1. Reegel – MÄNGUVÄLJAK
• Väljaku tähistus
Lisatud tekst:
Mõõtmised teostatakse joonte välisküljelt kuna jooned kuuluvad sellesse mänguväljaku alasse,
mida nad piiravad.
Penaltikoht mõõdetakse penaltipunkti keskkohast kuni väravajoone välisküljeni.
Selgitus:
Lisaks joonistele on lisatud selgitused mänguväljaku tähistuste mõõtmisteks.

3.Reegel – MÄNGIJAD
• Vahetuste arv
Lisatud tekst:
Võistluste juhendis peab olema määratud:
• kas mängu lisaajal on üks lisavahetus lubatud (olenemata sellest, kas võistkond on juba
kasutanud kõik lubatud vahetused või mitte)
Selgitus:
Kaheaastane eksperiment lisavahetuse lubamisega mängudel, kus kasutatakse lisaaega on
olnud edukas. Sõltumata normaalajal lubatud vahetuste arvule, annab muudatus võistluste
korraldajatele õiguse lubada mängu lisaajal üks lisavahetus.
Lisatud tekst:
A-rahvuskoondiste mängudel võib mänguks esitada kõige rohkem 12 vahetusmängijat, kellest
kõige rohkem 6-t võib kasutada.
Selgitus:
A-rahvuskoondiste sõprusmängudele võib esitada kõige rohkem 12 vahetusmängijat. See on
kooskõlas ametlikel võistlustel kehtivate piirangutega ning tagab, et tehnilises alas on piisaval
arvul istekohti.

4.Reegel – MÄNGIJATE VARUSTUS
• Muu varustus
✓ Elektrooniline sidepidamine
Lisatud tekst:
Mängijatel (…)
Võistkonna ametiisikutel on lubatud kasutada erinevaid elektroonilisi sidesüsteeme, kui need on
otseselt seotud mängija tervise jälgimisega või neid kasutatakse taktikalistel/juhendamisega
seotud põhjustel, kuid kasutada võib ainult väikeseid, mobiilseid käsiseadmeid (nt mikrofon,
kõrvaklapid, mobiil-/nutitelefon, nutikell, tahvelarvuti, sülearvuti). Võistkonna ametiisik, kes
kasutab mittelubatud seadmeid või käitub seadmete kasutamisest tingitult ebasobivalt,
eemaldatakse tehnilisest alast.
Selgitus:
Kuna suhtlust tehnilise alaga ei ole võimalik takistada, on mõistlik võistkonna
juhendamise/taktika või mängijate tervisliku seisundi jälgimisega seonduvat (mitte mängu
ametniku otsuseid puudutavat) infovahetust lubada. Fookus suunatakse käitumisele, mis
tuleneb antud seadmete kasutamisest.

✓ Loosungid, avaldused, kujutised ja reklaam
Lisatud tekst:
Põhimõtted
✓ 4. reegel kehtib kogu varustusele (sh. rõivastele), mida kannavad mängijad,
vahetusmängijad ja välja vahetatud mängijad; need põhimõtted kehtivad ka
tehnilises alas olevatele võistkonna ametiisikutele.
✓ Järgnev on (üldjuhul) lubatud:
o mängija number; nimi; võistkonna logo; jalgpalli, austust ja ausameelsust
propageerivad loosungid/embleemid ja samuti mis tahes reklaam, mis on
lubatud võistluste, liikmesorganisatsioonide, konföderatsioonide või FIFA
juhenditega.
o mängu faktid: võistkonnad, kuupäev, võistlus/sündmus, koht
✓ Lubatud loosungid, avaldused või kujutised peaksid asetsema särgi ees ja/või
varrukal
✓ Teatud juhtudel võib loosung, avaldus või kujutis olla ainult kapteni varrukal
Reegli tõlgendamine

Reeglit tõlgendades, kas loosung, avaldus või kujutis on lubatud, tuleb arvestada
12-nda reegliga (Vead ja distsiplinaarrikkumised), mis kohustab kohtunikku võtma meetmeid
mängija vastu, kes on süüdi:
•

ähvardavate, solvavate või sõimavate väljendite ja/või žestide kasutamises

•

provokatiivsete, naeruväärsete või „plahvatusohtlike“ žestide kasutamises

Kõik loosungid, avaldused või kujutised, mis kuuluvad antud kategooriatesse, ei ole lubatud.
Kuigi "usulised" ja "isiklikud" on suhteliselt kergesti mõistetavad siis "poliitilised" pole nii selged,
kuid loosungitel, avaldustel või kujutistel on keelatud igasugused seosed:
• isiku(te)ga, nii elava(te) kui surnu(te)ga (välja arvatud ametliku võistlusnime osana)
• kohalike, piirkondlike, riiklike või rahvusvaheliste erakondadega/
organisatsioonidega/rühmitustega jne
• kohalike, piirkondlike või riiklike valitsuste või mõne selle osakonna, büroo või
ametnikega
• diskrimineerivate organisatsioonidega
• organisatsioonidega, mille eesmärgid/tegevused solvavad suure tõenäosusega
märkimisväärset hulka inimesi
• konkreetse poliitilise aktsiooni/sündmusega
Märkimisväärse riikliku või rahvusvahelise sündmuse tähistamisel tuleks hoolikalt kaaluda
vastasvõistkonna (sealhulgas nende toetajate) tundlikkust antud teemal.
Võistlusjuhendid võivad sisaldada täiendavaid piiranguid, mis on seotud eelkõige lubatud
loosungite, avalduste ja kujutiste suuruse, arvu ja asukohaga.
Selgitus:
Antud juhised aitavad võistluste korraldajatel, riiklikel alaliitudel, konföderatsioonidel ja
FIFA-l otsustada, mis võib mängija varustusel nähtav olla.

• Rikkumised ja karistused
Lisatud tekst:
Mängijat, kes siseneb mänguväljakule ilma loata, peab hoiatama kollase kaardiga ning kui
mäng on hoiatuse andmiseks peatatud, siis määratakse vabalöök kohalt, kus pall asus mängu
peatamise hetkel, välja arvatud kui toimus sekkumine, mille puhul määratakse karistuslöök (või
penalti) kohalt, kus toimus sekkumine.
Selgitus:
Selgitab mängu taasalustamist, kui mängija taassiseneb ilma loata mänguväljakule ja sekkub
mängu (kooskõlas 3.reegliga).

5.Reegel – KOHTUNIK
• Kohtuniku varustus
✓ Muu varustus
Lisatud tekst:
Kohtunikel ja teistel „kohapealsetel“ mängu ametnikel on keelatud kanda ehteid ja muid
elektroonikaseadmeid, sealhulgas kaameraid.
Selgitus:
Kohtunikud ja teised „kohapealsed“ mängu ametnikud ei tohi kasutada ega kanda kaameraid.

7.Reegel – MÄNGU KESTUS
• Vaheaeg
Lisatud tekst:
(…); Lühike joogipaus (mis ei tohiks olla pikem kui üks minut) on lubatud lisaaja poolaegade
vahel.

• Lisaminutite määramine
Lisatud tekst:
Kõikide poolaegade lisaminutite määramise aluseks on aeg, mis kaotatakse seoses: (…)
• joogipauside (mis ei tohiks olla pikemad kui üks minut) ja muude võistlusjuhendiga
lubatud meditsiiniliste protseduuridega;
Selgitus:
Vältimaks joogipauside venimist juhendamis- (reklaami) pausideks, on nende kestvus
määratletud. See piirang ei kehti meditsiiniliste "jahutuspauside" kohta

10. Reegel – MÄNGU TULEMUSE OTSUSTAMINE
• Penaltiseeria
✓ Protseduur
Lisatud tekst:
Väravavahi, kes ei ole võimeline alustama ega jätkama, võib välja vahetada (…), kuid asendatud
väravavaht ei võta enam penaltiseeriast osa. Kui väravavaht on juba penalti sooritanud, siis ei
tohi tema asendaja penaltit enne järgmist löökide ringi sooritada.

11.Reegel – SULUSEIS
• Suluseisu rikkumine
Lisatud tekst:
Mängijat, kes on suluseisus hetkel, kui palli mängib või puutub* üks tema võistkonnakaaslastest
karistatakse ainult siis, kui ta osaleb kohtuniku arvates aktiivselt mängus
*Palli mängimise ja puute aluseks tuleks võtta esmane kontaktihetk.
Selgitus:
Kuna videokorduste aeglustus tuvastab mängijal palli esimese ja viimase kokkupuute vahel
erinevust, siis on suluseisu mõistes määratletud täpne hetk millal palli "mängitakse".

12.Reegel – VEAD JA DISTSIPLINAARRIKKUMISED
• Karistuslöök
Lisatud tekst:
Karistuslöök määratakse kui mängija teeb ühe järgmistest rikkumistest: (…)
•
•

hammustab kedagi või sülitab kellegi vastase poole
viskab eset palli, vastase või mängu ametniku suunas või puudutab palli käes oleva
esemega

Selgitus:
Hammustamine on karistuslöögi vääriline rikkumine (samuti on see eemaldamisega
karistatavate rikkumiste nimekirjas)

• Käega mäng
Eemaldatud tekst:
palli puudutamist käes oleva esemega (riietusese, säärekaitse jne) loetakse rikkumiseks
palli pihta eseme (jalgpallisaabas, säärekaitse jne) viskamist loetakse rikkumiseks.
Selgitus:
Palli suunas esemete viskamised või käes oleva esemega palli puudutamised on omaette
rikkumised ning ei ole enam seotud käega mänguga. Seega võib väravavaht saada karistatud,
kui ta sooritab enda karistusalas sarnase rikkumise.

• Distsiplinaarkaristused
✓ Edu mängimine
Eemaldatud tekst:
Kui kohtunik mängib edu olukorras, mille eest mängijat tulnuks hoiatada/eemaldada kui mäng
oleks koheselt peatatud, siis tuleb vastav distsiplinaarkaristus määrata järgmisel mängupausil.
Välja arvatud ilmse väravavõimaluse rikkumise puhul kui lüüakse värav. Sellisel juhul tuleb
mängijat hoiatada ebasportliku käitumise eest.
Selgitus:
Kui kohtunik mängib ilmse väravavõimaluse rikkumise puhul edu ja lüüakse värav, tuleb
rikkujat hoiatada kollase kaardiga. Kui väravat ei löödud nõudis jalgpallireegel mängija
eemaldamist. Kuna edu mängides taastub ilmne väravavõimalus, siis ei tundunud mängija
eemaldamine „aus“. Sellest tulenevalt on ausaim karistus kollane kaart sõltumata sellest, kas
värav lüüakse või mitte

• Hoiatusega karistatavad rikkumised
Lisatud tekst:
Mängijat hoiatatakse ja talle näidatakse kollast kaarti, kui ta sooritab ühe järgmistest
rikkumistest:
(…)
• ülemäärane „ülevaatuse“ (teleekraani) žesti kasutamine
Vahetusmängijat ja välja vahetatud mängijat hoiatatakse ja talle näidatakse kollast kaarti, kui
ta sooritab ühe järgmistest rikkumistest:
(…)
• ülemäärane „ülevaatuse“ (teleekraani) žesti kasutamine

Selgitus:
Ülemäärane „ülevaatuse“ (teleekraani) žesti kasutamine on lisatud kollase kaardiga
karistatavate rikkumiste nimekirja.
Lisatud tekst:
Kui on toimunud kaks eraldi kollase kaardiga karistatavat rikkumist (isegi lähestikku), peaksid
need tooma kaasa kaks kollast kaarti, näiteks kui mängija siseneb mänguväljale ilma loata ja
sooritab hoolimatu vea või peatab lubava rünnaku veaga / käega mängides , jne.
Selgitus:
Selgitab, millised otsused peab kohtunik vastu võtma, kui on toimunud kaks eraldi kollase
kaardiga karistatavat rikkumist, mis võivad olla seotud. Sama põhimõte
kehtib ka eemaldamisega karistatava rikkumise korral.

• Eemaldamisega karistatavad rikkumised
Lisatud tekst:
Mängija, vahetusmängija või välja vahetatud mängija eemaldatakse, kui ta sooritab ühe
järgmistest rikkumistest:
(…)
• kellegi hammustamine või sülitamine vastase või mistahes muu isiku poole

• Mängu taasalustamine
Lisatud tekst:
Kui pall on mängus ja :
(…)
rikkumine tehakse väljaspool mänguväljakut enda võistkonna mängija, vahetusmängija, välja
vahetatud mängija või võistkonna ametiisiku vastu, siis määratakse vabalöök mänguväljaku
piirjoonelt, mis on lähim kohale, kus rikkumine tehti.
Selgitus:
Selgitab kuidas mängu taasalustatakse, kui mängija teeb rikkumise väljaspool mänguväljakut
enda võistkonnakaaslase (sh. võistkonna ametiisiku) vastu.
Lisatud tekst:
Kui mängija puudutab palli käes oleva esemega (jalgpallisaabas, säärekaitse jne) määratakse
karistuslöök (või penalti)

13.Reegel – KARISTUS- JA VABALÖÖK
Lisatud tekst:
Karistuslööke ja vabalööke määratakse vastasvõistkonnale kui mängija, vahetusmängija, välja
vahetatud mängija, eemaldatud mängija või võistkonna ametiisik on sooritanud rikkumise.
Selgitus:
Reeglid lubavad teatud rikkumiste puhul määrata karistuslöögi ka siis, kui need on sooritatud
vahetusmängija, välja vahetatud mängija, eemaldatud mängija või võistkonna ametiisiku
poolt.

15.Reegel – KÜLJESISSEVISE
Lisatud tekst:
Küljesisseviske sooritaja:
• asetseb seistes näoga mänguväljaku poole
Selgitus:
Mängija peab küljesisseviset sooritama püstises asendis. Istudes või põlvitades sooritatud
visked ei ole lubatud.

