
Aspecte  practice  privind  managementul jucatorilor 

accidentati 

 

 
Siguranţa jucătorilor este de maximă importanţă, iar arbitrul trebuie să faciliteze activitatea 

personalului medical, mai ales în cazul accidentărilor grave şi/sau al evaluării leziunilor grave la 

nivelul capului. 

Orice jucător care sângerează trebuie sa paraseasca terenul de joc pentru a-si schimba 

echipamentul de joc si pentru a opri sangerarea. Jucătorul respectiv poate reintra pe teren numai la 

primirea semnalului de la arbitru, acesta din urmă trebuind să se asigure că sângerarea s-a oprit şi 

că nu există pete de sânge pe echipament. 

In cazul in care arbitrul opreste jocul pentru un jucator cazut la pamant, se recomanda ca 

arbitrul sa solicite imediat interventia cadrului medical. In acelasi timp arbitrul trebuie si el sa se 

deplaseze la jucatorul accidentat care va trebui sa paraseasca terenul de joc odata cu asistenta 

medicala (cu exceptia situatiei de mai jos).  

In cazul unei abateri de ordin fizic în urma căreia adversarul este avertizat sau eliminat, un 

jucător accidentat poate fi examinat/poate primi îngrijiri rapid şi apoi poate rămâne pe terenul de 

joc. 

In situatia in care arbitrul, ajuns la jucatorul cazut, constata ca acesta a suferit o accidentare 

grava ( de exemplu are urme de crampoane pe picior) si realizeaza ca aceasta accidentare s-a 

realizat ca urmare a unei abateri de la LJ, trebuie sa acorde sanctiunea tehnica si disciplinara 

corespunzatoare. Are acest drept deoarece jocul nu a fost reluat dupa comiterea abaterii. 

Foarte important in astfel de situatii este identificarea corecta a jucatorului care a provocat 

accidentarea (in caz de dubiu, arbitrul se consulta obligatoriu cu colegii din brigada) precum si 

stabilirea locului unde a avut loc abaterea (in interiorul / exteriorul suprafetei de pedeapsa). 



Daca echipa in atac este intr-o stuatie promitatoare de atac iar unul din jucatorii aparatori 

cade la pamant fiind lovit de catre minge, arbitrul nu va opri imediat jocul pentru acordarea 

ingrijirilor medicale, pentru a nu priva echipa adversa de sansa inscrierii unui gol cu exceptia 

cazului in care integritatea corporala a jucatorului este pusa in pericol (de exemplu jucatorul isi 

pierde cunostinta). 

La reintrarea pe teren a jucatorilor accidentati, arbitrul trebuie sa tina cont de locul unde se 

desfasoara jocul (nu se va permite reintrarea jucatorului atunci cand mingea este in apropiere) si de 

linia ofsaidului, respectiv pozitia arbitrului asistent (jucatorii aparatori care reintra pe teren prin 

dreapta asistentului in propria jumatate de teren, modifica linia ofsaidului, iar atacantii se vor afla in 

pozitie afara din joc). 


