
Odmah nakon utakmice zapisnik se piše u nazočnosti? 

a) Službenih predstavnika klubova, zapisničara, mjeritelja vremena i sudaca 
b) Zdravstvene osobe, službenih klupskih predstavnika, sudaca, zapisničara, mjeritelja vremena i 

nadzornika suđenja  
c) Službenih predstavnika klubova, nadzornika suđenja i sudaca 

d) Zapisničara, mjeritelja vremena, jednog od sudaca, nadzornika suđenja i službenih predstavnika klubova 

 
Kad suci i nadzornik suđenja moraju najkasnije doći u mjesto igranja utakmice ako je njihovo mjesto 
boravka udaljeno od mjesta odigravanja utakmice do 125 km?  
 
a) Jedan sat prije početka utakmice 
b) Dva sata prije početka utakmice 
c) Tri sata prije početka utakmice 

d) Pet sati prije početka utakmice 

Klub želi uložiti žalbu na odigranu utakmicu. Žalba se mora najaviti? 

a) Najkasnije 15 minuta nakon utakmice 
b) Najkasnije 60 minuta nakon utakmice 

c) Najkasnije 45 minuta nakon utakmice 
d) Najkasnije 30 minuta nakon utakmice 

Zapisničar i mjeritelj vremena moraju doći u športski objekt?  

a) 60 minuta prije početka utakmice 
b) 45 minuta prije početka utakmice 
c) 30 minuta prije početka utakmice 
d) 15 minuta prije početka utakmice 

Što se događa ako na utakmicu ne dođe određeni nadzornik suđenja? 

a) Zamjenjuje ga jedan od nadzornika suđenja s liste toga stupnja natjecanja koji se zatekne u športskom 
objektu 

b) Zamjenjuje ga sa svim pravima i obvezama jedan od dvojice sudaca 
c) Zamjenjuju ga službeni predstavnici momčadi, koji sjede za zapisničkim stolom 
d) Zamjenjuje ga prvoimenovani sudac 

Kada za svoju seniorsku momčad smiju nastupiti igrači mlađi od 16 godina? 

a) Ako imaju specijalistički liječnički pregled ne stariji od 6 mjeseci 
b) Ako imaju liječnički pregled za natjecateljsku sezonu 

c) Ako imaju liječnički pregled ne stariji od 12 mjeseci 
d) Ako imaju specijalistički liječnički pregled koji vrijedi godinu dana 

Kada suci i nadzornik suđenja moraju doći u športski objekt? 

a) Najmanje 30 minuta prije početka utakmice 
b) Najmanje 15 minuta prije početka utakmice 
c) Najmanje 60 minuta prije početka utakmice 
d) Najmanje 120 minuta prije početka utakmice 

 
Utakmica samo što nije počela a službujući liječnik nije nazočan. Kako će postupiti nadzornik 

suđenja? 
 
a) Dopustit će da utakmica počne uz pristanak sudaca 
b) Dopustit će da utakmica počne ako mu domaćin predoči pisani zahtjev kojim je nazočnost službujućeg 

liječnika zatražio 
c) Dopustit će da utakmica počne uz pristanak obaju klubova 

d) Neće dopustiti da se utakmica igra  

Koliko se vremena mora čekati liječnika? 

a) 15 minuta  
b) 30 minuta 
c) 45 minuta 
d) do dolaska, vrijeme nije određeno 



e) 60 minuta 

Ako službeni klupski predstavnik bude diskvalificiran, tko će potpisati zapisnik?  

a) Trener momčadi 

b) Jedna od preostalih službenih osoba 
c) Onaj koga kao svog zamjenika odredi diskvalificirani službeni predstavnik 

Kad se nadzorniku suđenja najavljuje žalba zbog stanja u športskom objektu? 

a) 30 minuta nakon završetka utakmice 
b) 60 minuta nakon završetka utakmice 
c) 15 minuta prije početka utakmice 
d) 30 minuta prije početka utakmice 

Je li dopušteno nošenje športskih podgaća ispod gaća? 

a) Ako dopuste suci 

b) Da 
c) Ne 
d) Da, ako su iste boje kao i gaće 

Što mora učiniti nadzornik suđenja ako jedan od određenih sudaca ne dođe na utakmicu? 

a) Utakmica se ne će odigrati 
b) Odredit će jednog suca koji je na listi a zatekne se u športskom objektu 

c) Uz pristanak službenih predstavnika momčadi sudit će još jedan sudac koji se zatekne u športskom 
objektu 

d) Sudit će samo jedan sudac 
 
Kad domaćin utakmice mora priopćiti nadzorniku suđenja ime i prezime te nadnevak rođenja i broj 
osobne iskaznice osobe glavne i odgovorne za priređivanje utakmice?  
 

a) 60 minuta prije početka utakmice 
b) 30 minuta prije početka utakmice 
c) 15 minuta prije početka utakmice 
d) Tijekom pisanja zapisnika 
 

Gostujuća momčad nije došla na utakmicu u zakazano vrijeme, a nije niti najavila da će zakasniti. 
Koliko će se čekati gostujuću momčad ? 

 
a) 45 minuta 
b) 30 minuta 
c) 60 minuta 
d) 15 minuta 
 

Gostujuća momčad nije došla na utakmicu u zakazano vrijeme. Tko ima pravo produžiti vrijeme 
čekanja ?  
 
a) Suci 
b) Nadzornik suđenja uz pristanak sudaca 
c) Nadzornik suđenja uz pristanak službenog predstavnika domaće momčadi 
d) Nadzornik suđenja 

Kad se zapisnik smatra zaključenim i ne smije se više mijenjati? 

a) 30 minuta nakon završetka utakmice 
b) 60 minuta nakon završetka utakmice 
c) Ako su zapisnik potpisali klupski predstavnici, suci, te zapisničar i mjeritelj vremena 
d) Ako su zapisnik potpisali klupski predstavnici, suci, zapisničar i mjeritelj vremena, službujući liječnik i 

nadzornik suđenja 
 

Iza klupe za pričuvne igrače nema prostora za zagrijavanje igrača. Ipak, igrači se pripremaju za igru 
tako da trčkaraju ispred svoje klupe za pričuvne igrače uz uzdužnu crtu:  
 
a) smiju ako ne smetaju pričuvnim igračima i gledateljima; 
b) smiju ako to suci dopuste; 
c) smiju ako to dopusti nadzornik suđenja; 



d) igrači se smiju zagrijavati samo iza svoje klupe za pričuvne igrače, ako iza nje ima dostatno prostora! 
 
Što nadzornik suđenja mora učiniti ako službeni predstavnik momčadi nema pri pisanju zapisnika 
natjecateljske iskaznice službenih osoba? 

 

a) Dopustit će nastup uz predočenje osobnih iskaznica ili putovnica, i potpisanih izjava da posjeduju 
natjecateljsku iskaznicu 

b) Ne će dopustiti upis službenih osoba u zapisnik utakmice 
c) Dopustit će nastup uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice i potpisane izjave službene osobe o 

nastupu na osobnu odgovornost  
d) Dopustit će upis u zapisnik utakmice uz pristanak sudaca i suparničkog kluba 

Suci su igraču A15 dodijelili diskvalifikaciju s prijavom. Što mora učiniti nadzornik suđenja? 

a) Odmah zatražiti pisanu izjavu od igrača A15, uzeti je i otpremiti poštom povjereniku za natjecanje 
b) Odmah nakon utakmice zatražiti pisanu izjavu od igrača A15 i predati je uz zapisnik domaćinu utakmice, 

koji je otprema povjereniku za natjecanje 
c) Samo opisati događaj u zapisnik utakmice 
d) Upozoriti službenog predstavnika momčadi A da izjavu mora prvoga radnog dana nakon utakmice 

dostaviti poštom povjereniku za natjecanje 

 

Kad nadzornik suđenja može dopustiti igraču nastup ako službeni predstavnik momčadi nema pri 
pisanju zapisnika natjecateljsku iskaznicu igrača? 
 
a) Dopustit će nastup uz pristanak sudaca i potpisane izjave igrača o nastupu na osobnu odgovornost, i 

izjave službenog predstavnika da je igrač ispravno registriran za klub  
b) Dopustit će nastup uz predočenje broja osobne iskaznice i potpisane izjave igrača o nastupu na osobnu 

odgovornost, i izjave službenog predstavnika da je igrač ispravno registriran za klub  
c) Dopustit će nastup uz pristanak drugog kluba i potpisane izjave igrača o nastupu na osobnu odgovornost  
d) Dopustit će nastup uz predočenje osobne iskaznice ili putovniceu, te uz potpisanu izjavu službenog 

predstavnika da igrač/igrači posjeduju natjecateljsku iskaznicu 
e) Ne će dopustiti upis igrača u zapisnik utakmice 

Što će učiniti nadzornik suđenja ako na utakmicu ne dođe ni jedan od određenih sudaca? 

a) Utakmica se ne će odigrati 

b) Odredit će dva suca ili  jednog suca koji su na listi a zateknu se u športskom objektu, uz pristanak 

gostujuće momčadi 
c) Opunomoćenik će odrediti dvojicu sudaca ili jednoga suca koji su na listi sudaca a zateknu se u 

športskom objektu, ako se klubovi nisu mogli dogovoriti 
d) Utakmica će se igrati sljedećeg dana 
 

 
Što će učiniti nadzornik suđenja ako je igrač upisan u zapisnik utakmice a nema ga na ovjerenom 
popisu koji mu je predočio službeni predstavnik kluba?  
 
a) Dopustit će igraču nastup uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice te potpisane izjave igrača da 

nastupa na osobnu odgovornost, a propust će ubilježiti u zapisnik utakmice 
b) Zatražit će pisanu izjavu igrača da nastupa na osobnu odgovornost 

c) Neće  mu dopustiti nastup 

Kolika je propisana najmanja jačina rasvjetnih tijela u dvoranama? 

a) 100 luksa 

b) 150 luksa 
c) 300 luksa 
d) 400 luksa 

Tko provjerava jačinu rasvjetnih tijela?  

a) Prvoimenovani sudac 
b) Drugoimenovani sudac 
c) Obojica sudaca 
d) Nadzornik suđenja 

Koliko najmanje redara mora domaćin osigurati za utakmicu? 

a) 1 



b) 2 
c) 4 
d) 8 
e) Ovisno o potrebi 

Tko određuje najpovoljniji broj redarstvenika za utakmicu?  

a) Suci 
b) Nadzornik suđenja 
c) Domaćin  
d) Policijska postaja/uprava 
 
Tijekom pucanja sedmeraca jedan od pet određenih pucača zbog nešportskog ponašanja bude 
diskvalificiran: 

 
a) dopušteno mu je pucanje sedmerca uz zabilježbu u zapisnik utakmice; 
b) nije mu dopušteno pucanje sedmerca; 
c) momčad ima jednog pucača manje; 
d) jedna od službenih osoba mora odrediti novog pucača. 

Određeno je pet pucača sedmeraca. Redoslijed pucanja sedmeraca određuju: 

a) Suci 
b) Trener ili službeni predstavnik momčadi 
c) Nitko 

Na kojoj će se strani pucati sedmerci određuje se: 

a) ždrijebom; 
b) dogovorom trenera; 
c) dogovorom službenih predstavnika; 

d) odlukom sudaca. 

Koji igrači smiju pucati sedmerce u drugoj seriji? 

a) Svi igrači iz prve serije 
b) Neki od igrača iz prve serije 
c) Novih pet igrača 

d) Sedmerce smije pucati jedan te isti igrač do odluke o pobjedniku 
 

Boja se dresova vratara mora razlikovati: 

a) od boje dresova suparničkih vratara; 
b) od boje dresova suparničkih igrača; 
c) od boje dresova suigrača; 
d) boja dresova vratara Pravilima igre nije propisana. 

Tijekom utakmice sucima se imaju pravo obraćati? 

a) Treneri 
b) Službeni predstavnik 
c) Liječnici 
d) Igrači 

 

Ekipa nije sa sobom donijela popis licenciranih igrača i službenih osoba. Kako će postupiti nadzornik 

u ovom slučaju? 

a) Neće ekipi dozvoliti nastup 

b) Dozvolit će nastup ekipi uz potpisanu izjavu službenog predstavnika da su svi igrači uredno registrirani 

za klub i liječnički pregledani 

c) Dozvolit će nastup u koliko mu službeni predstavnik predoči natjecateljske iskaznice, osobne iskaznice ili 

putovnice, na osnovi koje će nadzornik prepoznati igrača, a službeni predstavnik kluba obvezan je prije 

početka utakmice potpisati izjavu da su osobe na spisku licenciranih osoba, a spisak licenciranih osoba 

dužan je dostavit u Ured za natjecanje u roku od 24 sata nakon odigravanja utakmice, a najkasnije do 

10 (deset) sati prvog radnog dana. 



Koja je najniža starost igrača kako bi mogao nastupiti u seniorskoj konkurenciji? 

a) Nema ograničenja 

b) 13 godina 

c) 14 godina 

d) 15 godina 

Službeni predstavnik kod sastavljanja zapisnika prijavljuje trenera koji posjeduje trenersku 

iskaznicu a nema ovjerenu licencu. Kako u tom slučaju postupa nadzornik? 

a) Ne dopušta upis trenera bez licence u zapisnik 

b) Dopušta upis trenera bez licence u zapisnik 

c) Popunjava obrazac „prijava voditelju natjecanja“ 

 

Službeni predstavnik kod sastavljanja zapisnika prijavljuje trenera koji ne posjeduje trenersku 

iskaznicu. Kako u tom slučaju postupa nadzornik? 

a) Ne dopušta upis trenera bez licence u zapisnik 

b) Dopušta upis trenera bez trenerske iskaznice u zapisnik 

c) Popunjava obrazac „prijava voditelju natjecanja“ 

 


