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PRZYKŁADOWE OPISY NAPOMNIEŃ 
 
 

1. Nadmierne fetowanie zdobycia bramki poprzez zdjęcie koszulki. 
2. Nie zachowanie wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu wolnego. 
3. Nierozważne odepchnięcie przeciwnika w przerwie w grze. 
4. Nierozważny atak łokciem w głowę przeciwnika. 
5. Nierozważny atak nogami na nogi przeciwnika, przerwanie korzystnej akcji. 
6. Nierozważny atak nogami na nogi przeciwnika. 
7. Okazywanie niezadowolenia z decyzji sędziego poprzez wymachiwanie rękoma i wykrzykiwanie pod 

jego adresem słów: „…” 
8. Okazywanie niezadowolenia z decyzji sędziego słowami: „…” 
9. Powrót na pole gry bez zgody sędziego. 
10. Przerwanie przeciwnikom możliwości kontynuowania korzystnej akcji poprzez podstawienie nogi 

przeciwnikowi. 
11. Przerwanie przeciwnikom możliwości kontynuowania korzystnej akcji poprzez zagranie piłki ręką. 
12. Przerwanie przeciwnikom możliwości kontynuowania korzystnej akcji poprzez złapanie przeciwnika za 

koszulkę. 
13. Taktyczne opóźnianie wznowienia gry poprzez odkopywanie piłki po przerwaniu gry przez sędziego. 
14. Taktyczne opóźnianie wznowienia gry poprzez odnoszenie piłki po przerwaniu gry przez sędziego. 
15. Taktyczne opóźnianie wznowienia gry poprzez opóźnianie swojego zejścia z boiska przed wejściem 

zawodnika rezerwowego. 
16. Taktyczne opóźnianie wznowienia gry poprzez przesadne zwlekanie z wykonaniem rzutu wolnego. 
17. Taktyczne opóźnianie wznowienia gry poprzez przesadne zwlekanie z wykonaniem wrzutu. 
18. Usiłowanie wprowadzenia w błąd sędziego poprzez stwarzanie pozorów bycia faulowanym. 
19. Usiłowanie zdobycia bramki poprzez rozmyśle zagranie piłki ręką. 
20. Wykonanie rzutu wolnego bez sygnału gwizdka sędziego po tym, jak sędzia zarządził wykonanie tego 

rzutu na sygnał gwizdka. 
21. Zatrzymanie rękoma zawodnika drużyny przeciwnej w celach taktycznych, przeszkadzając mu w dojściu 

do piłki.  
 



PRZYKŁADOWE OPISY WYKLUCZEŃ 

 
 

1. Gwałtowne, agresywne zachowanie - kopnięcie przeciwnika w nogę. 
2. Gwałtowne, agresywne zachowanie - uderzenie przeciwnika pięścią w klatkę piersiową. 
3. Gwałtowne, agresywne zachowanie - uderzenie przeciwnika pięścią w twarz. 
4. Okazywanie niezadowolenia z decyzji sędziego poprzez wymachiwanie rękoma i wykrzykiwanie pod 

jego adresem słów: „…” 
5. Okazywanie niezadowolenia z decyzji sędziego słowami: „…” 
6. Oplucie przeciwnika w twarz. 
7. Otrzymanie drugiego napomnienia w tych samych zawodach. 
8. Poważny, rażący faul - uderzenie przeciwnika łokciem w głowę. 
9. Poważny, rażący faul - atak nogami na nogi przeciwnika z użyciem nieproporcjonalnej siły. 
10. Pozbawienie przeciwników realnej szansy zdobycia bramki poprzez podstawienie nogi przeciwnikowi. 
11. Pozbawienie przeciwników realnej szansy zdobycia bramki poprzez rozmyślnie zagranie piłki ręką. 
12. Pozbawienie przeciwników realnej szansy zdobycia bramki poprzez złapanie przeciwnika za koszulkę. 
13. Pozbawienie przeciwników realnej szansy zdobycia bramki poprzez złapanie przeciwnika za nogi. 
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