Przykładowe opisy przewinień karanych
żółtą/czerwoną kartką
PRZYKŁADOWE OPISY PRZEWINIEŃ KARANYCH ŻÓŁTĄ KARTKĄ:
1. nierozważny atak w nogi przeciwnika przy piłce, spowodowanie jego upadku,
2. celowe podstawienie nogi przeciwnikowi przy piłce, przerwanie korzystnie rozwijającej się
akcji przeciwnika,
3. celowe przytrzymanie przeciwnika za koszulkę, przerwanie korzystnie rozwijającej się
akcji przeciwnika,
4. celowe zagranie piłki ręką, przerwanie korzystnie rozwijającej się akcji przeciwnika,
5. celowe zagranie piłki ręką – zdobycie bramki ręką,
6. symulacja – próba wymuszenia rzutu karnego (wolnego),
7. niesportowe zachowanie się – ściągnięcie koszulki, nałożenie koszulki na głowę,
8. niesportowe zachowanie się – wybiegnięcie poza boisko i wskoczenie na ogrodzenie,
9. niesportowe zachowanie się – prowokacyjne gesty wobec publiczności (przeciwnika),
10. niesportowe zachowanie się – głośne używanie słów wulgarnych,
11. celowe przeszkadzanie przy wykonywaniu wznowienia gry przez przeciwnika,
12. celowe odkopnięcie(odrzucenie) piłki w przerwie w grze,
13. celowe opóźnianie wznowienia gry – gra na czas,
14. krytyka orzeczeń sędziowskich – “zacytować słowa zawodnika”,
15. gra zawodnika w biżuterii (po wcześniejszym nakazie jej usunięcia przez sędziego),
16. wybiegnięcie zawodnika z muru przy wykonywaniu rzutu wolnego przez przeciwnika,
17. gesty zawodnika wobec sędziego mające na celu zasugerowanie napomnienia,
wykluczenia dla przeciwnika,
18. wejście zawodnika na pole gry w czasie jej trwania bez zgody sędziego.
PRZYKŁADY:
W 32 min udzieliłem napomnienia zawodnikowi drużyny XXX grającemu z nr 6
Kowalskiemu za:
- Celowe podstawienie nogi przeciwnikowi przy piłce, spowodowanie jego upadku i
przerwanie korzystnej akcji;
- Celowe zatrzymanie przeciwnika przy piłce za koszulkę i przerwanie tym samym korzystnej
akcji;
- Celowe zagranie piłki ręką i przerwanie korzystnej akcji drużyny przeciwnej;
- Nierozważny atak w nogi przeciwnika podczas walki o piłkę;
- Celowe opóźnianie wznowienia gry przez przeciwnika – gra na czas;
- Celowe utrudnianie (opóźnianie) wznowienia gry przez przeciwnika poprzez: odkopnięcie
piłki po gwizdku, stanięcie bezpośrednio przed piłką, odnoszenie lub odrzucenie piłki z
miejsca zdarzenia;
- Krytykę decyzji sędziego głównego (asystenta) słowami: „K…wa co gwiżdżesz, jaki do
chu…a spalony, ślepy jesteś”;
- Gwałtowne wymachiwanie rękoma w geście dezaprobaty wobec decyzji sędziego głównego
(asystenta);
- Wykonanie rzutu wolnego przed sygnałem gwizdka, pomimo że zarządziłem wykonanie
rzutu na gwizdek;
- Założenie koszulki na głowę w geście fetowania zdobycia bramki;
- Głośny, wyraźny okrzyk „kurwa mać” w geście niezadowolenia z nieudanego zagrania;
- Próbę oszukania sędziego poprzez symulowanie faulu;

- Próbę oszukania sędziego poprzez zdobycie bramki ręką;
- Nierozważne wymachiwanie rękoma podczas walki o piłkę i trafienie przeciwnika np. w
głowę, szyję.
PRZYKŁADOWE OPISY PRZEWINIEŃ KARANYCH CZERWONĄ KARTKĄ:
1. gwałtowny, brutalny, poważny, rażący atak w nogi przeciwnika spowodowanie jego
upadku,
2. gwałtowny, brutalny, poważny, rażący atak ciałem w przeciwnika spowodowanie jego
upadku,
3. celowe podstawienie nogi przeciwnikowi przy piłce, pozbawienie realnej szansy zdobycia
bramki przez przeciwnika (faul taktyczny),
4. celowe przytrzymanie przeciwnika za koszulkę, pozbawienie realnej szansy zdobycia
bramki przez przeciwnika (faul taktyczny),
5. celowe zagranie piłki ręką, pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika,
6. uderzenie przeciwnika bez piłki,
7. oplucie przeciwnika bez piłki,
8. odepchnięcie sędziego rękoma,
9. wybitnie niesportowe zachowanie się np. ordynarne, głośne zachowanie się, gesty np.
„fuck off”, „gest Kozakiewicza”,
10. słowna obraza sędziego np. „co Ty ch…u gwiżdżesz”.
PRZYKŁADY:
W 60 min wykluczyłem z gry zawodnika drużyny XXX grającego z nr 11 Kowalskiego za:
- Otrzymanie dwóch napomnień w zawodach (szczegółowy opis napomnień musi być w
pozycji NAPOMNIENIA);
- Celowe podstawienie nogi przeciwnikowi przy piłce (zatrzymania za koszulkę),
spowodowanie jego upadku i pozbawienie go tym samym 100% sytuacji do zdobycia bramki;
- Celowe zagranie piłki ręką i pozbawienie tym samym zawodnika drużyny przeciwnej 100%
sytuacji do zdobycia bramki;
- Uderzenie lub usiłowanie uderzenia, oplucie przeciwnika (współpartnera);
- Obrazę sędziego (przeciwnika, współpartnera) słowami: „ty ku…sie jeden, ślepy
sku…synie, ile ci dali za ten przekręt”;
- Gwałtowny atak w nogi przeciwnika wykonany z nadmierną siłą, bez możliwości zagrania
piłki;
- Użycie nieproporcjonalnej siły wobec przeciwnika podczas walki o piłkę;
- Atak w nogi przeciwnika podczas walki o piłkę, wykonany z nadmierną siłą;
- Atak łokciem w przeciwnika podczas walki o piłkę, wykonany z nadmierną siłą;
- Gwałtowne, agresywne zachowanie wobec przeciwnika poza obszarem walki o piłkę.

