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Тестови въпроси по състезателните правила на 
 

Международната федерация по хандбал IHF 
 

в сила от м. Юли 2016 г. 
 

(версия 2, публикувана Юни 2019 г.) 
 
 
 
 
 
Легенда: 
Всеки въпрос може да има един или няколко верни отговора, като буквите на отговорите 
съответстват с тези в английския тест: 
a), b), c), d), e), f), g), h), i) 
 
За да няма объркване, отборите в тестовете са както следва: 
В английския тест –„WHITE team“ - съответно на български „отбор А“ 
В английския тест –„BLACK team“ - съответно на български „отбор В“ 
 
За да няма объркване, състезателите в тестовете са както следва: 
В английския тест – „player WHITE1“  - съответно на български „ състезател А1“ и т.н. 
В английския тест – „player BLACK1“  - съответно на български „ състезател В1“  и т.н. 
  
Официалните лица отговарят на английските  - A, B, C, D 
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Правило 1 
 

1.1) Какви са размерите на игралното поле съгласно правилата? 
a) 40 х 20 метра 
b) 42 х 20 метра 
c) 38 х 18 метра 
d) дължина между 38 и 42 метра и ширина между 18 и 22 метра 
 
1.2) Какви са изискванията към вътрешните размери на вратата? 
a) 1,92 х 2,92 метра 
b) 2,00 х 3,00 метра 
c) 2,05 х 3,05 метра 
d) 2,08 х 3,08 метра 
 
1.3) Колко е широка линията между двете греди на вратата? 
a) 5 см. 
b) 6 см. 
c) 8 см. 
d) 10 см. 
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Правило 2 
 
2.1) Вратар А1 отразява изстрел към вратата си и топката пресича линията на вратата. 
От електронната уредба прозвучава автоматичен сигнал за край на срещата. Реферите 
осъзнават, че сигналът е прозвучал 5 минути по-рано. Докато състезателите са на 
игралното поле, играта ще продължи със: 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Без сигнал от реферите 
d) След сигнал от реферите 
 
2.2) След прозвучаване на автоматичния сигнал за край на първото полувреме реферите 
осъзнават, че полувремето е приключило една минута по-рано. Правилното решение? 
a) Удължаване на второто полувреме с 1 минута 
b) Едната минута е изгубена и не може да се направи нищо 
c) След почивката първо се изиграва 1 минута в същите половини, както първото 
полувреме, след което се сменят полетата и начало на второто полувреме 
d) Задържане състезателите на игралното поле и доиграване на оставащото време за 
игра 
 
2.3) А11 отправя изстрел към вратата на отбор В. Вратар В1 улавя топката. Точно в този 
момент прозвучава автоматичният сигнал за край на срещата. Реферите посочват на 
времеизмервача, че остават още 30 секунди до края на полувремето. Всички състезатели 
се намират все още на игралното поле. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Вратарско хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) След сигнал 
e) Без сигнал 
 
2.4) Реферите са отсъдили св. хвърляне за отбор А след изтичане на времето за игра. 
Първо А3, а след него и А4 напускат игралното поле и са заменени от А5 и А6, които 
влизат на игралното поле. Кое/кои от следните твърдения е/са вярно/верни? 
a) Времеизмервачът подава сигнал и информира за неправилна смяна от отбор А 
b) 2-минутно отстраняване за А4 поради неправилна смяна 
c) 2-минутно отстраняване за А6 поради неправилна смяна 
d) Няма причина времеизмервачът да подава сигнал 
e) Св. хвърляне за отбор А 
f ) Св. хвърляне за отбор В 
 
2.5) Св. хвърляне за отбор В е изпълнено директно към вратата на отбор А точно преди 
края на срещата. Автоматичният сигнал за край на срещата прозвучава в момента преди 
топката да влезе във вратата.Правилното решение? 
a) Край на срещата 
b) Св. хвърляне за отбор В трябва да се повтори без сигнал 
c) Св. хвърляне за отбор В трябва да се повтори след сигнал 
d) 7-метрово хвърляне за отбор В 
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2.6) Малко преди края на срещата В2 получава топката пред линията на вратарското 
поле на отбор А и има явен шанс за гол. Той се опитва да стреля, но е фаулиран. Преди 
топката да напусне ръката на В2, прозвучава автоматичният сигнал за край на срещата. 
Правилното решение? 
a) Край на срещата 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Край на срещата, отбелязване в протокола 
 
2.7) Малко преди края на първото полувреме предстои изпълнение на 7-метрово 
хвърляне за отбор А. А9 изпълнява 7-метровото хвърляне. При изпълнението топката 
първо удря гредата, след което се удря в гърба на вратар В, който стои на около 3 метра 
пред вратата си и влиза във вратата.Автоматичният сигнал за край на полувремето 
прозвучава, когато топката лети от гредата към гърба на вратаря. Правилното решение? 
a) Гол 
b) 7-метровото хвърляне трябва да се повтори 
c) Полувреме, без други решения  
 
2.8) След като времето за игра е изтекло, предстои изпълнение на 7-метрово хвърляне. 
Реферите изчакват резултата от хвърлянето. Кой от двамата рефери трябва да даде 
край на срещата? 
a) Първоназованият рефер 
b) Един от двамата рефери 
c) Реферът в полето 
d) Реферът при вратата 
 
2.9) Кога започва една среща? 
a) Когато първоназованият рефер подаде сигнал 
b) Когато топката напусне ръката на изпълняващия 
c) След като времеизмервачът стартира автоматичния часовник/табло 
d) След сигнал за начално хвърляне от рефера в полето 
 
2.10) При изпълнение на 7-метрови хвърляния за определяне на победител кой решава 
на коя врата ще се изпълняват? 
a) Отборът, спечелил жребия 
b) Отборът, загубил жребия 
c) Реферите 
d) Първоназованият рефер 
 
2.11) Предстои изпълнение на св. хвърляне за отбор В след края на времето за игра. 
Преди изпълнение на св. хвърляне, А8 и А9 излизат едновременно от игралното поле. Те 
са заменени първо от А10 и веднага след него от А11. Кое/кои от следните твърдения 
е/са вярно/верни? 
a) Времеизмервачът подава сигнал и информира за неправилна смяна от отбор А 
b) 2-минутно отстраняване за А10 поради неправилна смяна  
c) 2-минутно отстраняване за А11 поради неправилна смяна 
d) Няма причина времеизмервачът да подава сигнал, тъй като няма нарушаване на 
правилата 
e) А11 трябва да се върне в зоната за смяна, един отА8 или А9 може да влезе отново на 
игралното поле 
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2.12) Точно преди края на първото полувреме А7 атакува по изключително груб начин В5, 
проваляйки явен шанс за гол. Автоматичният сигнал за край на полувремето прозвучава, 
преди реферите да са имали време да подадат сигнал. Правилното решение? 
a) Първото полувреме е приключило без прогресивно наказание за А7 
b) Първото полувреме е приключило и не е възможно 7-метрово хвърляне 
c) Дисквалификация за А7, писмен доклад (реферите показват червен и син картон)  
d) 7-метрово хвърляне за отбор В 
e) Дисквалификация за А7 (реферите показват червен картон) 
 
2.13) Докога реферите могат да отменят отбелязан гол? 
a) До сигнала за начално хвърляне 
b) До автоматичния сигнал за край на срещата 
c) Трябва да се отмени, ако е бил отбелязан след прекъсване на времето от 
времеизмервача дори и ако началното хвърляне е изпълнено, преди прекъсването да е 
било забелязано 
d) Не може да се отмени никога 
 
2.14) Реферите току що са отсъдили странично хвърляне за отбор А. В този момент 
„Отговорникът на отбора“ от отбор А заявява тим тайм-аут (ТТА).Кое/кои от следните 
твърдения е/са вярно/верни? 
a) Тим тайм-аут (ТТА) не може да се даде, тъй като топката не е в игра 
b) Времеизмервачът подава сигнал, спира времето за игра и показва сигнал №15 
c) Реферите потвърждават тим тайм-аут (ТТА) за отбор А 
d) Секретарят вписва тим тайм-аут (ТТА)в протокола на срещата 
 
2.15) В кои ситуации тайм-аут (ТА) е задължителен? 
a) 7-метрово хвърляне 
b) 2-минутно отстраняване 
c) Външен фактор 
d) Дисквалификация 
 
2.16) А9 отправя удар към вратата на отбор В. Вратар В12 улавя топката. В този момент 
времеизмервачът подава сигнал за край на срещата. Реферите показват на 
времеизмервача, че до края на второто полувреме остават 30 секунди. Всички 
състезатели са все още на игралното поле. Как трябва да бъде подновена играта? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Вратарско хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) След сигнал 
 
2.17) Нормалното време за игра приключва при резултат 20:20, а срещата не може да 
приключи при равен резултат и трябва да се определи победител. Правилното решение? 
a) 1 минута почивка преди начало на продълженията 
b) 5 минути почивка преди начало на продълженията 
c) 1 минута почивка в края на първата част от продълженията 
d) 5 минути почивка в края на първата част от продълженията 
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2.18) В кои от посочените ситуации тайм-аут (ТА) е задължителен? 
a) 2-минутно отстраняване 
b) Св. хвърляне 
c) Пасивна игра 
d) Неправилна смяна 
e) Предупреждение 
f ) Странично хвърляне 
 
2.19) На кого не му е позволено да вземе участие в изпълнението на 7-метрови 
хвърляния след равенство в продълженията? 
a) Състезател, който обижда реферите след приключване на продълженията 
b) На вратарите 
c) Състезател, чието 2-минутно отстраняване не е изтекло след приключване на 
продълженията 
d) Състезател, получил дисквалификация  
e) Състезател, на когото е оказана медицинска помощ на игралното поле, и все още не са 
изтекли три атаки на неговия отбор 
 
2.20) Вратар А12 отразява изстрел към вратата си 5 секунди преди края на срещата. 
Топката се удря в тавана над вратарското поле. Автоматичният сигнал за край на 
срещата прозвучава точно преди отбор В да изпълни страничното хвърляне. Правилното 
решение? 
a) Странично хвърляне за отбор В след сигнал 
b) Тайм-аут (ТА) 
c) Край на срещата 
d) Изчакване на резултата от страничното хвърляне, след което край на срещата 
 
2.21) В8 вече има получено предупреждение по-рано в срещата. По време на тим тайм-
аут (ТТА), В8 сяда на резервната скамейка и коментира реферите по неспортсменски 
начин. Правилното решение? 
a) Дисквалификация на В8 (реферите показват червен картон) 
b) 2-минутно отстраняване за В8 
c) Предупреждение за В8 
d) Не е възможно да се предприеме нищо 
e) Отбор В се редуцира с 1 състезател за 2 минути при възобновяване на играта след тим 
тайм-аута (ТТА) 
 
2.22) Кой има право да участва в 7-метровите хвърляния след равенство в 
продълженията? 
a) Всички състезатели, вписани в протокола на срещата 
b) Състезатели, които не са получили дисквалификация 
c) Състезатели, които не изтърпяват 2-минутно отстраняване след края на 
продълженията 
d) Състезатели, получили разрешение от реферите 
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2.23) Предстои изпълнение на св. хвърляне след прозвучаване на автоматичния сигнал 
за край на полувремето. В9 заема правилна позиция и отправя изстрел към вратата на 
отбор А. Когато топката напуска ръката на В9, прозвучава сигнал от времеизмервача. 
Топката влиза във вратата, без шанс за вратар А1 да спаси удара. Времеизмервачът 
информира реферите, че А7, който е на игралното поле в защита по време на 
изпълнението, е заменил А6 точно преди св. хвърляне да бъде изпълнено. Правилното 
решение? 
a) 2-минутно отстраняване за А7 
b) Дисквалификация за А7 (реферите показват червен картон) 
c) Гол за отбор В 
d) 7-метрово хвърляне за отбор В 
e) Повторение на св. хвърляне за отбор В след сигнал 
 
2.24) Резултатът е равен след продълженията и съгласно правилата предстои 
изпълнение на 7-метрови хвърляния. А9 е получил 2-минутно отстраняване в 9-та минута 
на последното продължение. Той е номиниран от „Отговорника на отбора“ да участва в 
изпълнението на 7-метровите хвърляния. Правилното решение? 
a) А7 има право да участва 
b) А7 няма право да участва 
 
2.25) Кога подаването на тайм-аут (ТА) е задължително? 
a) Когато на официално лице е наложено 2-минутно отстраняване 
b) Когато на състезател е наложено трето 2-минутно отстраняване 
c) След повторно неспортсменско поведение 
d) Когато е необходима консултация между реферите, за да постигнат съвместно 
решение 
e) След грубо неспортсменско поведение 
f ) След показан жълт картон на официално лице 
 
2.26) Точно преди края на първото полувреме А7 извършва изключително грубо 
нарушение срещу В5, който пропуска явен шанс за гол. Автоматичният сигнал за край на 
полувремето прозвучава, преди реферите да са имали време да подадат сигнал. 
Правилното решение? 
a) Първото полувреме е свършило без последици  
b) Дисквалификация за А7 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Св. хвърляне за отбор В 
e) Дисквалификация за А7 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
f ) Отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути в началото на второто полувреме 
 
2.27) След прозвучаване на сигнал за край на първото полувреме предстои да се изпълни 
св. хвърляне. Кои състезатели могат да бъдат заменени? 
a) Всички състезатели от двата отбора 
b) Само състезатели от защитаващия се отбор  
c) Само състезатели от атакуващия отбор 
d) Само един състезател от атакуващия отбор 
e) Полеви състезател от защитаващия се отбор с вратар, ако отборът при прозвучаване 
на автоматичния сигнал за край на полувремето е играл без вратар 
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2.28) Какви позиции трябва да заемат състезателите по време на изпълнение на св. 
хвърляне след край на времето за игра? 
a) Всички съотборници на изпълняващия трябва да са извън линията за св. хвърляне на 
защитаващия се отбор 
b) Всички съотборници на изпълняващия трябва да се намират в собствената половина 
на игралното поле 
c) Противниковите състезатели трябва да се намират на 3 метра от изпълняващия или на 
линията на собственото си вратарско поле 
d) Всички съотборници на изпълняващия трябва да са на поне 3 метра от него 
e) Всички съотборници на изпълняващия трябва да са заедно с него на линията за св. 
хвърляне на противниковия отбор 
 
2.29) А7 подава топката на А8. В този момент времеизмервачът подава сигнал за тим 
тайм-аут (ТТА)за отбор А. Нито реферите, нито състезателите чуват сигнала, А8 подава 
на А10, който има явен шанс за гол. А10 е неправилно спрян от В5. Реферите отсъждат 7-
метрово хвърляне за отбор А и 2-минутно отстраняване за В5. Чак сега реферите 
разбират, че времеизмервачът е бил подал сигнал поради поискан тим тайм-аут (ТТА). 
Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор А 
b) 2-минутно отстраняване за В5 
c) Тим тайм-аут (ТТА) за отбор А 
d) Вратарско хвърляне за отбор В 
e) Подновяване на играта със сигнал 
f) Играта се подновява със св. хвърляне за отбор А, от местоположението на А7, в 
момента на прозвучаване на сигнала от времеизмервача 
 
2.30) Сигналът за край на първото полувреме е подаден 1 минута по-рано. По време на 
подаване на сигнала нито един от двата отбора не е във владение на топката, няма и 
нарушение на правилата. Топката се намира на пода в игралното поле. Двата отбора са 
все още на игралното поле. Правилното решение? 
a) Едната минута не се играе 
b) Едната минута се доиграва преди почивката 
c) Едната минута се доиграва след почивката, преди началото на второто полувреме 
d) Едната минута се добавя към второто полувреме 
e) С теглене на жребий се решава кой отбор ще играе с топката, когато се доиграва 
минутата 
f) Отборът, който последен е владеел топката, получава топката при подновяване на 
играта 
 
2.31) Първото полувреме на срещата е приключило 1 минута по-рано. Не е имало 
нарушение на правилата, а топката се е намирала във въздуха над вратарското поле. 
Вратарят улавя топката след сигнала. Двата отбора все още се намират на игралното 
поле. Правилното решение? 
a) Едната минута не се играе 
b) Едната минута се доиграва преди почивката 
c) Едната минута се доиграва след почивката преди началото на второто полувреме 
d) Едната минута се добавя към второто полувреме 
e) Отборът, който последен е владеел топката, получава топката при подновяване на 
играта  
f) Играта се подновява с вратарско хвърляне 
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2.32) Първото полувреме на срещата е приключило 1 минута по-рано. Не е имало 
нарушение на правилата, а топката се е намирала във въздуха над вратарското поле. 
След прозвучаване на сигнала за край на полувремето топката пресича линията на 
вратата. Двата отбора все още се намират на игралното поле. Правилното решение? 
a) Едната минута не се играе 
b) Едната минута се доиграва преди почивката 
c) Едната минута се доиграва след почивката преди началото на второто полувреме 
d) Едната минута се добавя към второто полувреме 
e) Отборът, който последен е владеел топката, получава топката при подновяване на 
играта  
f) Играта се подновява с вратарско хвърляне 
 
2.33) Отбор А отбелязва гол, отбор В иска да изпълни бързо началното хвърляне. В5 
дриблира бързо с топката към средната линия. Правейки го, той преминава покрай А3, 
който с отворена ръка удря топката, която рикошира в крака на В5 и се търкулва далеч от 
него през средната линия в половината на отбор А. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Начално хвърляне за отбор В 
c) Прогресивно наказание за А3 
d)Св. хвърляне за отбор А 
 
2.34) В кои ситуации тайм-аут (ТА) не е задължителен? 
a) Топката отива далеч от игралното поле 
b) Сигнал от времеизмервача 
c) Състезател изглежда контузен 
d) Когато реферите показват различни посоки при маркиране на нарушение 
e) Смяна на полеви състезател с вратар при изпълнение на вратарско хвърляне 
 
2.35) Кой може да заяви тим тайм-аут (ТТА)? 
a) Едно от официалните лица 
b) Състезател 
c) Само „Отговорникът на отбора“ 
d) Капитанът на отбора 
 
2.36) Кое/кои от следните твърдения относно тим тайм-аут (ТТА) е/са правилно/и? 
a) Тим тайм-аут (ТТА) може да бъде заявен само от „Отговорника на отбора“ 
b) Ако тим тайм-аут (ТТА) е заявен, когато топката е във владение на противниковия 
отбор, времеизмервачът трябва да върне зелената карта обратно на официалното лице 
c) Времето от 1 минута за тим тайм-аут (ТТА) тече от момента на подаване на сигнала от 
времеизмервача 
d) Нарушение на правилата по време на тим тайм-аут (ТТА) водят до същите последици, 
както и през времето за игра 
e) След тим тайм-аут (ТТА) играта винаги се подновява с хвърляне за отбора, заявил тим 
тайм-аут (ТТА) 
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2.37) Отбор А е във владеене на топката. Официално лице „С“ от отбор В, заявява тим 
тайм-аут (ТТА), оставяйки зелената карта на секретарската маса пред времеизмервача. 
Правилното решение? 
a) Зелената карта остава на масата 
b) Времеизмервачът подава сигнал тогава, когато отбор В овладее топката 
c) Времеизмервачът връща зелената карта обратно на официалното лице 
d) Само „Отговорникът на отбора“ може да поиска тим тайм-аут (ТТА) 
 
2.38) Отбор В отправя удар към вратата на отбор А. След което топката остава да лежи 
във вратарското поле, без да е докосната от никого. В този момент Отговорникът на 
отбор В заявява тим тайм-аут (ТТА). Правилното решение? 
a) Времеизмервачът подава сигнал, спирайки времето за игра в същото време и показва 
със сигнал на реферите, че тим тайм-аут (ТТА) е заявен от отбор В 
b) Времеизмервачът връща зелената карта обратно на Отговорника на отбор В 
c) Играта се подновява със св. хвърляне за отбор В 
d) Вратарско хвърляне за отбор А 
 
2.39) Вратар А1 подава топката на А8, който е сам срещу вратар В12 пред вратарското 
поле на отбор В. Точно преди топката да стигне до А8, прозвучава сигнал от 
времеизмервача, защото официално лице „А“ от отбор А е заявил тим тайм-аут (ТТА) в 
този неподходящ момент. По какъв начин трябва да продължи срещата? 
a) Св. хвърляне за отбор А извън вратарското поле на отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор А от зоната за смяна на отбор А 
c) 7-метрово хвърляне за отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор А на линията за св. хвърляне на отбор В 
 
2.40) А4 блокира удар към вратата си на В11. Топката докосва тавана над вратарското 
поле. Веднага след това официално лице „А“ от отбор В поставя зелената карта на 
секретарската маса пред времеизмервача. Правилното решение? 
a) Отбор В веднага получава тим тайм-аут (ТТА) 
b) Отбор В не получава тим тайм-аут (ТТА), защото топката е докоснала тавана 
c) Отбор В не получава тим тайм-аут (ТТА), защото отбор А е във владеене на топката, 
когато играта се поднови 
d) Отбор В получава тим тайм-аут (ТТА), но след като играта се поднови 
 
2.41) Отбор А е във владеене на топката и заявява тим тайм-аут (ТТА). Поради шума в 
залата реферите не чуват сигнала от времеизмервача. 10 секунди по-късно, когато отбор 
В са вече във владеене на топката, реферите успяват да чуят сигнала от секретарската 
маса. Правилното решение? 
a) Назначава се тим тайм-аут (ТТА) 
b) Играта се подновява със св. хвърляне за отбор В 
c) Не се назначава тим тайм-аут (ТТА) 
d) Играта се подновява със св. хвърляне за отбор А 
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2.42) В 78:00 минута, А7 получава 2-минутно отстраняване. Впоследствие срещата 
завършва наравно и следва изпълнение на 7-метрови хвърляния. А7 е номиниран от 
„Отговорника на отбора“ да вземе участие в изпълнението на 7-метровите хвърляния. А7 
изпълнява 7-метрово хвърляне и отбелязва гол. Правилното решение? 
a) Голът се зачита, А7 има право да вземе участие в изпълнението на 7-метровите 
хвърляния 
b) Голът не се зачита, А7 има право да вземе участие в изпълнението на 7-метровите 
хвърляния 
c) Хвърлянето не се зачита 
d) Дисквалификация за А7 
 
2.43) В 55:00 минута на срещата Отговорникът на отбор А заявява тим тайм-аут (ТТА), 
който е втори за отбора в срещата. В 59:00 минута същото лице, заявява третия тим 
тайм-аут (ТТА) за отбора си. Правилното решение? 
a) Може да се даде тим тайм-аут (ТТА) 
b) Не може да се даде тим тайм-аут (ТТА) 
c) Делегатът трябва да вземе третата зелена карта от отбор А при заявяването на втория 
тим тайм-аут (ТТА) 
 
2.44) Отбор А е в атака. Официално лице „А” от отбор А иска да заяви тим тайм-аут и 
отива до съдийската маса. Той поставя зелената карта пред времеизмервача. В същото 
време, състезател А4 отправя изстрел към вратата и бележи гол. Времеизмервачът дава 
сигнал за тим тайм-аут (ТТА) точно след като топката пресича гол линията на отбор B. 
Кое е правилното решение? 
a) Гол за А отбор 
b) Голът не се зачита, защото отбор А са заявили ТТА 
c) Отсъжда се ТТА за отбор А 
d) Не се отсъжда ТТА за отбор А, защото вече не са в притежание на топката  
e) Зелената карта трябва да бъде върната на отбор А 
f) Начално хвърляне за отбор B 
 
2.45) Отбор А взима своя 2-ри тим тайм-аут (ТТА) в 55:10 минута. В 59:25 минута, 
официално лице „А” от отбор А иска да заяви своя третия тим тайм-аут (ТТА) и поставя 
зелената карта на съдийската маса пред времеизмервача. Отбор А е в притежание на 
топката. Времеизмервачът дава сигнал и спира часовника. Той показва тим тайм-аут за 
отбор А. Кое е правилното решение? 
a) Тим тайм-аут (ТТА) за отбор А 
b) Не се назначава тим тайм-аут (ТТА) 
c) Прогресивно наказание за официално лице „А” от отбор А 
d) Играта се подновява със свободно хвърляне за отбор А 
e) Играта се подновява със свободно хвърляне за отбор B 
 

2.46) Отбор А иска да заяви тим тайм-аут. Официално лице „А” от отбор А поставя 
зелената карта на съдийската маса. В същото време състезател А9 отправя изстрел към 
вратата на отбор B. Времеизмервачът подава сигнал за тим тайм-аут, докато топката е 
във въздуха. Малко след сигнала, вратар B12 хваща топката. Кое е правилното решение? 
a) Не е възможен тим тайм-аут (ТТА), защото отбор А не е в притежание на топката 
b) Тим тайм-аут (ТТА) за отбор А 
c) Зелената карта се връща на отбор А 
d) Играта се подновява с вратарско хвърляне за отбор B 
e) Играта се подновява със свободно хвърляне за отбор А 
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2.47) Отбор А иска да заяви тим тайм-аут. Официално лице „А” от отбор А поставя 
зелената карта на съдийската маса. Преди времеизмервачът да даде сигнал за тим тайм-
аут (ТТА), състезател А9 отправя изстрел към вратата. Ударът е блокиран от вратар B12. 
Времеизмервачът подава сигнал за ТТА, докато топката се търкаля във вратарското 
поле. Кое е правилното решение? 
a) Не е възможен тим тайм-аут (ТТА), защото отбор А не е в притежание на топката 
b) Тим тайм-аут (ТТА) за отбор А 
c) Зелената карта се връща на отбор А 
d) Играта се подновява с вратарско хвърляне за отбор B 
e) Играта се подновява със свободно хвърляне за отбор А 
 
 
2.48) Отбор А иска да заяви тим тайм-аут. Официално лице „А” от отбор А поставя 
зелената карта на съдийската маса. Преди времеизмервачът да даде сигнал за тим тайм-
аут (ТТА), състезател А9 отправя изстрел към вратата. Ударът е спасен от вратар B12. 
Времеизмервачът подава сигнал за тим тайм-аут (ТТА), докато топката, след 
спасяването, е във въздуха над вратарското поле. Правилното решение? 
a) Не е възможен тим тайм-аут (ТТА), защото отбор А не е в притежание на топката 
b) Тим тайм-аут (ТТА) за отбор А 
c) Зелената карта се връща на отбор А 
d) Играта се подновява с вратарско хвърляне за отбор B 
e) Играта се подновява със свободно хвърляне за отбор А 
 
2.49) Отбор А иска да заяви тим тайм-аут. Официално лице „А” от отбор А поставя 
зелената карта на съдийската маса. Преди времеизмервачът да даде сигнал за тим тайм-
аут (ТТА), състезател А11 извършва фаул в нападение. Времеизмервачът подава сигнал 
за тим тайм-аут (ТТА) точно преди съдиите да отсъдят нарушението. Правилното 
решение? 
a) Съдиите решават, че не може да бъде назначен тим тайм-аут (ТТА), тъй като 
нарушението е извършено преди времеизмервачът да подаде сигнал за тим тайм-аут 
(ТТА) 
b) Тим тайм-аут (ТТА) за отбор А 
c) Зелената карта се връща на отбор А 
d) Играта се подновява със свободно хвърляне за отбор B 
e) Играта се подновява със свободно хвърляне за отбор А 
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Правило 3 
 
3.1) Колко цвята може да има топката за игра? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) Неограничен 
 
3.2) Коя от посочените 4 топки трябва да изберат реферите за мъжка среща? 
a) Обиколка - 57 см., тегло – 450 гр. 
b) Обиколка - 58 см., тегло – 400 гр. 
c) Обиколка - 59 см., тегло – 425 гр. 
d) Обиколка - 60 см., тегло – 500 гр. 
 
3.3) Коя от посочените 4 топки трябва да изберат реферите за женска среща? 
a) Обиколка - 53 см., тегло – 350 гр. 
b) Обиколка - 54 см., тегло – 300 гр. 
c) Обиколка - 55 см., тегло – 425 гр. 
d) Обиколка - 56 см., тегло – 375 гр. 
 
3.4) Реферите са решили да вкарат резервната топка в игра. Кога „оригиналната“ топка 
може да бъде използвана отново? 
a) По време на следващото прекъсване 
b) Не може да се използва отново, освен ако се окаже невъзможно да се играе с 
резервната топка 
c) Когато реферите намерят за необходимо да я използват отново 
d) По молба на някой от отборите 
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Правило 4 
 
4.1) Малко преди началото на срещата А11 е тежко контузен и не може да вземе участие 
в нея. Правилното решение? 
a) А11 не може да бъде заменен 
b) А11 може да бъде заменен, ако противниковия отбор е съгласен 
c) А11 може да бъде сменен в протокола на срещата, като този, който ще го смени, може 
да облече №11. Реферите могат да приложат разпоредби, специфични за конкретното 
състезание/турнир 
d) А11 може да бъде заменен, но заменилият го не може да носи №11 
 
4.2) Отбор В излиза на игралното поле с 5 полеви състезателя. Вратар не е представен в 
началото на срещата. Отбор В посочва полеви състезател В5 за вратар. Какви са 
последствията за В5. Правилното решение? 
a) В5 може да играе като полеви състезател по всяко време, когато извърши правилна 
смяна 
b) В5 не може да бъде използван повече като полеви състезател 
c) В5 може да играе като полеви състезател, ако официалните лица от отбор А са 
съгласни 
d) В5 може да играе като полеви състезател, когато основният вратар се появи 
 
4.3) Точно след началото на срещата президентът на отбор А сяда на резервната 
скамейка до масажиста, треньора и другите две официални лица. Какви са 
последствията? 
a) Вторият вратар трябва да застане прав зад резервната скамейка 
b) Президентът на отбор А трябва да напусне зоната за смяна 
c) Едно от официалните лица трябва да напусне зоната за смяна 
d) Който не е вписан в протокола за срещата, трябва да напусне зоната за смяна 
e) „Отговорникът на отбора” получава прогресивно наказание 
 
4.4) Колко е минималният брой състезатели, които трябва да присъстват на игралното 
поле в началото на срещата и да бъдат вписани в протокола за срещата. Правилното 
решение? 
a) 5 състезатели 
b) 4 полеви състезатели и 1 вратар 
c) 5 полеви състезатели и 1 вратар 
d) 6 полеви състезатели 
 
4.5) Четири варианта. Кой има право на участие в срещата? 
a) Състезател, присъстващ в началото на срещата и вписан в протокола на срещата 
b) Състезател, неприсъстващ в началото на срещата, но е вписан в протокола на 
срещата 
c) Състезател, присъстващ в началото на срещата, но не е вписан в протокола на 
срещата 
d) Състезател, получил разрешение да участва от времеизмервача, но не е вписан в 
протокола на срещата 
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4.6) В началото на срещата има само 6 състезатели, представени от отбор А. Веднага 
след началото на срещата липсващите състезатели пристигат. А7 влиза директно на 
игралното поле през зоната за смяна. А7 не е вписан в протокола на срещата. 
Правилното решение? 
a) Дисквалификация на А7 (реферите показват червен картон) 
b) 2-минутно отстраняване за А7, който трябва да бъде включен в протокола на срещата 
c) А7 трябва да бъде включен в протокола на срещата, ако това е в съответствие с 
правилата на местната федерация 
d) Прогресивно наказание за „Отговорника на отбора“ от отбор А 
 
4.7) Реферите отсъждат св. хвърляне за отбор А на линията за св. хвърляне на отбор В. 
Прозвучава сигнал от времеизмервача, който спира времето. Времеизмервачът обяснява 
на реферите, че А9 е извършил неправилна смяна. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор Ана линията за св. хвърляне на отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор В на собствената линия за св. хвърляне  
c) Св. хвърляне за отбор В от зоната за смяна на отбор А 
d) 2-минутно отстраняване за А9 
 
4.8) В14 извършва правилна смяна по време на прекъсване на времето за игра. 
Прозвучава сигнал от секретарската маса. Установява се, че В14 не е вписан правилно в 
протокола на срещата, а фигурира под №18. Правилното решение? 
a) Прогресивно наказание за „Отговорника на отбора“ от отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор А от секретарската маса 
c) Номерът се коригира в протокола на срещата 
d) Играта продължава с хвърляне, кореспондиращо на ситуацията. Писмен доклад 
 
4.9) Кога е разрешено на „две лица“ от един отбор (официални лица и/или състезатели), 
да влязат на игралното поле? 
a) По време на прекъсване на срещата 
b) По време на прекъсване на срещата и след разрешение от реферите 
c) Когато има контузен състезател 
d) С разрешение от времеизмервача 
 
4.10) Реферът подават сигнал за тайм-аут (ТА) поради трето 2-минутно отстраняване за 
А2. Когато реферът се обръща към секретаря и времеизмервача, за да посочи 
дисквалификацията, Отговорникът на отбор А влиза на игралното поле, протестирайки 
срещу отстраняването. Официално лице „В“ от отбор А преди това е получило 
предупреждение. Правилното решение? 
a) Дисквалификация на „Отговорника на отбора“ от отбор А (реферите показват червен 
картон) и редуциране на отбор А допълнително с 1 състезател за 2 минути 
b) Персонално предупреждение за „Отговорника на отбора“ от отбор А 
c) Дисквалификация на „Отговорника на отбора“ от отбор А с писмен доклад (реферите 
показват червен и син картон) 
d) 2-минутно отстраняване за „Отговорника на отбора“ от отбор А  
e) Редуциране на отбор А допълнително с 1 състезател за 2 минути 
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4.11) По време на тайм-аут (ТА)поради контузия на състезател, А2 влиза като 
допълнителен състезател на игралното поле, въпреки че нито един от реферите не му е 
дал разрешение да влезе.Правилното решение? 
a) Предупреждение за А2 
b) Прогресивно наказание за „Отговорника на отбора“ на отбор А 
c) Дисквалификация за А2 (реферите показват червен картон) 
d) 2-минутно отстраняване за А2 и намаляване на отбор А с 1 състезател за 2 минути 
 
4.12) А5 получава контузия и реферът в полето подава сигнал за тайм-аут (ТА) и 
разрешение на „две лица“ от отбор А да влязат на игралното поле, за да помогнат на А5. 
Официално лице „В“ от отбор В също влиза на игралното поле, за да даде указания на 
вратаря си. Правилното решение? 
a) Не се предприема нищо, сигналът разрешава на състезатели и на официални лица да 
влизат на игралното поле 
b) Всички официални лица от отбор В се предупреждават и ако се повтори, те се 
дисквалифицират 
c) „Отговорникът на отбора“ от отбор В получава предупреждение 
d) Прогресивно наказание за официално лице „В“ от отбор В 
e) След получаване на медицинска помощ на игралното поле А5 трябва да го напусне и 
може отново да участва в играта след 3 атаки на своя отбор 
 
4.13) Вратар А16 получава контузия и трябва да бъде заменен от А5. А5 сменя своята 
фланелка. След 20 минути А16 е готов да влезе отново в игра и официално лице „А“ от 
отбор А извършва смяна. А5 сменя отново фланелката си и без да информира 
времеизмервача, е изпратен като полеви състезател на игралното поле. Правилното 
решение? 
a) Без наказания, тъй като това е позволено 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 2-минутно отстраняване за А5 
d) Дисквалификация за А5 (реферите показват червен картон) 
 
4.14) А4 напуска игралното поле извън линията за смяна. Когато А4 пресича страничната 
линия, но все още не е достигнал зоната за смяна, А11 пресича правилно страничната 
линия и влиза в игралното поле. Какво е правилното решение след подаден сигнал от 
времеизмервача? 
a) Св. хвърляне за отбор В от мястото на напускане на игралното поле от А4 
b) Св. хвърляне за отбор В от зоната за смяна на отбор А 
c) 2-минутно отстраняване за А4 
d) 2-минутно отстраняване за А11 
e) 2-минутно отстраняване за А4 и А11 
 
4.15) В3 извършва първата неправилна смяна за отбора си, по време на прекъсване на 
играта. Прекъсването е поради отсъдено св. хвърляне за отбор В. До този момент в 
срещата, В3 не е получавал нито предупреждение, нито 2-минутно отстраняване. 
Правилното решение? 
a) Предупреждение за В3 
b) 2-минутно отстраняване за В3 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор В 
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4.16) След като реферите отсъждат 7-метрово хвърляне в полза на отбор А, А27, който 
трябва да изпълни 7-метровото хвърляне, извършва неправилна смяна. Правилното 
решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) Вратарско хвърляне за отбор В 
d) 2-минутно отстраняване за А27 
 
4.17) Отбор А отбелязва гол. Реферите все още не са подали сигнал за начално 
хвърляне, когато В10 влиза на игралното поле, преди В6 да го е напуснал. Правилното 
решение? 
a) Начално хвърляне 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) 2-минутно отстраняване за В10 
d) 2-минутно отстраняване за В6 
 
4.18) Преди началото на срещата Отбор А представя 12 състезатели, като двамата 
вратари все още липсват. По тази причина отбор А започва срещата с един от полевите 
състезатели като вратар. Кое/кои от следните твърдения е/са вярно/верни? 
a) Полеви състезател, който в началото на срещата играе като вратар, трябва да е 
вписан в протокола под №1, №12 или №16 
b) Полеви състезател, който в началото на срещата играе като вратар, може да участва 
по-късно в срещата като полеви състезател 
c) По-късно пристигналите вратари на отбор А, трябва да бъдат вписани в протокола на 
срещата под №1, №12 или №16 
d) Един от двамата по-късно пристигнали вратари може да участва само като полеви 
състезател 
 
4.19) По време на тайм-аут (ТА) А5 извършва първата неправилна смяна за своя отбор. 
Отбор А е бил във владеене на топката, когато е бил подаден тайм-аут (ТА). Правилното 
решение? 
a) Без наказание 
b) Предупреждение за А5 
c) 2-минутно отстраняване за А5 
d) Св. хвърляне за отбор В 
e) Отбор А остава във владеене на топката 
 
4.20) Вратар А3 иска да изпълни 7-метрово хвърляне. За да предпази опразнената врата, 
А15 влиза на игралното поле след смяна, облечен във вратарски екип. Правилното 
решение? 
a) 2-минутно отстраняване за А3 
b) 2-минутно отстраняване за А15 
c) Без наказание 
d) 7-метрово хвърляне за отбор А 
e) Св. хвърляне за отбор В от зоната за смяна на отбор А 
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4.21) По време на контраатака за отбор А, който има явен шанс за гол, В3 извършва 
неправилна смяна. Нито времеизмервачът, нито секретарят реагират, но реферът в 
полето забелязва какво се е случило. Правилното решение? 
a) Незабавно 2-минутно отстраняване за В3 и св. хвърляне за отбор А 
b) Незабавно 2-минутно отстраняване за В3 и 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) Изчакване, докато явният голов шанс премине, и тогава 2-минутно отстраняване за В3 
и св. хвърляне за отбор А 
d) Изчакване, докато явният голов шанс премине, и тогава 2-минутно отстраняване за В3 
и хвърляне съответстващо на ситуацията 
 
4.22) Изстрел към вратата е отразен от вратар А1, топката се търкаля в посока 
страничната линия близо до резервните скамейки на отбор А. А5, който е седнал на 
резервната скамейка, протяга крак и спира топката, така че А4 да я вземе, преди да е 
напуснала игралното поле. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Странично хвърляне за отбор В 
c) 2-минутно отстраняване за А5 
d) Дисквалификация за А5 (реферите показват червен картон) 
e) Отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути 
 
4.23) 30 секунди преди да изтече 2-минутното отстраняване за А2, той влиза на игралното 
поле, без да оказва влияние на играта. Отбор А владее топката. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) 2-минутно отстраняване за А2 и отбор А трябва да се редуцира с още 1 състезател за 
30 секунди 
d) 30 секунди за А2, отбор А трябва да се редуцира с 1 състезател за 2 минути 
e) Дисквалификация за А2 (реферите показват червен картон), отбор А трябва да се 
редуцира с 1 състезател за 30 секунди 
 
4.24) А5 получава 2-минутно отстраняване. След 1,45 минути от 2-минутното му 
отстраняване, официално лице „А“ от отбор А го праща обратно на игралното поле. 
Правилното решение? 
a) Допълнително 2-минутно отстраняване за А5, отбор А трябва да се редуцира с 1 
състезател за 2,15 минути 
b) Дисквалификация за А5 (реферите показват червен картон), отбор А трябва да се 
редуцира с 2 състезатели за 15 секунди и 1 състезател за 1,45 минути 
c) Допълнително 2-минутно отстраняване за А5, отбор А трябва да се редуцира с 2 
състезатели за 15 секунди и 1 състезател за 1,45 минути 
 
4.25) След като 2-минутното отстраняване на вратар В1 изтича, той иска да се 
присъедини към отбора си, който в този момент е в защита. В1 влиза на игралното поле 
по вратарски екип и заема позицията на крилото за своя отбор като шести полеви 
състезател. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) 2-минутно отстраняване за В1 
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4.26) Какво е правилно относно състезател, който кърви на игралното поле? 
a) Състезателят трябва да напусне игралното поле незабавно и доброволно 
b) Състезателят може да остане на игралното поле до следващото прекъсване на играта 
c) Състезателят, заменящ кървящият си съотборник, може да влезе на игралното поле 
зад линията за смяна 
d) Състезателят не може да влезе на игралното поле преди следващото прекъсване на 
играта 
e) Ако състезателят не следва указанията на реферите и откаже да напусне игралното 
поле, трябва да бъде наказан за неспортсменско поведение 
 
4.27) А5 е сам срещу вратар В1 и има явен шанс за гол. В11 извършва неправилна смяна, 
навлизайки на игралното поле, преди В9 да го е напуснал. Времеизмервачът подава 
сигнал за неправилната смяна точно когато А5 е готов да отправи изтрел към вратата. 
Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за В11 
b) Дисквалификация за В11, писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) 7-метрово хвърляне за отбор А 
 
4.28) Вратар В1 спасява удар към вратата си и подава топката на съотборник В4. След 
което В1 отива до страничната линия близо до зоната за смяна. Той пресича страничната 
линия, взема хавлия и отпива вода от бутилка. В1 нито е заменен от полеви състезател, 
нито от друг вратар. Правилното решение? 
a) Играта продължава без прекъсване, тъй като това е разрешено 
b) 2-минутно отстраняване за В1 за неправилна смяна 
c) Св. хвърляне за отбор А от зоната за смяна на отбор В 
 
4.29) Официално лице „А“ от отбор В е получило предупреждение по-рано в срещата. 
След отсъждане на реферите официално лице „D“ от отбор В навлиза няколко метра в 
игралното поле без разрешение от реферите. Правилното решение? 
a) Без наказание 
b) Предупреждение за официално лице „D“ от отбор В 
c) 2-минутно отстраняване за официално лице „D“ от отбор В 
d) Дисквалификация за официално лице „D“ от отбор В (реферите показват червен 
картон) 
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4.30) Отсъден е тайм-аут (ТА) поради контузия на състезател А6, получила се при 
нарушение, неводещо до прогресивно наказание за състезател от отбор В. Реферите 
дават разрешение на „две лица“ да влязат на игралното поле за да окажат помощ на А6. 
Официално лице „С“ от отбор А оказва помощ на А6. Официално лице „А“ от отбор А, 
тръгва след виновния според него за контузията В5, настига го в зоната за смяна на 
отбор В и го удря в лицето. Правилното решение? 
a) Дисквалификация на официално лице „А“ от отбор А, писмен доклад (реферите 
показват червен и син картон), отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути 
b) Играта се подновява след сигнал и хвърляне, съответстващо на причината за 
прекъсването 
c) 2-минутно отстраняване за официално лице „А“ от отбор А, отбор А се редуцира с 1 
състезател за 2 минути 
d) Св. хвърляне за отбор В 
e) Дисквалификация на официално лице „А“ от отбор А (реферите показват червен 
картон), отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути 
f) След като получи медицинска помощ на игралното поле, А6 трябва да го напусне и има 
право да влезе отново в игра след 3 атаки на отбора си 
 
4.31) Точно след изпълнението на начално хвърляне за отбор В реферите забелязват, че 
на резервната скамейка на отбор В присъства човек, който не е вписан в протокола на 
срещата. Оказва се, че това е един от членовете на борда на клуба. Отбор В вече има 4 
души, вписани като официални лица в протокола на срещата.Правилното решение? 
a) Човекът трябва да напусне зоната за смяна 
b) Наказание за „Отговорника на отбора“ на отбор В 
c) Още едно официално лице трябва да напусне зоната за смяна 
d) Играта се подновява със св. хвърляне за отбор А 
 
4.32) Кое от следните е приложимо към екипировката на състезателите? 
a) Всички състезатели на един отбор, определени за вратари, трябва да носят фланелки 
с еднакви цветове 
b) Номерата на състезателите трябва да са поне 20см. високи отпред и отзад на 
фланелката  
c) На вратарите е позволено да носят протектори за глава, ако е изработен от мек 
материал 
d) Състезателите, включително и вратарите, им е позволено да използват номера от 1 до 
100 
 
4.33) А10 получава първото си 2-минутно отстраняване в 21:00 минута. След като 
времето за игра е подновено, той протестира толкова силно, че реферите спират времето 
в 21:30 минута, за да му наложат второ 2-минутно отстраняване. Какви са последствията 
за отбор А? 
a) 2-минутно отстраняване за А10 
b) Дисквалификация за А10 
c) Отбор А ще бъде редуциран на игралното поле с 1 състезател до 25:00 минута 
d) Отбор А ще бъде редуциран на игралното поле с 2 състезатели до 23:00 минута и с 1 
състезател до 23:30 минута 
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4.34) В кои от посочените случаи на „Отговорника на отбора“ трябва да се наложи 
наказание? 
a) Когато състезател от неговия отбор напуска зоната за смяна, без да информира 
времеизмервача/секретаря 
b) Когато има човек, присъстващ в зоната за смяна в началото на срещата, но не е 
вписан в протокола на срещата 
c) Когато допълнителен състезател навлезе на игралното поле 
d) Когато състезател, нямащ право на участие, навлезе на игралното поле 
e) Ако след началото на срещата се установи неотговарящо на изискванията игрално 
облекло 
f ) При нарушение в зоната за смяна, когато не може точно да се посочи извършителят 
 
4.35) Реферите подават сигнал за разрешение на „две лица“ да влязат на игралното 
поле, защото състезател от отбор А е получил контузия. Кой има право да влезе на 
игралното поле? 
a) Две официални лица от отбор А, никой друг 
b) По две официални лица от отбор А и отбор В  
c) Две лица (официално/и или състезател/и) от отбор А 
d) По две лица (официално/и или състезател/и) от отбор А и отбор В 
e) Докторът на отбор А, ако той не е един от 4-те официални лица 
 
4.36) По-рано в срещата, официално лице „С“ от отбор А вече е получило 
предупреждение за оспорване решение на реферите. Сега официално лице „В“ от отбор 
А влиза на игралното поле без разрешение, но поведението му не е неспортсменско. 
Правилното решение? 
a) Предупреждение за официално лице „В“ от отбор А 
b) 2-минутно отстраняване за официално лице „В“ от отбор А, той трябва да напусне за 2 
минути резервната скамейка 
c) Дисквалификация за официално лице „В“ от отбор А (реферите показват червен 
картон), отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути 
d) 2-минутно отстраняване за официално лице „В“ от отбор А,отбор А се редуцира с 1 
състезател за 2 минути, официално лице „В“ от отбор А може да остане в зоната за смяна 
 
4.37) Кои от следните действия не са позволени по време на тайм-аут (ТА), назначен 
поради контузия на състезател и реферите са подали сигнал на „две лица“ от отбор А да 
влязат на игралното поле? 
a) Състезателите от отбор В стоят в близост до страничната линия, за да получат 
инструкции от треньора си 
b) Състезателите от отбор А извършват смени извън зоната за смяна 
c) Едно от официалните лица на отбор А, което е на игралното поле, да отива встрани от 
контузения състезател, за да даде инструкции на други състезатели от отбора си 
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4.38) След спасяване от вратар А1, топката се търкаля в посока страничната линия близо 
до резервната скамейка на отбор А. А5, който е седнал на резервната скамейка, протяга 
крак и спира топката, така че А4 да я вземе, преди да е напуснала игралното поле. 
Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) 2-минутно отстраняване за А5 Странично хвърляне за отбор В 
c) Дисквалификация за А5 (реферите показват червен картон) 
d) Отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути 
e) 7-метрово хвърлне за отбор В 
f) Дисквалификация с писмен доклад за А5 (реферите показват червен и син картон) 
 
4.39) В 29:00 минута на първото полувреме А5 получава 2-минутно отстраняване. След 
почивката реферът в полето подава сигнал за начало на второто полувреме. 3 секунди 
по-късно времеизмервачът подава сигнал и съобщава на реферите, че отбор А е със 7 
състезатели на игралното поле. Правилното решение? 
a) 1 състезател от отбор А трябва да напусне игралното поле без допълнителни 
наказания 
b) 2-минутно отстраняване за допълнителния състезател от отбор А 
c) Отбор А играе в намален състав на игралното поле с 2 състезатели за 57 секунди и 
след това с 1 състезател за 1,03 минути 
 
4.40) Часовникът показва 43:27 – прекъсване от времеизмервача след гол от А15 и 
начално хвърляне. Времеизмервачът информира реферите, че А15 не е вписан в 
протокола на срещата. Отбор А е вписал 14 състезатели в протокола на срещата. 
Реферите осъзнават, че А11 даже не присъства. Правилното решение? 
a) Голът е отменен 
b) Голът е валиден 
c) А11 е премахнат от протокола и А15 е вписан, ако това съответства на правилата на 
местната федерация 
d) На А15 не е разрешено да участва и той трябва да напусне игралното поле  
e) Прогресивно наказание за „Отговорника на отбора“ от отбор А 
f ) Писмен доклад 
 
4.41) Вратар А12 лежи на пода с контузия в коляното след спасяване на стрелба от отбор 
В. Правилното решение? 
a) А12 може да продължи да играе след получаване на медицинска помощ на игралното 
поле 
b) „Две лица“ от отбор А, имащи право на участие, могат да влязат на игралното поле, за 
да окажат медицинска помощ на А12 след сигнали №15 и №16, показани от един от 
двамата рефери 
c) Само „едно лице“ от отбор А, имащо право на участие, може да влезе на игралното 
поле, за да окаже медицинска помощ на А12 след сигнали №15 и №16 показани от един 
от двамата рефери 
d) След оказване на медицинска помощ на игралното поле А12 може да влезе отново в 
игра след 3 атаки за своя отбор 
e) Независимо от броя на атаките, А12 може да влезе отново в игра след края на първото 
полувреме 
f ) Ако официалното лице откаже да окаже необходимата помощ на А12, то „Отговорникът 
на отбора“ се наказва прогресивно 
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4.42) Вратар А1 спасява удар към вратата си. По време на това действие А1 удря главата 
си в гредата и има нужда от оказване на медицинска помощ на игралното поле. 
Правилното решение? 
a) А1 може да продължи да играе след получаване на медицинска помощ на игралното 
поле, защото е получил контузия в главата 
b) След оказване на медицинска помощ на игралното поле А1 може да влезе отново в 
игра след 3 атаки на своя отбор 
 
4.43) След получаване на медицинска помощ на игралното поле А7 е на резервната 
скамейка в зоната си за смяна. По време на първата атака за отбор А В2 пресича пас и 
започва контраатака сам, като между него и вратата на отбор А е само вратарА12. Преди 
В2 да отправи изстрел към вратата, А7 влиза на игралното поле след смяна с А9. 
Правилното решение? 
a) Времеизмервачът изчаква стрелбата към вратата на В2, преди да прекъсне времето за 
игра поради неправилна смяна за отбор А 
b) Времеизмервачът прекъсва времето за игра веднага поради неправилна смяна за 
отбор А 
c) Тайм-аут (ТА) 
d) 2-минутно отстраняване за А7 
e) Дисквалификация за А7 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
f ) Играта продължава с хвърляне, съответстващо на ситуацията 
g) 7-метрово хвърляне за отбор В 
h) Св. хвърляне за отбор В 
i) Без значение от броя на атаките от неговия отбор А7 може да влезе в игра след 
изтичане на 2-минутното му отстраняване 
 
4.44) След получаване на медицинска помощ на игралното поле В11, седейки на 
резервната скамейка протестира срещу решение на реферите. За това си действие В11 
получава 2-минутно отстраняване. След втората атака за своя отбор В11 влиза на 
игралното поле, тъй като 2-минутното му отстраняване е изтекло. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) 2-минутно отстраняване за В11 
c) Играта продължава 
d) Св. хвърляне за отбор А 
 
4.45) В10 получава топката на линията за св. хвърляне на отбор А. След овладяването на 
топката той е повален от А3. В10 пада толкова лошо, че удря лакътя си по начин 
изискващ оказване на медицинска помощ на игралното поле. Правилното решение? 
a) Предупреждение за А3 
b) 2-минутно отстраняване за А3 
c) „Две лица“ от отбор В, имащи право на участие, могат да влязат на игралното поле, за 
да окажат медицинска помощ на В10 след сигнали №15 и №16, показани от един от 
двамата рефери 
d) В10 може да продължи да играе след оказаната му медицинска помощ на игралното 
поле 
e) След оказване на медицинска помощ на игралното поле, В10 може да влезе отново в 
игра след 3 атаки на своя отбор 
f ) Тайм-аут (ТА) 
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4.46) В10 получава подаване от В9 по време на контраатака за своя отбор. След 
подаването на паса В9 е съборен от А11. Точно след получаването на подаването В10 
пада и остава да лежи контузен на пода. Правилното решение? 
a) Предупреждение за А11 
b) 2-минутно отстраняване за А11 
c) „Две лица“ от отбор В, имащи право на участие, могат да влязат на игралното поле, за 
да окажат медицинска помощ на В10 след сигнали №15 и №16, показани от един от 
двамата рефери 
d) В10 може да продължи да играе след оказаната му медицинска помощ на игралното 
поле 
e) След оказване на медицинска помощ на игралното поле В10 може да влезе отново в 
игра след 3 атаки на своя отбор 
f ) Тайм-аут (ТА) 
 
4.47) Резултатът е 21:21 три минути преди края на срещата. В2, който е голмайстор за 
своя отбор, има малшанса да изкриви глезена си. В2 лежи на игралното поле. Един от 
реферите пита В2 дали има нужда от оказване на медицинска помощ на игралното поле. 
Тъй като В2 не отговаря на въпроса, но все още лежи на игралното поле, реферът 
прекъсва времето за игра и показва сигнали №15 и №16, за да позволи на „две лица“ от 
отбор В да влязат на игралното поле, за да окажат медицинска помощ на В2. Отбор В 
отказва да прати някого на игралното поле и преди реферите да са имали възможност да 
направят нещо, В2 се изправя готов да продължи да играе. Правилното решение? 
a) В2 може да продължи да играе 
b) В2 трябва да напусне игралното поле и може да влезе отново в игра след 3 атаки на 
своя отбор 
c) Прогресивно наказание за „Отговорника на отбор“ от отбор В 
 
4.48) 30 секунди преди края на първото полувреме А5 получава медицинска помощ на 
игралното поле. След оказаната медицинска помощ на игралното поле той може да влезе 
отново в игра след три атаки на своя отбор. Една минута след началото на второто 
полувреме, по време на втората атака за отбор А, А5 влиза на игралното поле след 
правила смяна с А4. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) 2-минутно отстраняване за А5 поради неправилна смяна (влизане на игралното поле 
по-рано след оказана медицинска помощ) 
c) Тайм-аут (ТА) 
 
4.49) След сблъсък помежду им А4 и В5 лежат на игралното поле очевидно 
контузени.Реферите веднага прекъсват времето за игра и показват сигнали №15 и №16, 
за да се позволи на „две лица“ от отбор А и отбор В да влязат на игралното поле, за да 
окажат медицинска помощ. Преди някои от „лицата“ да е навлязъл на игралното поле, В5 
се изправя, готов за игра. А4 получава медицинска помощ на игралното поле. След 20 
секунди срещата може да продължи. Правилното решение? 
a) След оказване на медицинска помощ на игралното поле А4 трябва да го напусне и 
може да влезе отново в игра след 3 атаки на своя отбор 
b) Тъй като на В5 не е оказвана медицинска помощ на игралното поле, той има правото 
да продължи да играе 
c) В5 трябва да напусне игралното поле и може да влезе отново в игра след 3 атаки на 
своя отбор 
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4.50) А2 е контузен и има нужда от оказване на медицинска помощ на игралното поле. 
Краят на първото полувреме идва след само една атака за неговия отбор. Когато 
реферите дават начало на второто полувреме, А2 е на игралното поле в атака за неговия 
отбор. Правилното решение? 
a) Времеизмервачът прекъсва времето за игра веднага и информира реферите 
b) 2-минутно отстраняване за А2  
c) Играта продължава 
d) Св. хвърляне за отбор В от зоната за смяна 
e) Не се отсъжда отстраняване за А2, но той трябва да напусне игралното поле. Поради 
грешката на времеизмервача/делегата отбор А продължава да е във владеене на топката 
 
4.51) А4 получава медицинска помощ на игралното поле. След оказаната му медицинска 
помощ А4 трябва да напусне игралното поле и да влезе отново в игра след 3 атаки на 
своя отбор. След втората атака за отбор А официално лице „А“ от отбор А, моли А4 да 
влезе в игра, за да подпомогне отбора в защита. А4 влиза на игралното поле след смяна 
с А6, за да играе само в защита. Правилното решение? 
a) Играта продължава – А4 има право да играе в защита 
b) Предупреждение за А4,  защото е влязъл на игралното поле по-рано 
c) 2-минутно отстраняване за А4 поради неправилна смяна (влизане на игралното поле 
по-рано след оказана медицинска помощ) 
 
4.52) А11 се плъзга по игралното поле от срещуположната страна на зоната за смяна и 
преминавайки страничното линия, си удря главата в рекламно табло. Реферите веднага 
спират времето за игра, за да бъде оказана медицинска помощ на А11. След 20 секунди 
А11 е в готовност да играе отново. Правилното решение? 
a) На А11 му се позволява да играе, защото, получавайки медицинска помощ е бил извън 
игралното поле 
b) А11 трябва да напусне игралното поле и може да влезе отново в игра след 3 атаки на 
своя отбор 
 
4.53) Една минута след началото на срещата има сблъсък между пивот В3 и А6. В3 лежи 
на игралното поле очевидно контузен. Реферите решават да предупредят А6 устно. В3 
иска оказване на медицинска помощ на игралното поле. След оказаната му медицинска 
помощ В3 е готов да продължи да играе. Правилното решение? 
a) В3 има право да продължи да играе 
b) В3 трябва да напусне игралното поле и може да влезе отново в игра след 3 атаки на 
своя отбор 
 
4.54) Отбор В е в контраатака. В2 дриблира с топката и е блъснат от А10. Той почти 
изгубва контрол над тялото си, но съумява да подаде пас на В4, който отбелязва гол. 
След отбелязване на гола В4 стъпва накриво, докато се връща в защита. Реферите 
прекъсват времето за игра, отстраняват за 2 минути А10 и дават разрешение на „две 
лица“ да влязат на игралното поле и окажат медицинска помощ на В4. След 30 секунди 
В4 е готов да продължи да играе. Правилното решение? 
a) В4 може да продължи да играе 
b) В4 трябва да напусне игралното поле и може да влезе отново в игра след 3 атаки на 
своя отбор 
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4.55) А11 отправя изтрел към вратата на отбор В. За нещастие на защитник В2, топката 
го удря в лицето и той има нужда от оказване на медицинска помощ на игралното поле. 
20 секунди след оказаната му медицинска помощ В2 е готов да продължи да 
играе.Правилното решение? 
a) В2 може да продължи да играе, защото е получил контузия след удар в главата 
b) В2 трябва да напусне игралното поле и може да влезе отново в игра след 3 атаки на 
своя отбор 
 
4.56) Пивот В2 лежи на пода във вратарското поле на отбор А след изстрел към вратата, 
искайки медицинска помощ поради контузия в областта на крака. Отбор А току що е 
започнал контраатака. Правилното решение? 
a) Реферите веднага прекъсват времето за игра и показват сигнали №15 и №16, за да 
бъде оказана медицинска помощ на игралното поле на В2 
b) Играта продължава, докато има резултат от контраатаката на отбор А, след което 
времето за игра се прекъсва, за да бъде оказана медицинска помощ на игралното поле 
на В2 
 
4.57) А2 загрява без протектор за лакътя. 5 минути след началото на срещата отбор А е 
във владение на топката. А2 влиза на игралното поле след правилна смяна. Реферите 
виждат, че А2 е сложил протектор на лакътя си с непокрита твърда част. Правилното 
решение? 
a) Играта продължава, позволено е да се носи протектор с непокрита твърда част 
b) Реферите прекъсват времето за игра, А2 трябва да напусне игралното поле и може да 
влезе тогава, когато свали протектора или покрие непокритата твърда част 
c) Прогресивно наказание за А2 
d) Прогресивно наказание за „Отговорника на отбора“ на отбор А 
e) Св. хвърляне за отбор А 
f ) Св. хвърляне за отбор В 
 
4.58) Докато отбор А (в бяло) е в атака близо до линията за св. хвърляне на отбор В, 
състезател А7 влиза на игралното поле след правилна смяна, облякъл жълта фланелка 
над бялата си фланелка. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА), състезателят трябва да свали жълтата си фланелка, преди да 
продължи да играе на игралното поле 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 2-минутно отстраняване за А7 
d) Св. хвърляне за отбор А 
 
4.59) Oтбор А е в притежание на топката, когато времеизмервачът прекъсва времето за 
игра. Времеизмервачът съобщава на съдиите, че А11, който е на игрището, не е записан 
в протокола на срещата. Става ясно, че официално лице А е записал грешно състезателя 
в тимовия лист под номер 13. Правилното решение? 
a) Свободно хвърляне за отбор А 
b) Свободно хвърляне за отбор В 
c) Състезател А11 няма право да играе в мача 
d) Грешката се коригира и състезател А11 има право да играе 
е) Писмен доклад 
f) Прогресивно наказание за официално лице А от отбор А 
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4.60) Резултатът е 29:29, остават 10 секунди до края на срещата. Вратар А12 изпълнява 
вратарско хвърляне и подава топката към А11. А11 вижда, че А9 е на свободна позиция 
на гол линията на отбор B. Преди той да може да подаде на А9, времеизмервачът 
прекъсва мача, поради извършена неправилна смяна. B2 е влезнал на игрището преди 
B4 да го е напуснал. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Свободно хвърляне за А отбор 
c) 7-метрово хвърляне за А отбор 
d) 2-минутно отстраняване за B2 
е) Дисквалификация за B2 (съдиите показват червен картон) 
 
4.61) Резултатът е 29:29, остават 10 секунди до края на срещата. Вратар А12 изпълнява 
вратарско хвърляне и подава топката към А11. А11 вижда, че А9 е на свободна позиция 
на гол линията на отбор B. А11 подава топката към А9. Преди А9 да стреля към вратата, 
времеизмервачът прекъсва играта, поради неправилна смяна. B2 е влезнал на игрището 
преди Б4 да го напусне. Какво е правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Свободно хвърляне за А отбор 
c) 7-метрово хвърляне за А отбор 
d) 2-минутно отстраняване за B2 
е) Дисквалификация за B2 (съдиите показват червен картон) 
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Правило 5 
 
5.1) Вратар В1 спасява удар към вратата си и иска да подаде пас за начало на 
контраатака. Подавайки топката той пресича с левия си крак линията на вратарското 
поле. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Повторение на вратарското хвърляне след сигнал 
 
5.2) Вратар А12 е заел позиция в игралното поле извън вратарското си поле. Докато 
получава подаване от съотборник, той стъпва назад с единия си крак във вратарското 
поле, докато другия остава на място. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор В 
b) Играта продължава 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) 2-минутно отстраняване за вратар А12 
 
5.3) Вратар А12 отразява изстрел към вратата си, хвърля се след топката, която се движи 
в посока игралното поле. А12 достига топката, докато се пързаля във вратарското си поле 
и преминавайки, пързаляйки се през линията на вратарското си поле, подава топката на 
съотборник. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Играта продължава 
c) Вратарско хвърляне за отбор А след сигнал 
 
5.4) Вратар В1 отразява удар към вратата си. Топката се търкаля към игралното поле. 
А15 очаква топката на линията на вратарското поле. За да предотврати овладяването на 
топката от А15, вратар В1 успява да я избие с крак през линията на вратата точно преди 
А15 да я овладее. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Играта продължава 
d) Прогресивно наказание за В1, тъй като е застрашил противников състезател 
 
5.5) Вратар А12 не успява да овладее топката. Топката е във вратарското поле и се 
движи в посока страничната линия. Вратар А12 използва крака си и ритайки топката, тя 
преминава през линията на вратата. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А  
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Странично хвърляне за отбор В 
d) Прогресивно наказание за вратар А12 
 
5.6) Вратар А1 отразява изстрел към вратата си. Топката се търкаля в посока игралното 
поле, където В6 я очаква сам, за да я овладее.Вратар А1 успява да спре топката с крак, 
когато топката е на линията на вратарското му поле. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А след сигнал 
b) Прогресивно наказание за А1 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) 7-метрово хвърляне за отбор В 
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5.7) В18 отравя изстрел към вратата, който е блокиран от А7, така че топката променя 
посоката си и ще излезе през линията на вратата през вратарското поле. Вратар А1 се 
хвърля след топката и успява с крак да й помогне да премине през линията на вратата 
му. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) Странично хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) Предупреждение за А1 
 
5.8) Вратар В12 отскача във вратарското си поле, за да улови дълго подаване от А7. В12 
улавя топката, докато е във въздуха, и се приземява с един крак във вратарското поле и 
другия в игралното поле. От тази си позиция той подава топката на В3. Правилното 
решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор А 
b) Играта продължава 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) Корекция и вратарско хвърляне след сигнал 
 
5.9) А9 подава топката на вратаря си А1, който е заел позиция в игралното поле. Тъй като 
А9 е притиснат от противников състезател, той подава топката толкова високо, че вратар 
А1, след като улавя топката, стъпва с единия си крак назад във вратарското си поле. 
Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Тайм-аут (ТА) 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Св. хвърляне за отбор В 
 
5.10) Реферите назначават св. хвърляне за отбор А, на линията на вратарското поле на 
отбор А. Вратар А1 е заел позиция с единия си крак във вратарското поле, а с другия в 
игралното поле. А1 подава топката на съотборник А8, който отбелязва гол. Правилното 
решение? 
a) Гол за отбор А 
b) Повторение на св. хвърляне извън вратарското поле на отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор В на линията на вратарското поле на отбор А 
d) Вратарско хвърляне за отбор В 
e) 7-метрово хвърляне за отбор А 
 
5.11) Реферите подават сигнал и отсъждат крачки на В21. В21 оставя топката на пода във 
вратарското поле на отбор А. Вратар А12 иска да изпълни бързо хвърлянето. 
Подпомагайки си с една ръка, подпрян на пода в игралното поле и с един крак стъпил във 
вратарското си поле, той подава топката на А3, който започва контраатака, която 
завършва с гол. Правилното решение? 
a) Повторение на св. хвърляне за отбор А след сигнал 
b) Гол за отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор В, защото е неправилно В12 да изпълни св. хвърляне 
d) Тайм-аут (ТА) 
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5.12) Вратар В1 е извън вратарското си поле. Той отскача в игралното поле и улавя 
подаване от съотборник, докато е във въздуха. След което се приземява с двата си крака 
във вратарското си поле. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Вратарско хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) 7-метрово хвърляне за отбор А 
e) Тайм-аут (ТА) 
 
5.13) Топката се намира на пода в игралното поле непосредствено до линията на 
вратарското поле на отбор А. Вратар А1 е заел позиция във вратарското си поле, той 
взема топката, предотвратявайки тя да бъде взета от противников състезател. 
Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В 
c) Прогресивно наказание за А1 
d) Без намеса, защото е разрешено 
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Правило 6 
 
6.1) Топката лежи във вратарското поле. Нападател А7 я взема и се опитва да отбележи 
гол. А7 има явен шанс за гол, когато е атакуван неправомерно. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) 7-метрово хвърляне за отбор А 
d) Вратарско хвърляне за отбор В 
 
6.2) Топката се търкаля във вратарското поле на отбор А. В8 взема топката и отбелязва 
гол. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Вратарско хвърляне за отбор А 
c) Гол 
d) Начално хвърляне 
 
6.3) А3 е заел позиция с двата си крака в игралното поле до собственото си вратарско 
поле и овладява топка, рикоширала от неговия вратар. Когато е блокиран правилно от 
В10, А3 дриблира топката няколко пъти в собственото си вратарско поле. Правилното 
решение? 
a) Играта продължава 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) Св. хвърляне за отбор А 
 
6.4) А7 е заел позиция извън вратарското поле на отбор В и овладява топката, която 
изцяло е във въздуха над вратарското поле на отбор В, и отбелязва гол. Правилното 
решение? 
a) Гол за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Вратарско хвърляне за отбор В 
d) Вратарско хвърляне за отбор В след сигнал 
 
6.5) А8, който е атакуван правилно от няколко противникови състезатели, умишлено 
търкулва топката в собственото си вратарско поле, където тя спира. Вратар А1 не взема 
топката. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) Вратарско хвърляне за отбор А след сигнал 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Св. хвърляне за отбор В 
 
6.6) А5 отправя топката в собственото си вратарско поле, топката удря една от гредите и 
търкаляйки се, се връща към игралното поле. Вратар А12 взема топката и я подава на А7, 
който отбелязва гол. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор В 
b) Гол 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) Вратарско хвърляне за отбор А 
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6.7) Отбор В отбелязва гол и А10 изпълнява последвалото начално хвърляне. А10 не 
намира свободен съотборник и изненадва вратаря си А12, като му подава топката, 
въпреки че вратар А12 е във вратарското си поле. Вратар А12 овладява топката и я 
подава на А9. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) Повторение на началното хвърляне след корекция 
 
6.8) Защитник В7 вижда, че пивот А9 ще остане сам срещу вратаря на отбор В, ако 
получи топката. Както вече го е правил преди в срещата, В7 преминава през вратарското 
поле, заобикаляйки А9, за да не може А9 да получи пас. В7 вече е преминал през 
вратарското поле и излязъл от него, когато А9 получава топката. А9 се обръща и налита 
право на В7. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) Прогресивно наказание за В7 
 
6.9) Топката рикошира от вратар В1 към нападател А4, който я очаква извън линията на 
вратарското поле. За да предотврати явен шанс за гол, В2 навлиза във вратарското поле 
и предотвратява получаването на топката от А4. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) Прогресивно наказание за В2 
d) Дисквалификация за В2 (реферите показват червен картон) 
 
6.10) А10 подава топката в посока собственото си вратарско поле. Вратар А1 скача от 
вратарското си поле и улавя топката във въздуха. Владеейки топката, А1 се приземява 
извън вратарското си поле. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Вратарско хвърляне за отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) 7-метрово хвърляне за отбор В 
 
6.11) Топката е подадена от А11 към вратарското поле, където вратар А1 отскача и улавя 
топката във въздуха. Владеейки топката, А1 се приземява с единия си крак във 
вратарското си поле, а с другия в игралното поле. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Вратарско хвърляне за отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) 7-метрово хвърляне за отбор В 
 
6.12) Нападател А7 е във владеене на топката и стъпва с единия си крак във вратарското 
поле на отбор В. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Вратарско хвърляне за отбор В 
c) Вратарско хвърляне за отбор В след сигнал 
d) Св. хвърляне за отбор В след сигнал 
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6.13) Топката лежи във вратарското поле на отбор А. В този момент времеизмервачът 
подава сигнал, че А5 е извършил неправилна смяна. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) 2-минутно отстраняване за А5 
c) Св. хвърляне за отбор В на линията за св. хвърляне на отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор В от зоната за смяна на отбор А 
 
6.14) В кои от посочените случаи, трябва да се назначи вратарско хвърляне? 
a) Когато състезател от атакуващия отбор, който владее топката, престъпи вратарското 
поле на противниковия отбор 
b) Когато състезател от атакуващия отбор, който не владее топката, престъпи 
вратарското поле на противниковия отбор, като по този начин печели предимство 
c) Когато състезател от атакуващия отбор, който владее топката, отрази/дриблира 
топката извън линията на вратата на противниковия отбор 
d) Когато състезател, владеещ топката, престъпи собственото си вратарско поле 
 
6.15) Отбор А е в нападение. В4 е заел позиция на линията на вратарското си поле. 
Топката е във въздуха и В4 успява да я насочи в посока вратарското си поле. Топката е 
докосната от вратаря преди да излезе през линията на вратата извън игралното поле. 
Правилното решение? 
a) Странично хвърляне за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) 7-метрово хвърляне за отбор А 
d) Вратарско хвърляне за отбор В 
e) Прогресивно наказание за В4 
 
6.16) Вратар А12 спасява удар към вратата си и владее топката във вратарското си поле. 
Той държи топката, когато прозвучава сигнал от времеизмервача за неправилна смяна на 
А10. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В от зоната за смяна на отбор А 
b) Тайм-аут (ТА) 
c) Вратарско хвърляне за отбор А 
d) 2-минутно отстраняване за А10 
e) Св. хвърляне за отбор В от линията за св. хвърляне на отбор А 
 
6.17) Вратар А12 отскача от игралното поле, точно до вратарското си поле, улавя топката 
във въздуха, която му е била подадена от А4, и я хвърля зад линията на вратата.След 
това А12 се приземява във вратарското си поле.Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) Странично хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) Предупреждение за А12 
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6.18) А9 отправя изстрел към вратата на отбор В. Вратар В1 спасява удара, отразената 
топка се търкаля в посока към игралното поле, където състезател от отбор В е заел 
позиция да я вземе. Отразявайки изстрела, вратар В1 е получил контузия, реферите 
прекъсват времето за игра докато топката е все още във вратарското поле. Правилното 
решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Вратарско хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор В 
 
6.19) Топката се търкаля във вратарското поле на отбор А. В този момент прозвучава 
сигнал от времеизмервача, който обяснява, че А5 е извършил неправилна смяна. 
Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) 2-минутно отстраняване за А5 
c) Св. хвърляне за отбор В на линията за св. хвърляне на отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор В от зоната за смяна на отбор А 
 
6.20) А5 отправя изстрел към вратата, който е отразен от вратар В12. Топката е във 
въздуха над вратарското поле и лети в посока игралното поле, където застанал до 
линията на вратарското поле при явна голова възможност, я очаква пивот А11. Защитник 
В2 скача към топката и успява да я избие в посока страничната линия, докато тя все още 
е над вратарското поле. Поради многото клистер по топката, тя остава да лежи във 
вратарското поле, без вратарят да я е докоснал. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Прогресивно наказание за В2 
 
6.21) Вратар В1 спасява изстрел към вратата си и иска да подаде топката на В6, който е в 
готовност за бърз пробив. В момента на паса към В6 , вратар В1 докосва линията на 
вратарското поле. В6 улавя топката и отбелязва гол. Правилното решение? 
a) Голът се зачита 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Корекция и повторение на вратарското хвърляне след сигнал 
d) Голът не се зачита 
 
6.22) А6 контраатакува. Той отскача, отправя изстрел към вратата и се приземява във 
вратарското поле на отбор В. Вратар В12 отразява удара, топката попада в А11, който 
вкарва гол, докато А6 лежи във вратарското поле между него и вратар В12. Правилното 
решение? 
a) Гол за отбор А 
b) Вратарско хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор В 
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6.23) Отбор А е в нападение и играе без вратар. А11 отправя изстрел към вратата. 
Вратар B1 спасява удара. Той изпълнява вратарско хвърляне като директен изстрел към 
празната  врата на противника. А10 се опитва да спаси удара. Той отскача извън неговото 
вратарско поле и докосва топката, докато е във въздуха над вратарското поле. Топката 
пресича линията на врата (извън врата). След докосването на топката, А10 се приземява 
във вратарскоро поле. Какво е правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А  
b) Свободно хвърляне за отбор B  
c) 7-метрово хвърляне за отбор B  
d) Странично хвърляне за отбор B  
e) Прогресивно наказание за А10 
 
6.24) Отбор А е в нападение и играе без вратар. А11 отправя изстрел към вратата. 
Вратар B1 спасява удара. Той изпълнява вратарско хвърляне като директен изстрел към 
празната  врата на противника. А10 се опитва да спаси удара. Той отскача извън неговото 
вратарско поле, хваща топката, докато е във въздуха над вратарското поле и се 
приземява вътре във вратарскоро поле с топката в ръцете си. Какво е правилното 
решение? 
a) Свободно хвърляне за отбор B  
b) 7-метрово хвърляне за отбор B  
c) Прогресивно наказание за А10 
  



НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ                                                                                                         36 
 

 
 

Правило 7 
 
7.1) Топката се намира във въздуха и се движи в посока страничната линия. А3 успява да 
отклони топката с ръка към А7, преди тя да пресече страничната линия. Правейки това А3 
преминава с единия си крак страничната линия. А7 улавя топката и отбелязва гол. 
Правилното решение? 
a) Странично хвърляне за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Гол 
d) 2-минутно отстраняване за А3 
 
7.2) В3 подава рискован пас към В11. Когато топката е във въздуха В11 осъзнава, че 
няма да може да я достигне, затова той удря топката с юмрук си към В9, който е заел 
позиция в средата на игралното поле. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Св. хвърляне за отбор А от позицията на В9 
c) Св. хвърляне за отбор А от позицията на В11 
d) 2-минутно отстраняване за В11 
 
7.3) А4 получава топката, докато е неподвижен. След което той отскача, приземява се на 
десния си крак, отскача и се приземява на левия си крак за да отправи изстрел. Колко 
крачки е направил А4? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 
7.4) Състезател е отскочил във въздуха, за да улови подадена му от съотборник топка. 
Приземява се едновременно на двата си крака. Повдига десния си крак, за да направи 
стъпка встрани и плъзва левия си крак до десния. Колко крачки е направил състезателя? 
a) 1 
b) 3 
c) 0 
d) 2 
 
7.5) Състезател уловя във въздуха подадена му от съотборник топка. Приземява се на 
десния си крак и отскача от него. После поставя първо левия си крак и после десния за да 
отправи изстрел. Правилното решение? 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 0 
 
7.6) А5 овладява непохватно, като най-накрая успява да установи контрол над топката. 
След което прави 3 крачки, дриблира веднъж с топката и прави нови три крачки преди да 
отбележи гол. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Гол 
c) Вратарско хвърляне за отбор В 
d) Странично хвърляне за отбор В 
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7.7) А5 иска да започне атака. Той дриблира с топката постоянно, правейки 5 крачки, след 
което хваща топката за да я подаде. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Играта продължава 
d) 7-метрово хвърляне за отбор В 
 
7.8) В6 овладява топката, но се подхлъзва и пада. Лежейки по гръб, той подава на В9. 
Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Играта продължава 
c) Св. хвърляне за отбор В 
 
7.9) Бягайки между двама противникови състезатели, А3 хвърля топката по посока на 
своето движение. Той хваща топката отново, преди да е докоснала земята. Пред себе си 
вече има празно пространство към вратата на отбор В. А3 дриблира веднъж с топката 
преди да отбележи гол.Правилното решение? 
a) Гол 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Вратарско хвърляне за отбор В 
 
7.10) След като дриблира веднъж с топката, А7 иска да подаде на А5, но А5 е покрит от 
противников състезател. А7 така се обърква, че изпуска топката, но успява да я овладее 
отново преди да е докоснала игралното поле. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор А 
 
7.11) Как се наказва повтаряща се пасивна игра? 
a) Св. хвърляне и предупреждение 
b) Св. хвърляне и 2-минутно отстраняване 
c) Св. хвърляне 
d) Св. хвърляне и дисквалификация (реферите показват червен картон) 
 
7.12) След отправен изстрел към вратата на отбор В от А4, топката рикошира в гредата, 
удря рефера при вратата, който се намира във вратарското поле, след което пресича 
страничната линия. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Странично хвърляне за отбор В 
c) Вратарско хвърляне за отбор В 
 
7.13) Отбор А изпълнява странично хвърляне. А5 изпълнява хвърлянето към игралното 
поле, където топката удря рефера и пресича гол-линията на отбор В. Правилното 
решение? 
a) Повторение на страничното хвърляне след сигнал 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) Гол за отбор А 
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7.14) В3 отправя изстрел с отскок, състезател А9 успява да направи „блок“. Топката тупва 
на игралното поле, А9 я хваща с двете си ръце и дриблирайки започва контраатака за 
своя отбор. А9 отправя изстрел към вратата на отбор В и топката влиза във вратата. 
Правилното решение? 
a) Гол за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 2-минутно отстраняване за А9 
d) Тайм-аут (ТА) 
 
7.15) А5 дриблира с топката до страничната линия. В2 е заел правилна позиция в 
игралното поле пред А5. За да преодолее В2, А5 стъпва с единия си крак извън 
страничната линия докато дриблира. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Странично хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) Играта продължава 
 
7.16) След не особено прецизен пас от А3 към А9, топката се търкаля в посока зоната за 
смяна на отбор А. В10 е на около метър от топката в готовност да я овладее, когато А9 се 
хвърля плонжирайки и удря с юмрук топката в посока средната линия обратно към А3, 
след което от инерцията А9 плъзгайки се по игралното поле, го напуска през страничната 
линия. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Прогресивно наказание за А9 
d) Странично хвърляне за отбор В 
 
7.17) Отбор В са в нападение. Състезател В7 е заел позиция извън игралното поле без 
топката. Реферите му показват, че трябва да се върне в игралното поле, но В7 не 
предприема нищо. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Прогресивно наказание за В7 
d) Странично хвърляне за отбор А 
 
7.18) Състезател е отскочил над вратарското поле на противниковия отбор, имащ пълен 
контрол както над топката, така и над тялото си и се намира в добра позиция за 
отправяне на изстрел към вратата. Вместо това, той се завърта във въздуха и подава 
топката на съотборник, който от своя страна подава на друг съотборник. Правилното 
решение? 
a) Предупредителен сигнал за пасивна игра 
b) Веднага отсъждане на св. хвърляне за пасивна игра 
c) Веднага отсъждане на св. хвърляне за неспортсменско поведение 
d) Прогресивно наказание 
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7.19) А3 отправя изстрел към вратата на отбор В и удря гредата. Топката се търкаля 
извън вратарското поле. На линията за св. хвърляне А3 и В4 плонжират за да овладеят 
топката, без да застрашават здравето един на друг. В4 съумява да удари топката, 
подавайки я на В6, който започва контраатака и отбелязва гол. Правилното решение? 
a) Предупреждение за В4 
b) Гол за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор А или отбор В, в зависимост от обстоятелствата 
d) Вратарско хвърляне за отбор В 
 
7.20) А10 се опитва да подаде топката на А8, който се намира на линията на вратарското 
поле на отбор В. В10 е застанал неподвижно пред А8, когато топката се удря в крака му. 
Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Играта продължава 
c) Зависи кой ще овладее топката 
 
7.21) А15 пресича пас на В9, след което топката започва да се търкаля на игралното 
поле. А15 и В9 се хвърлят към топката, А15 хваща топката плонжирайки на игралното 
поле. След което става, прави три крачки с топката, подава я на съотборник, който 
отбелязва гол.Правилното решение? 
a) Гол за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор В 
 
7.22) Отбор А води в резултата с 24:23 в 57 минута на срещата, но е със състезател по-
малко на игралното поле. Реферът в полето отсъжда св. хвърляне за нарушение срещу 
А3. А6 се опитва да изпълни св. хвърляне няколко метра встрани, въпреки че реферът е 
показал правилното място много ясно. Правилното решение? 
a) Корекция на позицията, сигнал за изпълнение, без други действия 
b) Корекция на позицията, сигнал за изпълнение, реферите показват предупредителен 
сигнал за пасивна игра 
c) Корекция на позицията, прогресивно наказание за А6, сигнал за изпълнение,реферите 
показват предупредителен сигнал за пасивна игра 
 
7.23) Отбор В играе със състезател по-малко. Състезателите на отбор В са в атака и са 
започнали изграждаща фаза. В този момент В6 и В8 решават да напуснат игралното поле 
за смяна. Правилното решение? 
a) Предупредителен сигнал за пасивна игра 
b) Предупредителен сигнал за пасивна игра, ако темпото на игра не се повиши в рамките 
на 5 секунди 
c) Незабавно св. хвърляне за отбор А поради пасивна игра 
d) Предупреждение за В6 и В8 в случай на повторение 
e) 2-минутни отстранявания за В6 и В8 в случай на повторение 
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7.24) Кои действия прекратяват предупредителния сигнал за пасивна игра? 
a) Овладяване на топката от атакуващия отбор, след като вратар е спасил 7-метрово 
хвърляне 
b) Овладяване на топката от атакуващия отбор, след като топката е рикоширала в 
напречната или страничните греди 
c) Тим тайм-аут (ТТА) 
d) Убедително действие преди отборът отново да премине към пасивна игра 
e) Всички от гореизброените действия 
 
7.25) Кои от следните твърдения са верни относно предупредителният сигнал за пасивна 
игра (IHF жест №17)? 
a) Ако е забелязана тенденция за пасивна игра, първо реферът при вратата показва жест 
№17, след което реферът в полето вдига ръката си по същия начин 
b) Ако отборът владеещ топката поиска тим тайм-аут (ТТА), след показване на 
предупредителен сигнал за пасивна игра, при подновяване на играта предупредителен 
сигнал за пасивна игра трябва да бъде показан отново 
c) Ако отборът владеещ топката не проявява усилие да достигне до позиция за стрелба 
към вратата, след като предупредителен сигнал за пасивна игра е бил показан, тогава 
или реферът при вратата или реферът в полето назначават св. хвърляне за 
защитаващия се отбор поради пасивна игра  
d) След като предупредителен сигнал за пасивна игра е показан, реферите решават да 
подадат сигнал за пасивна игра (св. хвърляне), ако няма изстрел по посока на вратата 
при 6 извършени подавания на атакуващия отбор 
 
7.26) Отбор А забавя изпълнението на начално хвърляне. Отбор А вече е бил 
предупреден по-рано за тази му тактика. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Тайм-аут (ТА), начално хвърляне след сигнал 
c) Тайм-аут (ТА), начално хвърляне след сигнал, веднага предупредителен сигнал за 
пасивна игра 
d) Сигнал за начално хвърляне, веднага последван от предупредителен сигнал за 
пасивна игра 
e) Прогресивно наказание за „Отговорника на отбора“ на отбор А 
 
7.27) Кое/кои от следните твърдения са верни относно отпадането на предупредителният 
сигнал за пасивна игра? 
a) Предупредителният сигнал за пасивна игра винаги отпада, когато официално лице от 
защитаващият се отбор получи прогресивно наказание 
b) Когато предупредителният сигнал за пасивна игра е показан за първи път по време на 
атака, реферът трябва да свали ръката си след около 10 секунди 
c) Предупредителният сигнал за пасивна игра трябва да се повтори като напомняне след 
първото прекъсване, ако е бил показан преди прекъсването 
d) Предупредителният сигнал за пасивна игра трябва да отпадне, когато състезател от 
защитаващия се отбор получи прогресивно наказание 
e) Реферите трябва да покажат предупредителен сигнал за пасивна игра, когато 
състезател напълно контролира топката 
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7.28) Кои от следните твърдения относно пасивна игра са верни? 
a) На отбор не му се разрешават повече от 5 секунди за да премине от изграждаща фаза 
към завършваща такава 
b) Реферите трябва да внимават за бавни и късни смени на състезатели, след като 
отборът е изпълнил начално хвърляне 
c) Реферите трябва да наблюдават дали отборът се опитва да повиши темпото на игра 
или цели бавно и широко разиграване печелейки предимство при изграждаща фаза 
d) Реферите трябва да наблюдават за пасивна игра от момента, в който отборът овладее 
топката в собствената си половина на игралното поле 
e) Отбор, който е опитал контраатака, трябва да му се разреши нормална смяна на 
състезател/и, преминавайки от фаза на контраатака към нормална изграждаща фаза на 
атака 
 
7.29) Отбор А е във владеене на топката. Реферите подават предупредителен сигнал за 
пасивна игра. След 3 паса А5 отправя изстрел към вратата. Изстрелът е блокиран от В2 и 
топката се връща към А5, който подава топката на А9. Колко паса са извършили отбор А? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
 
7.30) Отбор А е във владеене на топката.Реферите подават предупредителен сигнал за 
пасивна игра. А9 се опитва да подаде топката на А2, но подаването е блокирано от В8, 
топката се връща към А9. А9 се опитва да премине през защитниците на отбор В, но е 
задържан и реферите назначават св. хвърляне за отбор А. А8 изпълнява св. хвърляне 
подавайки на А2.Колко паса са извършили отбор А? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
 
7.31) Отбор А е във владеене на топката.Реферите разпознават тенденция за пасивна 
игра в отбор А и подават предупредителен сигнал за пасивна игра. Отбор В вижда 
подаденият сигнал и стават по агресивни в защита, опитвайки се да фаулират 
противников състезател, за да бъде назначено св. хвърляне. След 5 паса от отбор А, 
отбор В извършва нарушение водещо до св. хвърляне срещу техния отбор. Правилното 
решение? 
a) Отбор А има 6 останали паса  
b) Отбор А има 2 останали паса 
c) Отбор А има 1 останал пас  
d) Отбор А трябва да изпълни св. хвърляне като директен изстрел към вратата 
 
7.32) Отбор А е в нападение.Реферите разпознават тенденция за пасивна игра в отбор А 
и подават предупредителен сигнал за пасивна игра. Отбор А си подава топката 4 пъти, 
преди А9 да отправи изстрел към вратата. Изстрелът е блокиран от В3 и топката излиза 
през страничната линия в странично хвърляне за отбор А. Правилното решение? 
a) Предупредителният сигнал отпада 
b) Отбор А има 6 останали паса 
c) Отбор А има 2 останали паса 
d) Отбор А има 1 останал пас 
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7.33) Отбор А е във владеене на топката и поради тенденция за пасивна игра в отбор А, 
реферите подават предупредителен сигнал за пасивна игра. След 6 паса А5 отправя 
изстрел към вратата. В3 блокира изстрела, като топката се връща в А5. Правилното 
решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Отбор А има един останал пас за изстрел към вратата 
c) Предупредителния сигнал за пасивна игра продължава 
d) Предупредителния сигнал за пасивна игра не е валиден повече 
e) Отбор А няма право на повече пасове преди да отправи изстрел към вратата  
 

7.34) Отбор B е във владеене на топката. Съдиите подават предупредителен сигнал за 
пасивна атака. В7 подава топката към В11. Той опитва да пробие защитата, но е спрян от 
А3. Съдиите отсъждат свободно хвърляне за отбор В. Състезател В11 изпълнява 
свободното хвърляне като подава топката към В2, който опитва да отбележи гол, но 
изстрелът е блокиран от защитник А4 и топката се връща в В11. Състезателят В11 стреля 
към вратата, но е бутнат леко от А5 и вратарят успява да спаси удара. Правилното 
решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В; нова атака, защото В отбор успява да се сдобие с топката 
след удара към вратата 
b) Св. хвърляне за отбор В; предупредителен сигнал за пасивна игра; Отбор В има право 
на 2 подавания 
c) Св. хвърляне за отбор В; предупредителен сигнал за пасивна игра; Отбор В има право 
на 3 подавания 
d) Св. хвърляне за отбор В; предупредителен сигнал за пасивна игра; Отбор В има право 
на 4 подавания  
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Правило 8 
 
8.1) По време на контраатака за отбор А В7 влиза на игралното поле като допълнителен 
състезател и задържа А5 по начин предотвратяващ явен шанс за гол за отбор А. 
Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за В7 
b) Дисквалификация на В7 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
c) Дисквалификация на В7 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
d) Св. хвърляне 
e) 7-метрово хвърляне 
 
8.2) В8, който не присъства в протокола на срещата, пристига със закъснение за срещата 
и директно от съблекалнята влиза на игралното поле, като предотвратява явен шанс за 
гол за отбор А, блъскайки отзад отскочилият за стрелба А6 по начин, по който А6 губи 
контрол над тялото си. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Дисквалификация на В8 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
d) Дисквалификация на В8 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
e) прогресивно наказание за официално лице „А“ на отбор В 
 
8.3) На път към съблекалните (по време на почивката) официално лице „В“ от отбор А 
проявява неспортсменско поведение спрямо реферите. Официално лице „А“ от отбор А 
вече има получено предупреждение през първото полувреме. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за официално лице „В“ от отбор А 
b) Дисквалификация на официално лице „В“ от отбор А (реферите показват червен 
картон) 
c) Отбор А започва второто полувреме в намален състав с 1 състезател за 2 минути 
d) Наказание не е възможно, само писмен доклад 
 
8.4) А6 вече е бил отстранен за 2 пъти по 2 минути. Сега А6 извършва неправилна смяна. 
Какво ще е решението, ако след като реферите го информират за неправилната смяна, 
А6 извършва грубо неспортсменско поведение? 
a) 2-минутно отстраняване за А6 
b) Дисквалификация за А6 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
c) Дисквалификация за А6 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
d) Отбор А се намалява с 1 състезател за 2 минути 
e) Отбор А се намалява с 2 състезатели за 2 минути 
f ) Отбор А се намалява с 1 състезател за 4 минути 
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8.5) А2 получава 2-минутно отстраняване, но официално лице „А“ го връща на игралното 
поле след 1 минута. Преди времеизмервачът да е подал сигнал, А2 предотвратява явен 
шанс за гол за отбор В. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В и допълнително 2-минутно отстраняване за А2 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В, допълнително 2-минутно отстраняване за А2, 
редуциране на отбор А за оставащото време от отстраняването на А2  
c) 7-метрово хвърляне за отбор В, дисквалификация без писмен доклад за А2, 
редуциране на отбор А за оставащото време от отстраняването на А2 (реферите 
показват червен картон) 
d) 7-метрово хвърляне за отбор В, дисквалификация за А2, редуциране на отбор А за 
оставащото време от отстраняването на А2, писмен доклад (реферите показват червен и 
син картон) 
 
8.6) Отбор А са в атака, пивот А7, който не владее топката, блокира с тяло В4. 
Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Прогресивно наказание за А7 
c) Играта продължава 
 
8.7) Крило А4 има явна голова възможност. В7 се опитва да избие топката от ръката му, 
но само го удря по предмишницата. Топката пропуска вратата. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) 2-минутно отстраняване за В7 
d) Предупреждение за В7 
e) Без прогресивно наказание за В7 
 
8.8) А6 контраатакува, вратар В12 напуска вратарското си поле, за да заеме по-добра 
позиция, но се сблъсква с А6. Намиращ се наблизо защитник е можел с позволени 
средства да спре А6. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за В12 
b) Дисквалификация за В12 (реферите показват червен картон) 
c) 7-метрово хвърляне за отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор А 
e) Дисквалификация за В12, писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
 
8.9) А2 иска да подаде топката на съотборник, намиращ се в другата половина на 
игралното поле, но съотборникът му е държан от В5. В5 вече има предупреждение за 
връхлитане върху невладеещ топката противников състезател. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) 2-минутно отстраняване за В5 
c) Дисквалификация за В5 (реферите показват червен картон) 
d) Писмен доклад (реферите показват син картон) 
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8.10) Пивот А9 получава топката, заел позиция сам на линията на вратарското поле на 
отбор В. В момента на стрелба, В2 дръпва отзад хвърлящата му ръка. Правилното 
решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) 2-минутно отстраняване за В2 
d) Дисквалификация за В2 (реферите показват червен картон) 
e) Писмен доклад (реферите показват син картон) 
 
8.11) Малко след като В9 е получил предупреждение за блъскане на противников 
състезател в първата минута от срещата, В7 задържа пивота на отбор А. (Няма явен 
шанс за гол). Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) Предупреждение за В7 
d) 2-минутно отстраняване за В7 
 
8.12) А4 получава топката, заел позиция на линията на вратарското поле на отбор В, като 
пред него е само вратарят. Преди А4 да стреля, В3 го събаря така, че А4 изпуска топката. 
Правилното решение? 
a) Предупреждение за В3 
b) 2-минутно отстраняване за В3 
c) Дисквалификация за В3 (реферите показват червен картон) 
d) Св. хвърляне за отбор А 
e) 7-метрово хвърляне за отбор А 
 
8.13) Кога един състезател трябва да получи дисквалификация (реферите показват 
червен или червен и син картон)? 
a) За нарушение, застрашаващо здравето на противников състезател 
b) За грубо неспортсменско поведение на или извън игралното поле 
c) За повтарящо се неспортсменско поведение на игралното поле 
d) За неправилна смяна по време на 2-минутно отстраняване (без явен шанс за гол) 
 
8.14) По време на контраатака от А5 официално лице „С“ от отбор В навлиза на 
игралното поле по посока собственото си вратарско поле.  Това така обърква А5, че той 
спира. По мнение на реферите А5 е имал явен шанс за гол. Официално лице „С“ от отбор 
В не е имало контакт със състезателя, владеещ топката, като е било приблизително на 10 
метра от А5. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) 7-метрово хвърляне за отбор А 
d) Дисквалификация без писмен доклад за официално лице „С“ от отбор В (реферите 
показват червен картон) 
e) Дисквалификация за официално лице „С“ от отбор В, писмен доклад (реферите 
показват червен и син картон) 
f ) Отбор В се намалява с 1 състезател за 2 минути 
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8.15) Отбор А е в контраатака. А5 иска да подаде на А7, който е напълно сам на линията 
на вратарското поле на отбор В. Когато А5 подава топката към А7, официално лице „D“ от 
отбор В влиза на игралното поле и хваща топката. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) 2-минутно отстраняване за официално лице „D“ от отбор В 
d) Дисквалификация без писмен доклад за официално лице „D“ от отбор В (реферите 
показват червен картон) 
e) Дисквалификация за официално лице „D“ от отбор В, писмен доклад (реферите 
показват червен и син картон) 
f) Отбор В се намалява с 1 състезател за 2 минути 
 
8.16) Кое от следните действия се дефинира като грубо неспортсменско поведение и 
трябва да се накаже с дисквалификация с писмен доклад (реферите показват червен и 
син картон)? 
a) Повтарящи се защитни действия от състезател с крак под коляното  
b) Официално лице предотвратява явна голова възможност 
c) Наплюване  
d) Повтарящи се действия за забавяне на играта с цел загуба на време 
 
8.17) Влизайки в игралната зала, реферите срещат В4, който е облечен в спортен екип, 
но не е вписан в протокола на срещата. В4 извиква: „ Не отново тези идиоти!“. 12 минути 
след началото на срещата В4 е вписан в протокола на срещата като 14-и състезател. 
Реферите забелязват това. Правилното решение? 
a) Дисквалификация без писмен доклад за В4 (реферите показват червен картон) 
b) Отбор В се намалява с 1 състезател за 2 минути 
c) Отбор В не се намалява 
d) Дисквалификация за В4 с писмен доклад (реферите показват червен и син  картон) 
e) Отбор В има правото да впише друг състезател за да допълни отбора си до 14 
състезатели 
 
8.18) След изпълнено св. хвърляне от отбор А официално лице „С“ от отбор В влиза на 
игралното поле и извиква: „Това трябваше да е св. хвърляне за нас!“. Нито едно от  
официалните лица от отбор В не е било наказвано по-рано в срещата. Правилното 
решение? 
a) Отговорникът на отбор В трябва да изведе извън залата официално лице „С“  
b) 2-минутно отстраняване за официално лице „С“ от отбор В, отбор В се намалява с 1 
състезател за 2 минути 
c) Предупреждение за официално лице „С“ от отбор В 
d) Св. хвърляне за отбор А 
 
8.19) А3 получава предупреждение за фал на игралното поле, изискващ прогресивно 
наказание. След подновяване на играта и след като бива заменен на игралното поле, от 
резервната скамейка А3 обижда реферите. Правилното решение? 
a) Дисквалификация за А3 без писмен доклад (реферите показват червен  картон),отбор 
А се намалява с 1 състезател за 2 минути 
b) Дисквалификация за А3 с писмен доклад (реферите показват червен и син 
картон),отбор А се намалява с 1 състезател за 2 минути 
c) 2-минутно отстраняване за А3,отбор А се намалява с 1 състезател за 2 минути 
d) Тайм-аут (ТА) 
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8.20) По време на контраатака за отбор В А4 дърпа за тениската В9. А4 вече има 
получено предупреждение по-рано в срещата. Въпреки това В9 успява да подаде на В8, 
който отбелязва гол. Реферите искат да накажат А4, но междувременно той е седнал на 
резервната скамейка в зоната си за смяна. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване на А4,отбор А се намалява с 1 състезател за 2 минути 
b) А4 няма право да вземе участие в играта през следващите 2 минути, но отборът му 
може да остане в пълен състав на игралното поле 
c) Не е възможно наказание 
d) Дисквалификация за А4 (реферите показват червен картон),отбор А се намалява с 1 
състезател за 2 минути 
 
8.21) Кога един състезател трябва да бъде дисквалифициран (реферите показват червен 
или червен и син картон)? 
a) За грубо неспортсменско поведение 
b) За предотвратяване на явна голова възможност чрез активно блокиране на изстрел с 
крак 
c) За неправилна смяна по време 2-минутно отстраняване (без явен шанс за гол) 
d) За неоставяне на топката при отсъждане на св. хвърляне срещу неговия отбор (без 
последните 30 сек. от срещата) 
 
8.22) Отбор В е в нападение. А11 отнема топката от В6, фаулирайки го по начин, 
застрашаващ здравето на В6. А7 и А8 са заели позиции между В6 и собствената си 
врата, когато В6 е фаулиран. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за А11 
b) Дисквалификация за А11 (реферите показват червен картон) 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Св. хвърляне за отбор В 
 
8.23) Кое от следните действия трябва да бъде наказано с дисквалификация с писмен 
доклад според правилата (реферите показват червен и син картон)? 
a) Официално лице влиза за втори път на игралното поле без разрешение 
b) Официално лице, подканящо състезателите си да напуснат игралното поле по време 
на срещата 
c) Когато изпълняващият 7-метровото хвърляне удари вратаря в главата, ако вратарят не 
движи главата си в посока на топката 
d) Ако след реферско решение състезател демонстративно хвърли топката в трибуните 
e) Състезател извън игралното поле наплюе зрител 
 
8.24) А3 получава 2-минутно отстраняване и сяда на резервната скамейка на своя отбор. 
По време на изпълнение на странично хвърляне близо до резервната скамейка, А3 вика 
по реферите, обиждайки ги. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за А3 
b) Дисквалификация за А3 без писмен доклад (реферите показват червен картон), което 
води до незабавно редуциране на отбор А за 2 минути 
c) Отбор А се намалява с 1 състезател за 4 минути 
d) Дисквалификация за А3 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон), 
което води до незабавно редуциране на отбор А за 2 минути 
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8.25) Разочарован от допусната грешка, А3 удря съотборник в лицето. Правилното 
решение? 
a) Без наказание, удареният е съотборник 
b) 2-минутно отстраняване за А3 
c) Дисквалификация за А3 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
d) Дисквалификация за А3 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон), 
 
8.26) При влизането си в игралната зала реферите срещат В4, който, облечен в 
състезателен екип, се провиква: „Да бе, не тези идиоти отново!“. Реферите проверяват 
протокола на срещата и виждат, че В4 е вписан в него. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за В4 в началото на срещата 
b) Дисквалификация за В4 без писмен доклад (реферите показват червен картон), отбор 
В се намалява с 1 състезател за 2 минути в началото на срещата 
c) Дисквалификация за В4 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон), 
отбор В може да използва 14 състезатели в срещата 
d) Дисквалификация за В4 с писмен доклад (реферите показват червен и син 
картон),отбор В може да използва 14 състезатели в срещата, но се редуцира с 1 
състезател за 2 минути в началото на срещата 
 
8.27) По време на загрявката преди срещата А3 и вратар В1 се сблъскват случайно. 
Вследствие на сблъсъка двамата така се ядосват един на друг, че В1 удря А3, след което 
А3 удря В1. Двамата състезатели са включени в протокола за срещата. Правилното 
решение? 
a) Дисквалификация за В1 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон),и 
отстраняване за 2 минути за А3. Отборите могат да използват 14 състезатели в срещата 
b) Дисквалификация за В1 и А3 с писмен доклад (реферите показват червен и син 
картон). Отборите могат да използват 14 състезатели в срещата, но двата отбора се 
редуцират с 1 състезател за 2 минути в началото на срещата 
c) Двамата състезатели получават 2-минутно отстраняване, което трябва да бъде 
изтърпяно в началото на срещата. Писмен доклад 
d) Дисквалификация за В1 и А3 с писмен доклад (реферите показват червен и син 
картон). Отборите могат да използват 14 състезатели в срещата 
 
8.28) А9 стреля с отскок. В5 хваща отзад хвърлящата ръка на А9 и го събаря. В10 и В11 
се намират между А9 и собствената си врата. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) Дисквалификация за В5 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
d) 2-минутно отстраняване за В5 
e) Дисквалификация за В5 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
 
8.29) Кои от посочените действия трябва да бъдат наказани с дисквалификация 
(реферите показват червен картон)? 
a) Официално лице влиза за втори път на игралното поле без разрешение 
b) Състезател, владеещ топката, е съборен, докато бяга на контраатака. Ситуацията не е 
особено опасна 
c) 7-метрово хвърляне в лицето на вратаря, като вратарят не се движи в посока на 
топката 
d) В знак на протест след решение на реферите състезател хвърля топката в трибуните 
e) Вратар напуска вратарското си поле, като по този начин печели предимство в борбата 
за топката, но предизвиква сблъсък с противников състезател, който бяга на контраатака 
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8.30) А9 е дисквалифициран след трето 2-минутно отстраняване. След като се облича, А9 
сяда на първия ред до страничната линия срещу зоната за смяна. Точно пред него В3 
извършва особено опасено нарушение срещу А10. А10 остава да лежи на игралното 
поле. Преди реферите да накажат В3, А9, бягайки, влиза на игралното поле и удря В3, 
събаряйки го. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Дисквалификация за В3 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
c) А9 вече не е бил участващ в срещата, не са възможни никакви доклади 
d) Писмен доклад за поведението на А9 
e) Дисквалификация за В3 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
f) А10 трябва да напусне игралното поле, след като му бъде оказана медицинска помощ, 
и ще може да влезе в игра след три атаки на отбора си 
 
8.31) Предупреждение трябва да се покаже при: 
a) Нарушения, при които действието е насочено основно срещу тялото на противниковия 
състезател 
b) Забавяне на изпълнението на хвърляне в полза на противника, като не се спазва 3-
метровата дистанция или по някакъв друг начин 
c) Неоставяне на топката при отсъждане на нарушение срещу отбора му 
d) Вратар прави опит за смяна, когато противников състезател е заел правилна позиция 
за изпълнение на 7-метрово хвърляне 
 
8.32) Кое би трябвало да се счита за неспортсменско поведение? 
a) Хвърляне на топката в лицето на защитник, който не се движи в посока на топката 
b) Пасивно поведение от страна на вратаря по време на изпълнение на 7-метрово 
хвърляне, ако е очевидно, че няма желание да спаси удара към вратата 
c) Опит да се заблудят реферите чрез симулативни действия 
d) Активно блокиране на изстрел чрез използване на ходилото или долната част на крака  
e) Няколкократно влизане във вратарското поле за печелене на предимство 
f ) Акт на отмъщение, след като състезателят е бил фаулиран 
 
8.33) В кои ситуации след дисквалификация следва писмен доклад? 
a) Нападение на игралното поле по време на почивката 
b) Особено безразсъдни и опасни действия 
c) Акт на отмъщение, след като състезателят е бил фаулиран 
d) Злонамерено действие, което може и да не е свързано с игровата ситуация 
 
8.34) Начално хвърляне за отбор А в последните 30 сек. от срещата. Реферът подава 
сигнал за изпълнение, но топката все още не е напуснала ръката на изпълняващия А9. 
След сигнала А3,тичайки, преминава средната линия и е повален отзад от В5, който иска 
да предотврати получаването на топката от А3. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за В5 
b) Дисквалификация за В5 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) 7-метрово хвърляне за отбор А 
e) Начално хвърляне за отбор А 
f) Дисквалификация за В5 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
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8.35) В8 получава 2-минутно отстраняване за неправилна смяна. Две секунди след 
подновяване на играта, от резервната скамейка, той прави неспортсменски коментар по 
адрес на реферите. Правилното решение? 
a) Допълнително 2-минутно отстраняване за В8 
b) Дисквалификация за В8 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
c) Отбор В ще се редуцира с 2 състезатели за следващите 1,58 минути и след това с 1 
състезател за 2 секунди 
d) Отбор В ще се намалява с 2 състезатели за следващите 2 минути 
e) Св. хвърляне за отбор А 
f ) Тайм-аут (ТА) 
 
8.36) Вратар А1 подава дълъг пас към А15, който бяга към противниковата врата. Вратар 
В12 напуска вратарското си поле, скача, улавя топката и се сблъсква с А15, докато е във 
въздуха. Двамата състезатели падат на игралното поле и поради получените контузии 
остават да лежат на полето. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА), 2-минутно отстраняване за А15 
b) Тайм-аут (ТА), 2-минутно отстраняване за В12 
c) Тайм-аут (ТА), дисквалификация за В12 
d) Св. хвърляне за отбор А 
e) Св. хвърляне за отбор В 
f ) 7-метрово хвърляне за отбор А 
 
8.37) Отбор В владее топката. Делегатът на срещата прекъсва играта, защото официално 
лице „А“ от отбор В е хвърлил стол на игралното поле, протестирайки срещу решение на 
реферите. В7 е имал явен шанс за гол, когато играта е прекъсната. Правилното 
решение? 
a) Предупреждение за официално лице „А“ от отбор В 
b) 2-минутно отстраняване за официално лице „А“ от отбор В 
c) Дисквалификация за официално лице „А“ от отбор В без писмен доклад (реферите 
показват червен картон) 
d) Св. хвърляне за отбор А 
e) 7-метрово хвърляне за отбор В 
f) Дисквалификация за официално лице „А“ от отбор В с писмен доклад (реферите 
показват червен и син картон) 
 
8.38) Официално лице „А“ от отбор А протестира шумно срещу решение на реферите 
срещу неговия отбор, като им заявява: „Вие сте идиоти!“. 10 мин. по-рано официално 
лице „С“ от отбор А е получило предупреждение. Правилното решение? 
a) Предупреждение за официално лице „А“ от отбор А за неспортсменско поведение 
b) 2-минутно отстраняване за официално лице „А“ от отбор А, отбор А се редуцира с 1 
състезател за 2 минути 
c) Дисквалификация за официално лице „А“ от отбор А с писмен доклад (реферите 
показват червен и син картон),отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути 
d) Тайм-аут (ТА) 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ                                                                                                         51 
 

 
 

8.39) Вратар А1 се приготвя да изпълни вратарско хвърляне. За втори път в срещата В3 
влиза във вратарското поле, опитвайки се да предотврати изпълнението на вратарското 
хвърляне, без да има контакт с вратар А1. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Вратарско хвърляне за отбор А след сигнал 
c) Предупреждение за В3 
d) 2-минутно отстраняване за В3 
e) Тайм-аут (ТА) 
 
8.40) А4 докосва топката, която се търкаля във вратарското поле на отбор В. В 
следващият момент А4 е блъснат от В6 и пада на полето. Правилното решение? 
a) Прогресивно наказание за В6 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Вратарско хвърляне за отбор В 
d) Св. хвърляне за отбор В 
 
8.41) А7 получава 2-минутно отстраняване за неспортсменско поведение, като това е 
първото му отстраняване в срещата. 10 секунди след подновяване на играта от мястото 
си на резервната скамейка той изразява несъгласието си с решението на реферите, 
показно жестикулирайки. Правилното решение? 
a) Дисквалификация за А7 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
b) 2-минутно отстраняване за А7, А7 трябва да остане 4 минути на резервната скамейка 
c) Допълнително 2-минутно отстраняване за А7, отбор А се намалява с 2 състезатели за 
следващите 1,50 минути, а след това с 1 състезател за 10 секунди 
d) Предупреждение, защото прогресивните наказания за резервната скамейка нямат 
общо с наказанията на игралното поле 
 
8.42) А6 е блъснат от В3, вследствие на което А6 се изплюва демонстративно на полето 
пред В3. Какво наказание трябва да получи А6? 
a) Прогресивно наказание 
b) Винаги 2-минутно отстраняване 
c) Дисквалификация без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
d) Дисквалификация с писмен доклад (реферите показват червен  и син картон) 
 
8.43) Вратар А12 се намира извън вратарското си поле и бяга в посока В10, който е в 
контраатака. А12 приближава В10 отстрани, като го задържа. Въпреки това В10 успява да 
хване топката и да я хвърли в опразнената врата. Правилното решение? 
a) Начално хвърляне 
b) Тайм-аут (ТА) 
c) Дисквалификация за А12 
d) 2-минутно отстраняване за А12 
e) 7-метрово хвърляне за отбор В 
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8.44) Вратар А12 изпълнява вратарско хвърляне като дълъг пас към съотборник А4, който 
е в контраатака. А4 отскача, за да хване топката, и веднага след това се сблъсква с 
вратар В1, който е напуснал вратарското си поле в опит да спре контраатаката. По време 
на сблъсъка В1 е заел позиция, напълно неподвижен на линията за св. хвърляне. След 
сблъсъка А4 губи контрол над тялото си и пада на игралното поле. Правилното решение? 
a) Фал в нападение, св. хвърляне за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) 7-метрово хвърляне за отбор А 
d) Прогресивно наказание за В1 
e) Дисквалификация за В1 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
 
8.45) Кои от следните нарушения трябва да бъдат наказани с дисквалификация с писмен 
доклад според правилата (реферите показват червен и син картон)? 
a) Състезател наплюва противников състезател и го удря 
b) Официално лице, което се опитва да извади отбора си от игралното поле преди 
срещата да е приключила 
c) Когато при изпълнение на 7-метрово хвърляне изпълняващият удари вратаря в главата 
и вратарят не движи главата си в посока на топката 
d) Демонстративно хвърляне на топката в трибуните  след решение на реферите 
e) Състезател извън игралното поле наплюе и удари зрител 
f ) Състезател умишлено удари в стомаха противников състезател 
 
8.46) Часовникът показва 59:26. Състезател В10 провежда сам контраатака. Когато 
получава пас от съотборник, се сблъсква с вратар А1, който е напуснал вратарското си 
поле. Преди да падне, В10 съумява да подаде на В7, който стреля към опразнената врата 
и пропуска да отбележи гол. Когато реферите дават Тайм-аут (ТА), часовникът показва 
59:31. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне 
b) 7-метрово хвърляне 
c) Червен картон за А1 
d) Син картон за А1 
e) Вратарско хвърляне 
 
8.47) Отбор А е в нападение и играе със 7 полеви състезатели. В5 пресича пас и 
овладява топката. Той веднага се опитва да отправи изстрел към вратата на отбор А. А2 
се опитва да предотврати стрелбата на В5, избивайки топката от ръката му, но го удря по 
лакътя и топката пропуска вратата. Отбор А вече има получени 3 предупреждения по-
рано в мача. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) 2-минутно отстраняване за А2 
e) Тайм-аут (ТА) 
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8.48) Отбор А е в нападение и играе със 7 полеви състезатели. В5 пресича пас и 
овладява топката. Той веднага се опитва да отправи изстрел към вратата на отбор А. А2 
се опитва да предотврати изстрела на В5, като го събаря. Топката пропуска вратата. 
Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) 2-минутно отстраняване за А2 
e) Тайм-аут (ТА) 
 
8.49) Отбор А е в нападение и играе със 7 полеви състезатели. А4 отправя изстрел към 
вратата, но вратар В1 спасява. В1 подава топката на В9. В момента, в който вратар А12 
влиза във вратарското си поле, В9 отправя изстрел към вратата на отбор А, като 
същевременно е фаулиран от А2. Топката пресича линията на вратата извън вратата. 
Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) 7-метрово хвърляне за отбор А 
 
8.50) Отбор А е в нападение и играе със 7 полеви състезателя. А4 стреля към вратата, но 
вратар В1 спасява. В1 е заел позиция във вратарското си поле в готовност да изпълни 
вратарско хвърляне. В този момент делегатът на срещата прекъсва времето за игра 
поради неправилна смяна – вратар А1 е влязъл на игралното поле преди А7 да го е 
напуснал. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор В след сигнал 
b) Тайм-аут (ТА) 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) 7-метрово хвърляне за отбор В 
e) 2-минутно отстраняване за А1 
f ) 2-минутно отстраняване за А7 
 
8.51) Отбор А е в нападение и играе със 7 полеви състезатели. А4 стреля към вратата, но 
вратар В12 спасява. В12 подава пас на В9. В9 отправя изстрел към вратата на отбор А. 
Полеви състезател А10 влиза в собственото си вратарско поле и предотвратява 
влизането на топката във вратата. Топката пресича линията на вратата извън 
вратата.Правилното решение? 
a) Странично хвърляне за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Прогресивно наказание за А10 
 
8.52) Отбор А е в нападение и играе със 7 полеви състезатели. А6 отправя удар към 
вратата, но вратар В1 спасява. В1 веднага се опитва да отбележи гол в опразнената 
врата, но пропуска и топката пресича линията на вратата извън вратата. Правилното 
решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) Вратарското хвърляне може да бъде изпълнено от всеки състезател от отбор А, за да 
не се прекъсва играта 
c) Отбор А трябва да направи смяна, като замени полеви състезател с вратар, който да 
изпълни вратарското хвърляне 
d) Тaйм-аутът е задължителен 
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8.53) Отбор В е в нападение и играе със 7 полеви състезателя. В5 отправя удар към 
вратата, но вратар А1 спасява. А1 опитва да отбележи гол, отправяйки изстрел към 
опразнената врата. В този момент В12 извършва неправилна смяна, влизайки на 
игралното поле преди В7 да го е напуснал. Делегатът веднага подава сигнал и прекъсва 
времето за игра. Точно след подадения от делегата сигнал топката пресича линията на 
вратата на отбор В извън вратата. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за В12 
b) 2-минутно отстраняване за В7 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) 7-метрово хвърляне за отбор А 
e) Вратарско хвърляне за отбор В 
 
8.54) Отбор В е в нападение и играе със 7 полеви състезатели. В6 отправя удар към 
вратата, но вратар А1 спасява. А1 опитва да отбележи гол, стреляйки към опразнената 
врата. В този момент В12 извършва неправилна смяна влизайки на игралното поле преди 
В7 да го е напуснал. Делегатът веднага подава сигнал и прекъсва времето за игра. Точно 
след подадения от делегата сигнал топката пресича линията на вратата на отбор В и 
влиза във вратата. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за В12 
b) 2-минутно отстраняване за В7 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) 7-метрово хвърляне за отбор А 
e) Гол за отбор А 
 
8.55) Отбор В играе със 7 полеви състезатели. А9 пресича пас и успява да отбележи гол 
на празна врата. Топката остава да лежи във вратарското поле. Правилното решение? 
a) Гол и начално хвърляне за отбор В 
b) Тайм-аут (ТА) 
c) Вратарят трябва да влезе на игрището чрез правилна смяна, за да вкара топката в 
игралното поле 
d) Топката може да се вземе от всеки състезател на отбор В 
 
8.56) Резултатът е 27:27, до края на срещата остават 6 секунди. Отбор А е в нападение, 
като А7 се опитва да подаде пас на пивот А3. В7 пресича паса и започва контраатака. В 
този момент В7 е съборен от А3. Една секунда по-късно прозвучава сигналът за край на 
срещата. Правилното решение? 
a) Срещата е приключила 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) 2-минутно отстраняване за А3 
e) Дисквалификация за А3 (реферите показват червен картон) 
f ) Дисквалификация за А3 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
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8.57) Резултатът е 27:27, до края на срещата остават 10 секунди. Отбор А е в нападение. 
В5 пресича пас и започва контраатака. В следващия момент е атакуван опасно отзад от 
А11, който го блъска, така че В5 губи контрол над тялото си. Преди реферите да са 
подали сигнал за нарушението, прозвучава сигналът за край на срещата. Правилното 
решение? 
a) Срещата е приключила 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) 2-минутно отстраняване за А11 
e) Дисквалификация за А11 (реферите показват червен картон) 
f ) Дисквалификация за А11 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
 
8.58) В10 е във владение на топката. В 59:27 той изпълнява изстрел към вратата с отскок. 
В този момент В10 е блъснат в гърдите от А2 толкова силно, че напълно губи контрол над 
тялото си. В10 пада с топката на игралното поле. Реферите подават сигнал, като 
часовникът показва 59:31.Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В 
c) 2-минутно отстраняване за А2 
d) Дисквалификация за А2 (реферите показват червен картон) 
e) Тайм-аут (ТА) 
 
8.59) 15 секунди преди края на срещата, отбор В е във владеене на топката. Реферите 
назначават св. хвърляне за отбор В на средната линия. Преди В7 да има възможност да 
изпълни св. хвърляне, той е блокиран от А2. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Корекция и ново св. хвърляне за отбор В след сигнал 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) 2-минутно отстраняване за А2 
e) Дисквалификация за А2 (реферите показват червен картон) 
f ) Дисквалификация за А2 с писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
 
8.60) Отбор В е в нападение. Реферите отсъждат св. хвърляне за отбор В на линията за 
св. хвърляне на отбор А три секунди преди края на срещата. В10 е заел правилна 
позиция и е готов да изпълни св. хвърляне директно към вратата, но А5, който отстои на 
около 1 метър от В10, блокира изстрела му към вратата, след което прозвучава сигналът 
за край на срещата. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор В   
b) 2-минутно отстраняване за А5 
c) Дисквалификация за А5 (реферите показват червен картон) 
d) Св. хвърляне за отбор В след сигнал 
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8.61) Отбор В е в нападение. Реферите отсъждат св. хвърляне за отбор В на линията за 
св. хвърляне на отбор А три секунди преди края на срещата. В10 е заел правилна 
позиция и е готов да изпълни св. хвърляне директно към вратата, но в това време А5, 
който отстои на около 1 метър от В10, пречи на изпълнението, като движи ръцете си и 
подскача пред него. Същевременно прозвучава сигналът за край на срещата. Правилното 
решение? 
a) 2-минутно отстраняване за А5 
b) Дисквалификация за А5 (реферите показват червен картон) 
c) Св. хвърляне за отбор В след сигнал 
d) 7-метрово хвърляне за отбор В 
 
8.62) 19 секунди преди края на срещата А2 се опитва да пробие към противниковата 
врата, но реферите отсъждат „крачки“ на А2. След сигнала от реферите А2 отправя 
изстрел към вратата на отбор В. Топката е уловена от вратар В12, който е готов да 
започне контраатака. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Тайм-аут (ТА) 
c) 2-минутно отстраняване за А2 
d) Дисквалификация за А2 (реферите показват червен картон) 
e) Св. хвърляне за отбор В 
f ) 7-метрово хвърляне за отбор В 
 
8.63) Резултатът е 28:26 в ползва на отбор А. 25 секунди преди края на срещата отбор В 
отбелязва гол. Вратар А12 нарочно изритва топката настрани, така че тя да се озове в 
публиката. Ясно е, че той рита топката с намерение да забави играта, така че началното 
хвърляне да не може да бъде изпълнено веднага. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Начално хвърляне за А отбор 
c) Свободно хвърляне за В отбор 
d) 7-метрово хвърляне за В отбор 
e) Дисквалификация за А12 (съдиите показват червен картон) 
f ) Дисквалификация за А12 с писмен доклад (съдиите показват червен + син картон) 
 
8.64) Резултатът е 25:25, остават 3 секунди до края на срещата, отбор А е в нападание. 
В5 извършва фаул, който води до свободно хвърляне за А2 на линията за свободно 
хвърляне. Веднага след това последва сигнал за край на мача. Съдиите дават сигнал за 
изпълнение на свободно хвърляне, след края на мача. Преди топката да напусне ръката 
на изпълняващия, В6 прави крачка напред и блокира топката. Правилното решение? 
a) Край на мача 
b) Свободното хвърляне се изпълнява отново 
c) 7-метрово хвърляне за А отбор 
d) 2-минутно наказание за А6 
e) Дисквалификация за А6 (съдиите показват червен картон) 
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8.65) Отбор А играе без вратар със 7 полеви състезателя. В5 пресича пас и бяга с 
топката по посока на празната врата на А отбор. Вратар А10 влиза на терена след 
правилна смяна и бяга в същата посока както В5. Точно когато В5 оправя изстрел към 
вратата, вратар А12 избутва В5 отстрани, който губи контрол на тялото и пропуска 
вратата. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за В отбор 
b) 7-метрово хвърляне за В отбор 
c) Тайм-аут (ТА) 
d) 2-минутно наказание за А12 
e) Дисквалификация за А12 (съдиите показват червен картон) 
 
8.66) Резултатът е 26:26, остават 4 секунди до края на срещата. Отбор А е в нападение. 
Отсъдено е свободно хвърляне за отбор А. А4 веднага изпълнява свободното хвърляне. 
Топката е блокирана активно от В5, който стои прекалено близо до мястото за 
изпълнение. В същото време прозвучава сигналът за край на мача. Правилното 
решение? 
a) Св. хвърляне се изпълнява отново 
b) 7-метрово хвърляне за А отбор 
c) 2-минутно наказание за В5 
d) Дисквалификация за В5 (съдиите показват червен картон) 
 
8.67) Резултатът е 26:26, остават 4 секунди до края на срещата. Отбор А е в нападение. 
В5 извърша фаул и съдиите отсъждат свободно хвърляне за А6. В5 веднага се отдръпва 
назад, заемайки правилна позиция и спазвайки дистанция. А6 изпълнява свободното 
хвърляне и топката удря В5, който е не предприема активни действия. Топката се връща 
обратно към А6. В същото време прозвучава сигналът за край на мача. Правилното 
решение? 
a) Край на срещата 
b) Свободното хвърляне се изпълнява отново 
c) 7-метрово хвърляне за А отбор 
d) 2-минутно наказание за В5 
е) Дисквалификация за В5 
 
8.68) Резултатът е 29:29, остават 20 секунди до края на срещата. Вратар А12 спасява 
удар към вратата и топката пресича линията на врата извън вратата. Съдиите отсъждат 
вратарско хвърляне за А отбор. А12 иска бързо да изпълни вратарското хвърляне. В2 
навлиза във вратарското поле и забавя на изпълнението на хвърлянето. Правилното 
решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Вратарско хвърляне за А отбор след сигнал 
c) Свободно хвърляне за А отбор след сигнал 
d) 7-метрово хвърляне за А отбор 
е) 2-минутно наказание за В2 
f) Дисквалификация за В2 (съдиите показват червен картон) 
g) Дисквалификация за В2 с писмен доклад (съдиите показват червен+син картон) 
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8.69) Резултатът е 29:29, остават 20 секунди до края на срещата. Вратар А12 спасява 
удар към вратата и топката пресича линията на вратата извън врата. Съдиите отсъждат 
вратарско хвърляне за А отбор. А12 е готов да изпълни вратарското хвърляне. Преди 
топката да напусне ръката на изпълняващия, прозвучава сигнал от времеизмервача, 
поради извършена неправилна смяна от В отбор. В3 е влезнал на игрището преди В11 да 
го е напуснал. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Вратарско хвърляне за А отбор след сигнал 
c) Свободно хвърляне за А отбор след сигнал 
d) 7-метрово хвърляне за А отбор 
е) 2-минутно наказание за В3 
f) Дисквалификация за В3 (съдиите показват червен картон) 
 
8.70) Резултатът е 29:29, остават 20 секунди до края на срещата. Вратар А12 спасява 
удар към вратата и топката пресича линията на вратата извън врата. Съдиите отсъждат 
вратарско хвърляне за А отбор. А12 изпълнява хвърлянето като подава топката към А9, 
който е заел позиция точно пред вратарското поле. Преди топката да пресече линията на 
вратарското поле прозвучава сигнал от съдийската маса, поради неправилна смяна на В 
отбор. В3 е влезнал на игрището преди В11 да го напусне. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Свободно хвърляне за А отбор от зоната за смяна на отбор В 
c) 7-метрово хвърляне за А отбор 
d) 2-минутно наказание за В3 
е) Дисквалификация за В3 (съдиите показват червен картон) 
 
8.71) Резултатът е 29:29, остават 10 секунди до края на срещата. Отбор А е на 
контраатака. В10 атакува А9 по начин, който е опасен за неговото здраве. Преди 
падането, А9 успява да подаде топката към А11. А11 отправя изстрел към вратата, но 
топката е спасена от вратар А12. Правилното решение? 
a) 2-минутно наказание за В10 
b) Дисквалификация за В10 (съдиите показват червен картон) 
c) Вратарско хвърляне за В отбор 
d) Свободно хвърляне за А отбор 
е) 7-метрово хвърляне за А отбор 
f) Тайм-аут (ТА) 
 
8.72) Резултатът е 29:29, остават 10 секунди до края на срещата. Отбор А е на 
контраатака. В10 атакува А9 по начин, който е опасен за неговото здраве. Преди 
падането, А9 успява да подаде топката към А11, който бележи гол. Правилното решение? 
a) 2-минутно наказание за В10 
b) Дисквалификация за В10 (съдиите показват червен картон) 
c) Гол за А отбор 
d) Свободно хвърляне за А отбор 
е) 7-метрово хвърляне за А отбор 
f) Тайм-аут (ТА) 
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8.73) Резултатът е 29:29, остават 10 секунди до края на срещата. Отбор А е на 
контраатака. В10 атакува А9 по начин, който е опасен за неговото здраве. Преди 
падането, А9 успява да подаде топката към А11. Състезател А11 подава топката на А4. 
Правилното решение? 
a) 2-минутно наказание за В10 
b) Дисквалификация за В10 (съдиите показват червен картон) 
c) Съдиите дават сигнал след подаването на А11 към А4 
d) Свободно хвърляне за А отбор 
е) 7-метрово хвърляне за А отбор 
f) Тайм-аут (ТА) 
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Правило №9 
 

9.1) А7 е заел позиция в средата на защитата, когато нападател В3 подава пас с 
отразяване. А7 се опитва да спре паса с крак, като това негово действие не е за първи 
път в срещата. Топката се удря в крака му и след рикошет влиза във вратата на отбор А. 
Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Гол за отбор В 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Прогресивно наказание за А7 
 
9.2) Изстрел на А5 рикошира от гредата на отбор В и се връща към игралното поле, като 
топката се удря в крака на В3, който е застанал в игралното поле, след което топката 
влиза във вратата на отбор В.Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Гол за отбор А 
c) 7-метрово хвърляне за отбор А 
d) Вратарско хвърляне за отбор В 
 
9.3) Изстрел към вратата на отбор А е отразен от вратар А1, топката се удря в гърба на 
защитник А3, който е навлязъл 2 метра във вратарското поле и влиза във вратата на 
отбор А. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В 
c) Прогресивно наказание за А3 
d) Гол за отбор В 
 
9.4) Вратар А1 задържа топката в продължение на 4 сек. в позиция, в която ¾ от топката 
е преминала гол-линията. Правилното решение? 
a) Гол за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Вратарско хвърляне за отбор А 
 
9.5) А3 навлиза в собственото си вратарско поле и се опитва използвайки крака си да 
предотврати гол. Топката рикошира в крака му и влиза във вратата на отбор А. 
Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В 
c) Гол за отбор В 
d) Вратарско хвърляне за отбор А 
 
9.6) А11 стреля към вратата на отбор В, прехвърляйки вратар В1, който е заел позиция 
далеч от вратата си. Точно преди топката да пресече гол-линията, мениджърът на отбор 
В, който е заел място на първия ред зад вратата сред публиката и не е вписан в отборния 
лист, изтичва във вратарското поле и удря топката далеч от вратата. Правилното 
решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор А 
b) Гол за отбор А 
c) Дисквалификация на мениджъра на отбор В, писмен доклад (реферите показват 
червен и син картон) 
d) Писмен доклад 
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9.7) При резултат 25:25 и оставащи 2 сек. до края на срещата официално лице от отбор А 
(отборът домакин), което не е вписано в протокола на срещата, навлиза на игралното 
поле и хваща хвърлената към празната врата на отбор А топка, като по този начин 
предотвратява гол за отбор В. Това действие е последвано веднага от сигнал за край на 
срещата. Правилното решение? 
a) Краен резултат 25:25 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В 
c) Краен резултат 25:26 
d) Дисквалификация на официалното лице, писмен доклад (реферите показват червен и 
син картон) 
e) Писмен доклад 
 
9.8) В9 отбелязва гол за своя отбор от 7-метрово хвърляне. Отбор А изпълнява бърз 
център след сигнал от реферите. След два паса А4 отбелязва гол за своя отбор. 
Прозвучава сигнал от времеизмервача, който информира реферите, че на В9, който 
междувременно се е върнал на резервната скамейка, са му оставали още 20 секунди от 
2-минутното му отстраняване, докато е изпълнявал 7-метровото хвърляне. Правилното 
решение? 
a) 7-метровото хвърляне за отбор В трябва да се повтори 
b) В9 получава допълнително отстраняване 
c) Двата гола са валидни 
d) Двата гола са невалидни 
 
9.9) Точно преди края на срещата при резултат 22:21 за отбор А, А5, заел правилна 
позиция, изпълнява начално хвърляне в посока на своята врата. Вратар А1 е заел 
позиция във вратарското си поле, но не докосва топката, която влиза във вратата. 
Съотборниците на А5 са пресекли средната линия в посока вратата на отбор В след 
сигнала от реферите, но преди топката да напусне ръката на А5. Правилното решение? 
a) Гол за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Повторение на началното хвърляне след сигнал 
d) Персонално наказание за А5 
e) Тайм-аут (ТА) 
 
9.10) А9 се опитва да блокира стрелба към вратата с долната част на крака си, топката 
рикошира в крака му и попада във вратата. За втори път в срещата А9 опитва да спре 
стрелба към вратата с крак. Правилното решение? 
a) Гол за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Прогресивно наказание за А9 
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Правило 10 
 
10.1)  При теглене на жребия преди началото на срещата отбор А печели правото на 
избор, като решението му е да започне играта, изпълнявайки начално хвърляне. 
Представителят на отбор В иска отборите да разменят местата си в половините на 
игралното поле. Правилното решение? 
a) Смяна на местата 
b) Смяна на местата ако отбор А се съгласи 
c) Тегли се отново жребий 
d) Отборите не сменят местата си 
 
10.2) При теглене на жребия преди началото на срещата, отбор А печели правото на 
избор, като решението му е отборите да разменят местата си на игралното поле. Отбор В 
иска отбор А да изпълни началното хвърляне. Правилното решение? 
a) Отбор А изпълнява началното хвърляне 
b) Смяна на местата и начално хвърляне за отбор В 
c) Тегли се нов жребий 
d) Представителите на отборите трябва да постигнат съгласие 
 
10.3) Откъде може да бъде изпълнено началното хвърляне? 
a) До 3 метра зад средната линия в собствената половина на игралното поле 
b) До 3 метра след средната линия в половината на противниковия отбор 
c) От центъра на игралното поле с един крак върху средната линия, а другият крак зад 
средната линия,с толеранс от 1,5 м. в ляво и дясно по линията  
 
10.4) Резултатът в срещата е 15:15. Малко преди края на срещата отбор В отбелязва гол 
за 15:16. Отбор А иска да изпълни бързо началното хвърляне. Състезателят с топката е 
заел позиция с единия си крак пред средната линия, а с другия зад нея. Правилното 
решение? 
a) Корекция, последвана от сигнал за изпълнение на началното хвърляне 
b) Позицията е правилна, сигнал за изпълнение на началното хвърляне 
c) Тайм-аут (ТА), корекция, сигнал за изпълнение на началното хвърляне 
 
10.5) Отбор А ще изпълнява начално хвърляне. Вратар В1 все още не е заел позиция във 
вратарското си поле. Реферът в полето подава сигнал за начало на срещата, А9 веднага 
стреля и вкарва гол. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А от средната линия 
b) Повторение на началното хвърляне 
c) Гол за отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор В 
 
10.6) Кои твърдения за начално хвърляне са правилни? 
a) Началното хвърляне трябва да бъде изпълнено в рамките на 3 сек. след сигнал от 
средната линия към противниковата половина на игралното поле 
b) Гол срещу противниковия отбор може да бъде отбелязан директно от начално 
хвърляне 
c) Неправилно заетите позиции от защитаващия се отбор трябва да бъдат коригирани 
d) Ако изпълняващият началното хвърляне дриблира с топката след сигнал за 
изпълнението му, реферите назначават св. хвърляне за противниковия отбор 
e) Съотборниците на изпълняващия имат правото да пресекат средната линия, докато 
хвърлянето се изпълнява 
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10.7) В6 е заел позиция за изпълнение на начално хвърляне с един крак върху средната 
линия и другия в своята половина от игралното поле. Реферът подава сигнал за 
изпълнение. Преди топката да напусне ръката на В6, той преминава средната линия в 
посока противниковата врата. По време на подаване на сигнала от рефера състезатели 
от отбор А все още се намират в половината на отбор В.Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Корекция на позициите на отбор А и повторение на началното хвърляне след сигнал 
d) Корекция на позицията на В6 и повторение на началното хвърляне след сигнал  
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Правило 11 
 

11.1) А3 Изпълнява странично хвърляне, като е заел позиция на 2 метра извън 
страничната линия. Правилното решение? 
a) Не се предприема нищо, правилата позволяват 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Повторение на страничното хвърляне без сигнал 
d) Повторение на страничното хвърляне след сигнал 
 
11.2) В4 е заел позиция с единия си крак на линията за странично хвърляне, а другия 
вътре в игралното поле. Изпълнявайки страничното хвърляне директно към вратата, той 
отбелязва гол. Правилното решение? 
a) Гол за отбор В 
b) Повторение на страничното хвърляне за отбор В след сигнал 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) Вратарско хвърляне за отбор А 
 
11.3) А6 изпълнява странично хвърляне, като е заел позиция с единия си крак вътре в 
игралното поле, а с другия на 1 метър извън страничната линия. Той изпълнява 
страничното хвърляне и вкарва топката във вратата на отбор В. Правилното решение? 
a) Повторение на страничното хвърляне за отбор А след сигнал 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Гол за отбор А 
d) Вратарско хвърляне за отбор В 
 
11.4) А11 отправя изстрел към вратата. Топката рикошира в гредата и удря оборудване 
окачено над вратарското поле на отбор В. Оттам топката попада в ръцете на вратар В1. 
Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор В 
b) Странично хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор В след сигнал 
d) Странично хвърляне за отбор В след сигнал 
e) Тaйм-аутът (ТА) е задължителен 
 
11.5) Кога на състезателите от защитаващия се отбор е разрешено да бъдат на 
дистанция по-малка от 3 метра от топката, при изпълнение на хвърляне? 
a) След като реферите подадат сигнал за изпълнение на хвърлянето 
b) Когато топката напусне ръката на изпълняващия 
c) В случаите на св. хвърляне или на странично хвърляне, когато защитниците са заели 
позиции до линията на собственото си вратарско поле 
 
11.6) А5 не успява да овладее пас от съотборник. Бягайки след топката, той я застига, 
задържайки я в рамките на игралното поле, но самият той след това свое действие, не 
може да задържи инерцията на тялото си и пресича страничната линия. Правилното 
решение? 
a) Играта продължава 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Странично хвърляне за отбор В 
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Правило 12 
 

12.1) Докато изпълнява вратарско хвърляне, вратар А1 докосва с единия си крак 
ограничителната линия на вратарското поле. Правилното решение? 
a) Повторение на вратарското хвърляне след сигнал 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Играта продължава 
 
12.2) След сигнал за изпълнение на 7-метрово хвърляне, вратар А12 докосва с единия си 
крак на четириметровата ограничителна линия, а топката преминава над напречната 
греда. Правилното решение? 
a) Повторение на 7-метровото хвърляне след сигнал 
b) След като няма отбелязан гол, играта продължава с вратарско хвърляне 
c) Позицията на вратаря е правилна 
 
12.3) Вратар А1 блокира удар към вратата си и се хвърля след топката, която се движи 
към игралното поле. В7 е непокрит и в готовност да вземе топката. В последния момент 
А1 удря топката с ръка, като тя излиза през линията на вратата. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Странично хвърляне за отбор В 
c) Вратарско хвърляне за отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор А 
 
12.4) При изпълнението на вратарско хвърляне вратар А12 изпуска топката. Топката се 
удря в крака му, след което, преминавайки през вратарското поле, влиза в игралното 
поле. А12 настига топката, взима я и се връща във вратарското си поле, за да повтори 
изпълнението на вратарското хвърляне. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Тайм-аут (ТА) 
d) Корекция, вратарско хвърляне след сигнал 
 
12.5) Кога се счита, че вратарското хвърляне е изпълнено, така че с топката да може да 
играе друг състезател? 
a) Когато топката е във въздуха над вратарското поле 
b) Когато топката напусне ръката на вратаря, пресече линията на вратарското поле и 
навлезе в игралното поле 
c) Когато топката напусне ръката на вратаря 
d) Когато съотборник на вратаря докосне топката 
 
12.6) Вратар А изпълнява вратарско хвърляне. В10, който е застанал извън линията на 
вратарското поле, се опитва с разрешени действия да достигне до топката. В10 успява в 
опита си да стигне до топката и отбелязва гол. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Гол за отбор В 
c) Вратарско хвърляне за отбор А 
d) Прогресивно наказание за В10 
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12.7) Вратар А12 спасява удар към вратата си, като отскочилата топка пресича линията 
на вратата встрани от нея. Кой жест трябва да покажат реферите, ако е необходимо? 
a) Жест №8 (вратарско хвърляне) 
b) Жест №9 (св. хвърляне посока) 
c) Първо жест №9 (св. хвърляне посока), след което жест №8 (вратарско хвърляне) 
d) Първо жест №8 (вратарско хвърляне), след което жест №9 (св. хвърляне посока) 
 
12.8) Вратар А1 изгубва контрол над топката, докато изпълнява вратарско хвърляне. 
Тупкайки, топката се насочва към игралното поле, където В6 я очаква. А2 отскача над 
вратарското поле удря топката, която е във въздуха, след което тя излиза през 
страничната линия. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А след сигнал 
b) Странично хвърляне за отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) 7-метрово хвърляне за отбор В 
 
12.9) Кои твърдения по отношение вратарско хвърляне са правилни? 
a) Вратарското хвърляне се счита за изпълнено, когато топката напусне ръката на 
вратаря 
b) Противниковите състезатели трябва да спазват дистанция от 3 метра 
c) Вратарското хвърляне се счита за изпълнено, когато топката напусне ръката на 
вратаря и пресече линията на вратарското поле 
d) На противниковите състезатели е разрешено да стоят непосредствено до линията на 
вратарското поле в игралното поле 
 
12.10) Вратарско хвърляне за отбор В. Вратар В1 бърза, защото неговият отбор изостава 
в резултата. Докато изпълнява вратарското хвърляне, топката се изплъзва от ръката му и 
попада в В6, който е все още във вратарското поле. В6 връща топката на В1, подритвайки 
я с крак. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор В след сигнал 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) 7-метрово хвърляне за А отбор 
 
12.11) Кои твърдения по отношение вратарско хвърляне са правилни? 
a) Състезателите от противниковия отбор трябва да останат извън линията за св. 
хвърляне, докато топката не се вкара в игра 
b) Състезателите от противниковия отбор трябва да останат извън линията на 
вратарското поле на разстояние 3 метра от позицията, от която вратарят изпълнява 
вратарското хвърляне 
c) Състезателите от противниковия отбор имат право да играят с топката, преди да е 
пресякла линията на вратарското поле 
d) Вратарят не може да си отбележи автогол, докато изпълнява вратарско хвърляне 
e) Вратарят не може да отбележи гол на противниковия отбор директно от вратарско 
хвърляне 
f ) На вратаря не е позволено да докосва линията на вратарското поле, докато изпълнява 
вратарско хвърляне 
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Правило 13 
 

13.1) Св. хвърляне за отбор А. Преди А5 да вземе топката за да изпълни, В6 взема 
топката, слага я под мишницата си и се затичва към собствената си врата. След няколко 
крачки той търкулва топката към А5. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за В6 
b) Св. хвърляне за отбор А след сигнал 
c) Предупреждение за В6 
d) Играта продължава 
e) Тайм-аут (ТА) 
 
13.2) В7 владее топката и се опитва да даде началото на контраатака, но е задържан от 
А17. Преди да подаде сигнал за нарушение, реферът в полето вижда, че може да се 
получи авантаж за отбор В, след като В8, въпреки нарушението срещу В7, получава 
топката и отправя изстрел към вратата на отбор А. Вратар А12 спасява и иска да 
организира контраатака за своя отбор. Двата отбора са получили по три предупреждения 
по-рано в срещата. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) 2-минутно отстраняване за А17 
c) Вратарско хвърляне за отбор А 
d) Тайм-аут (ТА) 
e) Св. хвърляне за отбор В 
 
13.3) Отбор А получава правото да изпълни св. хвърляне. В6 владее топката. Той носи 
топката със себе си на 4 метра от мястото, където св. хвърляне трябва да се изпълни. 
Правилното решение? 
a) Предупреждение за В6 
b) 2-минутно отстраняване за В6 
c) Дисквалификация за В6 (реферите показват червен картон) 
d) Св. хвърляне за отбор А от мястото на нарушението, довело до св. хвърляне 
e) Св. хвърляне за отбор А от мястото, където е била топката 
 
13.4) Отсъдено е св. хвърляне за нарушение на А4, който взема топката, пресича линията 
на вратарското поле и я оставя на пода. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за А4 
b) Предупреждение за А4 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Св. хвърляне за отбор В 
 
13.5) А5 е във владеене на топката, когато официално лице „В“ от отбор А оспорва 
решение на реферите. Реферите подават сигнал за тайм-аут (ТА) и предупреждават 
официално лице „В“ от отбор А (показват жълт картон). Как трябва да бъде подновена 
играта? 
a) Св. хвърляне за отбор В след сигнал от зоната за смяна на отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор А след сигнал от зоната за смяна на отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор А след сигнал от мястото, където се е намирала топката по 
време на прекъсване на времето за игра 
d) Странично хвърляне за отбор В от зоната за смяна на отбор А 
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13.6) Срещата е прекъсната след сигнал на рефера в полето, без някой от двата отбора 
да е нарушил правилата. Не е подаван и тайм-аут (ТА) от секретарската маса. В13 е 
хвърлил топката в посока вратата на отбор А, преди да прозвучи сигнала от рефера в 
полето. След сигнала топката влиза във вратата на отбор А, като вратар А1 няма 
възможност да предотврати гола. Как трябва да продължи срещата? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Гол за отбор В 
 
13.7) А7 е в контраатака. Той стреля към вратата и удря с топката главата на вратар В12, 
така че В12 се строполява на пода. Рикоширалата топка попада в А9, който е застанал 
сам на линията на вратарското поле. А9 стреля към опразнената врата. Точно преди 
топката да пресече гол-линията, реферите със сигнал прекъсват играта. Вратар В12 има 
нужда от оказване на медицинска помощ на игралното поле. Правилното решение? 
a) Гол за отбор А 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор А след сигнал 
d) Тайм-аут (ТА) 
e) В12 трябва да напусне игралното поле и може отново да участва след три атаки на 
своя отбор 
 
13.8) В9 получава правото да изпълни св. хвърляне, но А5 все още владее топката. А5 се 
отправя към един от реферите и учтиво му подава топката. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за А5, св. хвърляне за отбор В, което се изпълнява от мястото 
където се намира топката  
b) Предупреждение за А5,св. хвърляне за отбор В, което се изпълнява от мястото където 
се намира топката  
c) 2-минутно отстраняване за А5, св. хвърляне за отбор В, което се изпълнява от мястото 
където е бил извършен фала 
d) Предупреждение за А5,св. хвърляне за отбор В, което се изпълнява от мястото където 
е бил извършен фала 
 
13.9) Неправилна смяна е извършена от А5 точно след отсъждане на 7-метрово хвърляне 
за отбор А. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) 2-минутно отстраняване за А5 
d) Предупреждение за официално лице „А“ от отбор А 
 
13.10) Кое/кои от следните твърдения за мястото на изпълнение на св. хвърляне е/са 
вярно/верни? 
a) Ако топката не е оставена веднага след отсъждането на св. хвърляне, противникът има 
правото да изпълни св. хвърляне от мястото, където се намира топката  
b) След неправилна смяна, св. хвърляне може да се изпълни от мястото, където се 
намира топката, вместо от зоната за смяна, ако това дава предимство на отбора, 
изпълняващ хвърлянето 
c) След отсъждане на пасивна игра, св. хвърляне винаги се изпълнява от мястото, където 
се е намирала топката, когато сигналът е подаден 
d) При изпълнение на св. хвърляне от средната линия, толерансът за изпълнение 
встрани от мястото на нарушението е същият, както при начално хвърляне 
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13.11) В11 владее топката по време на атака за своя отбор, опитвайки се да премине 
покрай А2. Прозвучава сигнал от трибуните, което кара А2 да спре активните си защитни 
действия. В11 остава сам на позиция за стрелба. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор В 
b) Тайм-аут (ТА), консултация с времеизмервача 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор В 
 
13.12) Отбор А е във владеене на топката пред линията за св. хвърляне на отбор В. 
Официално лице „А“ от отбор В протестира толкова силно срещу отсъждане на 
реферите, че се налага реферите да спрат времето за игра. Правилното решение? 
a) Прогресивно наказание за официално лице „А“ от отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор А от зоната за смяна на отбор В 
c) Св. хвърляне за отбор А от линията за св. хвърляне на отбор В 
 
13.13) В6 получава предупреждение. Когато подава сигнал за подновяване на играта с 
изпълнение на св. хвърляне за отбор А, реферът в полето не забелязва, че А11 е заел 
позиция в зоната между шестия и деветия метър. А11 получава топката и има явен шанс 
за гол. Реферът при вратата забелязва проблема. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Повторение на св. хвърляне след корекция и сигнал 
c) Реферът при вратата назначава св. хвърляне за отбор В 
d) Реферът при вратата предупреждава А11 
e)Тайм-аут (ТА) 
 
13.14) Отбор А е във владеене на топката. Отбор В е заел позиция в защита. А8 бяга 
близо до страничната линия. А4 подава топката към А8. Състезателят А8 се сблъсква с 
фотограф, който се разхожда между трибуните и страничната линия на игрището. А8 не 
успява да хване топката и губи контрол на тялото. Преди съдиите да са прекъснали 
играта, топката пресича страничната линия. Правилното решение? 
a) Играта се подновява със странично хвърляне за В отбор 
b) Играта се подновява със свободно хвърляне за А отбор 
c) Тайм-аут (ТА) 
d) Писмен доклад 
 
13.15) Отбор В е във владеене на топката. Съдиите отсъждат свободно хвърляне за В2. 
Преди В2 да изпълни свободното хвърляне, А8 е повален от В11. Кое е правилното 
решение? 
a) Св. хвърляне за В отбор след сигнал 
b) Св. хвърляне за А отбор след сигнал 
c) Тайм-аут (ТА) 
d) Прогресивно назакание за В11 
е) Дисквалификация за В11 (съдиите показват червен картон) 
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Правило 14 
 

14.1) Резултатът е 20:20. В7 пресича подаване на противника и започва контраатака, без 
някой от отбор А да е в състояние да му попречи. В този момент зрител навлиза на 
игралното поле и събаря В7, това действие води до навлизане на още зрители на 
игралното поле. Официално лице „А“ от отбор В удря зрителя, спрял В7. Правилното 
решение? 
a) Прекратяване на срещата 
b) Тайм-аут (ТА), 7-метрово хвърляне за отбор В, дисквалификация на официално лице 
„А“ от отбор В, намаляване на отбор В с 1 състезател за 2 минути, писмен доклад 
(реферите показват червен и син картон) 
c) Тайм-аут (ТА), 7-метрово хвърляне за отбор В, дисквалификация на официално лице 
„А“ от отбор В, намаляване на отбор В с 1 състезател за 2 минути (реферите показват 
червен картон) 
d) Тайм-аут (ТА), 7-метрово хвърляне за отбор В, 2-минутно отстраняване на официално 
лице „А“ от отбор В, намаляване на отбор В с 1 състезател за 2 минути 
 
14.2) Странично хвърляне за отбор В. В7 е заел правилна позиция за изпълнение на 
страничното хвърляне и вижда, че вратар А12 е заел позиция далеч пред собствената си 
врата. В7 изпълнява хвърлянето директно към празната врата. Полеви състезател А3 
навлиза в собственото си вратарско поле и спира топката. Правилното решение? 
a) Гол 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Прогресивно наказание за А3 
 
14.3) Изпълнявайки 7-метрово хвърляне А4 удря гредата. Топката рикошира и се връща 
обратно към А4, без да бъде докосната нито от съотборник, нито от противников 
състезател. А4 овладява топката и я вкарва във вратата. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Вратарско хвърляне за отбор В 
c) Гол за отбор А 
 
14.4) А3 владее топката и е непосредствено до В4 на линията за св. хвърляне на отбор В. 
След като прави три крачки, А3 иска да отправи удар към вратата на отбор В, но е 
блъснат от В4. Непосредствено след това А3 прави четвърта крачка и отбелязва красив 
гол. Никой от съотборниците на В4 не е бил в състояние да му попречи. Правилното 
решение? 
a) Авантаж и гол за отбор А 
b) Прогресивно наказание за В4 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) 7-метрово хвърляне за отбор А 
 
14.5) А9 изпълнява 7-метрово хвърляне и топката влиза във вратата, но преди топката да 
е напуснала ръката на А9 А4 пресича линията за св. хвърляне. Правилното решение? 
a) Гол за отбор А 
b) Повторение на 7-метровото хвърляне 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) Повторение на 7-метровото хвърляне и предупреждение за А4 
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14.6) В2 се приготвя да изпълни 7-метрово хвърляне след сигнал на рефера. В този 
момент А5 пресича линията за св. хвърляне. Въпреки това действие на А5, В2 отбелязва 
гол. Правилното решение? 
a) Гол и дисквалификация за А5 (реферите показват червен картон)  
b) Гол и 2-минутно отстраняване за А5 
c) Гол за отбор В 
d) Повторение на 7-метровото хвърляне и дисквалификация за А5 
 
14.7) А6 е заел правилна позиция и е готов да изпълни 7-метрово хвърляне, когато 
официално лице „А“ от отбор В, извиква вратар В12 да бъде сменен. В12 е готов да 
изпълни указанията на треньора си. Правилното решение? 
a) Не се предприема нищо 
b) Предупреждение за официално лице „А“ от отбор В 
c) Предупреждение за официално лице „А“ от отбор В и В12 
d) Предупреждение за В12 
 
14.8) А4 отправя изстрел към вратата на отбор В. Топката се удря в гредата и отскача в 
посока игралното поле. А6 е заел позиция сам на линията на вратарското поле, с 
готовност да улови топката. В4 навлиза в собственото си вратарско поле и избива 
топката зад линията на вратата. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор А 
b) Странично хвърляне за отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) Вратарско хвърляне за отбор В 
 
14.9) Докато А3 изпълнява 7-метрово хвърляне, А5 пресича линията за св. хвърляне на 
отбор В след сигнала от рефера, но преди топката да е напуснала ръката на А3. 
Правилното решение? 
a) Повторение на 7-метровото хвърляне 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Вратарско хвърляне за отбор В 
d) Прогресивно наказание за А5 
 
14.10) А9 е застанал необезпокояван от никого пред вратарското поле на противника, 
готов да получи топката.  Това е забелязано от А10, който му подава пас с отразяване 
през вратарското поле. В3 навлиза с двата крака в собственото си вратарско поле, за да 
спре паса. Това е втори път в срещата, когато В3 прави това. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) Прогресивно наказание за В3 
 
14.11) Пивот В10 е пазен правилно от А2. В4 подава пас с отразяване на В10 на празно 
пространство, където В10 може да овладее топката. Преди В10 да успее да овладее 
паса, той е задържан отзад за фланелката от А2. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор В 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В независимо от позициите на противниковите 
състезатели 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В, ако никой друг състезател от отбор А не е имал 
възможност с позволени средства да предотврати стрелба към вратата на В10 
d) Прогресивно наказание за А2 
e) Задължителна дисквалификация за А2 (реферите показват червен картон) 



НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ                                                                                                         72 
 

 
 

14.12) Владеещ топката, А3 бяга на контраатака в посока вратата на отбор В. Докато 
отскача за да стреля, прозвучава сигнал от публиката, което кара А3 да прекрати опита 
си за стрелба, спирайки с топката във вратарското поле на отбор В. Правилното 
решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В след сигнал 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор A  
d) Вратарско хвърляне за отбор В след сигнал 
e) Отбелязване в протокола 
 
14.13) При резултат 26:26 отбор А е в контраатака. А5 е сам пред вратарското поле на 
отбор В и е готов за стрелба към вратата. В този момент прозвучава сигнал от 
времеизмервача за край на срещата. Реферите установяват, че остават още 20 секунди 
до края на срещата. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А от секретарската маса 
b) 7-метрово хвърляне за отбор А 
c) Отбелязване в протокола 
d) Св. хвърляне за отбор А от мястото, където топката се е намирала по време на 
прекъсването на времето за игра от времеизмервача 
 
14.14) Кое от следните твърдения е вярно/са верни, по отношение изпълнението на 7-
метрово хвърляне? 
a) Състезателят, изпълняващ хвърлянето, има право да застане до 1 метър зад 7 
метровата линия 
b) Реферите трябва да спрат времето (тайм-аут (ТА)), ако защитаващият се отбор 
извършва смяна на вратарите 
c) Вратарят трябва да получи персонално наказание, ако постоянно пресича 4-метровата 
ограничителна линия 
d) Състезателите от защитаващият се отбор трябва винаги да бъдат на 3 метра от 
изпълняващия 
 
14.15) А5 владее топката и отскача от дясното крило над вратарското поле на отбор В и 
се сблъсква с В11, който е заел позиция с вдигнати ръце 50 см вътре във вратарското 
поле. В11 прави това за трети път в срещата. Правилното решение? 
a) 7-метрово хвърляне за отбор А 
b) Неправилна атака на А5 
c) 2-минутно отстраняване за В11 
d) Предупреждение за В11 
 
14.16) А6 е в контраатака и има явен шанс за гол, когато осветлението в залата угасва. 
Кое от следните твърдения е вярно/са верни? 
a) Реферите изчакват резултата от явната голова възможност 
b) Реферите прекъсват веднага срещата, тайм-аут (ТА) 
c) След като осветлението в залата бъде възстановено, играта се подновява със св. 
хвърляне за отбор А 
d) След като осветлението в залата бъде възстановено, играта се подновява със 7-
метрово хвърляне за отбор А 
e) Отбелязване в протокола 
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14.17) Докато А3 изпълнява 7-метрово хвърляне, А5 пресича линията за св. хвърляне, 
след сигнала от реферите, но преди топката да е напуснала ръката на изпълняващия. 
Вратар В1 спасява 7-метровото хвърляне. Правилното решение? 
a) Повторение на 7-метровото хвърляне 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Вратарско хвърляне за отбор В 
 
14.18) А2 е заел правилна позиция за изпълнение на 7-метрово хвърляне. След като 
реферът в полето подава сигнал за изпълнение, А2 пуска топката на игралното поле. В3 
веднага овладява топката и подава на В2, който контраатакува и отбелязва гол. 
Правилното решение? 
a) Гол за отбор В 
b) Повторение на 7-метровото хвърляне 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) Тайм-аут (ТА) 
 
14.19) А6 владее топката на линията за св. хвърляне на отбор В, когато безсмислено е 
фаулиран и съборен от В5. Междувременно В8 е заел позиция на линията на вратарското 
си поле, между вратата и А6. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Дисквалификация за В6 без писмен доклад (реферите показват червен картон)  
c) 2-минутно отстраняване за В6 
d) 7-метрово хвърляне за отбор А 
 
14.20) Отбор А е в нападание и играе без вратар /7 полеви състезателя/. В8 пресича 
подаване. В8 дриблира топката и преди да може да заеме позиция за изстрел към 
вратата е атакуван от А3, който успява да го задържи за кратко. В същото време вратар 
В12 влиза във вратарското поле след правилна смяна с А7. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В  
c) Тайм-аут (ТА) 
d) 2-минутно отстраняване за А3 
 
14.21) Отбор А е в нападание и играе без вратар /7 полеви състезателя/. В5 пресича 
подаване. В5 веднага пробва да отправи директен удар към празната врата на 
противника. В този момент, той е избутан отзад от А6, така че той частично губи контрол 
на тялото и пропуска вратата. Какво е правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) 7-метрово хвърляне за отбор В  
c) Тайм-аут (ТА) 
d) 2-минутно отстраняване за А6 
е) Дисквалификация за А6 (съдиите показват червен картон) 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ                                                                                                         74 
 

 
 

14.22) Отбор А е в нападание и играе без вратар /7 полеви състезателя/. A11 изпуска 
подаване и топката пресича страничната линия, което води до странично хвърляне за 
отбор В. В9 взима топката и изпълнява страничното хвърляне като директен удар към 
празната врата на противника. Изстрелът е блокиран от А4, който е застанал прекалено 
близо до мястото за изпълнение на хвърлянето. Какво е правилното решение? 
a) Корекция на позицията на А4 
b) Прогресивно наказание за А4  
c) Повторение на изпълнението на страничното хвърляне за В отбор след сигнал 
d) Свободно хвърляне за отбор В 
е) 7-метрово хвърляне за отбор В 
 
14.23) Отбор А е в нападание и играе без вратар /7 полеви състезателя/.  Съдиите 
отсъждат фаул в нападение срещу А7. В8 взима топката и е готов да изпълни свободно 
хвърляне като опит за стрелба към празната врата на противника. Преди топката да 
напусне ръката на В8, той е бутнал отзад от А7. Точно след това, вратар А16 влиза във 
вратарското поле след правилна смяна с А2. Какво е правилното решение? 
a) Прогресивно наказание за А7 
b) 2-минутно наказание за А7  
c) Дисквалификация за А7 (съдиите показват червен картон) 
d) Тайм-аут (ТА) 
е) Повторение на свободното хвърляне за В отбор след сигнал 
f) 7-метрово хвърляне за отбор В 
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Правило 15 
 

15.1) Изпълнявайки вратарско хвърляне, вратар А13 замахва със топката в ръка по 
начин, по който тя пресича гол линията между двете врати. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Вратарско хвърляне за отбор А след сигнал от реферите 
c) Гол за отбор В 
d) Свободно хвърляне за отбор В 
 
15.2) 20 секунди преди края на срещата отбор А води в резултата с 20:19. Вратар А12 е 
във владеене на топката в собственото си вратарско поле. Вместо да вкара топката в 
игра той дриблира с нея напред-назад във вратарското си поле. Правилното решение? 
a) Тайм-аут (ТА) 
b) Свободно хвърляне срещу отбор А 
c) Сигнал от реферите за изпълнение на вратарско хвърляне 
d) 2-минутно отстраняване на А12 
e) Показване на предупредителен сигнал за пасивна игра 
 
15.3) Реферите са отсъдили св. хвърляне за отбор В на линията за св. хвърляне на отбор 
А. След като всички състезатели са заели правилни позиции, реферите подават сигнал. 
Преди топката да напусне ръката на изпълняващия, двама от неговите съотборници 
пресичат линията за св. хвърляне на отбор А. Правилното решение? 
a) Повторение на св. хвърляне за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Със сигнал 
d) Без сигнал 
 
15.4) Вратар А12 е заел позиция във вратарското поле с топка в ръка, готов за 
изпълнение на вратарско хвърляне. В6 избива топката встрани от А12 с отворена ръка. 
Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Вратарско хвърляне след сигнал 
d) Прогресивно наказание за В 
 
15.5) Назначено е странично хвърляне за отбор А. А8 изпълнява страничното хвърляне 
като директна стрелба към вратата. Топката се удря в гредата и се връща към А8, който я 
улавя и вкарва гол.Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор В 
b) Гол за отбор А 
c) Повтаряне на страничното хвърляне след сигнал 
d) Св. хвърляне за отбор В 
 
15.6) Вратар В12 току що е спасил удар към вратата си. В желанието си да даде начало 
на контраатака за своя отбор той изпуска топката така, че тя пресича гол-линията на 
собствената му врата. Правилното решение? 
a) Гол за отбор А 
b) Повторение на вратарското хвърляне след сигнал 
c) Странично хвърляне за отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор А 
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15.7) А6 изпълнява странично хвърляне в посока собствената си врата. Вратар А1 
забелязва твърде късно топката и тя пресича гол-линията на вратата му. Правилното 
решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Гол за отбор В 
c) Вратарско хвърляне за отбор А 
d) Повторение на страничното хвърляне за отбор А след сигнал 
 
15.8) Странично хвърляне за отбор А. А7 изпълнява страничното хвърляне, като топката 
удря рефера в полето. А7 взема топката и я хвърля във вратата на отбор В. Правилното 
решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор В 
b) Гол за отбор А 
c) Св. хвърляне за отбор В 
d) Повторение на страничното хвърляне след сигнал 
e) Св. хвърляне за отбор А 
 
15.9) Св. хвърляне за отбор А. Когато всички са заели правилни позиции, А10 оставя 
топката, за да даде инструкции на свой съотборник. В7 реагира на ситуацията, като взема 
топката и започва контраатака.Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Повторение на св. хвърляне за отбор А след сигнал 
c) Св. хвърляне за отбор А, предупреждение за В7 
d) Св. хвърляне за отбор А, 2-минутно отстраняване за В7 
 
15.10) В9 иска да изпълни св. хвърляне, но А11 е само на 2 метра от топката и се опитва 
да забави хвърлянето. Правилното решение? 
a) Прогресивно наказание за А11, св. хвърляне за отбор В след сигнал 
b) Св. хвърляне за отбор А след сигнал 
c) 2-минутно отстраняване за А11 
d) Коригиране на позицията на А11, св. хвърляне за отбор В след сигнал 
 
15.11) Св. хвърляне за отбор В, на линията за св. хвърляне на отбор А. Реферите 
забелязват, че В8 е заел позиция между линията на вратарското поле и линията за св. 
хвърляне на отбор А. В8 получава топката и бележи гол. Правилното решение? 
a) Повторение на св. хвърляне за отбор В след сигнал 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Гол за отбор В 
d) Предупреждение за В8 
 
15.12) Вратар В12 изпълнява вратарско хвърляне в посока вратата на отбор А. Нито един 
състезател от двата отбора не успява да играе с топката, която влиза във вратата на 
отбор А. Правилното решение? 
a) Вратарско хвърляне за отбор А 
b) Странично хвърляне за отбор А 
c) Гол за отбор В 
d) Предупреждение за В12 за неспортсменско поведение 
 
 



НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ                                                                                                         77 
 

 
 

15.13) А5 вече е получил предупреждение и две 2-минутни отстранявания. Когато отбор В 
изпълнява св. хвърляне, той се намесва, пречейки, като не спазва три метровата 
дистанция от изпълняващия. Той прави това за първи път в срещата. Правилното 
решение? 
a) Предупреждение за А5 
b) Няма наказание 
c) Трето 2-минутно отстраняване и дисквалификация (реферите показват червен картон) 
 
15.14) Малко преди края на срещата резултатът е 24:23 за отбор А. Отсъдено е св. 
хвърляне за отбор А, на около 1 метър извън линията за св. хвърляне на отбор В. Всички 
състезатели са заели правилни позиции и реферът подава сигнал за изпълнение на св. 
хвърляне. А10, който изпълнява св. хвърляне, прави крачка преди топката да е напуснала 
ръката му. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А 
b) Тайм-аут (ТА) 
c) 2-минутно отстраняване за А10 
d) Св. хвърляне за отбор В 
 
15.15) А14 иска да изпълни св. хвърляне без сигнал на линията за св. хвърляне на отбор 
В. Той и неговите съотборници са заели правилни позиции. Преди топката да е напуснала 
ръката на А14, А13 и А15 пресичат линията за св. хвърляне на отбор В. Правилното 
решение? 
a) Корекция 
b) Св. хвърляне за отбор А след сигнал 
c) Играта продължава 
d) Св. хвърляне за отбор В 
 
15.16) Вратар В1 изпълнява вратарско хвърляне. Топката се удря в един от реферите и 
се връща обратно в В1, който междувременно е напуснал вратарското си поле и я 
овладява. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Повторение на вратарското хвърляне след сигнал 
c) Св. хвърляне за отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор В след сигнал 
 
15.17) В11 изпълнява св. хвърляне. Изпълнявайки го, ръката му с топката преминават 
изцяло извън страничната линия. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Св. хвърляне за отбор А 
c) Странично хвърляне за отбор А 
d) Св. хвърляне за отбор А, устно предупреждение за В11 
 
15.18) Вратар А1 спира топката точно пред гол-линията на вратата си. Опитвайки се да я 
подаде на А4, вратар А1 изпуска топката, която влиза във вратата му. Правилното 
решение? 
a) Гол за отбор В 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) 7-метрово хвърляне за отбор В 
d) Повторение на вратарското хвърляне за отбор А след сигнал 
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15.19) Отбор А изпълнява начално хвърляне. Реферът в полето подава сигнал за 
изпълнение. А13 взема топката от ръцете на А9, който е заел позиция за изпълнение на 
началното хвърляне, защото вижда, че А7 и А3 са пресекли средната линия, тичайки в 
посока вратата на противника. А13 подава на А7, който отбелязва гол. Правилното 
решение? 
a) Гол за отбор А 
b) Корекция и повторение на началното хвърляне за отбор А 
c) Св.хвърляне за отбор В 
d) Устно предупреждение за А13 
e) Устно предупреждение за А7 и А13 
 
15.20) Резултатът е 30:30 само 4 (четири) секунди преди края на срещата. Отбор А 
отбелязва гол и повежда с 31:30. Отбор В иска да изпълни бързо началното хвърляне. 
В10 застава с един крак зад средната линия, а с другия пред нея. Без сигнал той 
изпълнява хвърлянето и топката влиза във вратата на отбор А. Прозвучава 
автоматичният сигнал за край на срещата. Правилното решение? 
a) Гол за отбор В 
b) Повторение на началното хвърляне за отбор В 
c) Изчаква се резултатът от хвърлянето 
d) Тайм-аут (ТА) 
e) Срещата приключва, няма гол 
 
15.21) Св. хвърляне за отбор А на линията за св. хвърляне на отбор В. А7 изпълнява св. 
хвърляне, като той и неговите съотборници, са заели правилна позиция, извън линията за 
св. хвърляне на отбор В. Св. хвърляне е изпълнено бързо, без сигнал от реферите, но 
преди топката да напусне ръката на А7, двама от съотборниците му, А9 и А18 пресичат 
линията за св. хвърляне на отбор В. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор В 
b) Корекция 
c) Св. хвърляне за отбор А, след сигнал 
d) Св. хвърляне за отбор В, предупреждение за А9 и А18 
 
15.22) При кои от изброените хвърляния не е възможно да се отбележи автогол? 
a) Вратарско хвърляне 
b) Св. хвърляне 
c) Странично хвърляне 
d) Начално хвърляне 
 
15.23) В4 заема правилна позиция за изпълнение на странично хвърляне. Не можейки да 
намери съотборник, на когото да подаде, той дриблира с топката веднъж вътре в 
игралното поле. Правилното решение? 
a) Св. хвърляне за отбор А без сигнал 
b) Странично хвърляне за отбор А след сигнал 
c) Повторение на страничното хвърляне за отбор В след сигнал 
d) Св. хвърляне за отбор В след сигнал 
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15.24) Отбор А получава правото да изпълни св. хвърляне. А9 изпълнява хвърлянето 
бързо, с подскок, без сигнал от реферите. Топката попада в А4, който е напълно сам пред 
вратата на отбор В. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Св. хвърляне за отбор В 
c) Повторение на св. хвърляне за отбор А след сигнал 
 
15.25) Отбор А получава правото да изпълни св. хвърляне. А5 изпълнява хвърлянето 
бързо, тичайки, без сигнал от реферите. А5 подава пас към А4, но В3 пресича паса и се 
озовава напълно сам пред вратата на отбор А. Правилното решение? 
a) Играта продължава 
b) Повторение на св. хвърляне след сигнал 
c) Повторение на св. хвърляне и прогресивно наказание за В3 
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Правило 16 
 

16.1) Официално лице „В” от отбор А получава 2-минутно отстраняване за протест. Преди 
подновяване на играта той отново протестира и бива дисквалифициран. Правилното 
решение? 
a) Отбор А се редуцира с 2 състезатели на игрището за 2 минути 
b) Отбор А се редуцира с 1 състезател на игрището за 4 минути 
c) Отбор А се редуцира с 1 състезател на игрището за 2 минути 
 
16.2) А8 получава 2-минутно отстраняване за блъскане на противников състезател. Той 
приближава рефера обиждайки го със следните думи: „Ти си глупак, ти си идиот, никога 
няма да се научиш!”. Преди да напусне игралното поле, той се изплюва в лицето на 
рефера. Правилното решение? 
a) Дисквалификация за А8, отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути (реферите 
показват червен картон) 
b) Дисквалификация за А8, отбор А се редуцира с 2 състезатели за 2 минути (реферите 
показват червен картон) 
c) Дисквалификация за А8, отбор А се редуцира с 1 състезател за 4 минути, писмен 
доклад (реферите показват червен и син картон) 
d) Дисквалификация за А8, отбор А се редуцира с 2 състезатели за 2 минути, писмен 
доклад (реферите показват червен и син картон) 
 
16.3) Колко предупреждения могат максимално да бъдат дадени на официалните лица от 
един отбор по време на среща? 
a) Николко 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
 
16.4) Кога започва да тече времето на отстранен състезател? 
a) Когато реферите покажат отстраняването (жест №14) на отстранения състезател 
b) Когато отстраненият състезател пресече страничната линия 
c) Когато реферът подаде сигнал със свирката за подновяване на играта  
d) Когато времеизмервачът стартира хронометъра/ел. табло 
 
16.5) На кого трябва да бъде показано отстраняването на състезател? 
a) На отстраненият състезател и на секретаря/времеизмервача 
b) На отговорника на отбора и на времеизмервача 
c) На секретаря/времеизмервача 
d) На отстраненият състезател, на отговорника на отбора и на секретаря 
 
16.6) В5 е получил две 2-минутни отстранявания по-рано по време на срещата. Първото - 
наказан прогресивно за фал, а второто - за неоставяне на топката и хвърлянето и 
встрани, след отсъдено св. хвърляне за противниковия отбор. В5 извършва втората в 
мача неправилна смяна за своя отбор и преди играта да бъде подновена, той извършва 
изключително груба неспортсменска проява. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване за В5 
b) Дисквалификация за В5, писмен доклад (реферите показват червен и син картон), 
отбор В се намалява с 1 състезател за 4 минути 
c) Дисквалификация за В5, писмен доклад (реферите показват червен и син картон), 
отбор В се намалява с 2 състезатели за 2 минути 
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16.7) А5 получава 2-минутно отстраняване за извършен фал. Напускайки игралното поле 
той обижда реферите, за което е дисквалифициран. Дисквалификацията така разстройва 
А5, че той удря един от реферите. Правилното решение? 
a) Писмен доклад (реферите показват син картон) 
b) Отбор А се намалява с 1 състезател за 2 минути 
c) Отбор А се намалява с 2 състезатели за 2 минути 
d) Отбор А се намалява с 1 състезател за 4 минути 
 
16.8) А7 току що е получил 2-минутно отстраняване за неспортсменска игра. Преди 
играта да бъде подновена, той казва на рефера: „Трябва да си сляп, идиот такъв!”. 
Правилното решение? 
a) Допълнително 2-минутно отстраняване за А7 
b) Дисквалификация за А7 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
c) Отбор А се намалява с 2 състезатели за 2 минути 
d) Отбор А се намалява с 1 състезател за 4 минути 
e) Дисквалификация за А7, писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
 
16.9) А3 е получил 2-минутно отстраняване. След като напуска игралното поле, но преди 
играта да бъде подновена, А3 извършва груба неспортсменска проява в зоната за смяна 
срещу официално лице „В” от отбор В. Официално лице „В” от отбор В току що е бил 
навлязъл в игралното поле, без да е получил разрешение за това, като до този момент 
официални лица от В отбор, не са били санкционирани. Правилното решение? 
a) Дисквалификация за А3 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
b) Предупреждение за официално лице „В” от В отбор 
c) Отбор А се намалява с 2 състезатели за 2 минути 
d) Отбор А се намалява с 1 състезател за 4 минути 
 
16.10) Когато състезател е дисквалифициран, отборът му се редуцира с 1 състезател за 2 
минути, освен когато дисквалификацията е показана за: 
a) Грубо неспортсменско поведение по време на почивката 
b) Нарушение извън игрището 
c) Нарушение преди началото на срещата 
d) Обида на реферите 
 
16.11) По време на почивката А7 напада по изключително груб начин вратар В12, докато 
все още са на игралното поле. Правилното решение? 
a) Дисквалификация за А7, писмен доклад (реферите показват червен и син картон), 
отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 мин. в началото на второто полувреме 
b) Предупреждение за А7 
c) Обръщане на внимание на А7, защото действието е извършено по време на почивката 
 
16.12) По време на почивката на път за съблекалнята реферите са обидени от В7. 
Правилното решение? 
a) Дисквалификация на В7 без писмен доклад (реферите показват червен картон) 
b) 2-минутно отстраняване за В7 
c) Отбор В се намалява с 1 състезател за 2 минути в началото на второто полувреме 
d) Дисквалификация на В7, писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
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16.13) След сигнал за край на първото полувреме В5 влиза в пререкание с А9, като и 
двамата започват да крещят един на друг. Тогава А9 с две ръце блъска в гърдите В5 
така, че В5 почти загубва контрол над тялото си. Правилното решение? 
a) 2-минутно отстраняване на А9 в началото на второто полувреме 
b) Дисквалификация на А9 без писмен доклад (реферите показват червен картон), отбор 
А се редуцира с 1 състезател за 2 минути в началото на второто полувреме 
c) Дисквалификация на А9, отбор А започва второто полувреме в пълен състав 
d) Дисквалификация на А9, писмен доклад (реферите показват червен и син картон), 
отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути в началото на второто полувреме 
 
16.14) След края на срещата А10 крещи на реферите: „Откраднахте ни мача, идиоти 
такива!“. Правилното решение? 
a) Предупреждение за А10 
b) Дисквалификация за А10, писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
c) Писмен доклад 
d) Предупреждение за А10, писмен доклад 
 
16.15) На игралното поле, по време на почивката, А9 атакува по изключително груб начин 
официално лице „В“ от отбор В, който от своя страна нанася обида на А9. Правилното 
решение? 
a) Дисквалификация за А9, писмен доклад (реферите показват червен и син картон), 
отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути в началото на второто полувреме 
b) Дисквалификация за официално лице „В“ от отбор В, писмен доклад (реферите 
показват червен и син картон), отбор В се редуцира с 1 състезател за 2 минути в 
началото на второто полувреме 
c) Дисквалификация за А9 (реферите показват червен картон), отбор А започва второто 
полувреме в пълен състав 
d) Дисквалификация за официално лице „В“ от отбор В (реферите показват червен 
картон),отбор В започва второто полувреме в пълен състав 
 
16.16) А7 е дисквалифициран след трето 2-минутно отстраняване. Той оспорва 
отстраняването си и не напуска игралното поле. Правилното решение? 
a) Не се предприема нищо 
b) Отбор А се намалява с 1 състезател за 4 минути 
c) Отбор А се намалява с 2 състезатели за 2 минути 
 
16.17) А11 е получил предупреждение през първото полувреме и по време на почивката 
извършва неспортсменска проява. Отбор А е приключил в пълен състав първото 
полувреме. Правилното решение? 
a) Предупреждение за А11 
b) 2-минутно отстраняване за А11 
c) Дисквалификация за А11 
d) Отбор А ще се редуцира с 1 състезател за 2 минути в началото на второто полувреме 
e) Отбор А ще започне второто полувреме в пълен състав 
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16.18) А4 е получил контузия. Реферите подават сигнал за тайм-аут (ТА) и показват жест, 
разрешаващ на две лица от отбор А да окажат помощ на контузения състезател. 
Официални лица „А“ и „В“ от отбор А, както и официално лице „А“ от отбор В влизат на 
игралното поле. Официално лице „А“ от отбор В вече има получено предупреждение по-
рано в мача. Правилното решение? 
a) Без намеса 
b) Отбор В продължава в пълен състав при подновяване на играта 
c) 2-минутно отстраняване на официално лице „А“ от В отбор 
d) Дисквалификация за официално лице „А“ от В отбор (реферите показват червен 
картон) 
e) Отбор В се редуцира с 1 състезател за 2 минути при подновяване на играта 
f) След получаване на медицинска помощ на игралното поле А4 трябва да го напусне и 
може отново да вземе участие в играта след три атаки на своя отбор 
 
16.19) В9 е дисквалифициран за груб фал срещу А9. Преди играта да бъде подновена, В9 
удря официално лице „А“ от отбор А в лицето. Правилното решение? 
a) Дисквалификация за В9 без писмен доклад (реферите показват червен картон), отбор 
В се редуцира с 2 състезатели за 2 минути 
b) Дисквалификация за В9 без писмен доклад (реферите показват червен картон), отбор 
В се редуцира с 1 състезател за 4 минути 
c) Не са възможни допълнителни наказания 
d) Дисквалификация за В9, писмен доклад (реферите показват червен и син картон), 
отбор В се редуцира с 2 състезатели за 2 минути 
e) Дисквалификация за В9, писмен доклад (реферите показват червен и син картон), 
отбор В се редуцира с 1 състезател за 4 минути 
 
16.20) След сигнал за тайм-аут (ТА), В8 получава първото си 2-минутно отстраняване. 
Напускайки игралното поле, но преди играта да бъде подновена, В8 проявява 
неспортсменско поведение спрямо реферите. Правилното решение? 
a) Допълнително 2-минутно отстраняване за В8, отбор В се редуцира с 2 състезатели за 2 
минути 
b) Допълнително 2-минутно отстраняване за В8, отбор В се редуцира с 1 състезател за 4 
минути 
c) Дисквалификация за В8 (реферите показват червен картон), отбор В се редуцира с 2 
състезатели за 2 минути 
d) Дисквалификация за В9 (реферите показват червен картон), отбор В се редуцира с 1 
състезател за 4 минути 
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16.21) В кои от посочените ситуации отбор трябва да се редуцира с 1 състезател за 4 
минути? 
a) Състезател, който току що е получил дисквалификация и напускайки игралното поле 
протестира по начин, заслужаващ 2-минутно отстраняване 
b) Състезател, който току що е получил 2-минутно отстраняване и напускайки игралното 
поле обижда реферите и е дисквалифициран 
c) Състезател, току що е получил 2-минутно отстраняване за неспортсменско поведение 
към противников състезател. Докато е все още на игралното поле, той го удря в лицето, 
за което е дисквалифициран. 
d) Състезател, току що е получил 2-минутно отстраняване за неспортсменско поведение. 
След като напуска игралното поле през страничната линия, той отново се връща на 
игралното поле и протестира срещу решението на реферите, за което получава 
допълнително 2-минутно отстраняване 
e) Състезател, току що е получил дисквалификация за наплюване на противников 
състезател. Напускайки игралното поле, той блъска един от реферите 
f) Състезател, току що е получил дисквалификация за груб фал. След напускане на 
игралното поле и след подновяване на играта от мястото си в публиката, той обижда 
реферите 
 
16.22) А5 получава 2-минутно отстраняване в 07:00 минута от срещата. Изразявайки 
несъгласие с това решение на реферите, той получава допълнително 2-минутно 
отстраняване. Точно една минута по-късно А5 влиза в игралното поле и 
времеизмервачът подава сигнал. Поради трето 2-минутно отстраняване за неправилна 
смяна А5 е дисквалифициран. Заради дисквалификацията си А5 обижда реферите. 
Правилното решение? 
a) Отбор А ще бъде редуциран с 1 състезател от 07:00 до 08:00 минута, с 2 състезатели 
от 08:00 до 10:00 минута и 1 състезател от 10:00 до 11:00 минута 
b) Отбор А ще бъде редуцира с 1 състезател от 07:00 до 08:00 минута, с 2 състезатели от 
08:00 до 11:00 минута и 1 състезател от 11:00 до 12:00 минута 
c) Отбор А ще бъде редуцира с 2 състезатели от 07:00 до 08:00 минута, с 3 състезатели 
от 08:00 до 10:00 минута и 2 състезатели от 10:00 до 11:00 минута 
d) Отбор А ще бъде редуцира с 2 състезатели от 07:00 до 08:00 минута, с 4 състезатели 
от 08:00 до 10:00 минута и 2 състезатели от 10:00 до 11:00 минута 
e) Дисквалификация за А5, писмен доклад (реферите показват червен и син картон) 
 
16.23) Официално лице „C” от отбор А получава предупреждение в първото полувреме на 
срещата за неспортменско поведение. Времето за игра е 35:50, официално лице „В” от 
отбор А, чрез силно жестикулиране, показва, че не е съгласен с решението на съдиите. 
За това свое действие, той получава 2-минутно наказание. Три минути преди края на 
срещата официално лице „А” от отбор А влиза на терена без разрешение от съдиите. 
Правилното решение? 
a) Предупреждение за официално лица „А” от отбор А 
b) 2-минутно наказание за официално лице „А” от отбор А; отбор А се редуцира с 1 
състезател за 2 минути; официално лице „А” може да остане в зоната за смяна 
c) 2-минутно наказание за официално лице „А” от отбор А; отбор А се редуцира с 1 
състезател за 2 минути; официално лице „А” трябва да напусне зоната за смяна 
d) Дисквалификация за официално лице „А” от отбор А (съдиите показват червен картон); 
отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути 
e) Дисквалификация за официално лице „А” от отбор А с писмен доклад (съдиите 
показват червен и син картон); отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути 
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Правило 17 
 

17.1) Реферите са на различно мнение относно кой от двата отбора трябва да изпълни 
странично хвърляне. Правилното решение? 
a) Решава водещият атаката рефер  
b) Решава реферът при вратата 
c) Двамата рефери вземат съвместно решение след консултация помежду си 
d) Тайм-аут (ТА) 
e) Без тайм-аут (ТА), но страничното хвърляне се изпълнява след сигнал 
 
17.2) Автоматичният сигнал за край на времето за игра не работи. Времеизмервачът не е 
забелязал проблема и не реагира, в същото време времето за игра вече е изтекло. В този 
случай кой трябва да подаде сигнал за край на срещата?  
a) Секретарят 
b) Реферът в полето 
c) Делегатът 
d) Един от двамата рефери 
e)Времеизмервачът 
f) Или времеизмервачът, или делегатът, или един от двамата рефери 
 
17.3) В2 извършва нарушение. Решението на рефера в полето е дисквалификация за В2 
(червен картон, показан от реферите) и св. хвърляне. Решението на рефера при вратата 
е 2-минутно отстраняване за В2 и 7м. наказателно хвърляне. Какво трябва да е 
наказанието за В2 и как трябва да продължи играта? 
a) 2-минутно отстраняване за В2 
b) Дисквалификация за В2 (червен картон показан от реферите) 
c) Св. хвърляне 
d) 7м. хвърляне 
 
17.4) В случай на различно мнение относно времето за игра кой взема  решение? 
a) Времеизмервачът и секретарят 
b) Двамата рефери вземат съвместно решение 
c) Времеизмервачът 
d) Двамата рефери и времеизмервачът вземат съвместно решение 
 
17.5) Кои наказания трябва да бъдат отразени в протокола на срещата? 
a) Всички дисквалификации освен тези, показани за три 2-минутни отстранявания 
b) Всички наказания освен предупрежденията 
c) Всички отстранявания и всички дисквалификации 
d) Дисквалификации за опасни нарушения или грубо неспортсменско поведение в 
последните 30 секунди на срещата, ако действието цели осуетяване на голова 
възможност за противниковия отбор 
e) Дисквалификация поради изключително грубо неспортсменско поведение 
f) Всяко прогресивно нарушение по време на последните 30 секунди от срещата, ако 
целта на действието е да предотврати създаването на голова възможност за 
противниковия отбор 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ                                                                                                         86 
 

 
 

17.6) Кой има право да се обърне към реферите по време на една среща?  
a) Всеки един от играчите 
b) Всяко едно официално лице 
c) „Отговорникът на отбора”  
d) Капитанът на отбора 
 
17.7) Реферите са на различно мнение относно оставащото време за игра. Реферът при 
вратата, който е първоназованият рефер, счита, че трябва  да се изиграят още 50 
секунди, докато реферът в полето – 42 секунди. Правилното решение? 
a) Изиграва се по-дългото време за игра – 50 секунди 
b) Първоназованият рефер решава – 50 секунди 
c) Решава реферът в полето – 42 секунди 
d) Двамата рефери трябва да вземат съвместно решение 
 
17.8) При началото на срещата кой от реферите ще бъде рефер в полето и кой при 
вратата?  
a) Първоназованият рефер ще е рефер в полето 
b) Първоназованият рефер ще е рефер при вратата 
c) Реферите използват жребий, за да решат кой коя позиция ще заеме 
d) Реферите са свободни в избора си на позиция при начало на срещата 
 
17.9) Двамата рефери подават сигнал след сблъсък между двама противникови 
състезатели. Реферът в полето показва фал в нападение, а реферът при вратата показва 
нарушение на защитника. Правилното решение? 
a) Валидно е решението на реферът при вратата 
b) Валидно е решението на реферът в полето 
c) Реферите се консултират помежду си за съвместно решение 
d) Тайм-аут (ТА) е задължителен 
e) Тайм-аут (ТА) е необходим, само ако има съвместно решение срещу атакуващият 
отбор 
f) Тайм-аут (ТА) не е задължителен, ако реферите използват електронно оборудване за 
комуникация помежду си 
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Правило №18 
 

18.1) Съгласно Правилата на играта какво е разпределението на задълженията между 
времеизмервача и секретаря на масата? 
a) Контролът на влизащи и/или напускащи игралното поле състезатели се извършва само 
от времеизмервача 
b) По принцип само времеизмервачът може да прекъсне времето за игра, когато това е 
необходимо 
c) Секретарят трябва да подаде сигнал, ако забележи, че състезателят за смяна влезе 
прекалено рано в игралното поле 
d) Ако няма електронно табло, времеизмервачът информира отборите колко време е 
изминало от началото на полувремето/срещата или колко време остава до края на 
полувремето/срещата 
e) Отчитането на трите атаки, когато състезател е получил медицинска помощ на 
игралното поле, е съвместно задължение на секретаря и на времеизмервача 
 
18.2) А5 има явна голова възможност. Официално лице „А“ от отбор А обижда 
времеизмервача. Времеизмервачът подава сигнал в момента, в който А5 ще отправи 
изстрел към вратата. Действието на официално лице „А“ от отбор А е било забелязано 
само от времеизмервача. Правилното решение? 
a) Свободно хвърляне за В отбор 
b) Наказание за официално лице „А“ от отбор А 
c) Свободно хвърляне за отбор А 
d) 7-метрово хвърляне за отбор  А 
e) Писмен доклад 
 
18.3) Отговорникът на отбор А обижда секретаря, без това да е забелязано от реферите 
или делегата на срещата. В следващото прекъсване на играта, секретарят информира 
реферите за това, което се е случило. Правилното решение? 
a) Дисквалификация на отговорника на отбор А, писмен доклад (реферите показват 
червен и син картон) 
b) 2-минутно отстраняване на отговорника на отбор А 
c) Писмен доклад 
d) Предупреждение за отговорника на отбор А 
e) Не е възможно персонално наказание 
 
18.4) Отбор А владее топката пред линията за св. хвърляне на отбор В. Делегатът 
прекъсва играта и обяснява на реферите, че официално лице „А“ от отбор В му е нанесъл 
обида. Правилното решение? 
a) Предупреждение за официално лице „А“ от отбор В, писмен доклад 
b) Дисквалификация на официално лице „А“ от отбор В, писмен доклад (реферите 
показват червен и син картон) 
c) Играта се подновява със св. хвърляне за отбор А пред зоната за смяна на отбор В 
d) Играта се подновява със св. хвърляне за отбор А, пред зоната за св. хвърляне на 
отбор В 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ                                                                                                         88 
 

 
 

18.5) Отбор А владее топката пред линията за св. хвърляне на отбор В. Времеизмервачът 
прекъсва играта и обяснява на реферите, че официално лице „А“ от отбор А му е нанесло 
обида. Действието на официално лице „А“ от отбор А е било забелязано само от 
времеизмервача. Правилното решение? 
a) Писмен доклад 
b) 2-минутно отстраняване за официално лице „А“ от отбор А, писмен доклад 
c) Играта се подновява със св. хвърляне за отбор В, на линията за смяна на отбор А 
d) Играта се подновява със св. хвърляне за отбор А пред зоната за св. хвърляне на отбор 
В 
 
18.6) По време на срещата Отговорникът на отбор А дава указания на отбора си, като се 
доближава многократно до секретарската маса. Правейки това, той протестира и срещу 
отсъждания на реферите. Поради шума в залата реферите не забелязват тези протести. 
Какво е правилното решение? 
a) Времеизмервачът веднага прекъсва играта и информира реферите относно 
поведението на официално лице „А“ 
b) Времеизмервачът изчаква следващото прекъсване на играта и информира реферите 
относно поведението на официално лице „А“ 
c) Прогресивно наказание за официално лице „А“ от отбор А 
d) Не е възможно наказание 
 
18.7) Кога времеизмервачът/секретарят, трябва да информират реферите, ако има 
нарушение на правилата в зоната за смяна, които не са били забелязани от реферите? 
a) Веднага 
b) По време на следващо прекъсване на играта 
 
18.8) Ако делегатът на срещата я прекъсне поради нарушение на отбор А, трябва ли 
играта да бъде подновена с владение на топката от отбор В? 
a) Да 
b) Не 
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Зона за смяна 
 

ЗЗС1) Какво трябва да е разстоянието от средната линия до началото на пейките за 
смяна? 
a) 1 метър 
b) 2 метра 
c) 3 метра 
d) 3,5 метра 
 
ЗЗС2) Официално лице „А“ от отбор А вече има получено предупреждение. Той напуска 
зоната за смяна и сяда в публиката. От тази си позиция, той продължава да протестира 
срещу отсъждания на реферите. Правилното решение? 
a) Не може да се направи нищо 
b) 2-минутно отстраняване за официално лице „А“ от отбор А 
c) Дисквалификация за официално лице „А“ от отбор А (реферите показват червен 
картон) 
d) Дисквалификация за официално лице „А“ от отбор А, писмен доклад (реферите 
показват червен и син картон) 
e) Отбор А се редуцира с 1 състезател за 2 минути 


