimas? 

a) Prailginti antrąjį kėlinį 1 min. 

b) 1 min. prarasta ir trūkumo nepaisoma 

c) Po kėlinio pertraukos, pirmiausiai žaidžiama 1 min. pasiliekant tose žaidimo aikštelės pusėse 

kaip ir pirmajame kėlinyje, tada pasikeičiama pusėmis ir antrasis kėlinys pradedamas įprastai 

d) Žaidėjai lieka aikštelėje ir sužaidžia likusią minutę 

2.3)   BALTAS 11 meta į vartus. Vartininkas JUODAS 1 pagauna kamuolį. Tuo pat metu suskamba 

automatinis baigiamasis signalas. Teisėjai parodo laikininkui, kad antrajame kėlinyje dar liko žaisti  

30 sekundžių. Visi žaidėjai yra žaidimo aikštelėje. Kaip žaidimas turėtų būti atnaujinamas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

b) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai  

d) Po švilpuko  

e) Be švilpuko 

2.4)   BALTŲ komanda ruošiasi atlikti laisvą metimą po finalinio švilpuko. Pirmiausia BALTAS 3, 

po to BALTAS 4 palieka aikštę ir įeina į keitimosi zoną. Po to, pirma BALTAS 5 ir tada BALTAS 6 

įeiną į aikštelę. Kuris iš sekančių teiginių yra teisingas? 

a) Laikininkas švilpia ir nurodo, kad yra klaidingas BALTŲ komandos keitimas 

b) BALTAS 4 už klaidingą keitimą šalinamas 2min. 

c) BALTAS 6 už klaidingą keitimą šalinamas 2min. 

d) Laikininkas nešvilpia, kadangi taisyklės nepažeistos 

e) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

f) Laisvas metimas JUODŲ komnadai 

2.5)  Tiesioginis laisvas metimas JUODŲ komandai skiriamas prieš pat žaidimo pabaigą. 

Automatinis signalas skamba prieš kamuoliui patenkant į vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Rungtynių pabaiga  

b) JUODŲ komanda kartoja laisvą metimą be švilpuko 

c) JUODŲ komanda kartoja laisvą metimą po švilpuko 

d) 7m metimas JUODŲ komandai 



 
3 

v3, 2019.08.05 

2.6)   Prieš pasibaigiant rungtynėms, JUODAS 2 gauna kamuolį prie varžovų vartų aikštelės linijos ir 

turi aiškią galimybę pasiekti įvartį. Jis stengiasi atlikti metimą, bet yra neleistinai sustabdomas. Prieš 

kamuoliui paliekant JUODO 2 ranką, pasigirsta finalinis signalas. Teisingas sprendimas? 

a) Rungtynių pabaiga 

b) Laisvas metimas JUODIEMS 

c) 7 metrų metimas JUODIEMS 

d) Rungtynių pabaiga, pastaba rungtynių protokole 

2.7)   Prieš pasibaigiant pirmajam kėliniui, BALTŲ komanda turi atlikti 7m metimą. BALTO 9 

mestas kamuolys 7m metimo metu pataiko į skersinį, atšokęs nuo jo į vartininko nugarą, kuris stovi 

apytiksliai 3 m nuo savo vartų ir tada įskrieja į B vartus. Signalas pabaigti kėlinį nuskambėjo, kai 

kamuolys atšoko nuo skersinio ir atsimušė į vartininko nugarą. Koks yra teisingas sprendimas? 

a) Įvartis  

b) Pakartoti 7 metrų baudinį 

c) Kėlinio pertrauka; nėra tolesnio sprendimo 

2.8)   Pasibaigus rungtynių laikui, 7m metimas vis dar turi būti atliekamas. Teisėjai laukia atliekamo 

metimo rezultato. Kuris teisėjas turi užbaigti žaidimą? 

a) Pirmasis paminėtas teisėjas 

b) Vienas iš dviejų teisėjų 

c) Aikštės teisėjas 

d) Vartų teisėjas 

2.9)   Kada prasideda rungtynės? 

a) Po teisėjo, įrašytu pirmuoju, švilpuko 

b) Kai kamuolys palieka metančiojo ranką 

c) Kai laikininkas įjungia laikmatį arba švieslentė pradeda rodyti einantį laiką 

d) Po aikštės teisėjo švilpuko pradedamajam metimui atlikti 

2.10)   Atliekant 7 metrų metimų seriją, kas nusprendžia, į kuriuos vartus bus metama? 

a) Komanda, kuri laimi burtus 

b) Komanda, kuri pralaimi burtus 

c) Teisėjai 

d) Pirmuoju įrašytas teisėjas 

2.11)   Po finalinio švilpuko JUODŲ komanda turi atlikti laisvą metimą. Prieš metimo atlikimą, 

BALTAS 8 ir BALTAS 9 palieka aikštelę tuo pačiu metu. Juos keičia pirmiausia BALTAS 10 ir iš 

karto BALTAS 11. Kuris iš sekančių veiksmų yra teisingas? 

a) Laikininkas sušvilpia ir informuoja teisėjus, kad buvo neteisingas BALTŲ komandos 

keitimas  

b) 2-minučių pašalinimas BALTAM 10 dėl blogo keitimo 

c) 2-minučių pašalinimas BALTAM 11 dėl blogo keitimo 

d) Laikininkas nereaguoja, kadangi nėra taisyklių pažeidimo 

e) BALTAS 11 privalo grįžti į keitimosi zoną; vėliau BALTAM 8 ir BALTAM 9 yra leidžiama 

sugrįžti į aikštelę 



 
4 

v3, 2019.08.05 

2.12)  Prieš pat pirmojo kėlinio pabaigą, BALTAS 7 atlieka neleistiną (grubų) veiksmą prieš JUODĄ 

5, kuris praranda aiškią galimybę pasiekti įvartį. Automatinis signalas suskamba prieš teisėjams 

sušvilpiant. Teisingas sprendimas? 

a) Pirmas kėlinys pasibaigė; jokios progresyvinės nuobaudos BALTAM 7 

b) Pirmas kėlinys pasibaigė; nei progresyvinė nuobauda, nei 7m neskiriami 

c) Diskvalifikacija BALTAM 7 su rašytiniu raportu (teisėjai parodo Raudoną ir Mėlyną 

korteles) 

d) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

e) A7 pašalinimas iki rungtynių pabaigos 

f) Diskvalifikacija BALTAM 7 (teisėjai parodo Raudoną kortelę) 

2.13)   Iki kada teisėjai gali neužskaityti įvarčio, kai jis buvo pasiektas? 

a) Iki švilpuko dėl pradedamojo metimo 

b) Iki finalinio švilpuko  

c) Įvartis privalo būti neįskaitytas, jeigu jis buvo pasiektas po to, kai laikininkas sustabdė 

rungtynes, taip pat, jeigu pradedamasis metimas buvo atliktas prieš tai, kai sustabdymas buvo 

pastebėtas  

d) Įvartis negali būti neįskaitytas 

2.14)  Teisėjai BALTŲ komandai suteikė laisvą metimą. Tuo pat metu BALTŲ komandos 

atsakingas atstovas reikalauja komandinės minutės pertraukėlės. Kuris/ie iš teiginių yra teisingas/i? 

a) Komanda negali būti sukteiktas Time-out, nes kamuolys nežaidime 

b) Sekretorius sušvilpia, sustabdo laikrodį ir parodo rankos gestą Nr.15 

c) Teisėjai patvirtina BALTŲ komandos Time-out 

d) Sekretorius rungtynių protokole pažymi komandos Time-out 

2.15)   Kurioje(se) situacijoje(se) Time-out yra privalomas? 

a) 7m metimas 

b) 2 min. pašalinimas 

c) Išoriniai veiksmai 

d) Diskvalifikacija 

2.16)  BALTAS 9 meta į vartus. Vartininkas JUODAS 12 pagauna kamuolį. Tuo pat metu 

sekretorius sušvilpia, jog rungtynės baigėsi. Teisėjai parodo jam, kad iki 2 kėlinio pabaigos liko 30s. 

Visi žaidėjai yra aikštelėje. Kaip žaidimas turėtų būti atnaujinamas? 

a) Laisvas metimas JUODIEMS 

b) Vartininko JUODŲ metimas  

c) Laisvas metimas BALTIEMS 

d) Reikalingas švilpukas 

2.17)  Normalus žaidimo laikas pasibaigė rezultatu 20-20, žaidimas turi būti pratęsiamas, kol 

paaiškės nugalėtojas. Teisingas sprendimas? 

a) 1 min pertrauka prieš prasidedant pratęsimui 

b) 5 min pertrauka prieš prasidedant pratęsimui 

c) 1 min pertrauka, tarp kėlinių pratesime 

d) 5 min pertrauka, tarp kėlinių pratesime 
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2.18)   Kurioje(se) situacijoje(se) Time-out yra privalomas? 

a) 2 min. pašalinimas 

b) Laisvas metimas 

c) Pasyvus žaidimas 

d) Neteisingas keitimas 

e) Įspėjimas 

f) Šoninis metimas 

2.19)  Kam negalima dalyvauti 7 metrų baudinių metimų serijoje, kai rezultatas po pratęsimo yra 

lygus? 

a) Žaidėjui, kuris įžeidžia teisėją, tik pasibaigus pratęsimui 

b) Vartininkams 

c) Žaidėjui, kurio 2 min. pašalinimas nepasibaigė, pasibaigus pratęsimui 

d) Diskvalifikuotam žaidėjui 

e) Žaidėjui, kuriam žaidimo aikštelėje buvo suteika medicininė pagalba ir jo 3 atakų limitas dar 

nepasibaigęs 

2.20)   Vartininkas BALTAS 12 atmuša metimą likus 5 sek. iki rungtynių pabaigos. Kamuolys virš 

vartų aikštelės atsitrenkia į lubas. Automatinis finalinis signalas suskamba iš karto prieš JUODŲ 

komandos atliekamą šoninį metimą. Teisingas sprendimas? 

a) Šoninis metimas JUODIEMS po švilpuko 

b) Time-out 

c) Rungtynių pabaiga 

d) Šoninis metimas privalomas atlikti, tada rungtynės baigiasi 

2.21)   JUODAS 8 jau turi įspėjimą. Komandinio Time-out metu jis, sėdėdamas ant suolelio, 

nesportiška maniera kalba apie teisėjus. Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija JUODAM 8 (teisėjai parodo Raudoną kortelę) 

b) 2 minučių pašalinimas JUODAM 8 

c) Įspėjamas JUODAM 8 

d) Joks veiksmas negalimas 

e) JUODIEJI po komandinio Time-out turėtų žaisti 2min vienu žaidėju mažiau 

2.22)   Kam leidžiama dalyvauti lemiamuose 7 metrų baudinių metimuose? 

a) Žaidėjams įtrauktiems į rungtynių protokolą 

b) Žaidėjams, kurie nėra diskvalifikuoti 

c) Žaidėjams, kurie, pasibaigus pratęsimui, nėra pašalinti 2 minutėms 

d) Žaidėjams, kurie gavo leidimą iš teisėjų 

2.23)   Laisvas metimas po automatinio signalo, reiškiančio rungtynių pabaigą, privalomas atlikti. 

JUODAS 9 užima teisingą padėtį ir atlieka metimą į komandos A vartus. Kai kamuolys palieka 

JUODO 9 ranką, pasigirsta švilpukas iš laikininko. Kamuolys patenka į vartus, kadangi vartininkas 

neturėjo jokio šanso. Laikininkas informuoja teisėjus, kad BALTAS 7, kuris buvo aikštelėje gynybos 

metu atliekant laisvą metimą, įėjo į aikštelę per keitimo zoną prieš laisvo metimo atlikimą. Teisingas 

sprendimas? 

a) BALTAS 7 pašalinimas 2 minutėms 
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b) Diskvalifikacija BALTAM 7  (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) Įvartis JUODIEMS 

d) 7 metrų metimas JUODIEMS 

e) JUODŲ laisvo metimo pakartojimas po švilpuko 

2.24)   Žaidimo rezultatas po pratęsimo vis dar lygus, pagal reglamentą turi būti atliekami 7 metrų 

metimai. BALTAS 7 buvo pašalintas 2 minutėms paskutinio pratęsimo kėlinio 9 minutę. Atsakingas 

komandos atstovas jį paskiria mesti 7 metrų metimo. Teisingas sprendimas? 

a) BALTAS 7 gali dalyvauti  

b) BALTAS 7  negali dalyvauti 

2.25)   Kada yra privalomas Time-out? 

a) Kada komandos oficialus asmuo gauna 2 minučių pašalinamą 

b) Kai žaidėjas savo 2 minučių pašalinimą gauna trečią kartą 

c) Po pakartotinio nesportiško elgesio 

d) Kai teisėjams būtina pasitarti vienam su kitu 

e) Po grubaus nesportiško elgesio 

f) Kai komados oficialiam asmeniui parodoma geltona kortelė 

2.26)   Prieš pirmo kėlinio pabaigą, BALTAS 7 atlieka užpuolimą prieš JUODĄ 5, kuris praranda 

aiškią galimybę pasiekti įvartį. Automatinis signalas suskamba prieš teisėjų švilpuką. Teisingas 

sprendimas? 

a) Pirmas kėlinys pasibaigė; nėra tolimesnių veiksmų 

b) BALTAS 7 diskvalifikuojamas be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) 7metrų metimas JUODIEMS 

d) Laisvas metimas JUODIEMS 

e) BALTAS 7 diskvalifikuojamas su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną 

korteles) 

f) BALTŲ komanda antro kėlinio pradžioje 2 minutes žais vienu žaidėju mažiau 

2.27)   Pasibaigus kėliniui laisvas metimas turi būti atliktas po švilpuko. Kurie žaidėjai vis tiek gali 

būti keičiami? 

a) Visi abiejų komandų žaidėjai  

b) Tik besiginančios komandos žaidėjai 

c) Tik atakuojančios komandos žaidėjai 

d) Tik vienas žaidėjas iš metančios komandos 

e) Besiginančios komandos aikštės žaidėjas vartininku, jei suskambus baigiamajam signalui 

komanda žaidė be vartininko 

2.28)   Kokias padėtis turi užimti žaidėjai atliekant laisvą metimą po finalinio švilpuko? 

a) Visi metančiojo komandos draugai turi būti už varžovų laisvo metimo linijos 

b) Visi metančiojo komandos draugai turi būti savo aikštelės pusėje 

c) Varžovai turi būti atsitraukę 3 metrus nuo metančiojo arba prie savo vartų aikštelės linijos 

d) Visi metančiojo komandos draugai mažiausiai nuo jo turi būti atsitraukę 3 metrus 

e) Visi metančiojo komandos draugai turi stovėti kartu su metančiuoju prie varžovų laisvo 

metimo linijos 
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2.29)  BALTAS 7 kamuolį perduoda BALTAM 8. Tuo momentu laikininkas sušvilpia BALTŲ 

komandos Time-out. Teisėjai ir žaidėjai negirdi šio signalo ir BALTAS 8 perduoda kamuolį 

BALTAM 10, kuris turi aiškią galimybę pasiekti įvartį. BALTAS 10 neleistinai sustabdomas 

JUODO 5. Teisėjai BALTŲ komandai skiria 7 metrų metimą ir JUODĄ 5 šalina 2 minutėms. Dabar 

teisėjai supranta, kad laikininkas jau sušvilpė dėl komandinio Time-out prašymo. Teisingas 

sprendimas? 

a) 7 metrų metimas BALTIEMS 

b) 2 minučių pašalinimas JUODAM 5 

c) BALTŲ komandinis Time-out 

d) Vartininko metimas JUODIEMS 

e) Švilpukas atnaujinimui 

f) Atnaujinama su laisvu metimu BALTIEMS iš tos BALTO 7 pozicijos, kauomet laikininkas 

sušvilpė 

2.30)   Švilpukas, skelbiantis pirmo kėlinio pabaigą, suskamba 1 minute anksčiau. Švilpuko metu nė 

viena komanda kamuolio neturėjo ir taisyklės nebuvo pažeistos. Kamuolys buvo ant žaidimo 

aikštelės grindų. Abi komandos vis dar yra aikštėje. Teisingas sprendimas? 

a) 1 minutė nėra žaidžiama 

b) 1 minutė sužaidžiama prieš rungtynių pertrauką 

c) 1 minutė sužaidžiama po pertraukos prieš antro kėlinio pradžią 

d) 1 minutė yra pridedama antrajame kėlinyje 

e) Monetos metimu nusprendžiama, kuri komanda gauna kamuolį, kai žaidžiama 1 minutė 

f) Komanda, kuri kamuolė valdė paskutinė, jį gauna, kai žaidimas vėl prasidės 

2.31)   Pirmas kėlinys buvo sustabdytas 1 minute anksčiau. Žaidimo taisyklių pažeidimo nebuvo, 

kamuolys buvo ore virš vartų aikštelės. Vartininkas pagauna kamuolį po švilpuko. Abi komandos vis 

dar aikštėje. Sprendimas? 

a) 1 minutė nežaidžiama 

b) 1 minutė sužaidžiama prieš rungtynių pertrauką 

c) 1 minutė sužaidžiama po pertraukos prieš antro kėlinio pradžią 

d) 1 minutė yra pridedama antrajame kėlinyje 

e) Komanda, kuri kamuolė valdė paskutinė, jį gauna, kai žaidimas vėl prasidės 

f) Žaidimas atnaujinamas vartininko metimu 

2.32)   Pirmas kėlinys buvo sustabdytas 1 minute anksčiau. Taisyklių pažeidimo nebuvo, kamuolys 

buvo ore virš vartų zonos. Po švilpuko kamuolys nuskriejo už galinės vartų linijos. Abi komandos 

aikštelėje. Sprendimas? 

a) 1 minutė nežaidžiama 

b) 1 minutė sužaidžiama prieš rungtynių pertrauką 

c) 1 minutė sužaidžiama po pertraukos prieš antro kėlinio pradžią 

d) 1 minutė yra pridedama antrajame kėlinyje 

e) Komanda, kuri kamuolė valdė paskutinė, jį gauna, kai žaidimas vėl prasidės 

f) Žaidimas atnaujinamas vartininko metimu 

2.33)   BALTŲ komanda įmetė įvartį. JUODŲ komanda nori greitai išsimesti. Todėl JUODAS 5 

greitai varosi kamuolį vidurio linijos link. Tai darydamas jis prabėga pro BALTĄ 3, kuris atvira 
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ranka išmuša kamuolį iš JUODO 5 taip, kad kamuolys atsitrenkia į JUODO 5 pėdą ir nurieda toli nuo 

vidurio linijos į priešininkų pusę. Sprendimas? 

a) Time-out 

b) Pradedamasis metimas JUODIEMS 

c) Progresyvinė nuobauda BALTAM 3 

d) Laisvas metimas BALTIEMS 

2.34)   Kurioje situacijoje Time-out nėra privalomas? 

a) Kamuolys išeina už aikštės 

b) Laikininko švilpukas 

c) Žaidėjas atrodo traumuotas 

d) Kai teisėjai parodo skirtingas kryptis 

e) Aikštės žaidėjo keitimasis su vartininku, vartininko metimui atlikti 

2.35)   Kas gali prašyti “komandinio Time-out“ 

a) Vienas iš komandos oficialių atstovų 

b) Žaidėjas 

c) Tik “atsakingas komandos oficialus atstovas” 

d) Komandos kapitonas 

2.36)   Kurie iš teiginių apie komandinį Time-out yra teisingi? 

a) Time-out gali prašyti tik “atsakingas komandos oficialus atstovas“ 

b) Jeigu Time-out prašoma, kai priešininkai valdo kamuolį, sekretorius komandos oficialiam 

atstovui turi grąžinti “žalią kortelę“ atgal  

c) 1 minutės trukmės pertrauka prasideda po sekretoriaus švilpuko 

d) Taisyklių pažeidimai komandinio Time-out metu turi tokias pačias pasekmes kaip ir žaidimo 

metu 

e) Po komandinio Time-out, žaidimas visada atnaujinamas “metimu“ tos komandos, kuri prašė 

komandinio Time-out 

2.37)  BALTŲ komanda valdo kamuolį. JUODŲ komandos oficialus asmuo prašo komandinio 

Time-out padėdamas “žalią kortelę“ ant staliuko prieš laikininką. Teisingas sprendimas? 

a) Žalia kortelė padedama ant stalo 

b) Laikininkas sušvilps iš karto kaip JUODŲ komanda valdys kamuolį 

c) Laikininkas kortelę oficialiam atstovui grąžina atgal 

d) Tiktai “atsakingas oficialus komandos asmuo“ gali prašyti komandinio Time-out 

2.38)   Žaidėjas JUODAS 3 bando mesti į vartus. Tačiau kamuolys niekieno nepaliestas lieka gulėti 

vartininko aikštelėje. Tuo metu JUODŲ komandos atsakingas asmuo prašo komandinio Time-out. 

Teisingas sprendimas? 

a) Laikininkas sušvilpia, tuo pat metu stabdo laiką ir parodo teisėjams, kad JUODIEMS 

paskirtas komandinis Time-out 

b) Laikininkas žalią kortelę grąžina JUODŲ komandos oficialiam asmeniui 

c) Žaidimas atnaujinamas JUODŲ komandos laisvuoju metimu 

d) BALTŲ komandos vartininko metimas 
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2.39)  BALTŲ komandos vartininkas meta kamuolį BALTAM 8, kuris yra vienas prieš vartininką 

JUODĄ 12 netoli JUODŲ komandos vartų aikštelės. Prieš pat BALTAM 8 pagaunant kamuolį, kaip 

tik tuo metu, sušvilpia laikininkas, kadangi BALTŲ komandos treneris paprašo komandinio Time-

out. Kaip žaidimas tęsiamas? 

a) Laisvas metimas BALTIEMS už jų vartų aikštelės linijos 

b) Laisvas metimas BALTIEMS prie BALTŲ keitimo zonos 

c) 7 metrų metimas BALTIEMS 

d) Laisvas metimas BALTIEMS nuo JUODŲ laisvo metimo linijos 

2.40)   BALTAS 4 blokuoja JUODO 11 metimą. Kamuolys liečia lubas virš vartų aikštelės. Iš karto 

po to JUODŲ komandos treneris padeda “žalią kortelę“ ant stalo prieš laikininką. Teisingas 

sprendimas? 

a) JUODŲ komanda iš karto gauna komandinį time-out 

b) JUODŲ komanda negauna komandinio time-out todėl, kad kamuolys lietė lubas 

c) JUODŲ komanda negauna komandinio time-out todėl, kad BALTŲ komandai priklauso 

kamuolys kai žaidimas yra atnaujinamas 

d) JUODŲ komanda gaus komandinį time-out, bet po to, kai žaidimas bus atnaujintas 

2.41)   BALTŲ komanda valdo kamuolį ir prašo komandinio time-out. Dėl triukšmo teisėjai negirdi 

švilpuko iš laikininko. Tiktai po kokių 10 sekundžių, kai JUODŲ komanda valdo kamuolį teisėjai 

išgirsta švilpuką. Teisingas sprendimas? 

a) Komandinis time-out yra skiriamas 

b) Žaidimas atnaujinamas laisvu metimu JUODIEMS 

c) Komandinis time-out nėra skiriamas 

d) Žaidimas atnaujinamas laisvu metimu BALTIEMS 

2.42)  BALTAS 7  pašalinamas 2 minutėms 78 minutę, rungtynės baigesi lygiom ir pagal reglamentą 

turi būti metami 7m baudiniai. Atsakingas komandos oficialus asmuo BALTĄ 7 paskiria baudinių 

metimų serijai atlikti. BALTAS 7 meta ir įmeta įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis įskaitomas BALTAM 7 yra leidžiama dalyvauti 

b) Įvartis neįskaitomas BALTAM 7 neleidžiama dalyvauti 

c) Metimas laikomas negalliojančiu 

d) Diskvalifikacija BALTAM 7 

2.43)  Rungtynių laikui esant 55:00 BALTŲ komandos atsakingas oficialus asmuo prašo komandinio 

Time-out, kuris jau yra antras rungtynėse. 59 minutę tas pats atsakingas oficialus komandos asmuo 

prašo trečio komandinio Time-out. Teisingas sprendimas? 

a) Komandinis Time-out yra leidžiamas 

b) Komandinis Time-out neleidžiamas 

c) Rungtynių inspektorius turėjo paimti trečią žalią kortelę, kuomet antras komandinis Time-out 

buvo paprašytas. 

2.44)   Atakuoja BALTŲ komanda. BALTŲ komandos oficialus asmuo A nori prašyti komandinio 

Time-out ir eina sekretoriato stalo link su tikslu žalią kortelę padėti prie laikininko. Žalia kortelė yra 

padėta ant stalo priešais laikininką. Tačiau tuo pačiu metu, BALTAS 4 atlieka metimą į vartus ir 

pasiekia įvartį. Laikininkas švilpia iš karto po to, kai kamuolys jau yra kirtęs JUODŲ komandos 

vartų liniją. Koks teisingas sprendimas? 
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a) BALTŲ komandos įvartis 

b) Įvartis neįskaitomas, kadangi BALTŲ komanda paprašė komandinio Time-out 

c) BALTŲ komandinis Time-out 

d) Komandinis Time-out negalimas, kadangi BALTŲ komanda nebeturi kamuolio kontrolės 

e) Žalia kortelė privalo būti grąžinta komandai 

f) JUODŲ komandos pradedamasis metimas 

2.45)  BALTŲ komanda 55:10 turėjo savo antrąjį komandinį Time-out. Dabar 59:25, BALTŲ 

komandos oficialus asmuo A prašo savo trečiojo komandinio Time-out ir padeda žalią kortelę 

priešais laikininką ant stalo. Kamuolį kontroliuoja BALTŲ komanda. Laikininkas švilpia ir stabdo 

laiką. Jis rodo komandinį Time-out BALTIEMS. Koks teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandinis Time-out 

b) Komandinis Time-out nesuteikiamas 

c) BALTŲ komandos oficialiam asmeniui A progresyvinė nuobauda 

d) Žaidimas antnaujinamas BALTŲ komandos laisvu metimu 

e) Žaidimas antnaujinamas JUODŲ komandos laisvu metimu 

2.46)   BALTŲ komanda nori prašyti komandinio Time-out. BALTŲ komandos oficialus asmuo A 

žalią kortelę padeda ant sekretoriato stalo priešais laikininką. Tuo pačiu metu, BALTAS 9 atlieką 

metimą į JUODŲ vartus. Laikininkas švilpia, kuomet kamuolys yra ore. Iš karto po švilpuko, 

vartininkas JUODAS 12 kamuolį sugauna. Koks teisingas sprendimas? 

a) Komandinis Time-out negalimas, kadangi BALTŲ komanda nebeturi kamuolio kontrolės 

b) BALTŲ komandinis Time-out 

c) Žalia kortelė grąžinama BALTŲ komandai 

d) Žaidimas antnaujinamas JUODŲ komandos vartininko metimu 

e) Žaidimas antnaujinamas BALTŲ komandos laisvu metimu 

2.47)   BALTŲ komanda nori prašyti komandinio Time-out. BALTŲ komandos oficialus asmuo A 

žalią kortelę padeda ant sekretoriato stalo priešais laikininką. Prieš laikininkui sušvilpiant dėl 

komandinio Time-out, BALTAS 9 atlieka metimą į vartus. Metimas vartininko JUODO 12 yra 

atmušamas, ir laikininkas švilpia, kuomet kamuolys ridenasi vartų aikšelės plote. Koks teisingas 

sprendimas? 

a) Komandinis Time-out negalimas, kadangi BALTŲ komanda nebeturi kamuolio kontrolės 

b) BALTŲ komandinis Time-out 

c) Žalia kortelė grąžinama BALTŲ komandai 

d) Žaidimas antnaujinamas JUODŲ komandos vartininko metimu 

e) Žaidimas antnaujinamas BALTŲ komandos laisvu metimu 

2.48)   BALTŲ komanda nori prašyti komandinio Time-out. BALTŲ komandos oficialus asmuo A 

žalią kortelę padeda ant sekretoriato stalo priešais laikininką. Prieš laikininkui sušvilpiant dėl 

komandinio Time-out, BALTAS 9 atlieka metimą į vartus. Metimas vartininko JUODO 12 yra 

atmušamas, ir laikininkas švilpia, kuomet atmuštas kamuolys vis dar yra ore vartų aikštelės plote. 

Koks teisingas sprendimas? 

a) Komandinis Time-out negalimas, kadangi BALTŲ komanda nebeturi kamuolio kontrolės 

b) BALTŲ komandinis Time-out 

c) Žalia kortelė grąžinama BALTŲ komandai 

d) Žaidimas antnaujinamas JUODŲ komandos vartininko metimu 
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e) Žaidimas antnaujinamas BALTŲ komandos laisvu metimu 

2.49)   BALTŲ komanda nori prašyti komandinio Time-out. BALTŲ komandos oficialus asmuo A 

žalią kortelę padeda ant sekretoriato stalo priešais laikininką. Prieš laikininkui sušvilpiant dėl 

komandinio Time-out, BALTAS 11 prasižengia puolime. Laikininkas dėl Time-out švilpia prieš 

teisėjui sušvilpiant pražangą puolime.  Koks teisingas sprendimas? 

a) Teisėjai nusprendžia, kad Time-out negali būti suteiktas, nes pražanga puolime įvyko prieš 

laikininkui sušvilpiant dėl komandinio Time-out 

b) BALTŲ komandinis Time-out 

c) Žalia kortelė grąžinama BALTŲ komandai 

d) Žaidimas antnaujinamas JUODŲ komandos laisvu metimu 

e) Žaidimas antnaujinamas BALTŲ komandos laisvu metimu 
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TAISYKLĖ  3 

3.1)   Kiek spalvų gali turėti kamuolys? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) Neribotai 

3.2)   Kurį iš šių 4 kamuolių teisėjai pasirinks vyrų rungtynėms? 

a) Apimtis 57 cm, svoris 450  

b) Apimtis 58 cm, svoris 400 

c) Apimtis 59 cm, svoris 425  

d) Apimtis 60 cm, svoris 500g 

3.3)   Kurį iš šių 4 kamuolių teisėjai pasirinks moterų rungtynėms? 

a) Apimtis 53 cm, svoris 350  

b) Apimtis 54 cm, svoris 300g 

c) Apimtis 55 cm, svoris 425 g 

d) Apimtis 56 cm, svoris 375 g 

3.4)   Teisėjai nusprendžia žaisti su atsarginiu kamuoliu. Kada vėl naudojamas pirminis kamuolys? 

a) Po sekančios pertraukos 

b) Jis negali būti vėl naudojamas, išskyrus tada, kai negalima naudoti atsarginio kamuolio 

c) Kai teisėjai įsitikina, kad jis vėl reikalingas 

d) Jei viena iš komandų jo prašo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

v3, 2019.08.05 

TAISYKLĖ  4 

4.1)   Prieš prasidedant rungtynėms BALTAS 11 susižeidžia taip stipriai, kad negali žaisti. Teisingas 

sprendimas? 

a) BALTAS 11 negali būti pakeistas 

b) BALTAS 11 gali būti pakeistas, jeigu priešininkai sutinka 

c) BALTAS 11 gali būti pakeistas, tas žaidėjas, kuris jį pakeičia dėvi marškinėlius Nr.11 ir turi 

būti įtrauktas į rungtynių protokolą  

d) BALTAS 11 gali būti pakeistas, bet jį pakeičiantis žaidėjas negali dėvėti marškinėlių Nr.11 

4.2)   JUODŲ komanda pasirodo su 5 aikštelės žaidėjais. Vartininkas nedalyvauja prieš rungtynių 

pradžią. JUODŲ komanda aikštelės žaidėją JUODĄ 5 paskiria vartininku. Kokios yra pasekmės 

JUODAM 5 ? 

a) JUODAS 5 gali žaisti kaip aikštės žaidėjas bet kuriuo metu, jeigu jis atlieka taisyklingą 

keitimą  

b) JUODAS 5 daugiau negali žaisti kaip aikštės žaidėjas 

c) JUODAS 5 gali žaisti kaip aikštės žaidėjas, jeigu sutinka BALTŲ komandos oficialūs 

asmenys  

d) JUODAS 5 gali žaisti kaip aikštės žaidėjas, kai atsiranda tikrasis vartininkas 

4.3)   Tik prasidėjus rungtynėms, vietinės BALTŲ komandos klubo prezidentas atsisėda ant suolelio 

kartu su dviem oficialiais komandų atstovais, masažuotoju ir treneriu. Kokios yra pasekmės? 

a) Atsarginis vartininkas turi stovėti už suolelio 

b) Klubo prezidentas turi palikti atsarginių žaidėjų suolelį 

c) Vienas iš oficialių atstovų turi palikti atsarginių žaidėjų suolelį 

d) Bet kuris neįrašytas į rungtynių protokolą privalo palikti atsarginių žaidėjų suolelį 

e) “Atsakingas komandos atstovas” yra nubaudžiamas progresyvine nuobauda 

4.4)   Koks yra minimalus žaidėjų, kurie turi būti žaidimo aikštelėje prasidėjus rungtynėms ir įtraukti 

į rungtynių protokolą, skaičius? 

a) 5 žaidėjai 

b) 4 aikštelės žaidėjai ir 1 vartininkas 

c) 5 aikštelės žaidėjai ir 1 vartininkas 

d) 6 aikštelės žaidėjai 

4.5)     Keturi variantai. Kuris žaidėjas turi teisę žaisti? 

a) Žaidėjas, kuris yra pasiruošęs pradėti nuo žaidimo pradžios žaidimo ir įtrauktas į žaidimo 

protokolą 

b) Žaidėjas, kuris nepasiruošęs nuo žaidimo pradžios, bet įtrauktas į rungtynių protokolą 

c) Žaidėjas, kuris pasiruošęs nuo žaidimo pradžios, bet nėra įtrauktas į varžybų protokolą 

d) Žaidėjas, kuris gavęs leidimą žaisti iš laikininko, bet nėra įtrauktas į žaidimo protokolą 

4.6)   BALTŲ komandoje prieš rungtynes yra pasiruošę žaisti tik 6 žaidėjai. Žaidimui prasidėjus 

ateina kiti žaidėjai. Žaidėjas BALTAS 7 įbėga į aikštelę per keitimosi zoną. Jis nėra įrašytas į 

rungtynių protokolą. Teisingas sprendimas? 

a) A7 diskvalifikacija 

b) A7 šalinamas 2 min., jis turi būti įtrauktas į rungtynių protokolą 
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c) A7 įtraukiamas į rungtynių protokolą 

d) Progresyvinė bauda atsakingam A komandos oficialiam asmeniui 

4.7)   Teisėjai paskyrė laisvą metimą BALTŲ komandai prie JUODŲ komandos 9m linijos. Tada 

švilpia laikininkas ir stabdo laiką. Teisėjai aiškinasi priežastis. Laikininkas teisėjus informuoja, kad 

BALTAS 9 neteisingai įėjo į aikštelę. Sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai prie JUODŲ komandos 9m linijos 

b) JUODŲ komandos laisvas metimas prie savo 9m linijos 

c) JUODŲ komandos laisvas metimas prie BALTŲ komandos keitimosi zonos; 

d) 2min. pašalinimas BALTAM 9 

4.8)   JUODAS 14 keičiasi tuo metu, kai žaidimas buvo sustabdytas. Nuo laikininko stalo pasigirsta 

švilpukas. JUODAS 14 nėra įtrauktas į rungtynių protokolą. Šis žaidėjas į rungtynių protokolą 

įtrauktas 18 numeriu. Teisingas sprendimas? 

a) Progresyvinė nuobauda JUODŲ komandos atsakingam oficialiam asmeniui  

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai nuo laikininko staliuko 

c) Rungtynių protokole pataisomas numeris 

d) Žaidimas tęsiamas nuo situacijos, kuomet buvo sustabdytas laikas. Rašytinis raportas 

4.9)    Kada į aikštelę yra leidžiama įeiti “dviems žmonėms” (komandos oficialiems arba žaidėjams)? 

a) Time-out metu 

b) Time out metu,po teisėjų leidimo 

c) Kada žaidėjas sužeistas 

d) Po laikininko leidimo 

4.10)  Teisėjai sušvilpia ir parodo Time-out, kadangi žaidėjas BALTAS 2 šalinamas 2min. trečią 

kartą. Kai teisėjai pasisuka į laikininką ir sekretorių pranešti dėl diskvalifikacijos, BALTŲ komandos 

atsakingas oficialus asmuo bėga į aikštelę protestuodamas prieš pašalinimą. BALTŲ komandos 

oficialus asmuo B jau buvo gavęs įspėjimą anksčiau. Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija BALTŲ komandos atsakingam oficialiam asmeniui (teisėjai parodo raudoną 

kortelę) ir BALTŲ komanda aikštelėje žaidžia 2min. mažumoje 

b) Asmeninis įspėjimas BALTŲ komandos atsakingam oficialiam asmeniui 

c) Diskvalifikacija BALTŲ komandos atsakingam oficialiam asmeniui su rašytiniu raportu 

(teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles)   

d) 2min. pašalinimas BALTŲ komandos atsakingam oficialiam asmeniui 

e) BALTŲ komanda aikštelėje žaidžia 2min. Mažumoje 

4.11)  Laikas sustabdytas, kadangi vienas žaidėjas sužeistas, BALTAS 2 kaip papildomas žaidėjas 

įbėga į žaidimo aikštelę, nors nei vienas iš teisėjų nedavė leidimo įeiti į aikštelę. Teisingas 

sprendimas? 

a) BALTAS 2 įspėjamas 

b) Progresyvinė nuobauda BALTŲ komandos atsakingam oficialiam asmeniui  

c) BALTAS 2 diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

d) BALTAS 2 pašalinimas 2min. ir jo komanda žaidžia 2min. vienu žaidėju aikštelėje mažiau 
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4.12)  BALTAS 5 traumuotas, aikštės teisėjas stabdo laiką ir dviems BALTŲ komandos atstovams 

duoda leidimą įeiti į aikštelę. JUODŲ komandos oficialus asmuo B taip pat įeina į aikštelę ir duoda 

patarimus savo vartininkui. Teisingas sprendimas? 

a) Jokio sprendimo, kadangi signalas leidžia į žaidmo aikštelę įeiti visiems žaidėjams ir 

komandų oficialiems asmenims 

b) Visi keturi JUODŲ oficialūs komandos asmenys įspėjami ir jei toks įvykis pasikartotų 

privalo būti diskvalifikuojami 

c) Atsakingas JUODŲ komandos oficialus asmuo įspėjamas 

d) JUODŲ komandos oficialus asmuo B baudžiamas progresyvinę nuobauda 

e) Po suteiktos medicininės pagalbos BALTAS 5 žaidimo aikštelę turi palikti nedelsiant ir jis į 

ją sugrįžti gali tik po trečiosios savo komandos atakos 

4.13) Vartininkas BALTAS 16 buvo traumuotas ir jį kiečia BALTAS 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BALTAS 5 persirengia savo marškinėlius. Po 20min. BALTAS 16 vėl gali žaisti ir komandos 

oficialus A daro keitimą. BALTAS 5 vėl persirengia savo marškinėlius ir nepranešus sekretoriatui 

išeina žaisti kaip aikštės žaidėjas. Teisingas sprendimas? 

a) Jokios nuobaudos, nes tai yra leidžiama 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) BALTAS 5 šalinamas 2min. 

e) BALTAS 5 diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

4.14)  BALTAS 4 palieka žaidimo aikštelę už keitimo zonos. Po to, kai BALTAS 4 peržengia šoninę 

liniją, bet prieš jam įeinant į keitimo zoną, BALTAS 11 įeina į žaidimo aikštelę teisingoje vietoje. 

Koks yra teisingas sprendimas po laikininko švilpuko? 

a) JUODŲ komandos laisvas metimas iš tos vietos, kur BALTAS 4 paliko aikštelę  

b) JUODŲ komandos laisvas metimas prie BALTŲ komandos keitimo linijos 

c) BALTAS 4 pašalinamas 2 min. 

d) BALTAS 11 pašalinamas 2 min. 

e) BALTAS 11 ir BALTAS 4 pašalinami 2min. 

4.15)  JUODAS 3, tuo metu kai laikas yra sustabdytas pirmą kartą savo komandoje padaro klaidingą 

keitimą. Prieš tai buvo vykdomas laisvas metimas ir sprendimas buvo palankus JUODŲ komandai. 

JUODAS 3 rungtynėse anksčiau nebuvo įspėtas ar pašalintas. Teisingas sprendimas? 

a) Įspėjamas JUODAS 3 

b) JUODAS 3 šalinamas 2min. 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

4.16)  Po teisėjų paskirto 7m metimo BALTŲ komandai, žaidėjas BALTAS 27, kuriam buvo 

patikėta vykdyti 7m metimą, padaro klaidingą keitimą. Teisingas sprendimas? 

a) JUODŲ komandos laisvas metimas 

b) BALTŲ komandos 7m metimas 

c) JUODŲ komandos vartininko metimas 

d) 2min. pašalinimas BALTAM 27 

4.17)   BALTŲ komanda pelno įvartį. Teisėjui dar nesušvilpus metimui nuo vidurio, JUODAS 10 

įbėga į aikštę ankščiau, nei JUODAS 6 ją palieka. Teisingas sprendimas? 
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a) Metimas nuo vidurio linijos 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) JUODAS 10 šalinamas 2min. 

d) JUODAS 6 šalinamas 2min. 

4.18)   Prieš prasidedant rungtynėms BALTŲ komanda turi tik 12 žaidėjų ir abu vartininkai vis dar 

neatvyko. Todėl BALTŲ komanda rungtynes pradeda su vienu iš dvylikos aikštės žaidėjų kaip 

vartininku. Kuris iš sekančių atsakymų yra teisingas? 

a)  Aikštės žaidėjas, kuris žaidžia vartininku, rungtynių protokole turi būti įrašytas numeriu 1, 

12 arba 16 

b) Aikštės žaidėjas, kuris žaidžia vartininku, vėliau gali dalyvauti kaip aikštės žaidėjas 

c) Atvykę vėluojantys vartininkai rungtynių protokole turi turėti numerius 1, 12 arba 16  

d) Vienas iš dviejų vėluojančių vartininkų gali būti tik aikštės žaidėju 

4.19)   Time-out metu, žaidėjas BALTAS 5 savo komandoje padarė pirmą klaidingą keitimą. Prieš 

paskelbiant Time-out kamuolys priklausė BALTŲ komandai. Teisingas sprendimas? 

a) Jokios nuobaudos 

b) Įspėjamas BALTAS 5 

c) BALTAS 5 šalinamas 2min. 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

e) Kamuolio valdymas lieka BALTIEMS 

4.20)   Vartininkas BALTAS 3 nori atlikti 7m metimą. Kad apsaugotų tuščius vartus, BALTAS 15 

įeina į aikštelę su vartininko apranga po pasikeitimo su aikštės žaidėju. Teisingas sprendimas? 

a) BALTAS 3 šalinamas 2min. 

b) BALTAS 15 šalinamas 2min. 

c) Jokios nuobaudos 

d) 7m metimas BALTŲ komandai  

e) Laisvas metimas JUODŲ komandai prie BALTŲ komandos keitimo zonos 

4.21)   BALTŲ komanda kontratakos metu, kuri turi aiškią galimybę pasiekti įvartį, JUODAS 3 

atlieka klaidingą keitimą. Laikininkas/sekretorius nereaguoja, tačiau aikštės teisėjas mato kas vyksta. 

Teisingas sprendimas? 

a) 2 minučių tiesioginis pašalinimas JUODAM 3 ir laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) 2 minučių tiesioginis pašalinimas JUODAM 3 ir 7m metimas BALTŲ komandai  

c) Laukti kada bus atliktas metimas, tada 2 minutės JUODAM 3 ir laisvas metimas BALTŲ 

komandai 

d) Laukti kada bus atliktas metimas, tada 2 minutės JUODAM 3 ir atnaujinti žaidimą metimu 

atitinkančiu situaciją 

4.22)   Metimą atremia BALTŲ vartininkas ir kamuolys ridenasi išilgai šoninės linijos prie BALTŲ 

komandos keitimosi suoliuko. BALTAS 5, kuris sėdi ant suoliuko padeda savo koją į aikštelę ir 

sustabdo kamuolį, tuo sudarydamas sąlygas BALTAM 4 paimti kamuolį prieš jam išriedant už 

šoninės linijos. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODIEMS 

b) Šoninis metimas JUODIEMS 

c) 2-minučių pašalinimas BALTAM 5 
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d) Diskvalifikacija BALTAM 5 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

e) BALTŲ komanda 2min žaidžia mažumoje 

4.23)   30 sekundžių prieš pasibaigiant BALTO 2 nuobaudos laikui, jis įeina į aikštelę nesutrukdant 

žaidimo eigai. BALTI valdo kamuolį. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODIEMS 

b) Laisvas metimas BALTIEMS 

c) 2 minučių pašalinimas BALTAM 2 ir BALTŲ komanda vienu žaidėju 30 sekundžių žaidžia 

mažumoje 

d) 30 sekundžių BALTAM 2 ir BALTŲ komanda vienu žaidėju 2-minutes žaidžia mažumoje 

e) Diskvalifikacija BALTAM 2 ir BALTŲ komanda vienu žaidėju 30 sekundžių žaidžia 

mažumoje 

4.24)   BALTAS 5 buvo pašalintas. Po 1 minutės ir 45 sekundžių 2-minučių pašalinimo BALTŲ 

komandos oficialus asmuo A jį siunčia į aikštelę. Teisingas sprendimas? 

a) BALTAS 5 gauna naują 2 minučių pašalinimą ir BALTŲ komanda vienu žaidėju 2 minutes ir 

15 sekundžių žaidžia mažumoje 

b) Diskvalifikacija BALTAM 5 (teisėjai parodo raudoną kortelę) ir BALTI 15 sekundžių žaidžia 

dviem žaidėjais mažiau ir 1 minutę 45 sekundes vienu žaidėju mažiau 

c) BALTAS 5 gauna naują 2 minučių pašalinimą, BALTI 15 sekundžių žaidžia dviem žaidėjais 

mažiau ir 1 minutę 45 sekundes vienu žaidėju mažiau  

4.25)   Po 2 minučių pašalinimo, kuris pasibaigė, vartininkas JUODAS 1 nori prisidėti prie savo 

komandos, kuri šiuo momentu yra gynyboje. Jis įeina į aikštelę vilkėdamas vartininko uniformą ir 

užima krašto žaidėjo poziciją kaip JUODŲ komandos šeštas žaidėjas. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau 

b) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

d) Vartininkas JUODAS 1 pašalinamas 2-minutėms 

4.26)   Koks sprendimas teisingas žaidėjui, kuris aikštelėje kraujuoja? 

a) Žaidėjas iš karto ir savo noru privalo palikti aikštelę 

b) Žaidėjas gali pasilikti aikštelėje iki sekančio rungtynių sustabdymo 

c) Žaidėjas, kuris keičia kraujuojantį žaidėją, į aikštelę gali įeiti ne keitimo zonoje 

d) Žaidėjas privalo nepalikti aikštelės iki kol žaidimas nesustabdytas 

e) Žaidėjas nepaklusęs teisėjo nurodymui palikti aikštelę turi būti nubaustas už nesportinį elgesį 

4.27)  BALTAS 5 yra vienas prieš vartininką JUODĄ 1 ir turi aiškią galimybę pasiekti įvartį. 

JUODAS 11 atlieka klaidingą keitimą, įeidamas anksčiau nei JUODAS 9 išėjo. Laikininkas 

sušvilpia, kaip tik tuo metu, kai BALTAS 5 yra pasirengęs mesti. Teisingas sprendimas? 

a) JUODAS 11 pašalinamas 2 min. 

b) JUODAS 11 diskvalifikuojamas, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną 

korteles) 

c) Laisvas metimas BALTIEMS 

d) 7 metrų metimas BALTIEMS 
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4.28) Vartininkas JUODAS 1 atremia metimą ir perduoda kamuolį savo komandos draugui 

JUODAM 4. Dabar JUODAS 1 eina prie šoninės linijos, šalia keitimosi zonos. Jis aiškiai peržengia 

liniją, paima rankšluostį ir išgeria vandens iš butelio. Jo aikštėje nėra pakeitęs kitas vartininkas ar 

žaidėjas. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau, nes tai yra leidžiama 

b) JUODAS 1 yra šalinamas 2 min. dėl netaisyklingo keitimo 

c) BALTI atlieka laisvą metimą nuo JUODŲ keitimo zonos 

4.29)   Rungtynėse JUODŲ komandos oficialus A jau buvo įspėtas anksčiau. Po teisėjų sprendimo, 

JUODŲ komandos oficialus D be teisėjų leidimo keletą metrų įbėga į aikštelę. Teisingas 

sprendimas? 

a) Jokios nuobaudos 

b) JUODŲ komandos oficialus D įspėjamas 

c) JUODŲ komandos oficialus D pašalinamas 2 minutėms 

e) JUODŲ komandos oficialus D diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

4.30)  Reikalingas Time-out, kadangi BALTAS 6 yra sužeistas dėl JUODŲ komandos žaidėjo 

veiksmo, kuris nebaudžiamas progresyviai. Teisėjai davė leidimą dviems atstovams įeiti į žaidimo 

aikštelę apžiūrėti BALTĄ 6. BALTŲ oficialus C suteikia pagalbą BALTAM 6, o oficialus A 

persekioja JUODĄ 5, kuris, jo nuomone, sužeidė jo žaidėją. Jis įeina į JUODŲ komandos keitimo 

zoną ir trenkia JUODAM 5 į veidą. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos oficialus A diskvalifikuojamas, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną 

ir mėlyną korteles) BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje 2 min. žaidžia mažumoje 

b) Žaidimas atnaujinamas metimu po švilpuko, kuris atitiko prieš susidarant situacijai  

c) BALTŲ komandos oficialus A pašalinamas 2 min, BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje 

2 min. žaidžia mažumoje 

d) Laisvas metimas JUODIEMS 

e) BALTŲ komandos oficialus A diskvalifikuojamas, be rašytinio raporto (teisėjai parodo 

raudoną korteles) BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje 2 min. žaidžia mažumoje 

f) BALTAS 6 po suteiktos medicininės pagalbos turi palikti žaidimo aikštelę ir jis į ją sugrįžti 

gali tik po trečiosios savo komandos atakos 

4.31)   Iš karto po JUODŲ pradedamojo metimo, teisėjai išsiaiškina, kad asmuo, kuris nėra įtrauktas 

į protokolą yra JUODŲ komandos keitimų zonoje. Pasirodo, kad tai yra vienas iš klubo valdybos 

narių, tačiau JUODŲ komanda rungtynių protokole jau yra užregistravusi keturis asmenis kaip 

komandos oficialius atstovus. Teisingas sprendimas? 

a) Asmuo turi palikti keitimų zoną 

b) JUODŲ komandos atsakingas oficialus atstovas baudžiamas asmenine nuobauda 

c) Papildomas komandos oficialus atstovas privalo palikti keitimų zoną 

d) Žaidimas atnaujinamas A komandos laisvu metimu 

4.32)   Kokie reikalavimai taikomi žaidėjų aprangai? 

a) Visi žaidėjai, esantys komandos vartininkais, privalo turėti vienodos spalvos marškinėlius 

b) Žaidėjų numeriai, esantys priekyje ir gale, turi būti 20 cm aukščio 

c) Vartininkai gali dėvėti iš minkštos medžiagos pagamintą galvos apsaugą 

d) Žaidėjai, įskaitant vartininkus, turėtų naudoti numerous nuo 1 iki 100 
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4.33)   BALTAS 10 atlikinėja pirmąją jo 2min. pašalinimo nuobaudą prasidėjusę 21:00. Po žaidimo 

atnaujinimo, jis taip stipriai protestuoja, kad teisėjai sustabdo rungtynes 21:30, kad BALTĄ 10 

pašalintų papildomom 2 min. Kokios pasekmės yra BALTŲ komandai? 

a) 2 min. pašalinimas BALTAM 10 

b) Diskvalifikacija BALTAM 10  

c) BALTŲ komanda iki 25:00 žaidžia 1 žaidėju mažiau 

d) BALTŲ komanda iki 23:00 žaidžia dviems žaidėjais, o iki 23:30 vienu žaidėju mažiau 

4.34)  Kokiu/-iais atveju/-ais atsakingam oficialiam komandos atstovui skiriama asmeninė 

nuobauda? 

a) Kai jo komandos žaidėjas palieka keitimo zoną neperspėjęs sekretoriaus/laikininko 

b) Jei prasidėjus rungtynėms, keitimo zonoje yra asmenų neįtrauktų į rungtynių protokolą 

c) Kai papildomas žaidėjas įeina į aikštę (t.y. daugiau negu leidžiama) 

d) Kai žaidėjas, kuriam neleidžiama dalyvauti, įeina į aikštę 

e) Jei prasidėjus rungtynėms pastebima netaisyklinga žaidėjų apranga 

f) Jei nusižengimai padaryti keitimo zonoje, kuriam nors atstovui negali būti priskirti 

individualiai 

4.35)  Teisėjai gestu parodo leidimą įeiti į aikštelę, nes yra sužeistas BALTŲ komandos žaidėjas. 

Kam yra leidžiama įeiti į aikštelę? 

a) Tik dviems BALTŲ komandos oficialiems, niekam daugiau 

b) Po du oficialius asmenis iš BALTŲ ir JUODŲ komandų 

c) Du asmenys (oficialūs ar žaidėjai) iš BALTŲ komandos 

d) Po du asmenis (oficialūs ar žaidėjai) iš BALTŲ ir JUODŲ komandų 

e) BALTŲ komandos gydytojui, jeigu jis nėra vienas iš 4 oficialiųjų asmenų 

4.36)  BALTŲ komandos oficialus asmuo C jau turi gavęs įspėjimą už protestavimą. Vėliau, 

BALTŲ komandos oficialus asmuo B įeina į aikštelę be leidimo, bet jis nesielgia nesportiškai. 

Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos oficialus asmuo B įspėjamas 

b) BALTŲ komandos oficialus asmuo B šalinamas 2min., jis suoliuką privalo palikti 2min. 

c) BALTŲ komandos oficialus asmuo B diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę, 

BALTŲ komanda 2min žaidžia mažumoje) 

d) BALTŲ komandos oficialus asmuo B šalinamas 2min., komanda 2min. žaidžia mažumoje, 

oficialus asmuo B gali likti keitimo zonoje 

4.37)  Kurie iš sekančių veiksmų nėra leidžiami, kuomet rungtynių laikas sustabdytas dėl 

susižeidusio žaidėjo ir teisėjai BALTŲ komandos atstovams davė leidimą įeiti į aikštelę? 

a) JUODŲ komandos žaidėjai stovi šalia šoninės linijos ir klauso trenerio nurodymų 

b) BALTŲ komandos žaidėjai keičiasi už keitimo linijos ribų 

c) BALTŲ komandos vienas iš oficialių asmenų, kuris įėjęs į aikštelę, atsitraukia toliau nuo 

traumuoto žaidėjo ir duoda nurodymus kitiems komandos žaidėjams 

4.38)   Po vartininko BALTO 1 atremto metimo, kamuolys ridenasi išilgai šoninės linijos priešais 

BALTŲ komandos atsarginių suolelį. BALTAS 5, kuris sėdi ant atsarginių suoliuko, iškiša koją iš už 

šoninės linijos ir sustabdo kamuolį taip, kad BALTAS 4 gali jį pakelti prieš jam užeinant už šoninės 

linijos. Teisingas sprendimas? 
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a) Laisvas metimas JUODIEMS 

b) 2 min. pašalinimas BALTAM 5 

c) Diskvalifikacija BALTAM 5 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

d) BALTŲ komanda 2 min žais mažumoje 

e) 7 metrų metimas JUODIEMS 

f) Diskvalifikacija BALTAM 5, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

4.39)  29:00 pirmojo kėlinio minutę BALTAS 5 pašalinamas 2min.. Po pertraukos, sušvilpdamas, 

aikštės teisejas pradeda antrąjį kėlinį. Po 3sek. laikininkas švilpia. BALTŲ komanda žaidžia 7-niese. 

Teisingas sprendimas? 

a) Vienas papildomas BALTŲ komandos žaidėjas privalo palikti žaidimo aikštelę, jokios 

nuobaudos 

b) 2 min pašalinimas papildomam BALTŲ komandos žaidėjui 

c) BALTŲ komanda 57 sekundes žais dviem žaidėjais mažiau ir vienu žaidėju mažiau 1 minutę 

ir 3 sekundes 

4.40)   Rungtynių laikas: 43:27 – po BALTO 15 įmesto įvarčio ir pradedamo metimo, laikininkas 

sustabdo laiką. Jis teisėjus informuoja, kad BALTAS 15 nėra registruotas rungtynių protokole. 

BALTŲ komandoje 14 žaidėjų jau yra registruoti. Teisėjai išsiaiškina, kad BALTO 11 rungtynėse 

nėra.  Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis neįskaitomas 

b) Įvartis galioja 

c) BALTAS 11 išbraukiamas, vietoje jo, nepažeidžiant federacijos varžybų reglamento,  

įrašomas BALTAS 15 

d) BALTAM 15 žaisti draudžiama, jis turi palikti žaidimo aikštelę 

e) Progresyvinė nuobauda BALTŲ komandos atsakingam oficialm asmeniui 

f) Rašytinis raportas 

4.41)  Po atremto JUODŲ metimo, vartininkas BALTAS 12 susižeidęs kelį guli ant grindų. 

Teisingas sprendimas? 

a) BALTAS 12 po žaidimo aikštelėje suteiktos medicininės pagalbos gali tęsti rungtynes 

b) Du BALTŲ komandos atstovai, kurie yra registruoti, po teisėjų prodytų 15 ir 16 rankų gestų, 

gali įeiti į aikštelę suteikti pagalbą BALTAM 12  

c) Tik vienas BALTŲ komandos atstovas, kuris yra registruotas, po teisėjų prodytų 15 ir 16 

rankų gestų, gali įeiti į aikštelę suteikti pagalbą BALTAM 12  

d) Po suteiktos medicininės pagalbos BALTAS 12 į aikštelę gali sugrįžti tik po trečiosios jo 

komandos atakos 

e) Neatsižvelgiant į jo komandos atakų skaičių, BALTAS 12 į aikštelę gali sugrįžti, kai 

žaidimas tęsiamas po rungtynių pertraukos antrajame kėlinyje 

f) Jei komandos oficialūs asmenys atsisako BALTAM 12 suteikti reikalingą gydymą aikštelėje, 

atsakingas oficialus komandos asmuo baudžiamas progresyvine nuobauda 

4.42)   Vartininkas BALTAS 1 atremia JUODŲ mestą metimą. Tai darydamas, jis galvą susitrenkia į 

vartų konstrukciją. Medicininę pagalbą jam reikia suteikti žaidimo aikštelėje. Teisingas sprendimas? 

a) BALTAS 1 po aikštelėje suteiktos medicininės pagalbos gali tęsti rungtynes, nes pagalba 

buvo reikalinga dėl galvos traumos 
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b) Po suteiktos medicininės pagalbos BALTAS 1 į aikštelę gali sugrįžti tik po trečiosios jo 

komandos atakos 

4.43)   Po suteiktos medicininės pagalbos BALTAS 7 sėdi ant suolelio keitimo zonoje. Pirmosios 

BALTŲ komandos atakos metu, JUODAS 2 perima kamuolį ir vienas bėga į kontrataką, kur tik 

vartininkas BALTAS 12 stovi priešais jį. Prieš JUODAM 2 atliekant metimą į vartus, BALTAS 7 

keičiasi su BALTU 9. Teisingas sprendimas? 

a) Laikininkas laukia kol JUODAS 2 atliks metimą, kad sušvilptų dėl blogo BALTŲ keitimo 

b) Laikininkas rungtynes stabdo iš karto, kadangi įvyko blogas BALTŲ keitimas 

c) Time-out 

d) 2 min. pašalinimas BALTAM  7 

e) Diskvalifikacija be rašytinio raporto BALTAM  7 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

f) Rungtynės tęsiamos metimu atitinkančiu situaciją 

g) 7m metimas JUODIEMS 

h) Laisvas metimas JUODIEMS 

i) Neatsižvelgiant į jo komandos atakų skaičių, BALTAS 7 į aikštelę gali sugrįžti pasibaigus 2 

minučių pašalinimui 

4.44)   Po aikštelėje suteiktos medicininės pagalbos JUODAS 11 sėdi ant suolelio ir protestuoja dėl 

teisėjo sprendimo. To pasekoje, jis pirmą kartą rungtynėse pašalinamas 2 min. Po antrosios JUODŲ 

komandos atakos JUODAS 11 įeina į aikštelę pasibaigus jo 2min pašalinimo laikui.  Teisingas 

sprendimas? 

a) Time-out 

b) 2 min. pašalinimas JUODAM 11 

c) Žaisti toliau 

d) Laisvas metimas BALTIEMS 

4.45)  JUODAS 10 kamuolį pagauna prie laisvo metimo linijos. Iš karto, tik pagavus kamuolį, jis 

BALTO 3 yra griaunamas žemyn. Jis nesėkmingai krisdamas susižeidžia alkūnę, todėl aikštelėje jam 

reikia medicininės pagalbos.  Teisingas sprendimas? 

a) BALTAS 3 įspėjamas 

b) BALTAS 3 pašalinamas 2 min. 

c) Du JUODŲ komandos atstovai, kurie yra registruoti, po teisėjų prodytų 15 ir 16 rankų gestų, 

gali įeiti į aikštelę suteikti pagalbą JUODAM 10  

d) JUODAS 10 po suteiktos med. pagalbos gali tęsti rungtynes 

e) Po suteiktos medicininės pagalbos JUODAS 10 į aikštelę gali sugrįžti tik po trečiosios jo 

komandos atakos 

f) Time-out 

4.46)   JUODAS 10 kontratakoje kamuolį gauna iš JUODO 9. Tik atlikus perdavimą  JUODAS 9 yra 

griaunamas BALTO 11. Iš karto, tik pagavęs kamuolį, JUODAS 10 krenta ir susižeidęs guli ant 

grindų. Teisingas sprendimas? 

a) BALTAS 11 įspėjamas 

b) BALTAS 11 pašalinamas 2 min. 

c) Du JUODŲ komandos atstovai, kurie yra registruoti, po teisėjų prodytų 15 ir 16 rankų gestų, 

gali įeiti į aikštelę suteikti pagalbą JUODAM 10  

d) JUODAS 10 po suteiktos med. pagalbos gali tęsti rungtynes 
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e) Po suteiktos medicininės pagalbos JUODAS 10 į aikštelę gali sugrįžti tik po trečiosios jo 

komandos atakos 

f) Time-out 

4.47) Likus 3 minutėms iki rungtynių pabaigos rezultatas 21:21. JUODAS 2, kuris yra 

rezultatyviausias savo komandoje, nesėkmingai pasitempia kulkšnį. JUODAS 2 guli ant grindų. 

Vienas iš teisėjų, pasiteirauja JUODO 2, ar reikalinga jam medicininė pagalba.  JUODAS 2 neatsako, 

bet vis dar guli ant grindų, teisėjai stabdo laiką ir rodydami 15 ir 16 rankų gestus, duoda leidimą 

dviems JUODŲ komandos atstovams įeiti aikštelę suteikti medicininę pagalbą JUODAM 2. JUODŲ 

komanda atsisako du savo atstovus pasiųsti į aikštelę, kol teisėjai imasi tam tikrų veiksmų, JUODAS 

2 atsistoja ir yra pasiruošęs žaisti. Teisingas sprendimas? 

a) JUODAS 2 žaidimą gali tęsti 

b) JUODAS 2 turi palikti aikštelę ir į ją sugrįžti gali tik po trečiosios jo komandos atakos 

c) JUODŲ atsakingam oficialiam asmeniui progresyvinė nuobauda 

4.48)   Likus 30 sekundžių iki primo kėlinio pabaigos BALTAM 5 suteikiama medicininė pagalba 

aikštelėje. Po suteiktos medicininės pagalbos BALTAS 5 į aikštelę gali sugrįžti tik po trečiosios jo 

komandos atakos. Sužaidus vieną minutę antrajame kėlinyje antros BALTŲ komandos atakos metu, 

BALTAS 5 keičiasi su BALTU 4. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau 

b) 2min pašalinimas BALTAM 5 dėl blogo keitimo (už įėjimą į aikštelę nepasibaigus trečiajai jo 

komandos atakai) 

c) Time-out 

4.49   Susidūrus BALTAM 4 ir JUODAM 5, jie abu guli ant grindų akivaizdžiai susižeidę. Teisėjai 

nedelsdami stabdo rungtynes ir rodydami 15 ir 16 rankų gestus, duoda leidimą dviems abiejų 

komandų atstovams įeiti į aikštelę ir suteikti medicininę pagalbą susižeidusiems. Prieš atstovams 

įeinant į aikštelę, JUODAS 5 pasiruošęs žaisti. BALTAM 4 suteikiama medicininė pagalba. Po 20 

sekundžių žaidimas gali būti tęsiamas. Teisingas sprendimas? 

a) Po suteiktos medicininės pagalbos BALTAS 4 į aikštelę gali sugrįžti tik po trečiosios jo 

komandos atakos 

b) Kadangi JUODAM 5 medicininė pagalba suteikta nebuvo, jis gali tęsti rungtynes 

c) JUODAS 5 turi palikti žaidimo aikštelę ir į ją sugrįžti gali tik po trečiosios jo komandos 

atakos 

4.50)  BALTAS 2 susižeidęs ir aikštelėje jam reikalinga medicininė pagalba. Pirmasis kėlinys 

baigiasi po pirmosios jo komandos atakos. Kai teisėjai švilpia pradėti antrąjį kėlinį, BALTAS 2, jo 

komandos puolimo metu, yra aikštelėje. Teisingas sprendimas? 

a) Laikininkas nedelsdamas stabdo rungtynes ir informuoja teisėjus 

b) 2min pašalinimas BALTAM 2 

c) Žaisti toliau 

d) Laisvas metimas JUODIEMS prie priešininkų keitimo zonos 

e) Jokios nuobaudos BALTAM 2 nėra, jis turi palikti žaidimo aikštelę. BALTI kontroliuoja 

kamuolį, kadangi laikininko/rungtynių inspektoriaus klaida 

4.51)   BALTAM 4 aikštelėje suteikiama medicininė pagalba. Po suteiktos medicininės pagalbos 

BALTAS 4 turi palikti aikštelę ir į ją sugrįžti gali tik po trečiosios jo komandos atakos. Po antros 
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BALTŲ komandos atakos, oficialus amsuo A, prašo BALTĄ 4 eiti į aikštelę ir padėti komandai 

gynyboje. BALTAS 4 keičiasi su BALTU 6, kad galėtų žaisti tik gynyboje. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau – BALTAM 4 leidžiama žaisti gynyboje 

b) BALTAS 4 įspėjamas, kadangi į aikštelę jis įėjo per anksti 

c) 2min pašalinimas BALTAM 4 už klaidingą keitimą 

4.52)   BALTAS 11 krisdamas slysta grindimis ir sustoja už šoninės linijos priešingoje nei keitimosi 

zona pusėje. Jis susižeidžia galvą į reklaminį stendą. Teisėjai nedelsdami stabdo laiką, norėdami 

duoti leidimą komandos personalui pasirūpinti BALTU 11. Po 20 sekundžių BALTAS 11 pasiruošęs 

žaisti. Teisingas sprendimas? 

a) BALTAS 11 gali tęsti žaidimą iš karto, kadangi medicininė pagalba jam buvo suteikta už 

žaidimo aikštės ribų 

b) BALTAS 11 turi palikti žaidimo aikštelę ir į ją sugrįžti gali tik po trečiosios jo komandos 

atakos 

4.53)  Praėjus vienai minutei nuo rungtynių pradžios, linijos žaidėjas JUODAS 3 ir BALTAS 6 

tarpusavy pakovojo. JUODAS 3 atsiduria ant grindų akivaizdžiai susižeidęs. Teisėjai nusprendžia 

BALTĄ 6 įspėti žodžiu. Medicininė pagalba JUODAM 3 suteikiama aikštelėje. Po suteiktos 

pagalbos JUODAS 3 pasiruošęs tęsti žaidimą. Teisingas sprendimas? 

a) JUODAS 3 leidžiama tęsti žaidimą 

b) JUODAS 3 turi palikti žaidimo aikštelę ir į ją sugrįžti gali tik po trečiosios jo komandos 

atakos 

4.54)   JUODŲ komanda kontratakuoja. JUODĄ 2 driblinguojantį kamuoliu stumia BALTAS 10. Jis 

iš dalies praranda kūno kontrolę, tačiau sugeba kamuolį perduoti JUODAM 4, kuris įmeta įvartį. 

Pasiekęs įvartį, bėgdamas į gynybą, JUODAS 4 pasitempia čiurną. Teisėjai stabdo laiką, BALTĄ 10 

pašalina 2min. ir duoda leidimą dviems komandos asmenims suteikti medicininę pagalbą JUODAM 

4. Po 30 sekundžių JUODAS 4 pasirengęs žaisti. Teisingas sprendimas? 

a) JUODAS 4 leidžiama tęsti žaidimą 

b) JUODAS 4 turi palikti žaidimo aikštelę ir į ją sugrįžti gali tik po trečiosios jo komandos 

atakos 

4.55)   BALTAS 11 atlieka metimą į vartus. Deja, gynėjui JUODAM 2 kamuolys pataiko į veidą ir 

jam reikalinga medicininę pagalbą suteikti aikštelėje. Po 20 pagalbos sekundžių, jis pasirengęs žaisti 

toliau. Teisingas sprendimas? 

a) JUODAM 2 leidžiama tęsti žaidimą, kadangi trauma įvyko kamuoliu pataikius į veidą 

b) JUODAS 2 turi palikti žaidimo aikštelę ir į ją sugrįžti gali tik po trečiosios jo komandos 

atakos 

4.56)   Po metimo į vartus linijos žaidėjas JUODAS 2 guli BALTŲ komandos vartų aikštelėje ir 

akivaizdžiai prašo medicininės pagalbos, nes susižeidė koją. BALTŲ komanda ką tik pradėjo savo 

kontrataką. Teisingas sprendimas? 

a) Teisėjai nedelsiant stabdo žaidimą ir rodydami 15 ir 16 rankų gestus, kviečia JUODAM 2 

suteikti medicininę pagalbą 

b) Žaidimas tęsiamas iki kol paaiškės BALTŲ kontratakos pabaiga – tada žaidimas stabdomas ir 

JUODAM 2 kviečiama medicininė pagalba 
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4.57)   BALTAS 2 daro apšilimą be alkunės apsaugos. Praėjus 5  rungtynių minutėms, BALTŲ 

komanda kontroliuoja kamuolį. BALTAS 2 įeina į aikštelę per keitimo zoną. Teisėjai pastebi, kad 

BALTAS 2 dėvi alkūnės apsaugą su neuždengtomis kietomis dalimis. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau, dėvėti alkūnės apsaugą su neuždengtomis kietomis dalimis yra leidžiama 

b) Teisėjai stabdo rungtynes, BALTAS 2 privalo palikti žaidimo aikštelę ir į ją gali sugrįžti tik 

nusiėmęs alknės apsaugą arba uždengęs kietas apsaugos dalis. 

c) BALTAM 2 progresyvinė nuobauda 

d) Atsakingas oficialus komandos asmuo baudžiamas progresyvinę nuobauda 

e) Laisvas metimas BALTIEMS 

f) Laisvas metimas JUODIEMS 

4.58)   BALTŲ komanda atakuoja netoli 9m linijos. Žaidėjas BALTAS 7 savo geltoną džemperį 

vilkėdamas ant žaidybinių baltų marškinėlių į aikštelę įeina per keitimo zoną. Teisingas sprendimas? 

a) Time-out, žaidėjas prieš tęsdamas žaidimą turi nusivilkti džemperį 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) 2min pašalinimas BALTAM 7 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

4.59)   BALTŲ komanda kontroliuoja kamuolį, kai laikininkas sustabdo rungtynes. Laikininkas 

pasako teisėjams, kad BALTAS 11 įėjo į aikšelę, tačiau BALTAS 11 rungtynių protokole neįrašytas. 

Paaiškėja, kad komandos oficialus asmuo A klaidingai įrašė pateikdamas, kad tai yra Nr.13. Koks 

teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) BALTAM 11 nėra leidžiama dalyvauti rungtynėse 

d) Klaida ištaisoma ir BALTAM 11 leidžiama žaisti 

e) Pastaba rungtynių protokole 

f) BALTŲ komandos oficialiam asmeniui A progresyvinė nuobauda 

4.60)   Rezultatas 29:29 iki rungtynių pabaigos lieka 10s. Vartininkas BALTAS 12 atlieka vartininko 

metimą ir perduoda kamuolį BALTAM 11. BALTAS 11 pamato, kad BALTAS 9 yra laisvas prie 

JUODŲ komandos vartų aikštelės linijos. Prieš atliekant perdavimą BALTAM 9, laikininkas stabdo 

žaidimą dėl blogo keitimo. JUODAS 2 į aikštelę įėjo anksčiau nei JUODAS 4 iš jos išėjo. Koks 

teisingas sprendimas? 

a) Time-out 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) 7m metimas BALTŲ komandai 

d) 2 min pašalinimas JUODAM 2 

e) Diskvalifikacija JUODAM 2 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

4.61)   Rezultatas 29:29 iki rungtynių pabaigos lieka 10s. Vartininkas BALTAS 12 atlieka vartininko 

metimą ir perduoda kamuolį BALTAM 11. BALTAS 11 pamato, kad BALTAS 9 yra laisvas prie 

JUODŲ komandos vartų aikštelės linijos. Jis perduoda kamuolį BALTAM 9. Prieš BALTAM 9 

atleikant metimą į vartus, laikininkas stabdo žaidimą dėl blogo keitimo. JUODAS 2 į aikštelę įėjo 

anksčiau nei JUODAS 4 iš jos išėjo. Koks teisingas sprendimas? 
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a) Time-out 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) 7m metimas BALTŲ komandai 

d) 2 min pašalinimas JUODAM 2 

e) Diskvalifikacija JUODAM 2 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 
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TAISYKLĖ  5 

5.1)   Vartininkas JUODAS 1 atremia mestą kamuolį ir pradeda kontrataką. Tai atlikdamas jis kaire 

koja peržengia vartų aikštelės liniją. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau  

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Pakartoti vartininko metimą po švilpuko 

5.2)   Vartininkas BALTAS 12 stovi žaidimo zonoje už savo vartų aikštelės linijos. Gaudamas 

kamuolį iš komandos draugo, jis viena pėda žengia atgal į savo vartų zoną, o kita pėda lieka žaidimo 

zonoje. Teisingas sprendimas? 

a) 7 m metimas JUODŲ komandai 

b) Žaidimas tęsiamas be stabdymo 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

d) Vartininkas BALTAS 12 pašalinamas 2min. 

5.3)   Vartininkas BALTAS 12  atmuša metimą ir krisdamas šoka kamuolio link, kuris rieda žaidimo 

zonos link. BALTAS 12 pasiekęs kamuolį, kerta vartų zonos liniją ir kamuolį perduoda  į žaidimo 

zoną savo komandos žaidėjui. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) Žaisti toliau 

c) BALTŲ komandos vartininko metimas po švilpuko 

5.4)   Vartininkas JUODAS 1 atmuša metimą. Kamuolys rieda žaidimo zonos link. Norėdamas, kad 

kamuolio nepasiektų BALTAS 15, kuris laukia prie vartų aikštelės linijos, vartininkas, prieš 

BALTAM 15 paimant kamuolį, slysdamas su pėda kamuolį išmuša už vartų linijos. Teisingas 

sprendimas? 

a) 7 m metimas BALTIEMS 

b) Laisvas metimas BALTIEMS 

c) Žaisti toliau  

d) Progresyvinė nuobauda vartininkui JUODAM 1, nes jis kėlė pavojų priešininkui 

5.5)   Vartininkas BALTAS 1 nesugeba išlaikyti kamuolio. Kamuolys vartų aikštelėje rieda šoninės 

linijos link. Vartininkas žaidžia pėda, norėdamas kamuolį numušti už galinės linijos. Teisingas 

sprendimas? 

a) Vartininko metimas BALTŲ komandos 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) JUODŲ komandos šoninis metimas 

d) Progresyvinė nuobauda vartininkui 

5.6)   Vartininkas BALTAS 1 atmuša metimą. Kamuolys rieda žaidimo zonos link, kur JUODAS 6 

vienas laukia kamuolio. Vartininkas BALTAS 1  sugeba kamuolį sustabdyti kamuolį savo pėda, kai 

kamuolys yra ant vartų zonos linijos. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ vartininko metimas po švilpuko  

b) Progresyvinė nuobauda BALTŲ vartininkui  

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

d) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 
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5.7)   JUODAS 18 kamuolį meta į vartus. BALTAS 7 metimą blokuoja taip, kad kamuolys pakeičia 

kryptį ir per vartų aikštelę lekia galinės vartų linijos kryptimi. Vartininkas BALTAS 1 bėga paskui 

kamuolį ir pėda jį sugeba išmušti už galinės vartų linijos. Teisingas sprendimas? 

a) Vartininko metimas BALTŲ komandai 

b) Šoninis metimas JUODŲ komandai 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

d) BALTAS 1 įspėjamas 

5.8)   Vartininkas JUODAS 12 norėdamas perimti ilgą perdavimą nuo BALTO 7, pašoka savo vartų 

aikštelėje. JUODAS 12 kamuolį pagauna ore ir su kamuoliu nusileidžia viena pėda vartų aikštelėje, 

kita, žaidimo aikštelėje. Šioje padėtyje jis perduoda kamuolį JUODAM 3. Teisingas sprendimas? 

a) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

b) Žaidžiama toliau  

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

d) Korekcija ir vartininko metimas po švilpuko 

5.9)   BALTAS 9 kamuolį perduoda savo vartininkui BALTAM 1, kuris stovi žaidimo aikštelėje. 

Kadangi BALTAS 9 yra spaudžiamas, jis kamuolį meta per aukštai, todėl BALTAS 1 turi grįžti ir 

viena pėda žengti į vartų aikštelę, iš karto, po to, kai pagauna kamuolį. Teisingas sprendimas? 

a) Žaidžiama toliau 

b) Time-out 

c) 7 metrų metimas JUODIEMS 

d) Laisvas metimas JUODIEMS 

5.10)   Teisėjai skiria laisvą metimą BALTŲ komandai prie BALTŲ vartų aikštelės linijos. 

Vartininkas BALTAS 1 viena pėda stovi vartų aikštelėje, kita – žaidimo aikštelėje. Jis perduoda 

kamuolį BALTAM 8, kuris įmeta įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ įvartis įskaitomas 

b) Pakartojamas laisvas metimas už BALTŲ vartų aikštelės linijos 

c) Laisvas metimas JUODIEMS prie BALTŲ vartų aikštelės linijos 

d) JUODŲ komandos vartininko metimas 

e) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

5.11)   Teisėjas sušvilpia dėl JUODO 21 žingsnių. Žaidėjas kamuolį padeda prie BALTŲ komandos 

vartų aikštelės linijos. Vartininkas BALTAS 12 kamuolį nori greitai išmesti. Jis padeda sau viena 

ranka, kuri yra ant žaidimo aikštės grindų, o pėda yra ant vartų aikštelės grindų. Tokioje pozicijoje 

jis perduoda kamuolį BALTAM 3, kuris pradeda kontrataką ir ši baigiasi BALTŲ komandos įvarčiu. 

Teisingas sprendimas? 

a) Kartojamas laisvas metimas po švilpuko 

b) Įvartis BALTIEMS 

c) JUODŲ komandos laisvas metimas, nes BALTŲ komanda atliko neleistiną laisvą metimą 

d) Time-out 

5.12)  Vartininkas JUODAS 1 paliko savo vartų aikštelę. Jis pašoka žaidimo aikštėje ir perdavimą iš 

komandos draugo pagauna ore. Po to, jis abejomis pėdomis nusileidžia vartų aikštelės viduje. 

Teisingas sprendimas? 
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a) Žaidžiama toliau 

b) JUODŲ vartininko metimas  

c) Laisvas metimas BALTIEMS 

d) 7 metrų metimas BALTIEMS 

e) Time-out 

5.13)   Kamuolys yra ant žemės už BALTŲ komandos vartų aikštelės. Vartininkas BALTAS 1 stovi 

vartų aikštelėje ir paima kamuolį, tuo neleisdamas jo paimti priešininkui. Teisingas sprendimas? 

a) JUODŲ komandos laisvas metimas 

b) JUODŲ komandos 7m metimas 

c) Progresyvinė nuobauda BALTAM 1 

d) Nesikišama, kadangi tai yra leidžiama 
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TAISYKLĖ  6 

6.1)  Kamuolys guli ant vartininko aikštelės linijos. BALTAS 7 kamuolį paiima ir turi aiškią 

galimybę pasiekti įvartį, tuo metu jis yra neleistinai bauduojamas. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODIEMS 

b) Laisvas metimas BALTIEMS  

c) 7 metrų metimas BALTIEMS 

d) JUODŲ vartininko metimas 

6.2)   Kamuolys rieda BALTŲ komandos vartų aikštelėje. JUODAS 8 kamuolį pakelia ir įmeta 

įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTIEMS 

b) BALTŲ vartininko metimas  

c) Įvartis 

d) Pradedamas metimas 

6.3)   BALTAS 3 kamuolį, atšokusį nuo vartininko, pagauna abejomis pėdomis stovėdamas žaidimo 

zonoje. Kai BALTAS 3 yra taisyklingai trukdomas JUODO 10, jis kelis kartus sumuša kamuolį savo 

vartų zonoje. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau  

b) 7 metrų metimas JUODIEMS 

c) Laisvas metimas JUODIEMS 

d) Laisvas metimas BALTIEMS 

6.4)   BALTAS 7 stovi už JUODŲ komandos vartų aikštelės ribos, bet pagriebia kamuolį 

akivaizdžiai esantį virš vartų aikštelės ore ir įmeta įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis BALTIEMS 

b) Laisvas metimas JUODIEMS  

c) JUODŲ vartininko metimas  

d) JUODŲ vartininko metimas po švilpuko 

6.5)   BALTAS 8, kuris keletos varžovų buvo taisyklingai spaudžiamas, tyčia kamuolį įridena į savo 

vartų aikštelę, kurioje kamuolys sustoja. Vartininkas BALTAS 1 kamuolio nepakelia. Teisingas 

sprendimas? 

a) BALTŲ vartininko metimas 

b) BALTŲ vartininko metimas po švilpuko 

c) 7-metrų metimas JUODIEMS 

d) Laisvas metimas JUODIEMS 

6.6)   BALTAS 5 kamuolį pamuša į savo komandos vartų aikštelę. Kamuolys paliečia vartų virpstą ir 

rieda žaidimo aikštelės link. Vartininkas BALTAS 12 paima kamuolį ir perduoda BALTAM 7, kuris 

pasiekia įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) 7-metrų metimas JUODŲ komandai 

b) Įvartis 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

d) BALTŲ komandos vartininko metimas 
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6.7)  JUODŲ komanda pasiekė įvartį ir BALTAS 10 po to atlieka pradedamąjį metimą. Jis 

nesuranda nei vieno laisvo savo komandos nario. Tada jis atlieka perdavimą atgal savo vartininkui 

BALTAM 12 tuo nustebindamas jį, nepaisant to, kad jis stovi savo vartų aikštelėje. Teisingas 

sprendimas? 

a) Žaidimas tęsiamas 

b) 7-metrų metimas JUODŲ komandai 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

d) Pakartotinas pradedamasis metimas po korekcijos 

6.8)   Gynėjas JUODAS 7 pamato, kad jeigu linijos žaidėjas BALTAS 9 gautų kamuolį, jis būtų 

visiškai vienas prieš vartininką. Taigi, daręs tą patį ir anksčiau, jis apibėga BALTĄ 9 per vartininko 

aikštelę, kad linijos žaidėjas negalėtų gauti perdavimo. JUODAS 7 jau yra už vartininko aikštelės 

linijos, kai BALTAS 9 gauna kamuolį. BALTAS 9 sukasi aplink ir atsimuša tiesiai į JUODĄ 7. 

Teisingas sprendimas? 

a) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

d) Progresyvinė nuobauda JUODAM 7 

6.9)   Nuo vartininko JUODO 1 atšokęs kamuolys, skrieja žaidėjo BALTO 4 link, kuris laukia už 

vartų aikštelės linijos. Norėdamas sutrukdyti aiškiai galimybei pasiekti įvartį, gynėjas JUODAS 2 

įžengia į vartų aikštelę ir sutrukdo puolėjui BALTAM 4  pagauti kamuolį. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

c) JUODAM 2 skiriama progresyvinė nuobauda 

d) JUODAS 2 diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

6.10)   BALTAS 10 atlikdamas perdavimą kamuolį meta į savo vartų aikštelę. Vartininkas BALTAS 

1 pašoka iš savo vartų aikštelės ir kamuolį sugauna ore. Vartininkas BALTAS 1 stipriai laiko 

kamuolį ir nusileidžia už vartų aikštelės. Teisingas sprendimas? 

a) Žaidžiama toliau 

b) BALTŲ komandos vartininko metimas 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

d) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

6.11)  Kamuolį BALTAS 11 perduoda į vartų aikštelę, kur vartininkas BALTAS 1 pašoka ir kamuolį 

pagauna ore. Vartininkas BALTAS 1 kamuolį laikydamas rankose, viena pėda nusileidžia vartų 

aikštelėje, kita pėda už.  Teisingas sprendimas? 

a) Žaidžiama toliau 

b) BALTŲ komandos vartininko metimas 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

d) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

6.12)  Atakuojančios komandos žaidėjas BALTAS 7 laikydamas kamuolį įžengia į JUODŲ 

komandos vartininko aikštelę. Teisingas sprendimas? 

a) JUODŲ komandai laisvas metimas  
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b) JUODŲ komandos vartininko metimas 

c) JUODŲ komandai laisvas metimas po švilpuko 

d) JUODŲ komandos vartininko metimas po švilpuko 

6.13)   Kamuolys guli BALTŲ komandos vartų aikštelėje. Tuo metu laikininkas švilpia ir paaiškina, 

kad BALTAS 5 padarė netaisyklingą keitimą. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos vartininko metimas  

b) 2 min. pašalinimas BALTAM 5 

c) JUODŲ komandos laisvas metimas nuo BALTŲ komandos laisvo metimo linijos 

d) JUODŲ komandos laisvas metimas nuo BALTŲ komandos keitimų zonos  

6.14)   Kuriais atvejais turėtų būti skiriamas vartininko metimas? 

a) Kada atakuojančios komandos žaidėjas su kamuoliu įžengia į vartininko aikštelę 

b) Kada atakuojančios komandos žaidėjas be kamuolio įžengia į vartininko aikštelę ir taip įgyja 

pranašumą 

c) Kada atakuojančios komandos žaidėjas išleidžia kamuolį už galinės linijos 

d) Kada komandos žaidėjas su kamuoliu įžengia į savo vartininko aikštelę 

6.15)  BALTŲ komanda atakuoja. BALTAS 4 stovi prie vartų aikštės linijos. Kamuolys yra ore ir 

JUODAS 4 kamuolį numuša į vartų aikštelę. Kamuolys liečiamas vartininko JUODO 1 ir po to išeina 

už galinės linijos. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos šoninis metimas 

b) BALTŲ komandos laisvas metimas 

c) BALTŲ komandos 7m metimas 

d) JUODŲ komandos  vartininko metimas 

e) Progresyvinė nuobauda JUODAM 4 

6.16)  Vartininkas BALTAS 12 atmušė kamuolį ir jį kontroliuoja savo vartų aikštelėje. Jis vis dar 

kamuolį turi savo rankose, kuomet laikininkas švilpia dėl klaidingo BALTO 10 keitimo. Teisingas 

sprendimas? 

a) JUODŲ komandos  laisvas metimas prie BALTŲ komandos keitimo zonos 

b) Time-out 

c) BALTŲ komandos vartininko metimas 

d) 2min. šalinimas BALTAM 10 

e) JUODŲ komandos laisvas metimas prie BALTŲ komandos laisvo metimo linijos 

6.17)  Vartininkas BALTAS 12 pašoka žaidimo aikštelėje už savo vartų aikštelės, sugauna kamuolį 

ore, kurį jam perdavė BALTAS 4 ir meta kamuolį už savo vartų linijos. Po to vartininkas nusileidžia 

savo vartų aikštelėje. Teisingas sprendimas?  

a) BALTŲ komandos vartininko metimas 

b) JUODŲ komandos  šoninis metimas 

c) JUODŲ komandos  laisvas metimas 

d) BALTAS 12  įspėjamas 

6.18)  BALTAS 9 atlieka metimą į JUODŲ vartus. Vartininkas JUODAS 1 atremia metimą ir 

kamuolys ridenasi į priekį žaidimo aikštelės link, kur JUODŲ komandos žaidėjas yra pasirengęs 



 
32 

v3, 2019.08.05 

kamuolį pakelti. Kadangi vartininkas JUODAS 1 susižeidė atmušdamas metimą, teisėjai sustabdo 

žaidimą, kai kamuolys vis dar yra vartų aikštelėje. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

6.19)   Kamuolys ridenasi BALTŲ komandos vartų aikštelėje. Tuo momentu laikininkas sušvilpia ir 

paaiškina, kad BALTAS 5 atliko blogą keitimą. Teisingas sprendimas? 

a) Vartininko metimas BALTŲ komandai 

b) 2 min. pašalinimas BALTAM 5 

c) JUODŲ komandos laisvas metimas nuo BALTŲ komandos laisvo metimo linijos 

d) JUODŲ komandos laisvas metimas nuo BALTŲ komandos keitimų zonos  

6.20)   BALTAS 5 atlieka metimą į vartus. Vartininkas JUODAS 12 atmuša ir kamuolys virš 

vartininko aikštelės skrenda ore linijos žaidėjo BALTO 11 link, kuris stovi prie vartų aikštelės linijos 

pasirengęs pagauti kamuolį ir turi aiškią galimybę pasiekti įvartį. Gynėjas JUODAS 2 šoka kamuolio 

link ir būdamas ore virš vartų aikštelės, kamuolį numuša už šoninės linijos. Dėl ant kamuolio esančio 

rankinio tepalo, kamuolys, neliestas vartininko, lieka gulėti vartų aikštelėje. Teisingas sprendimas? 

a) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) 7m metimas BALTŲ komandai 

d) Progresyvinė nuobauda JUODAM 2 

6.21)   Vartininkas JUODAS 1 atremia metimą ir kamuolį nori perduoti JUODAM 6, kuris yra 

pasirengęs greitai atakai. Atlikdamas perdavimas JUODAS 1 užmina ant vartų aikštelės linijos. 

JUODAS 6 kamuolį pagauna ir įmeta įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Korekcija ir pakartoti vartininko metimą po švilpuko 

d) Įvartis negalioja 

6.22)   BALTAS 6 kontratakuoja. Jis pašoka, meta į vartus ir nusileidžia JUODŲ vartų aikštelėje. 

Vartininkas JUODAS 12 atremia metimą ir kamuolys atšoka BALTAM 11, kuris įmeta įvartį, kol 

BALTAS 6 tarp vartininko ir BALTO 11 guli vartų aikštelėje.  Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis BALTIEMS 

b) JUODŲ komandos vartininko metimas 

c) JUODŲ komandos laisvas metimas 

6.23)   BALTŲ komanda atakuoja ir žaidžia be vartininko (tušti vartai). BALTAS 11 meta į vartus. 

Vartininkas JUODAS 1 metimą atlaiko. Jis atleika vartininko metimą mesdamas tiesiai į tuščius 

priešininkų komandos vartus. BALTAS 10 stengiasi atmušti mestą kamuolį. Jis pašoka iš už savo 

vartų aikštelės ribų ir būdamas ore virš savo vartų aikštelės paliečia kamuolį. Kamuolys užrieda už 

galinės vartų linijos. Palietęs kamuolį BALTAS 10 nusileidžia savo vartų aikštelėje. Koks teisingas 

sprendimas? 

a) BALTŲ komandos vartininko metimas 

b) JUODŲ komandos laisvas metimas 
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c) 7m metimas JUODŲ komandai 

d) JUODŲ komandos šoninis metimas 

e) BALTAM 10 progresyvinė nuobauda 

6.24)   BALTŲ komanda atakuoja ir žaidžia be vartininko (tušti vartai). BALTAS 11 meta į vartus. 

Vartininkas JUODAS 1 metimą atlaiko. Jis atleika vartininko metimą mesdamas tiesiai į tuščius 

priešininkų komandos vartus. BALTAS 10 stengiasi atmušti mestą kamuolį. Jis pašoka iš už savo 

vartų aikštelės ribų, būdamas ore virš savo vartų aikštelės pagauna kamuolį ir nusileidžia su juo 

rankose. Koks teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) 7m metimas JUODŲ komandai 

c) BALTAM 10 progresyvinė nuobauda 
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TAISYKLĖ  7 

7.1)   Kamuolys skrieja ore šoninės linijos link. BALTAS 3 sugeba kamuolį perduoti BALTAM 7 

prieš kamuoliui pasiekiant liniją. BALTAS 3 padaro tai būdamas viena pėda už aikštelės ribų. 

BALTAS 7 pagauna kamuolį ir pasiekia įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Šoninis metimas JUODŲ komandai 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) Įvartis 

d) BALTAS 3  šalinamas 2min. 

7.2)   JUODAS 3 atlieka rizikingą perdavimą JUODAM 11. Kai kamuolys yra ore, JUODAS 11 

supranta, kad negalės jo pagauti, tokiu būdu jis kumščiu smūgiuoja kamuolį JUODAM 9, kuris yra 

aikštės viduryje. Teisingas sprendimas? 

a) Žaidimas tęsiamas 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai iš JUODO 9 esamos vietos 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai iš JUODO 11 esamos vietos 

d) 2 minutės JUODAM 11 

7.3)   BALTAS 4 kamuolį pagauna stovėdamas. Tada jis pašoka ir leidžiasi ant dešinės kojos, pašoka 

nuo kairės kojos, ir atlieka metimą. Kiek žingsnių BALTAS 4  atliko? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

7.4)   Žaidėjas pašoka pagauti komandos draugo mestą kamuolį. Ant žemės jis nusileidžia dvejomis 

kojomis tuo pačiu momentu. Tada jis pakelia dešinę koją, atlieka žingsnį į šalį ir pritraukia kairę koją 

prie dešinės. Kiek žingsnių jis atliko? 

a) 1 

b) 3 

c) 0 

d) 2 

7.5)   Žaidėjas komandos draugo mestą kamuolį pagauna ore, leidžiasi ant dešinės kojos ir pašoka 

nuo tos pačios kojos. Po to jis pirmiausia padeda kairę koją ir tada dešinę, ir atlieka metimą. Kiek 

žingsnių jis atliko? 

a) 3 

b) 2 

c) 1 

d) 0 

7.6)   BALTAS 5 nesugraibo kamuolio, bet galiausiai jį sugebėjo apvaldyti. Po to jis atlieka tris 

žingsnius, sumuša kamuolį ir atlieka dar tris žingsnius prieš pasiekdamas įvartį. Teisingas 

sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) Įvartis 

c) JUODŲ komandai vartininko metimas 
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d) Šoninis metimas JUODŲ komandai 

7.7)   BALTAS 5 nori pradėti ataką. Jis varosi kamuolį, tuo metu atlikdamas 5 žingsnius. Po to jis 

vėl paiima kamuolį ir atlieka perdavimą. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Žaisti toliau 

d) 7-metrų metimas JUODŲ komandai 

7.8)   JUODAS 6 pagauna kamuolį, paslysta ir nukrenta. Gulėdamas ant nugaros jis meta kamuolį 

JUODAM 9. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) Žaidžiama toliau 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

7.9)   BALTAS 3 bėga tarp dviejų priešininkų ir kamuolį, savo bėgimo kryptimi, pasimuša į priekį. 

Kamuolį jis vėl sugriebia prieš jam paliečiant žemę. Dabar kelias iki JUODŲ komandos vartų yra 

laisvas. BALTAS 3 kamuolį sumuša vieną kartą ir įmeta įvartį. Teisingas sprendimas?  

a) Įvartis 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) JUODŲ komandos vartininko metimas 

7.10)   BALTAS 7 po vieną kartą atlikto driblingo, nori atlikti perdavimą BATAM 5, bet BALTAS 5 

yra uždengtas priešininkų. BALTAS 7 pasimeta taip pamesdamas kamuolį, bet vėl jį sugauna prieš 

jam paliečiant grindis. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

7.11)   Kaip pakartotinas pasyvus žaidimas yra baudžiamas? 

a) Laisvas metimas ir įspėjimas 

b) Laisvas metimas ir pašalinimas 

c) Laisvas metimas 

d) Laisvas metimas ir diskvalifikacija (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

7.12)   BALTO 4 mestas kamuolys atšoko nuo JUODŲ komandos vartų virpsto, palietė teisėją 

stovintį vartininko aikštelėje šalia vartų ir nuo jo išriedėjo ne už vartų, bet už šoninės linijos. 

Teisingas sprendimas?  

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai  

b) Šoninis metimas JUODŲ komandai 

c) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

7.13)   BALTŲ komanda atlieka šoninį metimą. BALTAS 5 kamuolį meta į aikštę, kur jis liečia 

teisėją ir įrieda į JUODŲ komandos vartus. Teisingas sprendimas?  

a) Pakartotinas metimas po švilpuko 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 



 
36 

v3, 2019.08.05 

d) Įvartis 

7.14)   JUODAS 3 pašokęs meta, o BALTAS 9 kamuolį blokuoja. Kamuolys nukrinta ant grindų ir  

BALTAS 9 kamuolį pakelia abejomis rankomis ir pradeda jį varytis, norėdamas pradėti kontrataką. 

Jis pasiekia įvartį į JUODŲ komandos vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis BALTŲ komandai 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) 2 min. pašalinimas BALTAM 9 

d) Time-out 

7.15)   BALTAS 5 varosi kamuolį palei šoninę liniją. JUODAS 2 taisyklingai trukdo jo judėjimą. 

Norėdamas apeiti JUODĄ 2 vis dar varydamasis kamuolį BALTAS 5 peržengia šoninę liniją. 

Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) Šoninis metimas JUODŲ komandai 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

d) Žaidžiama toliau 

7.16)   Po netikslaus BALTO 3 perdavimo BALTAM 9, kamuolys rieda link šoninės linijos netoli 

BALTŲ komandos keitimų zonos. JUODAS 10 yra už 1 metro ir yra pasirengęs kamuolį paimti, kai 

BALTAS 9 neria kamuolio link ir kumščiu jį numuša žaidimo aikštelės centro link atgal BALTAM 

3. Po to BALTAS 9 nuslysta už šoninės linijos. Teisingas sprendimas? 

a) Žaidžiama toliau 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) Įspėjimas arba 2 min. pašalinimas BALTAM  9 

d) Šoninis metimas JUODŲ komandai 

7.17)  Atakuojančios komandos žaidėjas JUODAS 7 neturėdamas kamuolio, išnaudodamas plotą, 

stovi už žaidimo aikštės ribų. Teisėjai tai pastebi bei prašo jo žaisti aikštelėje, tačiau pastarasis 

nereaguoja. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Progresyvi nuobauda JUODAM 7 

d) Šoninis metimas BALTŲ komandai 

7.18)   Žaidėjas šoka virš priešininkų vartininko aikštelės. Jis visiškai kontroliuoja kamuolį bei kūną 

ir turi gerą poziciją metimui atlikti. Tačiau, vietoj metimo, jis apsisuka ore ir perduoda kamuolį 

komandos draugui, kuris kamuolį perduoda kitam. Teisingas sprendimas? 

a) Įspėjamasis gestas apie pasyvų  žaidimą 

b) Už pasyvų žaidimą iš karto skiriamas laisvas metimas 

c) Laisvas metimas skiriamas už nesportišką elgesį 

d) Progresyvinė nuobauda 

7.19)   BALTAS 3 atlieka metimą į JUODŲ komandos vartus ir pataiko į vartų virpstą. Kamuolys iš 

vartų aikštelės išrieda atgal į žaidimo aikštelę. Būdami prie laisvo metimo linijos, BALTAS 3 ir 

JUODAS 4 nesukeldami jokio pavojaus vienas kitam neria kamuolio link. JUODAS 4 kamuolį 

sugeba pastumti JUODAM 6, kuris pradeda kontrataką ir pasiekia įvartį. Teisingas sprendimas? 
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a) JUODAS 4 įspėjamas 

b) Įvartis JUODŲ komandai  

c) Priklausomai nuo aplinkybių laisvas metimas BALTŲ arba JUODŲ komandai 

d) JUODŲ komandos vartininko metimas 

7.20)   BALTAS 10 kamuolį bando perduoti BALTAM 8, kuris yra prie JUODŲ komandos vartų 

aikštelės linijos. JUODAS 10 stovi nejudėdamas priekyje prieš BALTĄ 8 ir kamuolys pataiko jam į 

koją. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai  

b) Žaisti toliau 

c) Tai priklauso nuo to, kas gaus kamuolį 

7.21)   BALTAS 15 blokuoja JUODO 9 perdavimą, po to kamuolys ridenasi grindimis. BALTAS 15 

ir JUODAS 9 šoka siekti kamuolio, BALTAS 15 kamuolį sugauna ir slysta grindimis. Jis atsistoja, 

su kamuoliu padaro 3 žingsnius ir perduoda jį komandos draugui, kuris pasiekia įvartį. Teisingas 

sprendimas? 

a) Įvartis BALTŲ komandai 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

7.22)   BALTŲ komanda 57 min. pirmauja rezultatu 24-23, bet turi 1 žaidėju mažiau, negu JUODI. 

Aikštės teisėjas BALTAM 3 paskyrė laisvą metimą. BALTAS 6 stengiasi laisvą metimą atlikti keletą 

metrų toliau nuo taisyklingo vietos, nors teisėjas tą vietą parodė pakankamai aiškiai. Teisingas 

sprendimas? 

a) Pozicijos pataisymas, švilpukas, jokio kito veiksmo 

b) Pozicijos pataisymas, švilpukas, teisėjas parodo rankos gestą dėl pasyvaus žaidimo 

c) Pozicijos pataisymas, BALTAM 6 skiriama progresyvi nuobauda, švilpukas, rankos gestas 

dėl pasyvaus žaidimo 

7.23)   JUODŲ komanda žaidžia 1 žaidėju mažiau. JUODŲ komandos žaidėjai jau užėmė pozicijas 

atakai ir pradėjo pasiruošimo fazę. JUODAS 6 ir JUODAS 8 nusprendžia palikti aikštę dėl keitimo. 

Teisingas sprendimas? 

a) Įspėjamasis signalas 

b) Įspėjamasis signalas, jeigu žaidimo tempas nesikeičia 5 sekundžių laikotarpyje 

c) Iš karto laisvas metimas BALTŲ komandai dėl pasyvaus žaidimo  

d) Pasikartojus situacijai JUODAS 6 ar JUODAS 8 įspėjamas  

e) Pasikartojus situacijai JUODAS 6 ar JUODAS 8 pašalinamas 2 min. 

7.24)   Dėl kurių veiksmų įspėjamas pasyvo signalas yra atšaukiamas? 

a) Kamuolio sugrįžimas atakuojantiems po vartininko atmušto 7 metrų metimo  

b) Kamuolio sugrįžimas atakuojantiems po kamuolio atšokimo nuo skersinio arba virpsto 

c) Komandos Time-out 

d) Dėl veiksmingo poveikio prieš komandoms atliekant kitus pasyvius veiksmus 

e) Nė per vieną a-d veiksmą 

7.25)   Kurie iš šių teiginių dėl įspėjamojo pasyvaus žaidimo signalo yra teisingi (IHF rankos 

signalas Nr.17)? 
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a) Jeigu pastebimas pasyvus žaidimas, pirma tai parodo vartų teisėjas, naudodamas rankos 

signalą 17. Tada aikštės teisėjas ranką pakelia tokiu pačiu būdu. 

b) Jei komanda kontroliuojanti kamuolį, po pakelto įspėjamojo pasyvaus žaidimo signalo, 

reikalauja komandinio Time-out, atnaujinus rungtynes, pasyvaus žaidimo signalas vėl turi 

būti rodomas 

c) Jei signalas rodomas, o komanda nesistengia susikurti pozicijos metimui į vartus, tai arba 

aikštės, arba vartų teisėjas dėl pasyvaus žaidimo skiria laisvą metimą 

d) Kai pasyvaus žaidimo signalas parodomas, teisėjas dėl pasyvaus žaidimo nusprendžia ne 

vėliau, kai po atlikų 6 perdavimų nebuvo metimo įvartus 

7.26)   BALTŲ komanda delsia atlikti pradedamą metimą. Komanda jau buvo perspėta už tokią jos 

taktiką. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau 

b) Time out, pradedamas metimas po švilpuko 

c) Time out, pradedamas metimas po švilpuko, iškart rodomas pasyvaus žaidimo gestas 

d) Švilpukas pradedamam metimui ir iškart rodomas pasyvaus žaidimo gestas 

e) Progresyvi nuobauda atsakingam BALTŲ komandos oficialiam asmeniui 

 7.27)   Kurie iš sekančių paaiškinimų apie pasyvaus žaidimo signalo panaikinimą yra teisingi? 

a) Pasyvaus žaidimo signalas turi būti panaikinamas, kuomet besiginančios komandos oficialus 

asmuo baudžiamas progresyvine nuobauda 

b) Kai perspėjantis signalas yra pirmą kartą parodomas atakos metu, rankos turi būti 

nuleidžiamos po maždaug 10 sek. 

c) Perspėjantis signalas po pirmo sustabdymo turi būti priminančiai parodomas, jei jis buvo 

rodomas prieš sustabdymą 

d) Pasyvaus žaidimo signalas visada turi būti panaikinamas, kai besiginančios komandos 

žaidėjas baudžiamas progresyvine nuobauda 

e) Teisėjai pasyvaus žaidimo signalą parodo, kai žaidėjas aiškiai kontroliuoja kamuolį 

7.28)   Kurie iš sekančių teiginių apie pasyvų žaidimą yra teisingi? 

a) Komandai neturėtų būti leidžiama išnaudoti daugiau nei 5sek. nuo atakos kūrimo iki jos 

pabaigimo fazės 

b) Teisėjai turi atkreipti dėmesį į lėtą ir vėluojantį žaidėjų pasikeitimą po atlikto pradedamo 

metimo 

c) Teisėjai privalo stebėti, ar komanda stengiasi didinti tempą ar įgyti erdvės pranašumą atakos 

kūrimo fazės metu 

d) Teisėjai pasyvų žaidimą turi pradėti stebėti, iš karto, kai tik komanda įgauna kamuolio 

kontrolę savo aikštelės pusėje 

e) Komandai, kuri stengėsi sukurti kontrataką, privalo būti leidžiama daryti normalų keitimą, 

pereinant iš kontratakos į normalią atakos kūrimo fazę 

7.29)   BALTŲ komanda kontroluoja kamuolį. Teisėjai parodo įspėjamąjį pasyvaus žaidimo signalą. 

Po 3 perdavimo BALTAS 5 meta į vartus. JUODAS 2 metimą blokuoja, kamuolys atšoka BALTAM 

5 atgal, kuris jį perduoda BALTAM 9. Kiek perdavimų buvo atlikta? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 
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7.30)   BALTŲ komanda kontroluoja kamuolį. Teisėjai parodo įspėjamąjį pasyvaus žaidimo signalą. 

BALTAS 9 stengiasi atlitki perdavimą BALTAM 2, bet JUODAS 8 perdavimą blokuoja ir kamuolys 

grįžta BALTAM 9 atgal. BALTAS 9 bando veržtis, bet gynėjų yra bauduojamas, skiriamas laisvas  

metimas. BALTAS 8 atlikdamas laisvą metimą, kamuolį pasuoja BALTAM 2. Kiek perdavimų buvo 

atlikta? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

7.31)  BALTŲ komanda kontroluoja kamuolį. Teisėjai BALTŲ komandos žaidime įžvelgia pasyvaus 

žaidimo tendenciją. Teisėjai parodo įspėjamąjį pasyvaus žaidimo signalą. JUODŲ komanda 

pamačiusi, kad yra rodomas pasyvaus žaidimo signalas, nusprendžia gintis agresyviau, stengiasi 

puolėjus subauduoti laisvam metimui. Po 5-o BALTŲ komandos perdavimo, JUODI juos 

subauduoja laisvam metimui. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandai liko 6 perdavimai metimui į vartus atlikti 

b) BALTŲ komandai liko 2 perdavimai metimui į vartus atlikti 

c) BALTŲ komandai liko 1 perdavimas metimui į vartus atlikti 

d) BALTŲ komanda atlikdama laisvą metimą turi tiesiogiai mesti į vartus 

7.32)   BALTŲ komanda kontroluoja kamuolį. Teisėjai BALTŲ komandos žaidime įžvelgia 

pasyvaus žaidimo tendenciją ir parodo įspėjamąjį pasyvaus žaidimo signalą. BALTŲ komanda 

atlieka 4 perdavimus, prieš BALTAM 9 metant į vartus. Metimą blokuoja JUODAS 3 ir kamuolys 

išeina už šoninės aikštės linijos, šoninis metimas BALTIEMS. Teisingas sprendimas? 

a) Įspėjamasis pasyvaus žaidimo signalas panaikinamas 

b) BALTŲ komandai liko 6 perdavimai metimui į vartus atlikti 

c) BALTŲ komandai liko 2 perdavimai metimui į vartus atlikti 

d) BALTŲ komandai liko 1 perdavimas metimui į vartus atlikti 

7.33)   BALTŲ komanda kontroluoja kamuolį dėl pasyvaus žaidimo tendencijos, teisėjai parodo 

įspėjamąjį pasyvaus žaidimo signalą. Po 6-o perdavimo BALTAS 5 meta į vartus. Metimą blokuoja 

JUODAS 3 kamuolys grįžta BALTAM 5. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) BALTŲ komandai liko 1 perdavimas metimui į vartus atlikti 

c) Įspėjamasis pasyvaus žaidimo signalas tęsiamas 

d) Įspėjamasis pasyvaus žaidimo signalas panaikinamas 

e) BALTŲ komandai nebegali atlikti perdavimų metimui į vartus atlikti 

7.34)   JUODŲ komanda atakuoja. Teisėjai įspėja dėl pasyvaus žaidimo. JUODAS 7 kamuolį 

perduoda JUODAM 11. JUODAS 11 stengiasi prasiveržti, tačiau BALTO 3 yra sulaikomas. Teisėjai 

laisvą metimą paskiria JUODŲ komandai. JUODAS 11 atlikdamas laisvą metimą kamuolį perduoda 

JUODAM 2, kuris atlieka metimą į vartus. Metimą blokuoja gynėjas BALTAS 4 ir kamuolys atšoka 

JUODAM 11. JUODAS 11 atlieka metimą į vartus, bet jis yra lengvai pastumiamas BALTO 5 ir 

vartininkas BALTAS 1 sugeba metimą atremti. Koks teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai; nauja ataka, kadangi jie įgavo kamuolio kontrolio po 

metimo į vartus 
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b) Laisvas metimas JUODŲ komandai; įspėjimas dėl pasyvo, JUODŲ komanda išnaudojo du 

perdavimus 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai; įspėjimas dėl pasyvo, JUODŲ komanda išnaudojo tris 

perdavimus 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai; įspėjimas dėl pasyvo, JUODŲ komanda išnaudojo 

keturis perdavimus 
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TAISYKLĖ  8 

8.1)  BALTŲ komandos kontratakos metu, žaidėjas JUODAS 7 įeina į žaidimo aikštelę kaip 

papildomas žaidėjas ir taip sulaiko BALTĄ 5, kad šis praranda aiškią galimybę pasiekti įvartį. 

Teisingas sprendimas? 

a) 2min. pašalinimas JUODAM 7 

b) Diskvalifikacija JUODAM 7 be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) Diskvalifikacija JUODAM 7 su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

d) Laisvas metimas  

e) 7 metrų metimas 

8.2)   JUODAS 8, kuris nėra įtrauktas į rungtynių protokolą, ateina vėliau ir tiesiai iš persirengimo 

kambario bėga į aikštelę. Jis stumia pašokusį BALTĄ 6 į nugarą ir taip nutraukia aiškią galimybę 

pasiekti įvartį, nes BALTAS 6 praranda kūno kontrolę. Teisingas sprendimas? 

a) 7 m metimas BALTŲ komandai 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) JUODAS 8 diskvalifikuojamas be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

d) JUODAS 8 diskvalifikuojamas su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną 

korteles) 

e) Progresyvinė nuobauda atsakingam JUODŲ komandos oficialiam asmeniui 

8.3)   Pasibaigus pirmam kėliniui, einant į persirengimo kambarį, BALTŲ komandos oficialus asmuo 

B nesportiniu būdu reikšia nepasitenkinimą prieš teisėjus. BALTŲ komandos oficialus asmuo A jau 

buvo įspėtas pirmajame rungtynių kėlinyje. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos oficialus asmuo B šalinamas 2min. 

b) BALTŲ komandos oficialus asmuo diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) BALTŲ komanda antrą kėlinį pradeda vienu žaidėju mažiau 

d) Nuobauda negalima, bet rašytinis raportas 

8.4)   BALTAS 6 jau du kartus buvo pašalintas 2min.. Dabar BALTAS 6 atlieka blogą keitimą. Koks 

turi būti sprendimas, jeigu jis dar yra kaltas dėl ypatingai grubaus nesportinio elgesio, po to, kai 

teisėjai jį informavo dėl blogo keitimo? 

a) 2min. pašalinimas BALTAM 6 

b) Diskvalifikacija BALTAM 6 be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) Diskvalifikacija BALTAM 6 su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

d) BALTŲ komanda 2 min aikštelėje žaidžia vienu žaidėju mažiau 

e) BALTŲ komanda 2 min aikštelėje žaidžia dviem žaidėjais mažiau 

f) BALTŲ komanda 4 min aikštelėje žaidžia vienu žaidėju mažiau 

8.5)   BALTAS pašalintas 2 minutėms, bet komandos oficialus A į aikštelę jį siunčia praėjus vienai 

minutei. Prieš laikininkui sušvilpiant BALTAS 2 spėja sužlugdyti JUODŲ komandos aiškią 

galimybę pasiekti įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai ir papildomas pašalinimas BALTAM 2 

b) 7m metimas  JUODŲ komandai, papildomas pašalinimas BALTAM 2 ir BALTŲ komanda 

likusį BALTO 2 pašalinimo laiką žaidžia dar vienu žaidėju mažiau 
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c) 7m metimas JUODŲ komandai, BALTAS diskvalifikuojamas be rašytinio raporto ir BALTŲ 

komanda likusį BALTO 2 pašalinimo laiką žaidžia dar vienu žaidėju mažiau (teisėjai parodo 

raudoną kortelę) 

d) 7m metimas JUODŲ komandai, BALTAS diskvalifikuojamas ir BALTŲ komanda likusį 

BALTO 2 pašalinimo laiką žaidžia dar vienu žaidėju mažiau, rašytinis raportas (teisėjai 

parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

8.6)   BALTŲ komandos atakos metu, linjos žaidėjas BALTAS 7 neturėdamas kamuolio, liemeniu 

blokuoja JUODĄ 4. Teisingas sprendimas? 

a) JUODŲ komandai laisvas metimas 

b) BALTAM 7 progresyvinė nuobauda 

c) Žaidimas tęsiamas be stabdymo 

8.7)   Krašto puolėjas BALTAS 4 turi aiškią galimybę mesti į vartus. JUODAS 7 bando žaisti į 

kamuolį neliesdamas rankos, bet užkliudo jam dilbį. Kamuolys nepataiko į vartus. Teisingas 

sprendimas?   

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

c) JUODAS 7  baudžiamas 2 min 

d) JUODAS 7  įspėjamas 

e) JUODAS 7 progresyviai nebaudžiamas 

8.8)    BALTAS 6 kontratakuoja, vartininkas JUODAS 12 išbėga iš vartų aikštelės perimti kamuolio, 

tačiau susiduria su BALTU 6. Visgi, gynėjas galimai galėjo leistinais būdais BALTĄ 6 sustabdyti. 

Teisingas sprendimas?   

a) JUODAS 12 šalinamas 2min 

b) JUODAS 12 diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) BALTŲ komandai 7 metrų metimas  

d) BALTŲ komandai laisvas metimas 

e) JUODAS 12 diskvalifikuojamas, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną 

korteles) 

8.9)   BALTAS 2 nori atiduoti perdavimą komandos draugui kitoje aikštelės pusėje, bet jo komandos 

draugą laiko JUODAS 5. JUODAS 5 jau turi įspėjimą už priešininko stūmimą be kamuolio. 

Teisingas sprendimas?   

a) BALTŲ komandai laisvas metimas 

b) JUODAS 5 baudžiamas 2 min 

f) JUODAS 5 diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

g) Rašytinis raportas (teisėjai parodo mėlyną kortelę) 

8.10)  Kamuolys perduodamas linijos žaidėjui BALTAM 9, kuris stovi vienas prie JUODŲ 

komandos vartų aikštelės linijos. Jo metamą ranką iš už nugaros traukia JUODAS 2. Teisingas 

sprendimas?   

a) BALTŲ komandai laisvas metimas 

b) BALTŲ komandai 7 metrų metimas 

c) JUODAS 2 baudžiamas 2 min 

d) JUODAS 2 diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę) 
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e) Rašytinis raportas (teisėjai parodo mėlyną kortelę) 

8.11)   Greitai po to, kai JUODAS 9 buvo įspėtas už stūmimą pirmąją rungtynių minutę, JUODAS 7 

sulaiko BALTŲ komandos linijos žaidėją (žaidėjas aiškios galimybės pasiekti įvartį neturėjo). 

Teisingas sprendimas?   

a) BALTŲ komandai laisvas metimas 

b) BALTŲ komandai 7 metrų metimas 

c) JUODAS 7 įspėjamas 

d) JUODAS 7 pašalinamas 2 min. 

8.12)  BALTAS 4 kamuolį gauna prie priešininkų vartų aikštelės linijos ir yra vienas prieš 

vartininką. Prieš BALTAM 4 bandant mesti į vartus JUODAS 3 griauna jį žemyn ir BALTAS 4 

pameta kamuolį. Teisingas sprendimas?   

a) JUODAS 3 įspėjamas 

b) JUODAS 3 baudžiamas 2 min 

c) JUODAS 3 diskvalifikuojamas  (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

d) BALTŲ komandai laisvas metimas 

e) BALTŲ komandai 7 metrų metimas 

8.13)   Kada žaidėjas turi būti diskvalifikuotas? 

a) Už pražangą pavojingą varžovo sveikatai 

b) Už ypatingai nesportinį elgesį aikštelėje ar už jos ribų 

c) Už pasikartojantį nesportinį elgesį aikštelėje 

d) Už klaidingą keitimąsi pašalinimo metu (nesužlugdant aiškios galimybės pasiekti įvartį) 

8.14)   BALTAS 5 kontratakuoja, JUODŲ komandos oficialus asmuo C pakilęs nuo savo suolelio, 

bėga savo vartų aikštelės link.  BALTAS 5 pasimeta ir nustoja bėgti.  Teisėjo nuomone, BALTAS 5 

turėjo aiškią galimybę pasiekti įvartį. Kaltasis oficialus asmuo C žaidėjo su kamuoliu nepalietė, 

arčiausias atstumas tarp jo ir BALTO 5 apytiksliai buvo 10 metrų. Teisingas sprendimas? 

a) Time-out 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

d) JUODŲ komandos oficialus asmuo C yra diskvalifikuojamas be rašytinio raporto (teisėjai 

parodo raudoną kortelę) 

e) JUODŲ komandos oficialus asmuo C yra diskvalifikuojamas, rašytinis raportas (teisėjai 

parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

f) JUODŲ komanda 2 min vienu žaidėju aikštelėje žaidžia mažumoje 

8.15)   BALTŲ komanda pradeda kontrataką. BALTAS  nori perduoti kamuolį BALTAM 7, kuris 

vienas stovi prie JUODŲ komandos vartų aikštelės linijos. Kai BALTAS 5 meta kamuolį, JUODŲ 

komandos oficialus asmuo D įbėga į aikštelę ir pagauna kamuolį. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

c) JUODŲ komandos oficialus asmuo D pašalinamas 2 min. 

d) JUODŲ komandos oficialus asmuo D yra diskvalifikuojamas be rašytinio raporto (teisėjai 

parodo raudoną kortelę) 
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e) JUODŲ komandos oficialus asmuo D yra diskvalifikuojamas, rašytinis raportas (teisėjai 

parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

f) JUODŲ komanda 2 min vienu žaidėju aikštelėje žaidžia mažumoje 

8.16)  Kuris iš šių veiksmų turėtų būti vertinamas kaip ypatingai nesportiškas elgesys ir todėl 

baudžiamas diskvalifikacija su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles)? 

a) Pakartononė aikštės žaidėjo gynyba pėda arba blauzda 

b) Kai komandos oficialus atstovas sužlugdo aiškią įvarčio pasiekimo galimybę 

c) Kai yra spjaunama į kitą asmenį 

d) Pakartotinas žaidimo vilkinimas su tikslu laimėti laiką 

8.17)  Įeidami į žaidimo salę, teisėjai sutinka žaidėją JUODĄ 4, kuris yra apsivilkęs žaidėjo 

uniformą, bet nėra įtrauktas į rungtynių protokolą. JUODAS 4 sušunka: „Tik ne šie idiotai vėl!“. 

Sužaidus 12 min., JUODAS 4 yra įtraukiamas į rungtynių protokolą 14 komandos žaidėju. Tai 

sužino ir teisėjai. Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija JUODAM 4 be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

b) JUODŲ komanda 2 min vienu žaidėju aikštelėje žaidžia mažumoje 

c) JUODŲ komanda žaidžia be jokių pakitimų 

d) Diskvalifikacija JUODAM 4, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

e) JUODŲ komanda gali pasipildyti kitu žaidėju, kad turėtų leidžiamą 14 žaidėjų limitą 

8.18)   Po paskirto laisvo metimo BALTŲ komandai, JUODŲ komandos oficialus asmuo C įbėga į 

aikštę ir pradeda šaukti: „Tai turėjo būti laisvas metimas mums!“. Oficialūs JUODŲ komandos 

asmenys nuobaudų šiose rungtynėse neturėjo. Teisingas sprendimas? 

a) Atsakingas oficialus JUODŲ komandos atstovas turi oficialų asmenį C pašalinti iš aikštės 

b) Oficialus asmuo C baudžiamas 2 min. pašalinimu, JUODŲ komanda 2 min vienu žaidėju 

aikštelėje žaidžia mažumoje 

c) Oficialus asmuo C yra įspėjamas 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

8.19)  BALTAS 3 gauna įspėjimą už pražangą aikštelėję, už kurią baudžiama progresyvine 

nuobauda.  Atnaujinus žaidimą ir po to, kai jis buvo pakeistas, BALTAS 3 nuo atsarginių suolelio 

įžeidžia teisėjus. Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija BALTAM 3 be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) ir BALTŲ 

komanda 2 min vienu žaidėju aikštelėje žaidžia mažumoje 

b) Diskvalifikacija BALTAM 3, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) ir 

BALTŲ komanda 2 min vienu žaidėju aikštelėje žaidžia mažumoje 

c) 2min pašalinimas BALTAM 3 ir BALTŲ komanda 2 min vienu žaidėju aikštelėje žaidžia 

mažumoje 

d) Time-out 

8.20)   Kontratakos metu BALTAS 4, kuris jau buvo įspėtas, sugriebia JUODĄ 9 už marškinėlių. 

Nepaisant to, JUODAS 9 sugeba perduoti kamuolį JUODAM 8, kuris įmeta įvartį. Po to, teisėjai  

nori nubausti BALTĄ 4, tačiau jis jau sėdi ant keitimų suolelio. Teisingas sprendimas? 

a) BALTAS 4 pašalinamas 2 min., BALTŲ komanda 2 min vienu žaidėju aikštelėje žaidžia 

mažumoje 

b) BALTAS 4 kitas 2 min. negali žaisti, bet komanda aikštelėje išlieka pilnos sudėties 
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c) Nuobauda jau nebeįmanoma 

d) BALTAS 4 yra diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę), BALTŲ komanda 2 min 

vienu žaidėju aikštelėje žaidžia mažumoje 

8.21)  Kada žaidėjas yra diskvalifikuojamas (raudona arba raudona ir mėlyna kortelės yra teisėjų 

prodomos)? 

a) Už šiurkštų nesportišką elgesį 

b) Už aiškios galimybės pasiekti įvartį sužlugdymą aktvyviai perdavimą ar metimą blokuojant 

koja 

c) Dėl neteisingo keitimo pašalinimo laikotarpiu (aiški galimybė pasiekti įvartį nesužlugdoma) 

d) Nepadėjus kamuolio, kai priešininkų komandai paskirtas laisvas metimas (ne per paskutines 

30s) 

8.22)  JUODŲ komanda atakuoja. BALTAS 11 prasižengdamas atima kamuolį iš JUODO 6, 

sukeldamas pavojų JUODO 6 sveikatai. BALTAS 7 ir BALTAS 8 pražangos metu stovėjo tarp  

JUODO 6 ir BALTŲ komandos vartų. Teisingas sprendimas? 

a) 2 min. pašalinimas BALTAM 11 

b) Diskvalifikacija BALTAM 11 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) 7 m metimas JUODŲ komandai 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

8.23)  Kuriais iš sekančių teiginių, vadovaujantis Taisyklėmis, baudžiama diskvalifikacija su 

rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles)? 

a) Kai oficialus komandos asmuo antrą kartą be leidimo įeina į žaidimo aikštelę 

b) Kai oficialus komandos asmuo bando priversti savo komandą palikti žaidimą 

c) Kai 7 m metimo metu pataikoma vartininkui į galvą, o vartininko galva nejudėjo kamuolio 

skriejimo kryptimi 

d) Kai po teisėjų sprendimo žaidėjas demonstratyviai kamuolį meta į reklamos stendus 

e) Kai žaidėjas, esantis už žaidimo aikštelės ribų, spjauna ant žiūrovo 

8.24)   BALTAS 3 dėl pražangos buvo pašalintas 2 min. ir dabar sėdi ant suolelio. Kai šalia suolelio 

yra atliekamas šoninis metimas, BALTAS 3 šaukia ir įžeidžia teisėjus. Teisingas sprendimas? 

a) 2 min. pašalinimas BALTAM 3 

b) BALTAS 3 diskvalifikuojamas be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę), todėl 

BALTŲ komanda iš karto žaidimo aikštelėje yra sumažinama 2 min.  

c) BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje sumažinama 4 min. 

d) BALTAS 3 diskvalifikuojamas, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną 

korteles), BALTŲ komanda iš karto žaidimo aikštelėje yra sumažinama 2 min. 

8.25)   Nusivylęs dėl klaidos, BALTAS 3 sudavė vienam iš savo komandos draugų į veidą. Teisingas 

sprendimas? 

a) Jokio veiksmo, kadangi tai susiję su komandos draugu 

b) 2 min. pašalinimas BALTAM 3 

c) Diskvalifikacija BALTAM 3 be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

d) Diskvalifikacija BALTAM 3, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 
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8.26)   Įeidami į sporto salę teisėjai sutinka žaidėją JUODĄ 4, kuris jau apsirengęs sportinę aprangą 

ir iš karto šaukia: “Tik ne šie idiotai vėl”. Teisėjai išsiaiškina, kad JUODAS 4 yra įrašytas į 

rungtynių protokolą. Teisingas sprendimas? 

a) 2 min. nuobauda JUODAM 4 prieš rungtynių pradžią 

b) JUODAS 4 diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę), JUODŲ komanda rungtynių 

pradžioje 2min sumažinama vienu žaidėju mažiau 

c) JUODAS 4 diskvalifikuojamas, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną 

korteles), JUODŲ komanda rungtynėse gali naudoti 14 žaidėjų 

d) JUODAS 4 diskvalifikuojamas, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną 

korteles), JUODŲ komanda rungtynėse gali naudoti 14 žaidėjų, bet rungtynių pradžioje 2min 

sumažinama vienu žaidėju mažiau 

8.27)  Apšilimo metu, prieš rungtynių pradžią, žaidėjas BALTAS 3 ir vartininkas JUODAS 1 

netikėtai susiduria. Abu žaidėjai yra pasipiktinę vienas kitu ir vartininkas JUODAS 1  trenkia 

BALTAM 3. BALTAS 3 iš karto trenkia jam atgal. Abu žaidėjai yra įtraukti į rungtynių protokolą. 

Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija JUODAM 1, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) ir 

2 min. pašalinimas BALTAM 3. Abi komandos rungtynėse gali žaisti su 14 žaidėjų  

b) Diskvalifikacijos JUODAM 1 ir BALTAM 3, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir 

mėlyną korteles). Abi komandos rungtynėse gali žaisti su 14 žaidėjų, bet abi komados vienu 

žaidėju rungtynių pradžioje 2min žaidžia mažumoje 

c) Abu žaidėjai baudžiami 2 min. pašalinimu, kurį privalo būti įvykdytas rungtynių pradžioje. 

Rašytinis raportas 

d) Diskvalifikacija JUODAM 1 ir BALTAM 3, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir 

mėlyną korteles). Abi komandos rungtynėse gali žaisti su 14 žaidėjų 

8.28)   BALTAS 9 pašokęs meta. JUODAS 5 sugriebia BALTAM 9 už  metamos rankos iš nugaros 

ir pargriauna. JUODAS 10 ir JUOAS 11 yra užėmę pozicijas tarp BALTO 9 ir JUODŲ komandos 

vartų. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

c) Diskvalifikacija JUODAM 5 be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

d) 2 min. pašalinimas JUODAM 5 

e) Diskvalifikacija JUODAM 5, su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

8.29)  Kuris(ie) iš šių nusižengimų turi būti baudžiami diskvalifikacija  (teisėjai parodo raudoną 

kortelę)? 

a) Jei komandos oficialus asmuo antrą kartą be leidimo įžengia į aikštę 

b) Kai žaidėjas, bėgantis su kamuoliu kontratakos metu, yra pargriaunamas. Situacija nėra 

ypatingai pavoinga 

c) 7 metrų metimo metu, vartininkui, nejudinačiam galvos kamuolio skriejimo krypti, 

pataikoma į veidą 

d) Po teisėjų sprendimo žaidėjas, kaip protestą, kamuolį meta į stendus 

e) Kai vartininkas palieka vartų aikštelę ir siekdamas kamuolio kontrolės susiduria su 

priešininkų komandos žaidėju, kuris bėgo į kontrataką 



 
47 

v3, 2019.08.05 

8.30)   Po trečio 2min pašalinimo BALTAS 9 buvo diskvalifikuotas. Vilkėdamas sportinį kostiumą 

jis atsisėda pirmoje žiūrovų eilėje kitoje pusėje prieš keitimo zonas. Tiesiai priešais jį, JUODAS 3 

ypatingai pavojingai prasižengia prieš BALTĄ 10. Sužeistas žaidėjas lieka gulėti ant grindų. Prieš 

teisėjams nubaudžiant JUODĄ 3, BALTAS 9 išbėga į aikštelę ir parbloškia ant žemės JUODĄ 3. 

Teisingas sprendimas? 

a) Time-out 

b) Diskvalifikacija JUODAM 3, rašytinis raportas  (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

c) BALTAS 9 nebėra rungtynių dalyvis, jam jokios nuobaudos negalimos 

d) Rašytinis raportas dėl BALTO 9 elgesio 

e) Diskvalifikacija be rašytinio raporto  JUODAM 3 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

f) BALTAS 10 po suteiktos medicininės pagalbos privalo palikti žaidimo aikštelę ir į ją sugrįžti 

gali tik po trečiosios jo komandos atakos 

8.31)    Įspėjimas turi būti rodomas dėl: 

a) Pražangos, kai veiksmas daugiausiai ar išimtinai nukreiptas į priešininko kūną 

b) Pražangos, kai priešininkams sutrukdoma atlikti paskirtą metimą 

c) Kamuolio nepadėjimo ant grindų, kai sprendimas yra priimtas prieš savą komandą 

d) Vartininko bandymo atlikti keitimą, kai varžovas yra pasiruošęs 7 m metimo atlikimui 

8.32)    Kas turi būti laikoma nesportišku elgesiu? 

a) Kamuolio metimas į nejudančio gynėjo galvą 

b) Vartininko pasyvus elgesys atliekant 7 metrų baudinį, kai aiškiai matoma, kad jis nesistengia 

atmušti metimo 

c) Bandant apgauti teisėjus vaidinant 

d) Pėda ar koja žemiau kelio aktyviai blokuojamas metimas 

e) Pakartoninas vartų aikštelės ploto išnaudojimas taktiniais gynybos tikslais 

f) Veiksmas siekiantis atsirevanšuoti po varžovo įvykdytos pražangos    

8.33)   Kurioje situacijoje diskavalifikacija privalo būti su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną 

ir mėlyną korteles)? 

a) Užpuolimas aikštelėje per rungtynių pertrauką 

b) Ypatingai neatsargus ar pavojingas veiksmas 

c) Veiksmas siekiantis atsirevanšuoti po varžovo įvykdytos pražangos    

d) Tyčinis veiksmas, kuris jokiu būdu nesusijęs su žaidybine situacija 

8.34)   Paskutinių 30 rungtynių sekundžių metu BALTŲ komandos pradedamas metimas. Teisėjų 

švilpukas, bet BALTAS 9 kamuolio iš rankos dar neišmetė. Po švilpuko BALTAS 3 bėga kirsdamas 

centro liniją ir iš už nugaros yra griaunamas JUODO 5, kuris siekia sutrukdyti BALTAM 3 pagauti 

kamuolį. Teisingas sprendimas? 

a) 2min pašalinimas JUODAM 5 

b) Diskvalifikacija be rašytinio raporto JUODAM 5 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

d) 7m metimas BALTŲ komandai 

e) Pradedamas metimas BALTŲ komandai 

f) Diskvalifikacija JUODAM 5, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 
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8.35)   Dėl blogo keitimo JUODAS 8 pašalinamas 2 minutėms. Po dviejų sekundžių, kai žaidimas 

buvo atnaujintas, žaidėjas sėdėdamas ant suoliuko nesportine maniera pradeda komentarus apie 

teisėjus. Teisingas sprendimas? 

a) Papildomas 2 minučių pašalinimas JUODAM 8 

b) Diskvalifikacija JUODAM 8 be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) JUODŲ komanda 1 minutę 58 sekundės žaidžia 1 minutę žaidžia dviem žaidėjais mažumoje 

ir tada 2 minutes vienu žaidėju mažiau 

d) JUODŲ komanda 2 minutes žaidžia dviem žaidėjais mažumoje 

e) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

f) Time-out 

8.36)   Vartininkas BALTAS 1 atlieka tolimą perdavimą BALTAM 15, kuris vienas bėga priešininkų 

vartų link. Vartininkas JUODAS 12 palieka savo vartų aikštelę, pašoka, pagauna kamuolį ir susiduria 

ore susiduria su BALTU 15. Abu žaidėjai nukrenta ant grindų ir dėl traumų lieka gulėti. Teisingas 

sprendimas? 

a) Time-out, 2min pašalinimas BALTAS 15 

b) Time-out, 2min pašalinimas JUODAS 12 

c) Time-out, diskvalifikuojamas JUODAS 12 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai  

e) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

f) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

8.37)  JUODŲ komanda valdo kamuolį. Rungtynių inspektorius sustabdo žaidimą, nes JUODŲ 

komandos oficialus asmuo A protestuodamas prieš teisėjo sprendimą į aikštę įmetė kėdę. JUODŲ 

komandos oficialūs asmenys anksčiau rungtynėse nuobaudų neturėjo. Žaidimo sustabdymo metu, 

JUODAS 7 turėjo aiškią galimybę pasiekti įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Įspėjimas JUODŲ komandos oficialiam asmeniui A  

b) 2 minučių pašalinimas JUODŲ komandos oficialiam asmeniui A 

c) Diskvalifikacija be rašytinio raporto JUODŲ komandos oficialiam asmeniui A (teisėjai 

parodo raudoną kortelę) 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai  

e) 7 metrų metimas JUODŲ komandai  

f) Diskvalifikacija JUODŲ komandos oficialiam asmeniui A, rašytinis raportas (teisėjai parodo 

raudoną ir mėlyną korteles) 

8.38)  BALTŲ komandos ofiialus asmuo A garsiai protestuoja prieš teisėjo sprendimą prieš jo 

komandą ir pareiškia: “Jūs esat idiotai!“. BALTŲ komandos oficialus asmuo C prieš 10 minučių jau 

gavo įspėjimą. Teisingas sprendimas? 

a) Įspėjimas BALTŲ komandos ofiialiam asmeniui A dėl nesportiško elgesio 

b) 2 minučių pašalinimas BALTŲ komandos ofiialiam asmeniui A. BALTŲ komanda aikštelėje 

2 minutes žaidžia vienu žaidėju mažiau 

c) Diskvalifikacija BALTŲ komandos ofiialiam asmeniui A. Rašytinis raportas (teisėjai parodo 

raudoną ir mėlyną korteles). BALTŲ komanda aikštelėje 2 minutes žaidžia vienu žaidėju 

mažiau 

d) Time-out 
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8.39)   Vartininkas BALTAS 1 nori atlikti vartininko metimą. Antrą kartą JUODAS 3 įeina į vartų 

aikštelę ir nekontaktuodamas su juo kūnu stengiasi sutrukdyti BALTAM 1 atlikti metimą. Teisingas 

sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai  

b) BALTŲ komandos vartininko metimas po švilpuko 

c) Įspėjamas JUODAS 3 

d) 2 minučių pašalinimas JUODAM 3 

e) Time-out 

8.40)   BALTAS 4 liečia kamuolį riedantį JUODŲ komandos vartininko aikštelėje. Tuo momentu, jis 

JUODO 6 yra stumiamas ant žemės. Teisingas sprendimas? 

a) Progresyvi nuobauda JUODAM 6 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Vartininko metimas JUODŲ komandos 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

8.41)  BALTAS 7 yra ką tik pašalintas 2 minutėms už nesportinį elgesį. Tai yra jo pirmas 

pašalinimas. Atnaujinus žaidimą po 10 sekundžių jis nuo suoliuko rodo nepasitenkinimo gestus, kad 

nesutinka su teisėjais. Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija be rašytinio raporto BALTAM 7 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

b) 2 minučių šalinimas BALTAM 7, jis ant suoliuko privalo likti ant 4 minutes 

c) BALTAS 7 papildomai gauna 2 minutes, BALTŲ komanda 1 minutę 50 sekundžių žaidžia 

dviem žaidėjais mažiau ir tada 10 sekundžių vienu žaidėju mažiau 

d) Įspėjimas, kadangi komandos progresyvinė nuobauda gauta ant suoliuko skiriasi nuo 

nuobaudos gautos žaidimo aikštelėje 

8.42)  BALTAS 6 yra pastumiamas JUODO 3 ir jis demonstratyviai spjauna ant grindų prieš JUODĄ 

3. Kaip BALTAS 6  turi būti nubaustas? 

a) Progresyvinė nuobauda 

b) Visada 2 minučių pašalinimu 

c) Diskvalifikacija be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

d) Diskvalifikacija, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

8.43)  Vartininkas BALTAS 12 išbėga iš vartų aikštelės JUODO 10 link, kuris yra kontratakoje. 

BALTAS 12 pribėga prie JUODO 10 iš šono ir sugriebia jį, bet JUODAS 10 sugeba kamuolį pagauti 

ir mesti į tuščius vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Pradedamas metimas 

b) Time-out 

c) Diskvalifikacija BALTAM 12 

d) 2 minučių pašalinimas BALTAM 12 

e) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

8.44)   Vartininkas BALTAS 12 atlieka vartininko metimą tolimu perdavimu savo komandos draugo 

BALTO 4 kryptimi, kuris bėga į kontrataką. BALTAS 4 pašoka pagauti kamuolį ir iš karto, po to 

susiduria su vartininku JUODU 1, kuris nusprendė palikti savo vartų aikštelę bandydamas sustabdyti 

kontrataką. Susidūrimo momentu JUODAS 1 prie 9 metrų linijos stovi visiškai ramiai. Po 

susidūrimo BALTAS 4 praranda kūno kontrolę ir nukrinta ant grindų. Teisingas sprendimas? 
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a) Pražanga puolime – laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai  

c) 7 metrų metimas BALTŲ komandai  

d) Progresyvinė nuobauda JUODAM 1 

e) Diskvalifikacija be rašytinio raporto JUODAM 1 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

8.45)  Kuris iš šių pažeidimų pagal taisykles turi būti baudžiamas diskvalifikacija su rašytiniu raportu 

(teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles)? 

a) Žaidėjas spjauna ant varžovo ir smogia jam 

b) Oficialus asmuo bando priversti savo komandą palikti aikštelę 

c) 7 metrų metimo metu metantysis pataiko vartininkui į galvą, o vartininkas neatliko judesio 

galva kamuolio judėjimo kryptimi 

d) Po teisėjų sprendimo žaidėjas demonstratyviai kamuolį meta į stendus  

e) Žaidėjas už aikštelės ribų spjauna į žiūrovą ir smogia jam 

f) Žaidėjas tyčia smogia varžovui į pilvą 

8.46)  Žaidimo laikas 59:26. Žaidėjas JUODAS 10 vienas bėga į kontrataką. Kuomet jis gauna 

kamuolį iš savo komados draugo, JUODAS 10 susiduria su vartininku BALTU 1, kuris paliko savo 

vartų aikštelę, bet prieš jam nukrentant kamuolį jis sugeba perduoti JUODAM 7, kuris meta į tuščius 

vartus, bet kamuolys skrieja virš vartų. Kai teisėjai sustabdo žaidimą, laikrodis rodo 59:31.  

Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas 

b) 7m metimas 

c) Raudona kortelė BALTAM 1 

d) Mėlyna kortelė BALTAM 1 

e) Vartininko metimas 

8.47)  Puolime BALTŲ komanda žaidžia su 7 aikštės žaidėjais. JUODAS 5 perima perdavimą ir 

kontroliuoja kamuolį. Jis iš karto stengiasi atlikti metimą į vartus. BALTAS 2 trukdo JUODAM 5 

mesti kamuolį į vartus išmušdamas jį jam iš rankų. Tai darydamas jis kliudo JUODO 5 dilbį, to 

pasekoje kamuolys skrieja šalia vartų. BALTŲ komanda rungtynėse jau turėjo tris įspėjimus. 

Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos vartininko metimas 

b) Laisvas metimas  JUODŲ komandai 

c) 7m metimas JUODŲ komandai 

d) 2min pašalinimas BALTAM 2 

e) Time-out 

8.48)   Puolime BALTŲ komanda žaidžia su 7 aikštės žaidėjais. BALTAS 5 perima perdavimą ir 

kontroliuoja kamuolį. Jis iš karto stengiasi atlikti metimą į vartus. BALTAS 2 trukdo JUODAM 5 

mesti į vartus pargriaudamas jį žemyn. Kamuolys skrieja šalia vartų. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos vartininko metimas 

b) Laisvas metimas  JUODŲ komandai 

c) 7m metimas JUODŲ komandai 

d) 2min pašalinimas BALTAM 2 

e) Time-out 
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8.49)  Puolime BALTŲ komanda žaidžia su 7 aikštės žaidėjais. BALTAS 4 meta į vartus, bet 

vartininkas JUODAS 1 atlaiko metimą. JUODAS 1 kamuolį perduoda JUODAM 9. Kaip vartininkas 

BALTAS 12 įeina į savo vartų aikštelę, JUODAS 9 stengiasi mesti į vartus, bet jis yra BALTO 2 

subauduojamas. Kamuolys skrieja už galinės linijos. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos vartininko metimas 

b) Laisvas metimas  JUODŲ komandai 

c) 7m metimas JUODŲ komandai 

8.50)  Puolime BALTŲ komanda žaidžia su 7 aikštės žaidėjais. BALTAS 4 meta į vartus, bet 

vartininkas JUODAS 1 atlaiko metimą ir stovi savo vartų aikštelėje pasiruošęs atlikti vartininko 

metimą. Tuo metu rungtynių inspektorius švilpia dėl blogo keitimo, kadangi vartininkas BALTAS 1 

į aikštelę įėjo prieš BALTAM 7 iš jos išeinant. Teisingas sprendimas? 

a) JUODŲ komandos vartininko metimas po švilpuko 

b) Time-out 

c) Laisvas metimas  JUODŲ komandai 

d) 7m metimas JUODŲ komandai 

e) 2min pašalinimas BALTAM 1 

f) 2min pašalinimas BALTAM 7 

8.51)  Puolime BALTŲ komanda žaidžia su 7 aikštės žaidėjais. BALTAS 4 meta į vartus, bet 

vartininkas JUODAS 12 atlaiko metimą. JUODAS 12 kamuolį perduoda JUODAM 9. JUODAS 9 

meta į vartus. Aikštės žaidėjas BALTAS 10 įeina į savo vartų aikštelę ir kamuolį sugeba numušti. 

Kamuolys skrieja už galinės linijos. Teisingas sprendimas? 

a) Šoninis metimas  JUODŲ komandai 

b) Laisvas metimas  JUODŲ komandai 

c) 7m metimas JUODŲ komandai 

d) 2min pašalinimas BALTAM 10 

8.52)  Puolime BALTŲ komanda žaidžia su 7 aikštės žaidėjais. BALTAS 6 meta į vartus, bet 

vartininkas JUODAS 1 atlaiko metimą. JUODAS 1 nedelsdamas meta į tuščius vartus, bet nepataiko 

ir kamuolys išeina už galinės linijos. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos vartininko metimas 

b) Vartininko metimą gali atlikti bet kuris BALTŲ komandos žaidėjas, kad palikyti rungtynių 

tempą 

c) BALTŲ komanda turi padaryti keitimą, išleisti vartininką į aikštelę vartininko metimui atlikti 

d) Time-out yra būtinas 

8.53)  Puolime JUODŲ komanda žaidžia su 7 aikštės žaidėjais. JUODAS 5 meta į vartus, bet 

vartininkas BALTAS 1 atlaiko metimą. BALTAS 1 meta į tuščius vartus. Tuo pačiu metu, 

vartininkas JUODAS 12 daro blogą keitimą ir į aikštelę bėga JUODAM 6 iš jos neišėjus. Rungtynių 

inspektorius nedelsdamas duoda signalą švilpuku.  Tik nuskambėjus švilpuko signalui nuo rungtynių 

inspektoriaus, kamuolys skrieja už galinės JUODŲ komandos vartų linijos. Teisingas sprendimas? 

a) 2min pašalinimas JUODAM 12 

b) 2min pašalinimas JUODAM 7  

c) Laisvas metimas  BALTŲ komandai 

d) 7m metimas BALTŲ komandai 
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e) JUODŲ komandos vartininko metimas 

8.54)  Puolime JUODŲ komanda žaidžia su 7 aikštės žaidėjais. JUODAS 6 meta į vartus, bet 

vartininkas BALTAS 1 metimą atlaiko. BALTAS 1 meta į tuščius vartus. Tuo pačiu metu, 

vartininkas JUODAS 12 daro blogą keitimą ir į aikštelę bėga JUODAM 6 iš jos neišėjus. Rungtynių 

inspektorius nedelsdamas švilpia. Tik nuskambėjus rungtynių inspektoriaus švilpuko signalui, 

kamuolys kerta JUODŲ komandos vartų liniją. Teisingas sprendimas? 

a) 2min pašalinimas JUODAM 12 

b) 2min pašalinimas JUODAM 7  

c) Laisvas metimas  BALTŲ komandai 

d) 7m metimas BALTŲ komandai 

e) Įvartis BALTŲ komandai 

8.55)  Puolime JUODŲ komanda žaidžia su 7 aikštės žaidėjais. BALTAS 9 kamuolį perima ir 

sugeba įmesti į tuščius vartus. Kamuolys lieka gulėti vartų aikštelėje. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis ir pradedamas metimas JUODŲ komandai 

b) Time-out 

c) Vartininkas atlikęs teisingą keitimą turi paimti kamuolį iš vartininko aikštelės 

d) Kamuolys yra laisvas ir bet kuris JUODŲ komandos žaidėjas gali jį paimti  

8.56)   Rezultatas yra 27-27 rungtynėse liko žaisti 6 sekundes.  BALTŲ komanda atakuoja, BALTAS 

7 stengiasi atlikti perdavimą BALTAM 3. JUODAS 7 kamuolį perima. Tuo metu BALTAS 3 jį 

pargriauna. Po vienos sekundės nuskamba baigiamasis rungtynių signalas. Teisingas sprendimas?  

a) Rungtynės baigtos 

b) Laisvas metimas  JUODŲ komandai 

c) 7m metimas JUODŲ komandai 

d) 2min pašalinimas BALTAM 3 

e) Diskvalifikacija BALTAM 3 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

f) Diskvalifikacija BALTAM 3 su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

8.57)   Rezultatas yra 27-27 rungtynėse liko žaisti 6 sekundes.  BALTŲ komanda atakuoja. JUODAS 

5 perima kamuolį ir pradeda kotrataką. Po akimirkos, BALTAS 11 pavojingai stumia jį iš už nugaros 

ir jis praranda kūno kontrolę. Prieš teisėjams sušvilpiant, pasigirsta baigiamasis rungtynių signalas. 

Teisingas sprendimas?  

a) Rungtynės baigtos 

b) Laisvas metimas  JUODŲ komandai 

c) 7m metimas JUODŲ komandai 

d) 2min pašalinimas BALTAM 11 

e) Diskvalifikacija BALTAM 11 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

f) Diskvalifikacija BALTAM 11 su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną 

korteles) 

8.58)  JUODAS 10 kontroliuoja kamuolį. Rungtynių laikui esant 59:27 jis pašokęs atlieka metimą. 

BALTAS 2 jį taip stipriai pastumia į krūtinę, kad jis visiškai praranda kūno kontrolę. Jis su kamuoliu 

nukrenta ant grindų. Teisėjai sušvilpia laikrodžiui rodant 59:31. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas  JUODŲ komandai 

b) 7m metimas JUODŲ komandai 
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c) 2min pašalinimas BALTAM 2 

d) Diskvalifikacija BALTAM 2 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

e) Time-out 

8.59)   Likus 15 sekundžių iki rungtynių pabaigos, JUODŲ komanda kontroliuoja kamuolį. Teisėjai 

laisvą metimą JUODŲ komandai paskiria prie centro linijos. Prieš JUODAM 7 atliekant laisvą 

metimą, jis yra trukdomas BALTO 2. Teisingas sprendimas? 

a) Time-out 

b) Korekcija ir laisvo metimo JUODŲ komandai pakartojimas po švilpuko 

c) 7m metimas JUODŲ komandai 

d) 2min pašalinimas BALTAM 2 

e) Diskvalifikacija BALTAM 2 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

f) Diskvalifikacija BALTAM  2 su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

8.60)  Atakuoja JUODŲ komanda. Teisėjai, likus 3 sekundėms iki rungtynių pabaigos, paskiria 

laisvą metimą JUODŲ komandai prie laisvo metimo linijos. JUODAS 10 yra taisyklingoje padėtyje 

ir pasiruošęs atlikti laisvą metimą tiesioginiu metimu į vartus, bet žaidėjas BALTAS 5, kuris stovi 1 

m atstumu nuo JUODO 10, blokuoja metimą ir pasigirsta baigiamasis signalas. Teisingas 

sprendimas? 

a) 7 m metimas JUODŲ komandai 

b) 2min pašalinimas BALTAM 5 

c) Diskvalifikacija BALTAM 5 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai po švilpuko 

8.61)  Atakuoja JUODŲ komanda. Teisėjai, likus 3 sekundėms iki rungtynių pabaigos paskiria laisvą 

metimą JUODŲ komandai prie laisvo metimo linijos. JUODAS 10 yra taisyklingoje padėtyje ir 

pasiruošęs atlikti laisvą metimą tiesioginiu metimu į vartus, bet prieš jam išmetant, jis yra 

sutrukdomas BALTO 5, kuris priartėjęs arčiau nei per 1 metrą judina rankomis ir šokinėja priešais 

JUODĄ 10, tuo metu pasigirsta baigiamasis signalas. Teisingas sprendimas? 

a) 2min pašalinimas BALTAM 5 

b) Diskvalifikacija BALTAM 5 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai po švilpuko 

d) 7 m metimas JUODŲ komandai 

8.62)  Likus 19 sekundžių iki rungtynių pabaigos BALTAS 2 stengiasi veržtis, bet teisėjai jam 

fiksuoja žingsnius. Po teisėjų švilpuko, BALTAS 2 meta į vartus. Kamuolį sugauna vartininkas 

JUODAS 12 ir jis yra pasiruošęs pradėti kotrataką. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau 

b) Time-out 

c) 2min pašalinimas BALTAM 2 

d) Diskvalifikacija BALTAM 2 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

e) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

f) 7 m metimas JUODŲ komandai 

8.63)   Rezultatas 28:26 BALTŲ komandos naudai. Likus 25 sekundėms iki rungtynių pabaigos, 

JUODŲ komanda įmeta įvartį. Vartininkas BALTAS 12 sąmoningai išspiria kamuolį tolyn, kuris 



 
54 

v3, 2019.08.05 

nukrenta žiūrovų tribūnoje. Akivaidu, kad kamuolį jis nuspyrė su tikslu vilkinti laiką, todėl 

pradedamasis metimas negali būti atliktas nedelsiant. Koks teisingas sprendimas? 

a) Time-out 

b) Pradedamasis metimas BALTŲ komandai 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

d) 7 m metimas JUODŲ komandai 

e) 2min pašalinimas BALTAM 12 

f) Diskvalifikacija BALTAM 12 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

g) Diskvalifikacija BALTAM 12 su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną 

korteles) 

8:64)   Rezultatas 25:25 liko žaisti 3s iki rungtynių pabaigos. Atakuoja BALTŲ komanda. JUODAS 

5 prasižengia prieš BALTĄ 2 prie laisvo metimo linijos. Netrukus nuskamba finalinė rungtynių 

sirena. Teisėjai duoda signalą laisvam metimui atlikti pasibaigus rungtynių laikui. Prieš kamuoliui 

paliekant metančiojo ranką, JUODAS 6 žengia link ir blokuoja metimą būdamas per arti. Koks 

teisingas sprendimas?  

a) Rungtynės baigiasi 

b) Laisvas metimas turi būti kartojamas 

c) 7 m metimas JUODAM 6 

d) 2min pašalinimas JUODAM 6 

e) Diskvalifikacija JUODAM 6 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

8.65)   BALTŲ komanda žaidžia be vartininko su 7 aikštės žaidėjais. JUODAS 5 perima perdavimą 

ir su kamuoliu bėga BALTŲ komandos tuščių vartų link. Vartininkas BALTAS 12 teisingai 

pasikeisdamas įeina į aikštelę ir bėga ta pačia krytimi, kaip ir JUODAS 5. JUODAM 5 atliekant 

metimą į vartus vartininkas BALTAS 12 stumteli jį iš šono, dėl to jis dalinai praranda kūno kontolę 

ir įvartus nepataiko. Koks teisingas sprendimas?  

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) 7 m metimas JUODŲ komandai 

c) Time-out 

d) 2min pašalinimas BALTASM 12 

e) Diskvalifikacija BALTASM 12 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

8.66)   Likus žaisti 4 sekundes iki rungtynių pabaigos rezultatas yra 26:26. BALTŲ komanda 

atakuoja. BALTAM 4 paskirtas laisvas metimas. Jis nedelsdamas atlieka laisvą metimą. Stovėdamas 

per arti JUODAS 5 aktyviais veiksmais kamuolį blokuoja. Tuo pačiu metu nuskamba finalinė 

rungtynių sirena. Koks teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas privalo būti pakartotas 

b) 7 m metimas BALTŲ komandai 

c) 2min pašalinimas JUODAM 5 

d) Diskvalifikacija JUODAM 5 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

8:67)   Likus žaisti 4 sekundes iki rungtynių pabaigos rezultatas yra 26:26. BALTŲ komanda 

atakuoja. JUODAS 5 prasižengia prieš BALTĄ 6. JUODAS 5 nedelsiant atsitraukia reikiamu 

atstumu. BALTAS 6 atlikdamas laisvą metimą metą kamuolį ir pataiko į JUODĄ 5, kuris nedarė 

jokių aktyvių veiksmų. Kamuolys BALTAM 6 atšoka atgal. Tuo pačiu metu nuskamba finalinė 

rungtynių sirena. Koks teisingas sprendimas? 
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a) Jokių papildomų veiksmų. Rungtynės pasibaigė 

b) Laisvas metimas privalo būti pakartotas 

c) 7 m metimas BALTŲ komandai 

d) 2min pašalinimas JUODAM 5 

e) Diskvalifikacija JUODAM 5 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

8.68)   Rezultatas 29:29 iki rungtynių pabaigos lieka žaisti 20 sekundžių. Vartininkas BALTAS 12  

metimą atremia, o kamuolys kerta galinę vartų liniją. Teisėjai BALTŲ komandai paskiria vartininko 

metimą. BALTAS 12 greitai nori atlikti vartininko metimą. JUODAS 2 įbėgdamas į vartininko 

aikštelę sutrukdo atlikti metimą. Koks teisingas sprendimas? 

a) Time-out 

b) BALTŲ komandos vartininko metimas po švilpuko 

c) BALTŲ komandos laisvas metimas po švilpuko 

d) 7 m metimas BALTŲ komandai 

e) 2min pašalinimas JUODAM 2 

f) Diskvalifikacija JUODAM 2 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

g) Diskvalifikacija JUODAM 2 su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

8:69)   Rezultatas 29:29 iki rungtynių pabaigos lieka žaisti 20 sekundžių. Vartininkas BALTAS 12 

atlaiko metimą, o kamuolys kerta galinę vartų liniją. Teisėjai BALTŲ komandai paskiria vartininko 

metimą. BALTAS 12 pasirengęs atlikti vartininko metimą. Prieš kamuoliui paliekant jo ranką, 

pasigirsta signalas iš laikininko, kadangi JUODŲ komanda atliko klaidingą keitimą. JUODAS 3 į 

aikštelę įėjo anksčiau nei JUODAS 11 iš jos išėjo. Koks teisingas sprendimas? 

a) Time-out 

b) BALTŲ komandos vartininko metimas po švilpuko 

c) BALTŲ komandos laisvas metimas prie JUODŲ komandos keitimo zonos 

d) 7 m metimas BALTŲ komandai 

e) 2min pašalinimas JUODAM 3 

f) Diskvalifikacija JUODAM 3 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

8:70)   Rezultatas 29:29 iki rungtynių pabaigos lieka žaisti 20 sekundžių. Vartininkas BALTAS 12 

atlaiko metimą, o kamuolys kerta galinę vartų liniją. Teisėjai BALTŲ komandai paskiria vartininko 

metimą. BALTAS 12 atlieka perdavimą BALTAM 9, kuris stovi čia pat už vartų aikštelės linijos. 

Prieš kamuoliui kertant vartų aikštelės liniją laikininkas švilpia, kadangi JUODŲ komanda atliko 

klaidingą keitimą. JUODAS 3 į aikštelę įėjo anksčiau nei JUODAS 11 iš jos išėjo. Koks teisingas 

sprendimas? 

a) Time-out 

b) BALTŲ komandos laisvas metimas prie JUODŲ komandos keitimo zonos 

c) 7 m metimas BALTŲ komandai 

d) 2min pašalinimas JUODAM 3 

e) Diskvalifikacija JUODAM 3 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

8:71)  Rezultatas 29:29 iki rungtynių pabaigos lieka žaisti 10 sekundžių. BALTŲ komanda 

kontratakuoja. JUODAS 10 prieš BALTĄ 9 prasižengia sukeldamas pavojų jo sveikatai. Prieš 

nukrisdamas BALTAS 9 kamuolį perduoda BALTAM 11. BALTAS 11 meta į vartus, tačiau 

vartininkas JUODAS 12 metimą atremia. Koks teisingas sprendimas? 

a) 2min pašalinimas JUODAM 10 
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b) Diskvalifikacija JUODAM 10 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) JUODŲ komandos vartininko metimas 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

e) 7 m metimas BALTŲ komandai 

f) Time-out 

8:72)   Rezultatas 29:29 iki rungtynių pabaigos lieka žaisti 10 sekundžių. BALTŲ komanda 

kontratakuoja. JUODAS 10 prieš BALTĄ 9 prasižengia sukeldamas pavojų jo sveikatai. Prieš 

nukrisdamas BALTAS 9 kamuolį perduoda BALTAM 11. BALTAS 11 įmeta įvartį. Koks teisingas 

sprendimas? 

a) 2min pašalinimas JUODAM 10 

b) Diskvalifikacija JUODAM 10 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) Įvartis BALTŲ komandai 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

e) 7 m metimas BALTŲ komandai 

f) Time-out 

8:73)   Rezultatas 29:29 iki rungtynių pabaigos lieka žaisti 10 sekundžių. BALTŲ komanda 

kontratakuoja. JUODAS 10 prieš BALTĄ 9 prasižengia sukeldamas pavojų jo sveikatai. Prieš 

nukrisdamas BALTAS 9 kamuolį perduoda BALTAM 11. BALTAS 11 kamuolį perduoda 

BALTAM 4. Koks teisingas sprendimas? 

a) 2min pašalinimas JUODAM 10 

b) Diskvalifikacija JUODAM 10 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) Teisėjai švilpia BALTAM 11 kamuolį perdavus BALTAM 4 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

e) 7 m metimas BALTŲ komandai 

f) Time-out 
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TAISYKLĖ  9 

9.1)   BALTAS 7 stovi savo komandos gynybos viduryje. JUODAS 3 bando atlikti perdavimą nuo 

grindų. BALTAS 7 bando sustabdyti perdavimą koja. Tai yra jau ne pirmas kartas, kai jis tai atlieka. 

Kamuolys paliečia koją ir įrieda į BALTŲ komandos vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) Įvartis JUODŲ komandai 

c) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

d) Progresyvi nuobauda BALTAM 7 

9.2)   BALTO 5 mestas į vartus kamuolys atšoka nuo JUODŲ komandos vartų virpsto. Atšokęs nuo 

JUODO 3 stovinčio žaidimo aikštelėje kojos įkrenta į vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) Įvartis BALTŲ komandai 

c) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

d) JUODŲ komandos vartininko metimas 

9.3)   Vartininko BALTO 1 atremtas kamuolys atšoka nuo gynėjo BALTO 3, kuris stovi 2 metrus 

įžengęs į vartų aikštelę, įkrenta į vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) 7 metrų metimas JUODŲ komandai  

c) Progresyvinė nuobauda BALTAM 3 

d) Įvartis JUODŲ komandai 

9.4)   Vartininkas BALTAS 1 keturias sekundes laiko kamuolį, kuris trimis ketvirčiais yra kirtęs 

vartų liniją. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis JUODŲ komandai 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

c) BALTŲ komandos vartininko metimas 

9.5)   BALTAS 3 įžengęs į savo vartų aikštelę bando mestą kamuolį sustabdyti koja, bet kamuolys 

nuo kojos nukrypsta į vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

b) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

c) Įvartis JUODŲ komandai 

d) BALTŲ komandos vartininko metimas 

9.6)   BALTAS 11 atlieka aukštą metimą (“balioną“) virš vartininko JUODO 1, kuris stovi toli nuo 

savo vartų. Prieš kamuoliui kertant vartų liniją, jį, JUODŲ komandos direktorius, kuris sėdėjo 

pirmoje žiūrovų eilėje už vartų ir nebuvo įrašytas į rungtynių protokolą, numuša į šoną. Teisingas 

sprendimas? 

a) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

b) Įvartis BALTŲ komandai  

c) Diskvalifikacija JUODŲ komandos direktoriui su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir 

mėlyną korteles) 

d) Rašytinis raportas 
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9.7)  Likus 2 sekundėms iki rungtynių pabaigos ir rezultatui esant 25-25, oficialus BALTŲ 

komandos asmuo (namų komandos), kuris nėra įtrauktas į rungtynių protokolą, sulaiko kamuolį 

skrendantį tuščių vartų link. Tokiu būdu JUODŲ komanda įvarčio nepasiekia. Po viso šito veiksmo, 

iš karto nuaidi baigiamasis rungtynių signalas. Teisingas sprendimas? 

a) Rungtynės baigiasi 25-25 

b) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

c) Galutinis rezultatas 25-26 

d) Diskvalifikacija JUODŲ komandos oficialiam su rašytiniu raportu (teisėjai parodo raudoną ir 

mėlyną korteles) 

e) Raštiškas raportas 

9.8)    JUODAS 9 įvartį pasiekia atlikdamas 7 metrų metimą. BALTŲ komanda, iš karto po teisėjo 

švilpuko, atlieka pradedamą metimą. Po dviejų perdavimų BALTAS 4 įmeta. Tuo metu sekretorius 

sušvilpia ir informuoja, kad JUODAS 9, kuris tuo metu grįžo ant atsarginių suolelio, neišbuvo 20 

sekundžių iš 2 minučių pašalinimo laiko, kai buvo metamas 7 metrų metimas. Teisingas sprendimas? 

a) JUODŲ komanda 7 metrų metimą turi pakartoti 

b) JUODAS 9 gauna papildomą pašalinimą 

c) Abu įvarčiai užskaitomi 

d) Abu įvarčiai neužskaitomi 

9.9)   Prieš pasibaigiant rungtynėms, kuomet rezultatas yra 22-21 jo komandos naudai, BALTAS 5 

taisyklingai atliko pradedamą metimą. Kamuolys grįžta atgal BALTŲ komandos vartų link. 

Vartininkas BALTAS 1 kamuolio neliečia, nes jis yra savo vartų aikštelėje. Kamuolys patenka į 

vartus. BALTO 5 komandos draugai, po teisėjo švilpuko peržengė vidurio liniją, bet prieš tai kaip 

kamuolys buvo įžaistas, jie nubėgo JUODŲ komandos vartų kryptimi. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis JUODŲ komanda  

b) Laisvas metimas JUODŲ komanda  

c) Kartojamas pradedamas metimas po švilpuko 

d) BALTAS 5 gauna asmeninę nuobaudą 

e) Time-out 

9.10)   BALTAS 9 bando sustabdyti žemą metimą su apatine savo kojos dalimi, bet tai darydamas jis 

pakeičia kamuolio kryptį ir kamuolys patenka į savus vartus. Tai yra antras kartas, kai jis bando 

sustabdyti metimą koja. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis JUODŲ komanda  

b) Laisvas metimas JUODŲ komanda  

c) BALTAS 9 baudžiamas progresyvine nuobauda 
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TAISYKLĖ  10 

10.1)   BALTŲ komanda laimi burtus ir pasirenka kamuolį. JUODŲ komandos atstovas nori keistis 

pusėmis. Teisingas sprendimas? 

a) Keičiamasi pusėmis 

b) Keičiamasi pusėmis, jeigu BALTŲ komanda sutinka 

c) Burtai atliekami iš naujo 

d) Pusėmis nesikeičiama 

10.2)   BALTŲ komanda laimi burtus ir nori pasikeisti aikštės pusėmis. JUODŲ komanda nori, kad 

BALTŲ komanda atliktų pradedamą metimą. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos pradedamas metimas 

b) Keičiamasi pusėmis ir žaidimą pradeda JUODŲ komanda  

c) Pakartoti burtus 

d) Komandų atstovai turi susitarti 

10.3)   Iš kurios vietos galima atlikti pradedamą metimą? 

a) Iki 3 metrų prieš centro liniją, savoje komandos pusėje 

b) Iki 3 metrų už centro linijos priešininkų pusėje 

c) Aikštelės viduryje, viena pėda užmynus ant centro linijos, o kita koja ant jos arba prieš liniją,  

su galimybe nukrypti į abejų pusių šonus 1.5 metro 

10.4)  Rezultatui esant 15-15 prieš pat rungtynių pabaigą JUODŲ komanda rezultatą persveria      

15-16. BALTŲ komanda nori greitai atlikti pradedamą metimą. Žaidėjas su kamuoliui stovi aikštelės 

viduryje, viena pėda priešais vidurio liniją, o kita už linijos. Teisingas sprendimas? 

a) Pataisymas, tada švilpukas, skirtas pradedam metimui 

b) Pozicija yra taisyklinga, švilpukas pradedam metimui 

c) Time-out, pataisymas, švilpukas pradedam metimui 

10.5)  BALTŲ komanda pasirengę pradedam metimui. Vartininko JUODO 1 dar nėra savo vartų 

aikštelėje. Nežiūrint į tai, aikštės teisėjas sušvilpia skelbdamas žaidimo pradžią ir žaidėjas BALTAS 

9 iš karto įmeta įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos laisvas metimas nuo vidurio linijos 

b) Pakartoti pradedamą metimą 

c) Įvartis BALTŲ komandai 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

10.6)   Kurie teiginiai apie pradedamą metimą yra teisingi? 

a) Pradinis metimas turi būti atliekamas per 3 sekundes po švilpuko nuo aikštelės vidurio ir turi 

būti metamas į priešininkų aikštelės pusę 

b) Įvartis į priešininkų vartus gali būti pasiekiamas metant tiesiai pradedamu metimu 

c) Netaisyklingos gynėjų pozicijos privalo būti koreguojamos 

d) Jeigu pradinį metimą atliekantis kamuolį sumuša po švilpuko, tada laisvas metimas 

suteikiamas priešininkams 

e) Metančiojo komandos draugams po švilpuko yra leidžiama kirsti vidurio liniją, iki metimas 

bus atliktas 
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10.7)  JUODAS 6 stovi aikštelės viduryje pradedamam metimui, vieną koja užmynės ant vidurio 

linijos, o kita koja savo aikštelės pusėje. Teisėjas švilpia. Prieš kamuoliui paliekant metančiojo 

ranką, jis bėga už vidurio linijos. Švilpuko metu, BALTŲ komandos žaidėjai vis dar buvo JUODŲ 

komandos aikštelės pusėje. Teisingas sprendimas? 

a) Žaidimas tęsiamas be stabdymo 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Pozicijos pataisymas BALTŲ komandai ir pradedmas metimas pakartojamas po švilpuko 

d) Pozicijos pataisymas JUODAM 6 ir pradedmas metimas pakartojamas po švilpuko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
61 

v3, 2019.08.05 

TAISYKLĖ  11 

11.1)  BALTAS 3 šoninį metimą atlieka iš pozicijos esančios už 2 metrų nuo šoninės linijos. 

Teisingas sprendimas? 

a) Nieko, nes tai leidžiama 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) Šoninis metimas pakartojamas be švilpuko 

d) Šoninis metimas pakartojamas po švilpuko 

11.2)   JUODAS 4 stovi viena pėda ant šoninės linijos, o kita žaidimo zonoje. Atlikdamas šoninį 

metimą jis tiesioginiu metimu pasiekia įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis JUODŲ komandai 

b) JUODŲ komanda pakartoja šoninį metimą po švilpuko 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

d) Vartininko metimas BALTŲ komandai 

11.3)  BALTAS 6 stovi viena pėda prieš šoninę liniją, o kita 1 metrą už šoninės linijos. Jis meta 

tiesiai į JUODŲ komandos vartus. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komanda pakartoja šoninį metimą po švilpuko 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) Įvartis BALTŲ komandai 

d) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

11.4)   BALTAS 11 meta į vartus. Kamuolys nuo skersinio atšoka ir pataiko į įrangą, kuri kabo nuo 

lubų virš JUODŲ komandos vartų aikštelės. Nuo čia kamuolys nukrenta žemyn, tiesiai vartininkui 

JUODAM 1 į rankas. Teisingas sprendimas? 

a) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

b) Šoninis metimas JUODŲ komandai 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai po švilpuko 

d) Šoninis metimas JUODŲ komandai po švilpuko 

e) Time-out privalomas 

11.5)  Kada besiginančiai komandai galima būti arčiau nei 3 metrai metimų metu, po žaidimo 

sustabdymo/nutraukimo? 

a) Iškart kai tik teisėjas duoda švilpuką metimo atlikimui 

b) Kai kamuolys palieka metančio žaidėjo ranką 

c) Tuo atveju, kai atliekamas laisvas arba šoninis metimas, kuomet žaidėjai yra išsidėstę prie 

savo vartų aikštelės linijos 

11.6)   BALTAS 5 nepagauna perdavimo. Jis bėga paskui kamuolį ir jį sustabdo prieš jam kertant 

šoninę liniją, bet po to, jis pats neišvengia linijos kirtimo. Teisingas sprendimas? 

a) Žaidimas tęsiamas toliau 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) Šoninis metimas JUODŲ komandai 
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TAISYKLĖ  12 

12.1)  Atlikdamas vartininko metimą, vartininkas BALTAS 1 viena koja paliečia vartų aikštelės 

liniją. Teisingas sprendimas? 

a) Pakartoti vartininko metimą po švilpuko 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

c) Leisti žaidimui tęstis be stabdymo 

12.2)  Po švilpuko 7 metrų metimo atlikimui, vartininkas BALTAS 12 viena pėda užlipa ant 

vartininko linijos. 7 metrų metimas skrieja virš vartų. Teisingas sprendimas? 

a) Pakartoti 7 metrų metimą po švilpuko 

b) Kadangi nebuvo įvarčio, žaidimas tęsiamas vartininko metimu 

c) Vartininko padėtis taisyklinga 

12.3) Vartininkas BALTAS 1 atmuša metimą ir neria pasiekti kamuolio, kuris rieda žaidimo 

aikštelės link. JUODAS 7 nekliudomas stovi pasirengęs paimti kamuolį. Paskutiniu momentu 

BALTAS 1 ranka išsmūgiuoja kamuolį, kuris kerta galinę vartų liniją. Teisingas sprendimas?  

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) Šoninis metimas JUODŲ komandai 

c) Vartininko metimas BALTŲ komandai 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

12.4)  Vartininkui BALTAM 12 atliekant vartininko metimą, kamuolys jam iškrenta iš rankos ant 

kojos. Nuo čia kamuolys rieda už vartininko aikštės linijos į žaidimo aikštelę. BALTAS 12 bėga 

paskui kamuolį, jį sugriebia ir sugrįžta su juo į vartininko aikštelę pakartoti vartininko metimą. 

Teisingas sprendimas? 

a) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

c) Time-out 

d) Korekcija, vartininko metimas po švilpuko 

12.5)   Kada laikoma, kad vartininko metimas atliktas ir aikštės žaidėjas gali žaisti su kamuoliu? 

a) Kai kamuolys vis dar yra ore virš vartų aikštelės 

b) Kai kamuolys palieka vartininko ranką, pilnai kerta vartų aikštelės liniją ir yra žaidimo 

aikštelėje 

c) Kai kamuolys palieka vartininko ranką 

d) Kai vartininko komandos draugas paliečia kamuolį 

12.6)  Vartininkas BALTAS 12 atlieka vartininko metimą. JUODAS 10, kuris stovi prie vartų 

aikštelės linijos, nenusižengdamas taisyklėmis bando perimti kamuolį. Jam tai pasiseka ir jis įmeta 

įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) Įvartis JUODŲ komandai 

c) Vartininko metimas BALTŲ komandai  

d) Progresyvinė nuobauda JUODAM 10 
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12.7)  Vartininkas BALTAS 12 atmuša metimą, nukreipdamas kamuolį už galinės vartų linijos; kurį 

rankos signalą(us) turėtų parodyti vartų teisėjas, jei būtina? 

a) Nr.8: vartininko metimas 

b) Nr.9: laisvo metimo kryptis 

c) Pirmiausia gestą Nr.9: laisvo metimo kryptis, tada gestą Nr.8: vartininko metimas 

d) Pirmiausia gestą Nr.8: vartininko metimas, tada gestą Nr.9: laisvo metimo kryptis 

12.8)  Vartininkas BALTAS 1, atlikdamas vartininko metimą, praranda kamuolį. Kamuolys šokinėja 

žaidimo aikštelės link, kur JUODAS 6 laukia kamuolio. BALTAS 2 neria į vartų aikštelę ir pamuša 

kamuolį, kuris yra ore, už šoninės linijos. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos vartininko metimas po švilpuko 

b) Šoninis metimas JUODŲ komandai 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

d) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

12.9)   Kurie teiginiai apie vartininko metimą teisingi? 

a) Vartininko metimas laikomas atliktu, kai kamuolys palieka jo ranką 

b) Priešininkai privalo laikytis 3 metrų atstumo 

c) Vartininko metimas laikomas atliktu, kai kamuolys palieka ranką ir praskrieja per vartų 

aikštelės liniją 

d) Priešininkams leidžiama stovėti iš karto už vartų aikštelės linijos 

12.10)  JUODŲ komandos vartininko metimas. Vartininkas JUODAS 1 skuba, nes jo komanda 

pralaiminėja. Atlieknat vartininko metimą kamuolys jam išslysta iš rankų ir patenka JUODAM 6, 

kuris vis dar yra vartų aikštelėje. JUODAS 6 koja paspiria kamuolį vartininkui atgal. Teisingas 

sprendimas? 

a) JUODŲ komandos vartininko metimas po švilpuko 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

12.11)  Kuris iš teiginių apie vartininko metimą yra teisingi? 

a) Priešininkų komandos žaidėjai turi pasilikti už laisvo metimo linijos ribos, kol kamuolys yra 

žaidime 

b) Priešininkų komandos žaidėjai turi pasilikti už vartų aikštelės linijos ribos, 3 metrų atstumu 

nuo vietos iš kur vartininkas atlieka vartininko metimą 

c) Priešininkų komandos žaidėjams leidžiama liesti kamuolį prieš tai, kol jis kirs vartų liniją 

d) Vartininkas, atlikdamas vartininko metimą, negali pasiekti įvarčio į savo vartus 

e) Vartininkas, atlikdamas vartininko metimą, negali pasiekti įvarčio į priešininko vartus 

f) Atliekant vartininko metimą, vartininkas negali paliesti vartų aikštelės linijos 
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TAISYKLĖ  13 

13.1)  Laisvas metimas BALTŲ komandai. Prieš BALTAM 5 paimant kamuolį, jį sugriebia 

JUODAS 6, laiko jį savo rankose ir bėga savo vartų link. Po kelių žingsnių, jis paridena kamuolį 

BALTAM 5. Teisingas sprendimas? 

a) 2 minučių pašalinimas JUODAM 6 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai po švilpuko 

c) Įspėjimas JUODAM 6 

d) Žaisti toliau 

e) Time-out 

13.2)   JUODAS 7 kontroliuoja kamuolį ir bando pradėti kontrataką, bet jis yra laikomas BALTO 17. 

Teisėjas jau ruošiasi sušvilpti, bet pamato, kad JUODŲ komandai gali duoti pranašumą, nes 

JUODAS 8 ką tik gavo kamuolį ir atlieka metimą į BALTŲ komandos vartus. Vartininkas BALTAS 

12 apsaugo vartus ir nori pradėti kontrataką. Abi komandos anksčiau rungtynėse jau yra gavusios po 

3 įspėjimus. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau 

b) 2 minučių pašalinimas BALTAM 17 

c) Vartininko metimas BALTŲ komandai 

d) Time-out 

e) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

13.3)   BALTŲ komandai suteikiamas laisvas metimas. JUODAS 6 turi kamuolį. Jis kamuolį nešasi 

su savim 4 metrus nuo tos vietos, kur turi būti atliekamas laisvas metimas. Teisingas sprendimas? 

a) Įspėjamas JUODAM 6 

b) 2 minučių pašalinimas JUODAM 6 

c) Diskvalifikacija JUODAM 6 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai nuo tos vietos, kurioje pražanga buvo užfiksuota 

e) Laisvas metimas BALTŲ komandai, nuo tos vietos, kur kamuolys yra dabar 

13.4)  Laisvas metimas yra paskirtas prieš BALTĄ 4, kuris tada paima kamuolį, įžengia į vartų 

aikštelę ir padeda ten kamuolį. Teisingas sprendimas? 

a) 2 min. pašalinimas BALTAM 4 

b) Įspėjimas BALTAM 4 

c) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

13.5) BALTAS 5 kontroliuoja kamuolį, kai BALTŲ komandos oficialus asmuo B reiškia 

nepasitenkinimą teisėjais. Teisėjai sušvilpia, paskelbia time-out ir įspėja BALTŲ komandos oficialų 

asmenį B. Kaip žaidimas turėtų būti tęsiamas? 

a) Laisvas metimas po švilpuko JUODŲ komandai nuo BALTŲ komandos keitimo zonos 

b) Laisvas metimas po švilpuko BALTŲ komandai nuo BALTŲ komandos keitimo zonos 

c) Laisvas metimas po švilpuko BALTŲ komandai nuo tos vietos, kur kamuolys buvo, kai 

rungtynės buvo sustabdytos 

d) Šoninis metimas JUODŲ komandai prie BALTŲ komandos keitimo zonos 
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13.6)  Žaidimas nutraukas aikštės teisėjo švilpuku, net jeigu nei viena komanda nepažeidė jokių 

taisyklių. Time-out neduotas taip pat. JUODAS 13 kamuolį meta BALTŲ komandos vartų link prieš 

pat aikštės teisėjui sušvilpiant. Nuskambėjus švilpuko signalui, kamuolys įkrenta į vartus, vartininkui 

BALTAM 1 neturint jokios galimybės jo atremti. Kaip žaidimas turėtų būti tęsiamas? 

a) Laisvas metimas JUODIEMS 

b) Laisvas metimas BALTIEMS 

c) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

d) Įvartis JUODŲ komandai 

13.7)  BALTAS 7 kontratakuoja. Jis meta į vartus ir pataiko vartininkui JUODAM 12 į galvą, ko 

pasekoje jis nugriūna. Kamuolys atšoka BALTAM 9, kuris vienas stovi prie vartų aikštelės linijos. 

BALTAS 9 kamauolį meta tuščių vartų link. Prieš kamuoliui kertant vartų liniją, teisėjas švilpia ir 

sustabdo žaidimą. Vartininkui JUODAM 12 aikštelėje reikalinga medicininė pagalba. Teisingas 

sprendimas? 

a) Įvartis BALTŲ komandai 

b) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai po švilpuko 

d) Time-out 

e) JUODAS 12 turi palikti žaidimo aikštelę ir į ją sugrįžti gali tik po trečios savo komandos 

atakos 

13.8)  Laisvas metimas skiriamas JUODAM 9, bet kamuolį vis dar kontroliuoja BALTAS 5. 

BALTAS 5 eina vieno iš teisėjų link ir mandagiai paduoda kamuolį. Teisingas sprendimas? 

a) 2 minučių pašalinimas BALTAM 5, laisvas metimas JUODŲ komandos turi būti atliktas iš 

tos vietos, kur kamuolys yra dabar 

b) Įspėjimas BALTAM 5, laisvas metimas JUODŲ komandos turi būti atliktas iš tos vietos, kur 

kamuolys yra dabar 

c) 2 minučių pašalinimas BALTAM 5, laisvas metimas JUODŲ komandos turi būti atliktas iš 

tos vietos, kur buvo prasižengta 

d) Įspėjimas BALTAM 5, laisvas metimas JUODŲ komandos turi būti atliktas iš tos vietos, kur 

buvo prasižengta 

13.9)  BALTAS 5 netaisyklingai keičiasi iš karto po to, kai teisėjai BALTŲ komandai paskirė 7 

metrų metimą. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

c) 2 minučių pašalinimas BALTAM 5 

d) Įspėjimas atsakingam BALTŲ komandos oficialiam asmeniui 

13.10)   Kurie iš šių teiginių dėl laisvo metimo atlikimo vietos yra teisingi? 

a) Jeigu po sprendimo dėl laisvo metimo kamuolys nėra iš karto padedamas ant žemės, 

priešininkams yra leidžiama atlikti laisvą metimą nuo vietos, kur yra kamuolys 

b) Po neteisingo keitimo, laisvas metimas gali būti atliekamas nuo ten kur yra kamuolys, o ne 

nuo keitimo zonos, jeigu tai yra pranašumas metimą atliekančiai komandai 

c) Po pasyvaus žaidimo laisvas metimas visada atliekamas nuo tos vietos, kur buvo kamuolys, 

kai laisvas metimas buvo paskirtas 
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d) Dėl laisvo metimo nuo vidurio linijos, toleruojamas atstumas į šonus yra beveik toks pats, 

kaip ir pradedamojo metimo atveju 

13.11)  JUODAS 11 turi kamuolį atakoje ir bando apžaisti BALTĄ 2. Dėl švilpuko iš žiūrovų 

tribūnos, BALTAS 2 nustoja  gintis. JUODAS 11 lieka vienas prieš vartus. Teisingas sprendimas? 

a) 7 metrų metimas JUODŲ komandai  

b) Time-out; konsultacija su laikininku 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai  

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

13.12)  BALTŲ komanda kamuolį turi prie JUODŲ komandos laisvo metimo linijos. JUODŲ 

komandos oficialus asmuo A taip stipriai protestuoja prieš teisėjo sprendimą, kad teisėjai sustabdo 

rungtynes. Teisingas sprendimas? 

a) Pogresyvinė nuobauda JUODŲ komandos oficialiam asmeniui A 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai prie JUODŲ komandos keitimo zonos 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai prie JUODŲ komandos laisvo metimo linijos 

13.13)  JUODAS 6 įspėjamas. Švilpuko metu BALTŲ komandai atliekant atitinkamą laisvą metimą, 

aikštės teisėjas nepamato BALTO 11, kuris yra tarp vartų ir laisvo metimo linijų. BALTAS 11 gauna 

kamuolį ir turi aiškią galimybę pasiekti įvartį. Vartų teisėjas pastebi šią problemą. Teisingas 

sprendimas? 

a) Žaisti toliau 

b) Pakartoti laisvą metimą po korekcijos ir švilpuko 

c) Vartų teisėjas nusprendžia skirti laisvą metimą JUODŲ komandai 

d) Vartų teisėjas skiria įspėjimą BALTAM 11 

e) Time-out 

13:14)   BALTŲ komanda kontroliuoja kamuolį. JUODŲ komanda užėmusi gynybines pozicijas. 

BALTAS 8 bėga šalia šoninės linijos. BALTAS 4 kamuolį meta BALTO 8 link. BALTAS 8 

susiduria su fotografu, kuris eina tarp reklaminių stendų ir aikštės užmindamas žaidimo aikštės liniją. 

BALTAS 8 prarasdamas kūno kontrolę nesugauna kamuolio. Prieš teisėjams sustabdant rungtynes, 

kamuolys kerta šoninę liniją. Koks teisingas sprendimas? 

a) Žaidimas atnaujinamas JUODŲ komandos šoniniu metimu 

b) Žaidimas atnaujinamas BALTŲ komandos laisvu metimu 

c) Time-out 

d) Pastaba rungtynių protokole 

13:15)   JUODŲ komanda atakuoja. Teisėjai paskiria laisvą metimą JUODAM 2. Prieš JUODAM 2 

atliekant laisvą metimą, JUODAS 11 pargriauna BALTĄ 8 ant grindų. Koks teisingas sprendimas? 

a) JUODŲ komandos laisvas metimas po švilpuko 

b) BALTŲ komandos laisvas metimas po švilpuko 

c) Time-out 

d) JUODAM 11 progresvinė nuobauda 

e) JUODAM 11 diskvalifikacija (teisėjai parodo raudoną kortelę)  
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TAISYKLĖ  14 

14.1)   Rungtynių rezultatas 20-20. JUODAS 7 perima kamuolio perdavimą iš BALTŲ komandos ir 

pradeda kontrataką, kur niekas iš BALTŲ komandos nesugeba jo vytis. Žiūrovas įbėga į aikštę ir 

pargriauna JUODĄ 7 ant žemės, tuo sukeldamas audringą sceną su dar daugiau žiūrovų atisradusių 

aikštelėje. JUODŲ komandos oficialus asmuo A žiūrovą, kuris sustabdė JUODĄ 7, partrenkia 

žemyn. Teisingas sprendimas? 

a) Visiškai nutraukti žaidimą 

b) Time-out; 7 metrų metimas JUODŲ komandai; JUODŲ komandos oficialus asmuo A 

diskvalifikuojamas; JUODŲ komanda aikštelėje žaidžia 2 minutes mažumoje; Rašytinis 

raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

c) Time-out; 7 metrų metimas JUODŲ komandai; JUODŲ komandos oficialus asmuo A 

diskvalifikuojamas; JUODŲ komanda aikštelėje žaidžia 2 minutes mažumoje (teisėjai parodo 

raudoną kortelę) 

d) Time-out; 7 metrų metimas JUODŲ komandai; 2 minučių pašalinimas JUODŲ komandos 

oficialiam asmeniui A; JUODŲ komanda aikštelėje žaidžia 2 minutes mažumoje 

14.2)  JUODŲ komandos šoninis metimas. JUODAS 7 taisyklingai atlieka metimą ir mato, kad 

vartininkas BALTAS 12 stovi toli priekyje nuo savo vartų. JUODAS 7 meta kamuolį tiesiai tuščių 

vartų link. Aikštės žaidėjas BALTAS 3 įeina į vartininko aikštelę ir sulaiko kamuolį. Teisingas 

sprendimas? 

a) Įvartis 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) 7 metrų metimas JUODŲ komandai  

d) Progresyvi nuobauda BALTAM 3 

14.3)   Atliekant  7 metrų metimą, BALTAS 4 pataiko į virpstą. Kamuolys atšoka atgal BALTAM 4 

be jokio kitų komandos draugų ar priešininkų prisilietimo. BALTAS 4 įmeta kamuolį į vartus. 

Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

b) Vartininko metimas JUODŲ komandai  

c) Įvartis BALTŲ komandai 

14.4)  BALTAS 3 turi kamuolį ir bėga aplink JUODĄ 4 prie JUODŲ komandos laisvo metimo 

linijos. Po trečio žingsnio jis nori mesti, bet JUODO 4 yra stumiamas. Iš karto po 4 žengto žingsnio 

jis pelno įvartį. Nei vienas JUODŲ komandos žaidėjas nebūtų galėjęs jam sutrukdyti. Teisingas 

sprendimas? 

a) Pranašumas ir žinoma įvartis BALTŲ komandai 

b) Progresyvinė nuobauda JUODAM 4 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

d) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

14.5)  BALTAS 9 atlieka 7 metrų metimą ir kamuolys patenka į vartus, bet prieš kamuoliui paliekant 

metiko ranką, BALTAS 4 peržengė laisvo metimo liniją. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis BALTŲ komandai 

b) Pakartoti 7 metrų metimą 
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c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

d) Pakartoti metimą ir įspėjimas BALTAM 4 

14.6)   JUODAS 2 po teisėjų švilpuko yra pasiruošęs atlikti 7 metrų metimą. Tuo metu BALTAS 5 

peržengia laisvo metimo liniją. Neatisžvelgiant į BALTO 5 veiksmą, JUODAS 2 įmeta įvartį. 

Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis ir diskavlifikacija BALTAM 5 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

b) Įvartis ir 2 minučių pašalinimas BALTAM 5  

c) Įvartis JUODŲ komandai 

d) Pakartoti 7 metrų metimą ir diskavlifikacija BALTAM 5 

14.7)  BALTAS 6 kontroliuoja kamuolį ir yra pasiruošęs atlikti 7 metrų metimą, tada JUODŲ 

komandos oficialus asmuo A kviečia vartininką JUODĄ 12 atlikti keitimą. Vartininkas JUODAS 12  

yra linkęs daryti, tai kas jam liepta. Teisingas sprendimas? 

a) Jokio veiksmo 

b) Įspėjimas JUODŲ komandos oficialiam asmeniui A  

c) Įspėjimas JUODŲ komandos oficialiam asmeniui A ir vartininkui JUODAM 12 

d) Įspėjimas vartininkas JUODAM 12 

14.8)  BALTAS 4 meta į JUODŲ komandos vartus. Kamuolys atsitrenkia į skersinį ir sugrįžta 

žaidimo aikštelės link. BALTAS 6 vienas stovi prie vartų aikštelės linijos ir yra pasirengęs pagauti 

kamuolį. JUODAS 4 aiškiai įeina į vartų aikštelę su tikslu numušti kamuolį už savo vartų galinės 

linijos. Teisingas sprendimas? 

a) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

b) Šoninis metimas BALTŲ komandai 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

d) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

14.9)  Kai BALTAS 3 atlieka 7 metrų metimą, po teisėjo švilpuko BALTAS 5 peržengia laisvo 

metimo liniją, bet prieš kamuoliui paliekant BALTO 3 ranką. Teisingas sprendimas? 

a) Pakartoti 7 metrų metimą 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

d) Progresyvinė nuobauda BALTAM 5 

14.10)  BALTAS 9 visiškai vienas stovi prie priešininkų vartų aikštelės linijos, pasirengęs gauti 

kamuolį. Tai pastebėjęs BALTAS 10, perdavimą nuo žemės BALTAM 9 atlieka per vartų aikštelę. 

Tai pastebi JUODAS 3, kuris aiškiai įbėga į savo vartų aikštelę ir abejomis pėdomis stovėdamas 

vartų aikštelėje, sustabdo kamuolį. Tai yra antras kartas rungtynėse, kada jis atlieka tokį veiksmą. 

Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

c) Progresyvinė nuobauda JUODAM 3 

14.11)  Linijos žaidėjas JUODAS 10 yra taisyklingai dengiamas BALTO 2. Kai JUODAS 10 

pasirengęs judėti, JUODAS 4 atlieka perdavimą nuo žemės į laisvą plotą, kur JUODAS 10 galėtų 
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prasiveržti. Prieš JUODAM 10 pagaunant kamuolį, BALTAS 2 iš nugaros jį pagriebia už 

marškinėlių. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) 7 metrų metimas JUODŲ komandai, neatsižvelgint į priešininkų pozicijas 

c) 7 metrų metimas JUODŲ komandai, jei nei vienas BALTŲ komandos žaidėjas negalėjo 

leistinai sustabdyti JUODO 10 nuo metimo 

d) Progresyvinė nuobauda BALTAM 2 

e) Privaloma diskvalifikacija BALTAM 2 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

14.12)  BALTAS 3 kontratakos metu su kamuoliu bėga JUODŲ komandos vartų link. Kai jis pašoka 

metimui, pasigirsta švilpukas iš žiūrovų ir BALTAS 3 taip suglumsta, kad jis neatlieka metimo į 

vartus. Dėl to, su kamuoliu jis atsiduria vartų aikštelėje. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas po švilpuko JUODŲ komandai 

b) 7 metrų metimas BALTŲ komandai  

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

d) Vartininko metimas JUODŲ komandai po švilpuko 

e) Paaiškinimas runtynių protokole 

14.13)   Rezultatui esant 26–26 BALTŲ komanda kontratakuoja. BALTAS 5 yra vienas prie JUODŲ 

komandos vartų aikštelės linijos ir pasirengęs atlikti metimą. Tuo metu pasigirsta laikininko signalas, 

reiškiantis rungtynių pabaigą. Teisėjai nustato, kad žaisti dar liko 20 sekundžių. Teisingas 

sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai nuo sekretoriato staliuko 

b) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

c) Paaiškinimas runtynių protokole 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai, iš tos vietos, kur kamuolys buvo, kada pasigirdo 

švilpukas 

14.14)   Kuris iš sekančių paaiškinimų apie 7 metrų metimo atlikimą yra teisingas? 

a) Žaidėjui atliekančiam metimą yra leidžiama stovėti iki 1 metro už 7metrų linijos 

b) Teisėjai privalo stabdyti laiką, jeigu besiginanti komanda keičia vartininkus 

c) Vartininkas gali gauti asmeninę nuobaudą, jeigu jis pakartotinai peržengia 4 metrų liniją 

d) Besiginančios komandos žaidėjai visada privalo būti atsitraukę 3 metrus nuo metančiojo 

14.15)  BALTAS 5 kontroliuodamas kamuolį šoka iš dešinio kampo į JUODŲ komandos vartų 

aikštelę ir susiduria su JUODU 11, kuris stove apie 50 cm vartų aikštelėje su į viršų pakeltomis 

rankomis. JUODAS 11 rungtynėse tai atliko jau trečią kartą. Teisingas sprendimas? 

a) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

b) Pražanga puolime BALTAM 5 

c) 2 minučių pašalinimas JUODAM 11 

d) Įspėjimas JUODAM 11 

14.16)  BALTAS 6 bėga į kontrataką ir turi aiškią galimybę pasiekti įvartį, kai tuo metu salėje 

užgęsta šviesos. Kurie iš šių sekančių teiginių yra teisingi? 

a) Teisėjai laukia aiškios galimybės metimo rezultato 

b) Teisėjai nelaukdami nutraukia žaidimą ir skiria time-out 
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c) Po šviesų atsiradimo, žaidimas atnaujinamas laisvu metimu BALTŲ komandai 

d) Po šviesų atsiradimo, žaidimas atnaujinamas 7 metrų metimu BALTŲ komandai 

e) Paaiškinimas runtynių protokole 

14.17)  Kai BALTAS 3 atlieka 7 metrų metimą, teisėjui sušvilpus, BALTAS 5 peržengia laisvo 

metimo liniją, bet prieš kamuoliui paliekant metiko ranką. Vartininkas JUODAS 1 metimą atmuša. 

Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos 7 metrų metimo pakartojimas  

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

14.18)  BALTAS 2 stovi pasirengęs atlikti 7 metrų metimą. Aikštės teisėjas sušvilpia ir BALTAS 2 

leidžia kamuoliui nukristi ant grindų. JUODAS 3 iš karto paima kamuolį ir perduoda jį JUODAM 2, 

kuris kontratakoje įmeta įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis JUODŲ komandai 

b) Pakartoti 7 metrų metimą 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

d) Time-out 

14.19)  BALTAS 6 turi kamuolį prie JUODŲ komandos laisvo metimo linijos ir jis yra ypač 

šiukščiai  JUODO 5 subauduojamas. Tuo pačiu momentu, JUODAS 8 stovi prie savo vartų aikštelės 

linijos tarp savo vartų ir BALTO 6. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

b) Diskvalifikacija JUODAM 5 be rašytinio raporto (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) 2 minučių pašalinimas JUODAM 5 

d) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

14:20)   BALTŲ komanda atakuoja ir žaidžia 7-iese prieš 6-šis su tuščiais vartais. JUODAS 8 perima 

perdavimą. JUODAS 8 varosi kamuolį ir prieš jam susikuriant progą metimui, jis BALTO 3 trumpu 

prilaikymu yra bauduojamas. Tuo tarpu, vartininkas BALTAS 12 sugrįžta į vartų aikštelę atlikęs 

teisingą keitimą su BALTU 7. Koks yra teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

c) Time-out 

d) 2 minučių pašalinimas BALTAM 3 

14:21)   BALTŲ komanda atakuoja ir žaidžia 7-iese prieš 6-šis su tuščiais vartais. JUODAS 8 perima 

perdavimą. JUODAS 8 nedelsdamas aiškiai bando atlikti metimą į tuščius vartus. Tuo metu, 

BALTAS 6 stumia jį iš nugaros, tokiu būdu jis praranda kūno kontrolę ir jo metimas tikslo 

nepasiekia. Koks yra teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

c) Time-out 

d) 2 minučių pašalinimas BALTAM 6 

e) Diskvalifikacija BALTAM 6 (teisėjai parodo raudoną kortelę)  
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14:22)   BALTŲ komanda atakuoja ir žaidžia 7-iese prieš 6-šis su tuščiais vartais. BALTAS 11 

praranda kamuolį, kuris užrieda už šoninės linijos, šoninis metimas skiriamas JUODIEMS. JUODAS 

6 paiima kamuolį ir atlikdamas šoninį metimą metą tiesiai tuščių vartų link. Metimo atlikimo metu 

stovėdamas per arti BALTAS 4 kamuolį blokuoja.  Koks yra teisingas sprendimas? 

a) BALTO 4 pozicija yra pataisoma 

b) Progresyvinė nuobauda BALTAM 4 

c) JUODŲ komandos šoninio metimo pakartojamas po švilpuko 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

e) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

14:23)   BALTŲ komanda atakuoja ir žaidžia 7-iese prieš 6-šis su tuščiais vartais. BALTAM 7 

teisėjai skiria pražangą puolime. JUODAS 8 kontroliuoja kamuolį ir pasiruošęs atlikti laisvą metimą 

tiesioginiu metimu į tuščius vartus. Tuo pačiu metu, bet prieš kamuoliui paliekant metančiojo ranką, 

BALTAS 7 jį griauna iš už nugaros. Iš karto po to, vartininkas BALTAS 16 įeina į savo vartų 

aikštelę taisyklingai pasikeitęs su BALTU 2. Koks yra teisingas sprendimas? 

a) Progresyvinė nuobauda BALTAM 7 

b) 2 minučių pašalinimas BALTAM 7 

c) Diskvalifikacija BALTAM 7 (teisėjai parodo raudoną kortelę)  

d) Time-out 

e) JUODŲ komandos laisvo metimo pakartojamas po švilpuko 

f) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 
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TAISYKLĖ  15 

15.1)  Atlikdamas vartininko metimą, vartininkas BALTAS 13 taip užsimoja kamuoliu atgal, kad 

kamuolys patenka už vartų linijos tarp virpstų. Teisingas sprendimas? 

a) Žaidimas tęsiamas be stabdymo 

b) Vartininko metimas BALTŲ komandai po švilpuko 

c) Įvartis JUODŲ komandai 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

15.2)   20 sekundžių prieš žaidimo pabaigą, BALTŲ komanda pirmauja rezultatu 20-19. Vartininkas 

BALTAS 12  turėdamas pakankamai laiko atlikti vartininko metimui, kamuolį vartų aikštelėje 

mušinėja pirmyn atgal. Teisingas sprendimas? 

a) Time-out 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Švilpukas vartininko metimui atlikti 

d) 2 minučių pašalinimas BALTAM 12   

e) Įspėjamo signalo dėl pasyvus žaidimo rodymas 

15.3)  Teisėjai JUODŲ komandai paskyrė laisvą metimą prie BALTŲ komandos laisvo metimo 

linijos. Kai visi žaidėjai užėmė taisyklingas pozicijas, teisėjas sušvilpia. Prieš kamuoliui paliekant 

metiko ranką, du jo komandos draugai peržengia BALTŲ komandos laisvo metimo liniją. Teisingas 

sprendimas? 

a) Laisvo metimo pakartojimas JUODŲ komandai 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Su švilpuku 

d) Be švilpuko 

15.4)  Vartininkas BALTAS 12 stovi vartų zonoje, laikydamas kamuolį rankoje, pasirengęs atlikti 

vartininko metimą. JUODAS 6 atvira ranka atima kamuolį iš vartininko BALTO 12. Teisingas 

sprendimas? 

a) Vartininko metimas BALTŲ komandai 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Vartininko metimas po švilpuko 

d) Progresyvinė nuobauda JUODAM 6 

15.5)  Šoninis metimas yra paskirtas BALTŲ komandai. BALTAS 8 meta tiesiai į JUODŲ 

komandos vartus. Nuo vartų virpsto kamuolys BALTAM 8 atšoka atgal, kuris kamuolį pagauna ir 

pasiekia įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

b) Įvartis BALTŲ komandai 

c) Šoninis metimo pakartojamas po švilpuko 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

15.6)  Vartininkas JUODAS 12 sulaiko metimą mestą į vartus. Jis nori pradėti kontrataką, bet pameta 

kamuolį, kuris įsiridena į JUODŲ komandos vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis BALTŲ komandai 

b) Pakartoti vartininko metimą 
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c) Šoninis metimas BALTŲ komandai 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

15.7)   BALTAS 6 atlieka šoninį metimą savo vartininko kryptimi. Vartininkas BALTAS 1 kamuolį 

pastebi per vėlai ir kamuolys kerta vartų liniją. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai  

b) Įvartis JUODŲ komandai 

c) Vartininko metimas BALTŲ komandai 

d) Pakartoti šoninį metimą BALTŲ komandai po švilpuko 

15.8)  Šoninis metimas BALTŲ komandai. BALTAS 7 atlieka metimą ir kamuolys atsimuša į 

teisėją. BALTAS 7 kamuolį vėl paima ir meta į JUODŲ komandos vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Vartininko metimas JUODŲ komandai 

b) Įvartis BALTŲ komandai 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

d) Pakartoti šoninį metimą po švilpuko  

e) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

15.9)   Laisvas metimas BALTŲ komandai. Kai visi stovi taisyklingai, BALTAS 10 padeda kamuolį, 

norėdamas duoti nurodymus. JUODAS 7, pasinaudodamas situacija, paima kamuolį ir pradeda 

kontrataką. Teisingas sprendimas? 

a) Žaisti toliau 

b) Pakartoti laisvą metimą BALTŲ komandai po švilpuko 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai, įspėjimas JUODAM 7 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai, 2 minučių pašalinamas JUODAM 7 

15.10)  JUODAS 9 nori atlikti laisvą metimą, bet BALTAS 11 yra tik 2 metrus atsitraukęs nuo 

kamuolio ir jis stengiasi sutrukdyti (atitolinti) atlikti metimą. Teisingas sprendimas? 

a) Asmeninė nuobauda BALTAM 11, laisvas metimas JUODŲ komandai po švilpuko 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai po švilpuko 

c) 2 minučių pašalinimas BALTAM 11 

d) Pataisyti BALTO 11 poziciją ir pakartoti laisvą metimą po švilpuko 

15.11)   JUODŲ komandai yra suteikiamas laisvas metimas nuo BALTŲ komandos laisvo metimo 

linijos. Teisėjas pamato, kad JUODAS 8 stovi tarp laisvo metimo ir vartininko aikštelės linijų. 

JUODAS 8 gauna kamuolį ir įmeta įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) JUODŲ komandai pakartoti laisvą metimą po švilpuko 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Įvartis JUODŲ komandai 

d) Įspėjamas JUODAS 8 

15.12)  Vartininkas JUODAS 12 atlieka vartininko metimą BALTŲ komandos vartų link. Nei vienas 

žaidėjas iš abiejų komandų nepaliečia kamuolio ir kamuolys patenka į BALTŲ komandos vartus. 

Teisingas sprendimas? 

a) Vartininko metimas BALTŲ komandai  

b) Šoninis metimas BALTŲ komandai 

c) Įvartis JUODŲ komandai 
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d) Dėl nesportiško elgesio įspėjamas vartininkas JUODAS 12 

15.13)  BALTAS 5 jau turėjo įspėjimą ir buvo 2 minutėms pašalintas du kartus. Kai JUODŲ 

komanda atlieka laisvą metimą, jis pirmą kartą nesilaiko atstumo. Teisingas sprendimas? 

a) Įspėjimas BALTAM 5 

b) Jokios nuobaudos 

c) Trečias 2 minučių pašalinimas BALTAM 5 ir diskvalifikacija (teisėjai parodo raudoną 

kortelę) 

15.14)   Prieš pat rungtynių pabaigą BALTŲ komanda pirmauja rezultatu 24-23. BALTŲ komandai 

paskirtas laisvas metimas apie 1 metru toliau nuo JUODŲ komandos laisvo metimo linijos. Visi 

žaidėjai užėmę taisyklingas pozicijas ir teisėjas švilpia atlikti laisvą metimą. BALTAS 10, kuris 

atlieka laisvą metimą prieš išmesdamas kamuolį, žengia vieną žingsnį. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTIEMS 

b) Time-out 

c) 2 minučių pašalinimas BALTAM 10 

d) Laisvas metimas JUODIEMS 

15.15)   BALTAS 14 nori atlikti laisvą metimą be švilpuko nuo JUODŲ komandos laisvo metimo 

linijos. Jis ir jo komandos draugai stovi užėmę tinkamas pozicijas. Prieš kamuoliui paliekant BALTO 

14 ranką, BALTAS 13 ir BALTAS 15 bėga per laisvo metimo liniją vartų linijos link.  Teisingas 

sprendimas?  

a) Pataisymas 

b) Laisvas metimas BALTIEMS po švilpuko 

c) Žaidimas tęsiamas 

d) Laisvas metimas JUODIEMS 

15.16)  Vartininkas JUODAS 1 atlieka vartininko metimą. Kamuolys paliečia teisėją ir grįžta pas 

vartininką JUODĄ 1, kuris tuo metu išėjo iš vartų aikštelės. Teisingas sprendimas?  

a) Žaidžiama toliau 

b) Pakartoti vartininko metimą po švilpuko 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai  

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai po švilpuko 

15.17)   Atlikdamas laisvą metimą, JUODAS 11 taip užsimoja, kad ranka su kamuoliu pilnai užeina 

už šoninės linijos. Teisingas sprendimas? 

a) Žaidžiama toliau 

b) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

c) Šoninis metimas BALTŲ komandai 

d) Laisvas metimas BALTŲ komandai, JUODAS 11 yra perspėjamas žodžiu 

15.18)   Vartininkas BALTAS 1 kamuolį sustabdo tiesiai priešais vartų liniją. Kai jis kamuolį bando 

perduoti BALTAM 4, kamuolys jam iškrenta iš rankų ir patenka į jo vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis JUODŲ komandai 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) 7 metrų metimas JUODŲ komandai 

d) Pakartoti BALTŲ komandos vartininko metimą po švilpuko 
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15.19)  BALTŲ komanda atlieka pradedamą metimą. Aikštės teisėjas sušvilpia metimo atlikimui. 

Tada BALTAS 13 paima kamuolį iš BALTO 9 rankos, kuris stovėjo pasirengęs metimo atlikimui, 

nes BALTAS 13 mato, kad BALTAS 7 ir BALTAS 3 bėga į priešininkų pusę ir yra palankiose 

padėtyse. BALTAS 13 meta kamuolį BALTAM 7, kuris įmeta įvartį. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis BALTŲ komandai 

b) Pataisymas; BALTŲ komanda kartoja pradedamą metimą 

c) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

d) Žodinis įspėjimas BALTAM 13 

e) Žodinis įspėjimas BALTAM 13 ir BALTAM 7 

15.20)  Iki rungtynių pabaigos likus žaisti 4 sekundėms rungtynių rezultatas yra 30-30. BALTŲ 

komanda pasiekia įvartį 31-30. JUODŲ komanda nori greitai atlikti pradedamą metimą. JUODAS 10 

viena pėda stovi prieš vidurio liniją ir kita už jos. Be švilpuko signalo jis meta kamuolį ir jis įkrinta į 

BALTŲ komandos vartus. Automatinis signalas skelbia rungtynių pabaigą. Teisingas sprendimas? 

a) Įvartis JUODŲ komandai 

b) Pradedamo metimo pakartojimas JUODŲ komandai 

c) Laukti metimo rezultato 

d) Time-out 

e) Rungtynės baigtos; įvarčio nėra 

15.21)   Laisvas metimas BALTŲ komandai prie JUODŲ komandos laisvo metimo linijos. BALTAS 

7 atlieka laisvą metimą ir jis kaip ir jo komandos draugai, stovi teisingai už laisvo metimo linijos. 

Laisvas metimas atliekamas greitai be švilpuko, bet prieš kamuoliui paliekant BALTO 7 ranką, abu 

BALTAS 9 ir BALTAS 12 kertą laisvo metimo liniją. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) Pataisymas 

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai po švilpuko 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai; įspėjimas BALTAM 9 ir BALTAM 12 

15.22)   Kuriuo iš sekančių metimų pasiekti įvarčio į “savus vartus“ neįmanoma? 

a) Vartininko metimu 

b) Laisvu metimu 

c) Šoniniu metimu 

d) Pradedamu metimu 

15.23)  JUODAS 4 užima poziciją šoninio metimo atlikimui, kuris buvo jo komandai paskirtas. 

Kadangi jis komandos draugo, kuriam galėtų perduoti kamuolį, surasti negali, jis vieną kartą kamuolį 

sumuša už šoninės linijos. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas BALTŲ komandai be švilpuko 

b) Šoninis metimas BALTŲ komandai po švilpuko 

c) Šoninio metimo JUODŲ komandai pakartojimas po švilpuko 

d) Laisvas metimas JUODŲ komandai po švilpuko 

15.24)  BALTŲ komandai paskiriamas laisvas metimas. Be teisėjo švilpuko, pašokęs, BALTAS 9 

labai greitai atlieka metimą. Kamuolį gauna BALTAS 4, kuris atsiduria visiškai vienas prieš JUODŲ 

komandos vartus. Teisingas sprendimas? 
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a) Žaidimas tęsiamas be stabdymo 

b) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

c) Laisvas metimas pakartojimas BALTŲ komandai po švilpuko 

15.25)  BALTŲ komandai paskiriamas laisvas metimas. Be teisėjo švilpuko, BALTAS 5 greitai 

bėgdamas skubiai atlieka metimą. BALTAS 5 kamuolį ketina perduoti BALTAM 4, bet JUODAS 3 

kamuolį perima ir atsiduria visiškai vienas prieš BALTŲ komandos vartus. Teisingas sprendimas? 

a) Žaidimas tęsiamas be stabdymo 

b) Laisvo metimo pakartojimas po švilpuko 

c) Laisvo metimo pakartojimas ir progresyvinė nuobauda JUODAM 3 
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TAISYKLĖ  16 

16.1)  BALTŲ komandos oficialus asmuo B protestuoja ir gauna 2 minutes. Prieš atnaujinant 

žaidimą jis nesiliauja protestavęs ir yra diskvalifikuojamas. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komanda 2 žaidėjais aikštelėje mažumoje žaidžia 2 minutes 

b) BALTŲ komanda 1 žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 4 minutes 

c) BALTŲ komanda 1 žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 2 minutes 

16.2)  BALTAM 8 skiriama 2 minučių pašalinimas už varžovo stūmimą. Jis priėjęs prie teisėjo, 

įžeidinėja jį sekančiais žodžiais: „Tu kvailys, tu idiotas, tu niekada neišmoksi!”. Prieš palikdamas 

aikštelę jis spjauna teisėjui į veidą. Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija BALTAM 8, BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia  2 

minutes (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

b) Diskvalifikacija BALTAM 8, BALTŲ komanda dviem žaidėjais aikštelėje mažumoje žaidžia  

2 minutes (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) Diskvalifikacija BALTAM 8, BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia  4 

minutes, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles)  

d) Diskvalifikacija BALTAM 8, BALTŲ komanda dviem žaidėjais aikštelėje mažumoje žaidžia  

2 minutes, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles)  

16.3)   Kiek daugiausia įspėjimų galima duoti komandų oficialiems asmenims rungtynių metu? 

a) Nė vieno 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

16.4)   Nuo kada pradedamas skaičiuoti žaidėjo pašalinimo laikas? 

a) Kai teisėjas parodo pašalinimą rankos gestu 

b) Kai pašalintas žaidėjas peržengia šoninę liniją 

c) Kai teisėjas sušvilpia žaidimo atnaujinamui 

d) Kai laikininkas įjungia laikmatį 

16.5)   Kam pašalinimai turi būti parodomi? 

a) Šalinamam žaidėjui, sekretoriui/laikininkui 

b) Atsakingam komandos atstovui ir sekretoriui 

c) Sekretoriui/laikininkui 

d) Šalinamam žaidėjui, atsakingam komandos atstovui ir sekretoriui 

16.6)  JUODAS 5 rungtynėse jau du kartus buvo pašalintas 2 minutėms.  Vieną kartą už pražangą 

baudžiamą progresyvine nuobauda, o kitą kartą, dėl kamuolio numetimo, kai teisėjai laisvą metimą 

paskyrė varžovų komandai. Dabar jis vėl prasižengia dėl neteisingo savo komandos keitimo ir prieš 

atnaujinant žaidimą, jis ypatingai nesportiškai elgesi. Teisingas sprendimas? 

a) 2 minučių pašalinimas JUODAM 5 

b) Diskvalifikacija JUODAM 5; rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles); 

JUODŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 4 minutes 

c) Diskvalifikacija JUODAM 5; rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles); 

JUODŲ komanda dviem žaidėjais aikštelėje mažumoje žaidžia 2 minutes 
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16.7)  BALTAS 5 dėl pražangos pašalinamas 2 minutėms. Palikdamas aikštę, jis įžeidžia teisėją ir 

yra diskvalifikuojamas. BALTAS 5 taip supyksta, kad trenkia vienam iš teisėjų. Teisingas 

sprendimas? 

a) Rašytinis raportas (teisėjai parodo mėlyną kortelę) 

b) BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 2 minutes 

c) BALTŲ komanda dviems žaidėjais aikštelėje mažumoje žaidžia 2 minutes 

d) BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 4 minutes 

16.8)   BALTAS 7 dėl nesąžiningo žaidimo buvo pašalintas 2 minutėms. Prieš atnauinant žaidimą, jis 

sako teisėjui: “Tu turbūt aklas, idiote!“. Teisingas sprendimas? 

a) Papildomas 2 minučių pašalinimas BALTAM 7 

b) Diskvalifikacija be rašytinio raporto BALTAM 7 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) BALTŲ komanda dviems žaidėjais aikštelėje mažumoje žaidžia 2 minutes 

d) BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 4 minutes 

e) Diskvalifikacija BALTAM 7, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

16.9)  BALTAS 3 buvo pašalintas 2 minutėms. Paliekant aikštelę, bet prieš žaidimo atnaujinimą, 

BALTAS 3 yra kaltas dėl ypatingai nesportiško elgesio keitimų zonoje prieš JUODŲ komandos 

oficialų asmenį B. JUODŲ komandos oficialus asmuo B prieš tai išbėgo į žaidimo aikštelę, nors 

leidimas įeiti nebuvo duotas ir rungtynėse JUODŲ komandos oficialūs asmenys jokių sankcijų dar 

neturėjo. Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija be rašytinio raporto BALTAM 3 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

b) Įspėjamas JUODŲ komandos oficialia asmeniui B  

c) BALTŲ komanda dviems žaidėjais aikštelėje mažumoje žaidžia 2 minutes 

d) BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 4 minutes 

16.10)  Kai žaidėjas yra diskvalifikuojamas, komandos žaidėjų skaičius yra sumažinamas vienu 

žaidėju, išskyrus, jeigu diskvalifikacija skiriama: 

a) Dėl ypatingai nesportiško elgesio per pertrauką tarp kėlinių 

b) Dėl pažeidimų už aikštelės ribų 

c) Prieš prasidedant rungtynėms 

d) Dėl teisėjų įžeidimo 

16.11)  Rungtynių pertraukos metu vis dar esant žaidimo aikštelėje BALTAS 7 užpuola vartininką 

JUODĄ 12. Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija BALTAM 7, rašytinis raportas  (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles), 

BALTŲ komanda antro kėlinio pradžioje vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 2 

minutes 

b) Įspėjimas BALTAM 7 

c) Perspėjamas BALTAM 7, nes rungtynės buvo nutrauktos 

16.12)  Per rungtynių pertrauką einant į persirengimo kambarius JUODAS 7 įžeidžia teisėją. 

Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija be rašytinio raporto JUODAM 7 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

b) 2 minučių pašalinimas JUODAM 7 
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c) JUODŲ komanda antro kėlinio pradžioje vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 2 

minutes 

d) Diskvalifikacija BALTAM 7, rašytinis raportas  (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

16.13)   Po švilpuko skelbiančio rungtynių pertrauką, JUODAS 5 žaidimo aikštelėje apsižodžiuoja su 

BALTU 9 ir pradeda vienas ant kito rėkti. Tada BALTAS 9 abiejomis rankomis stumia į JUODĄ 5 į 

krūtinę taip, kad JUODAS 5 vos nepraranda kūno kontrolės. Teisingas sprendimas? 

a) 2 minučių pašalinimas BALTAM 9 antro kėlinio pradžioje 

b) Diskvalifikacija be rašytinio raporto BALTAM 9 (teisėjai parodo raudoną kortelę), BALTŲ 

komanda antro kėlinio pradžioje vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žais 2 minutes 

c) Diskvalifikacija BALTAM 9, BALTŲ komanda antrą kėlinį pradeda pilnos sudėties 

d) Diskvalifikacija BALTAM 9, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles), 

BALTŲ komanda antro kėlinio pradžioje vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žais 2 minutes 

16.14)   Po rungtynių BALTAS 10 šaukia ant teisėjų: “Jūs pavoget iš mūsų rungtynes,  jūs idiotai!“. 

Teisingas sprendimas? 

a) Įspėjimas BALTAM 10 

b) Diskvalifikacija BALTAM 10, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

c) Rašytinis raportas 

d) Įspėjimas BALTAM 10, rašytinis raportas 

16.15)   Per rungtynių pertrauką žaidimo aikštėje BALTAS 9 užsipuola JUODŲ komandos oficialų 

asmenį B, kuris po to pats įžeidžia BALTĄ 9. Teisingas sprendimas? 

a) Diskvalifikacija BALTAM 9; rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles), 

BALTŲ komanda antro kėlinio pradžioje vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žais 2 minutes 

b) Diskvalifikacija JUODŲ komandos oficialiam asmeniui B; rašytinis raportas (teisėjai parodo 

raudoną ir mėlyną korteles), JUODŲ komanda antro kėlinio pradžioje vienu žaidėju 

aikštelėje mažumoje žais 2 minutes 

c) Diskvalifikacija BALTAM 9 (teisėjai parodo raudoną kortelę), BALTŲ komanda antrą kėlinį 

pradeda pilnos sudėties 

d) Diskvalifikacija JUODŲ komandos oficialiam asmeniui B teisėjai parodo raudoną kortelę), 

JUODŲ komanda antrą kėlinį pradeda pilnos sudėties 

16.16)   BALTAS 7 yra diskvalifikuotas, nes gavo trečią 2 minučių pašalinimą. Jis bando ginčytis su 

teisėjais ir nepalieka aikštės. Teisingas sprendimas? 

a) Jokių papildomų sankcijų 

b) BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žais 4 minutes  

c) BALTŲ komanda dviem žaidėjais aikštelėje mažumoje žais 2 minutes  

16.17)  BALTAS 11 žaidimo metu buvo įspėtas ir vėl yra kaltas dėl nesportiško elgesio pertraukos 

metu. BALTŲ komanda pasibaigiant pirmam kėiniui žaidė pilnos sudėties. Teisingas sprendimas? 

a) Įspėjamas BALTAS 11 

b) 2 minučių pašalinimas BALTAM 11 

c) Diskvalifikacija BALTAM 11 

d) BALTŲ komanda antro kėlinio pradžioje vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žais 2 minutes  

e) BALTŲ komanda antrą kėlinį pradeda pilnos sudėties 
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16.18)  BALTAS 4 yra sužeistas. Teisėjai stabdo laiką ir rankų gestu duoda leidimą BALTŲ 

komandai įeiti ir pasirūpinti žaidėju. BALTŲ komandos oficialus asmuo A ir B, o taip pat ir JUODŲ 

komandos oficialus asmuo A įeina į aikštelę. JUODŲ komandos oficialus asmuo A jau turėjo 

įspėjimą. Teisingas sprendimas? 

a) Jokio įsikišimo 

b) JUODŲ komanda, atnaujinus žaidimą, žaidžia pilnos sudėties 

c) 2 minučių pašalinimas JUODŲ komandos oficialiam asmeniui A 

d) Diskvalifikacija JUODŲ komandos oficialiam asmeniui A (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

e) JUODŲ komanda atnaujinus žaidimą 2 minutes vienu žaidėju aikštelėje žais mažumoje  

f) Po suteiktos medicininės pagalbos aikštelėje, BALTAS 4 turi palikti žaidimo aikštelę ir ją 

sugrįžti gali tik po trečios savo komandos atakos 

16.19)  JUODAS 9 yra diskvalifikuojamas už grubią pražangą prieš BALTĄ 9. Prieš atnaujinant 

žaidimą JUODAS 9 smogia BALTŲ komandos oficialiam asmeniui A į veidą. Teisingas 

sprendimas? 

a) Diskvalifikacija be rašytinio raporto JUODAM 9 (teisėjai parodo raudoną kortelę), JUODŲ 

komanda dviem žaidėjais aikštelėje mažumoje žaidžia 2 minutes 

b) Diskvalifikacija be rašytinio raporto JUODAM 9 (teisėjai parodo raudoną kortelę), JUODŲ 

komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 4 minutes 

c) Papildoma nuobauda negalima 

d) Diskvalifikacija JUODAM 9, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles), 

JUODŲ komanda dviem žaidėjais aikštelėje mažumoje žaidžia 2 minutes 

e) Diskvalifikacija JUODAM 9, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles), 

JUODŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žaidžia 4 minutes 

16.20)  JUODAS 8 pirmą kartą šalinamas 2 minutėmis, stabdomas laikas. Paliekant aikštelę, prieš 

atnaujinat žaidimą, jis teisėjų atžvilgiu elgesi nesportiškai. Teisingas sprendimas? 

a) Papildomos 2 minutės JUODAM 8, JUODŲ komanda dviem žaidėjais aikštelėje mažumoje 

žais 2 minutes 

b) Papildomos 2 minutės JUODAM 8, JUODŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje mažumoje žais 

4 minutes 

c) Diskvalifikacija JUODAM 8 (teisėjai parodo raudoną kortelę), JUODŲ komanda dviem 

žaidėjais aikštelėje mažumoje žais 2 minutes 

d) Diskvalifikacija JUODAM 8 (teisėjai parodo raudoną kortelę), JUODŲ komanda vienu 

žaidėju aikštelėje mažumoje žais 4 minutes 

16.21)   Kurioje iš šių situacijų komanda vienu žaidėju aikštelėje privalo būti sumažinta 4 minutėms?  

a) Žaidėjas ką tik buvo diskvalifikuotas, kai jis palikdamas aikštelę protestuoja tokiu būdu, kad 

šalinamas 2 minutėms 

b) Žaidėjas ką tik buvo pašalintas 2 minutėms, kai jis palikdamas aikštelę įžeidžia teisėjus ir yra 

diskvalifikuojamas 

c) Žaidėjas ką tik pašalintas 2 minutėms už nesportišką elgesį prieš varžovą. Kai jis vis dar yra 

aikštelėje, jis suduoda varžovui į veidą ir yra diskvalifikuojamas 

d) Žaidėjas ką tik pašalintas 2 minutėms už nesportišką elgesį, kirtus šoninę liniją, jis sugrįžta 

atgal į aikštelę ir protestuoja, ir gauna papildomą 2 minučių pašalinimą 
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e) Žaidėjas ką tik diskvalifikuotas dėl spjūvio į priešininką. Palikdamas aikštelę, jis pastumia 

teisėją 

f) Žaidėjas, ką tik diskvalifikuotas dėl grubios pražangos; jam palikus aikštelę ir po rungtynių 

atnaujinimo, sėdėdamas žiūrovų zonoje, įžeidžia teisėjus 

16.22)  BALTAS 5 gauna 2 minučių nuobaudą 7 rungtynių minutę. Prieš atnaujinant žaidimą jis 

protestuoja ir yra baudžiamas papildomu 2 minučių pašalinimu. Tiksliai po vienos minutės jis įbėga į 

aikštelę ir laikininkas sušvilpia. Dėl papildomo pašalinimo už įėjimą į aikštelę, jis yra 

diskvalifikuojamas. Dėl to jis dabar dar ir įžeidžia teisėjus. Teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komanda aikštelėje vienu žaidėju mažumoje nuo 7:00 iki 8:00; dviem žaidėjais nuo 

8:00 iki 10:00; ir vienu žaidėju nuo 10:00 iki 11:00 

b) BALTŲ komanda aikštelėje vienu žaidėju mažumoje nuo 7:00 iki 8:00; dviem žaidėjais nuo 

8:00 iki 11:00; ir vienu žaidėju nuo 11:00 iki 12:00 

c) BALTŲ komanda aikštelėje dviem žaidėjais mažumoje nuo 7:00 iki 8:00; trim žaidėjais nuo 

8:00 iki 10:00; ir dviem žaidėjais nuo 10:00 iki 11:00  

d) BALTŲ komanda aikštelėje 2 žaidėjais mažumoje nuo 7:00 iki 8:00; keturiais žaidėjais nuo 

8:00 iki 10:00; ir 2 žaidėjais nuo 10:00 iki 11:00 

e) Diskvalifikacija BALTAM 5, rašytinis raportas (teisėjai parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

16:23)   BALTŲ komandos oficialus asmuo C už nesportinį elgesį pirmajame kėlinyje yra nubaustas 

geltona kortele. Žaidimo laikas yra 35:50, BALTŲ komandos oficialus asmuo B iššaukiančiais 

gestais rodo savo nepasitenkinimą teisėjų sprendimu. Už tai jis yra nubaudžiamas 2 minučių 

nuobauda. Likus trims minutėms iki rungtynių pabaigos, BALTŲ komandos oficialus asmuo A be 

teisėjų leidimo įeina į žaidimo aikštę. Koks teisingas sprendimas? 

a) BALTŲ komandos oficialus asmuo A įspėjamas  

b) BALTŲ komandos oficialus asmuo A šalinamas 2 min.; BALTŲ komanda vienu žaidėju 

aikštelėje 2 minutes žaidžia mažumoje; oficialus asmuo A gali likti keitimosi zonoje 

c) BALTŲ komandos oficialus asmuo A šalinamas 2 min.; BALTŲ komanda vienu žaidėju 

aikštelėje 2 minutes žaidžia mažumoje; oficialus asmuo A privalo palikti keitimosi zoną 

d) BALTŲ komandos oficialus asmuo A diskvalifikuojamas (teisėjai parodo raudoną kortelę); 

BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje 2 minutes žaidžia mažumoje; 

e) BALTŲ komandos oficialus asmuo A diskvalifikuojamas su rašytiniu raportu (teisėjai parodo 

raudoną ir mėlyną korteles); BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje 2 minutes žaidžia 

mažumoje; 
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TAISYKLĖ  17 

17.1)   Teisėjai nesutaria, kuri komanda turėtų atlikti šoninį metimą. Kaip ši situacija turėtų būti 

išspręsta? 

a) Sprendžia aikštės teisėjas 

b) Sprendžia vartų teisėjas 

c) Abu teisėjai pasikonsultavę turi priimti vieningą sprendimą 

d) Time-out 

e) Time-out nėra, šoninis metimas atliekamas po švilpuko 

17.2)   Švieslentėje automatinis finalinis signalas neveikia. Sekretorius to nepastebi ir nereaguoja, 

nors rungtynių laikas jau pasibaigęs. Šiuo atveju, kas turėtų paskelbti finalinį signalą? 

a) Tiktai sekretorius 

b) Tiktai aikštės teisėjas 

c) Tiktai rungtynių inspektorius 

d) Tiktai vienas iš teisėjų 

e) Tiktai laikininkas 

f) Arba laikininkas, rungtynių inspektorius ar vienas iš teisėjų 

17.3)   JUODAS 2 padarė nusižengimą. Aikštės teisėjas JUODĄ 2 nusprendžia diskvalifikuoti 

(teisėjai parodo raudoną kortelę) ir suteikti laisvą metimą. Vartų teisėjas JUODĄ 2 nusprendžia 

pašalinti 2 minutėms ir skirti 7 metrų metimą. Kaip JUODAS 2 turėtų būti nubaustas ir kaip 

rungtynės turėtų būti tęsiamos? 

a) 2 minučių pašalinimas JUODAM 2 

b) Diskvalifikacija JUODAM 2 (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

c) Laisvas metimas 

d) 7 metrų metimas 

17.4)   Kas sprendžia, jeigu yra abejonių dėl laiko tikslumo? 

a) Laikininkas ir sekretorius 

b) Abu teisėjai sprendimą priima kartu 

c) Laikininkas 

d) Abu teisėjai ir laikininkas sprendimą priima kartu  

17.5)   Kokios nuobaudos turėtų būti paaiškinamos rungtynių protokole? 

a) Visos diskvalifikacijos, išskyrus tas, kurios buvo parodytos po trijų 2 minučių pašalinimų 

b) Visos nuobaudos, išskyrus perspėjimus 

c) Visi pašalinimai ir visos diskvalifikacijos 

d) Diskvalifikacijos dėl pavojingų prasižengimų arba grubaus nesportiško elgesio per paskutines 

30 rungtynių sekundžių, jeigu veiksmas atliekamas varžovų sustabdymui sukurti aiškią 

įvarčio pasiekimo galimybę 

e) Diskvalifikacijos dėl ypatingai nesportiško elgesio 

f) Bet kokios progresyvinės nuobaudos per paskutines 30 rungtynių sekundžių, jeigu veiksmas 

atliekamas varžovų sustabdymui sukurti aiškią įvarčio pasiekimo galimybę 

17.6)   Kam leidžiama į teisėjus kreiptis rungtynių metu? 

a) Kiekvienam žaidėjui 
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b) Kiekvienam oficialiam asmeniui 

c) Atsakingam oficialiam komandos asmeniui 

d) Komandos kapitonui 

17.7)   Teisėjai turi skirtingas nuomones dėl likusio dar žaisti rungtynių laiko. Vartų linijos teisėjas, 

kuris yra įrašytas pirmuoju, nori žaisti 50 sekundžių, aikštės teisėjas sako 42 sekundes. Teisingas 

sprendimas? 

a) Ilgesnis žaidimo laikas yra priimtinas – 50s 

b) Pirmas įrašytas teisėjas nusprendžia – 50s 

c) Aikštės teisėjas nusprendžia – 42s 

d) Abu teisėjai turi surasti bendrą sprendimą 

17.8)   Prieš prasidedant rungtynėms, kuris iš teisėjų tampa aikštės, o kuris galinės vartų linijos 

teisėju? 

a) Pirmasis įrašytas protokole tampa aikštės teisėju 

b) Pirmasis įrašytas protokole tampa galinės vartų linijos teisėju 

c) Teisėjai burtų keliu nusprendžia, kuris bus kur 

d) Teisėjai laisvai pasirenka pozicijas 

17.9)   Abu teisėjai švilpia po susidūrimo tarp dviejų žaidėjų. Aikštės teisėjas rodo pražangą puolime, 

bet vartų teisėjas rodo, prasižengė gynėjas. Kaip tai turėtų būti išspręsta? 

a) Vartų teisėjo sprendimas yra galiojantis 

b) Aikštės teisėjo sprendimas yra galiojantis 

c) Teisėjai pasitaria vienas su kitu ir pasiekia bendrą sprendimą 

d) Būtinas time-out 

e) Time-out yra būtinas, jei bendras sprendimas yra prieš atakuojančią komandą 

f) Time-out nėra būtinas, jei teisėjai naudoja elektronines bendravimo priemones 
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TAISYKLĖ  18 

18.1)   Ką žaidimo taisyklės nurodo apie darbo pasiskirstymą tarp laikininko ir sekretoriaus? 

a) Besikeičiančių žaidėjų įėjimo ir išėjimo kontrolė yra atliekama tik laikininko 

b) Pagrindinai tik laikininkas gali nutraukti žaidimą, kada tai yra būtina 

c) Sekretorius privalo švilpti, jei jis pastebėjo, kad keičiantysis įeina per anksti 

d) Jei nėra švieslentės, laikininkas turi informuoti komandas kiek laiko sužaista arba kiek laiko 

liko žaisti 

e) Skaičiuoti atakų skaičių žaidėjui, kuris praleidžia 3 jo komandos atakas, kai jam buvo 

suteikta medicininė pagalba žaidimo aikštelėje, yra bendras laikininko ir sektretoiaus 

uždavinys 

18.2)   BALTAS 5 turi aiškią galimybę pasiekti įvartį. BALTŲ komandos oficialus asmuo A įžeidžia 

laikininką. Laikininkas sušvilpia iškart tuo momentu, kai BALTAS 5 atlieka metimą. Situaciją 

pastebėjo tik laikininkas. Teisingas sprendimas? 

a) Laisvas metimas JUODŲ komandai 

b) Nuobauda BALTŲ komandos oficialiam asmeniu A  

c) Laisvas metimas BALTŲ komandai 

d) 7 metrų metimas BALTŲ komandai 

e) Rašytinis raportas 

18.3)   Atsakingas BALTŲ komandos oficialus asmuo įžeidžia sekretorių, tačiau teisėjai ir rungtynių 

inspektorius to nepastebėjo. Kai kitą kartą žaidimas yra sustabdomas, sekretorius teisėjus informuoja 

apie tai kas įvyko. Sprendimas? 

a) Atsakingas BALTŲ komandos oficialus asmuo diskvalifikuojamas, rašytinis raportas (teisėjai 

parodo raudoną ir mėlyną korteles) 

b) Atsakingas BALTŲ komandos oficialus asmuo pašalinamas 2 minutėms 

c) Rašytinis raportas 

d) Atsakingas BALTŲ komandos oficialus asmuo įspėjamas 

e) Asmeninė nuobauda negalima 

18.4)  BALTŲ komanda kontroliuoja kamuolį prie JUODŲ komandos laisvo metimo linijos. 

Rungtynių inspektorius žaidimą sustabdo ir teisėjams paaiškina, kad JUODŲ komandos oficialus 

asmuo A jį įžeidė. Teisingas sprendimas? 

a) Perspėjimas JUODŲ komandos oficialiam asmeniu A, rašytinis raportas 

b) Diskvalifikacija JUODŲ komandos oficialiam asmeniu A, rašytinis raportas (teisėjai parodo 

raudoną ir mėlyną korteles) 

c) Žaidimas atnaujinamas BALTŲ komandos laisvu metimu prie JUODŲ komandos keitimo 

zonos 

d) Žaidimas atnaujinamas BALTŲ komandos laisvu metimu prie JUODŲ komandos laisvo 

metimo linijos 

18.5)  BALTŲ komanda kontroliuoja kamuolį prie JUODŲ komandos laisvo metimo linijos. 

Laikininkas sustabdo žaidimą ir teisėjams paaiškina, kad BALTŲ komandos oficialus asmuo A jį 

įžeidė. Teisingas sprendimas? 

a) Rašytinis raportas 
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b) 2 minučių pašalinimas BALTŲ komandos oficialiam asmeniu A, rašytinis raportas 

c) Žaidimas atnaujinamas JUODŲ komandos laisvu metimu prie BALTŲ komandos keitimo 

zonos 

d) Žaidimas atnaujinamas BALTŲ komandos laisvu metimu prie JUODŲ komandos laisvo 

metimo linijos 

18.6)   Rungtynių metu BALTŲ komandos oficialus asmuo A pakartotinai prieina prie sekretoriato 

staliuko ir vadovauja savo komandai nuo ten. Tai darydamas jis protestuoja prieš teisėjų sprendimus. 

Dėl triukšmo esančio sporto salėje, teisėjai to nepastebi. Teisingas sprendimas? 

a) Laikininkas nedelsdamas sustabdo žaidimą ir informuoja teisėjus apie oficialaus asmens A 

netinkamą elgesį 

b) Laikininkas palaukia iki sekančio žaidimo sustabdymo ir informuoja teisėjus apie oficialaus 

asmens A netinkamą elgesį 

c) Progresyvinė nuobauda BALTŲ komandos oficialiam asmeniui A 

d) Nuobauda yra negalima 

18.7)  Kada laikininkas/sekretorius turėtų informuoti teisėjus apie keitimo zonos reglamento 

pažeidimą, kuris teisėjų nebuvo pastebėtas? 

a) Nedelsiant 

b) Sekančio rungtynių sustabdymo metu 

18.8)   Jeigu rungtynių inspektorius žaidimą nutraukia dėl BALTŲ komandos padaryto pažeidimo, 

tai rungtynės atnaujinamos kamuolio kontrolę atiduodant JUODŲ komandai? 

a) Taip 

b) Ne 
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Keitimo Zonos Reglamentas 

SAR1)   Kokiu atstumu nuo vidurio linijos turi būti statomi komandų (atsarginių) suoleliai? 

a) 1 metras 

b) 2 metrai 

c) 3 metrai 

d) 3.5 metro 

SAR2)   BALTŲ komandos oficialus asmuo A jau yra gavęs įspėjimą, kai sėdėjo ant suoliuko. Dabar 

jis palieka keitimo zoną ir sėdasi žiūrovų zonoje. Iš šios pozicijos, jis tęsia protestus prieš teisėjų 

sprendimus. Teisingas sprendimas? 

a) Jokie veiksmai negalimi 

b) 2 minučių pašalinimas BALTŲ komandos oficialiam asmeniui A 

c) Diskvalifikacija BALTŲ komandos oficialiam asmeniui A (teisėjai parodo raudoną kortelę) 

d) Diskvalifikacija BALTŲ komandos oficialiam asmeniui A, rašytinis raportas (teisėjai parodo 

raudoną ir mėlyną korteles) 

e) BALTŲ komanda vienu žaidėju aikštelėje 2 minutes žais mažumoje 

 

 

 


