
Aspecte practice privind mingea de arbitru 

 
Principiul de baza la mingea de arbitru: mingea este în joc în momentul în care atinge solul. 

 

-cand se acorda mingea de arbitru? 

-in situatii in care mingea fiind in joc, se petrec evenimente, pe teren sau in afara 

terenului de joc, care impun oprirea jocului deoarece acestea influenteaza desfasurarea 

normala a jocului fara sa se fi produs o abatere de la LJ; foarte important este 

identificarea corecta a acestor evenimente; 

 

-exemple de situatii care impun reluarea jocului cu minge de arbitru, pe teren: 

-in zona unde jocul se desfasoara, mai exista inca o minge care are/ poate sa aiba 

impact asupra jocului, astfel se creaza confuzie, vizavi de mingea de joc; 

 

-in zona unde jocul se desfasoara, patrunde o persoana straina sau un animal, si 

care influenteaza desfasurarea normala a jocului; 

 

-mingea de joc devine neregulamentara: de exemplu se sparge; 

 

-terenul de joc devine neregulamentar: de exemplu, steagul de la colt sau bara 

portii se rupe; 

 

-unul sau mai multi jucatori sunt cazuti la pamant, fara ca motivul acestei situatii 

sa fi fost comiterea unei abateri de la Legile Jocului; 

 

-exemple de situatii care impun reluarea jocului cu minge de arbitru, in afara terenului: 

-mingea fiind in joc, se declanseaza o furtuna care impiedica vizibilitatea pe teren 

sau au loc descarcari electrice; 

 

-in tribuna au loc evenimente care impun oprirea jocului (de exemplu: se foloseste 

un fluier si se influenteaza desfasurarea normala a jocului); 

 

-are importanta cand opreste arbitrul meciul in astfel de situatii? 

-principiul de baza este ca mingea de arbitru nu trebuie sa influenteze desfasurarea 

jocului, este doar un mod de reluare a jocului; 

 

- ideal este ca jocul sa fie oprit intr-o zona neutra, in care nu se pot crea situatii 

promitatoare de gol; 

 

-sunt situatii in care arbitrul trebuie sa opreasca insa jocul imediat, indiferent de locul 



unde se afla mingea, de exemplu: in situatiile in care se produc accidentari (ciocnirea 

unor jucatori, jucatori cazuti la pamant) sau jocul este influentat de un fluier din afara 

terenului; 

 

-protocolul executarii unei mingi de arbitru impun urmatoarele: 

-jucatorii sunt pasibili de sanctiuni disciplinare, in functie de natura abaterilor pe care le 

fac, inainte, in timpul sau dupa efectuarea unei mingi de arbitru; 

 

-arbitrul trebuie sa se pozitioneze in momentul in care dispune reluarea jocului cu minge 

de arbitru, astfel incat sa fie cu fata spre arbitrul asistent si sa nu incurce desfasurarea 

ulterioara a jocului; 

 

-mingea de arbitru se acordă portarului echipei în apărare în suprafaţa de pedeapsă a 

acesteia dacă, în momentul în care jocul a fost oprit:  mingea se afla în suprafaţa de 

pedeapsă sau  mingea a fost atinsă ultima dată în suprafaţa de pedeapsa; 

 

 -in orice alte cazuri, arbitrul acordă mingea de arbitru unui jucător din echipa care a 

atins ultima dată mingea, în locul unde a fost atinsă ultima dată de un jucător, o persoană 

străină/factor extern sau de un oficial de meci; 

 

-toţi ceilalţi jucători (din ambele echipe) trebuie să rămână la minimum 4 m de minge 

până când aceasta este în joc.  

 

Mingea de arbitru se repetă dacă: 

- atinge un jucător înainte de a atinge solul; 

- iese de pe terenul de joc după ce atinge solul, fără să fi fost atinsă de un jucător; 

- se comite o abatere la LJ inainte ca mingea sa intre in joc. 

 

Nu se poate inscrie un gol direct dintr-o minge de arbitru ( pentru ca un gol sa 

fie validat mingea trebuie atinsa de cel putin doi jucatori   dupa ce  intra in joc).



 


