
Protocolul executarii loviturilor 

libere 
 

Generalitati 

-loviturile libere se pot executa rapid sau la fluierul arbitrului; 

-mingea este in joc atunci cand este lovita si se misca in mod clar; 

-pana cand mingea este in joc, toti adversarii trebuie sa fie la minimum 9,15 m de minge, 

(mai putin daca se afla pe propria linie de poarta intre stalpii portii) sau in afara 

suprafetei de pedeapsa pentru loviturile libere acordate in interiorul suprafetei de 

pedeapsa a echipei adverse. 

 

Conditiile necesare pentru ca loviturile libere sa poata fi executate rapid: 

 

-mingea trebuie sa fie oprita; 

-lovitura sa se executa din locul unde s-a produs abaterea. 

 

Arbitrul nu permite executarea rapida a loviturilor libere atunci cand: 

 

-trebuie sa acorde un avertisment sau o eliminare (cu exceptia cazului in care echipa 

impotriva careia s-a comis abaterea executa rapid o lovitura libera, are o ocazie clara de a 

inscrie un gol, iar arbitrul nu a inceput procedura de aplicare a sanctiunii disciplinare); 

 

-nu are posibilitatea sa controleze momentul executiei; 

 

-are loc o accidentare grava sau exista deja un jucator cazut la pamant. 

 

Arbitrul va acorda cartonas galben unui jucator aparator care blocheaza executarea 

rapida a unei lovituri libere. 

Arbitrul nu va acorda cartonas galben unui jucator aparator care fiind in apropierea 

mingii este lovit cu mingea de catre jucatorul atacant. 

 

Conditii pentru executarea loviturilor libere executate la fluier : 

 

-arbitrul stabileste locul de unde trebuie executata lovitura libera; 

 

-arbitrul va informa jucator(ul)ii care se afla in apropierea mingii, ca lovitura se va 

executa doar la fluier si ca daca nu se respecta acest lucru, executantul va fi avertizat cu 

cartonas galben, ulterior va solicita jucatorilor aparatori sa se indeparteze; 

 

-arbitrul in acelasi timp va ridica mana in care tine fluierul pentru ca toata lumea sa 

inteleaga mesajul sau; 

 

-ulterior arbitrul va masura cu voce tare (recomandabil) 9.15 metri prin partea stanga (de 



regula) a mingii, evitand sa intre in cantact fizic cu jucatorii aparatori; 

 

-trebuie evitat ca  zidul sa fie asezat pe linia suprafetei de pedeapsa; 

 

-inainte ca arbitrul sa fluiere, jucatorii aparatori care nu respecta distanta impusa de catre 

arbitru vor fi initial atentionati verbal iar daca nu se conformeaza, vor fi avertizati cu 

cartonas galben;  

 

-dupa ce arbitrul fluiera dar inainte ca mingea sa fie in joc, jucatorii aparatori care nu 

respecta distanta impusa de catre arbitru vor fi avertizati cu cartonas galben in situatia in 

care sunt atinsi de catre minge mai putin in situatia in care mingea este deviata in poarta 

sau la un atacant care poate beneficia de o situatie clara de avantaj;  

 

-in situatia in care un jucator atacant incepe sa masoare distanta pana la zid, arbitrul il va 

avertiza cu cartonas galben; 

 

-in cazul în care trei sau mai multi jucatori ai echipei in aparare formeaza un „zid”, toti 

jucatorii echipei in atac trebuie sa ramana la minimum 1 m fata de „zid” pana cand 

mingea este in joc, in caz contrar se acorda lovitura libera indirecta; 

 

-daca un atacant se aseaza deliberat in pozitie afara din joc si poate influenta portarul sau 

jucatorii aparatori, arbitrul il va informa ca acest lucru reprezinta o abatere; 

 

-atunci cand arbitrul masoara distanta care trebuie respectata la executarea unei lovituri 

libere, arbitrul asistent de pe partea opusa va supraveghea mingea sa nu fie miscata, 

urmand ca daca acest lucru se intampla, sa-l informeze pe arbitru printr-un gest stabilit 

anterior; 

 

-arbitrul asistent de pe partea unde se executa lovitura se va pozitiona pe linia 

penultimului aparator pentru a supraveghea linia ofsaidului iar in secundar dupa 

executie trebuie sa urmareasca mingea si linia portii; 

 

-dupa ce a asezat zidul arbitrul se va retrage cu fata spre zid, se va aseza in asa fel incat sa 

nu incurce executia dar sa poata vedea tot zidul si arbitrul asistent de pe partea 

respectiva; 

 

-in momentul in care a fluierat executia loviturii arbitrul trebuie sa fie pregatit sa se 

deplaseze in functie de necesitatea fazei; 

 

O lovitură liberă indirectă trebuie să fie repetată dacă arbitrul nu semnalizează că 

lovitura respectivă este o lovitură indirectă, iar mingea este trimisă direct în poartă.



 


