1. Reegel – MÄNGUVÄLJAK
•

VÄRAVAD

Muudetud tekst:
(…)
Väravapostid ja põiklatt peavad olema valmistatud lubatud materjalist. Väravaposti ja põiklati
kuju peab olema neljakandiline, ümar, ovaalne või kombineeritud nendest kujunditest ning ei
tohi olla mängijatele ohtlik.

2. Reegel – PALL
•

DEFEKTNE PALL

Muudetud tekst:
Kui pall muutub mängukõlbmatuks siis
•

mäng peatatakse;

•

mängu jätkatakse kohtuniku palliga

4. Reegel – MÄNGIJATE VARUSTUS
•

MUU VARUSTUS

Elektroonilised monitooringuseadmed (ingl. k. EPTS)
Muudetud tekst:
Kui FIFA, konföderatsioonide või liikmesorganisatsioonide egiidi all korraldatavatel ametlikel
võistlustel kasutatakse kantavaid elektroonilisi monitooringuseadmeid (ingl. k. EPTS), siis peab
võistluste korraldaja tagama, et mängijate varustusele lisatud seadmed ei ole ohtlikud ning
vastavad ühele järgmistest standarditest: IMS (International Match Standard) või FIFA Quality.
Teste läbiviivad institutsioonid peavad omama FIFA heakskiitu.
Kui (ingl. k. EPTS) on tagatud mängu või võistluse korraldaja poolt, siis peab mängu või võistluse
korraldaja tagama, et EPTS-i poolt ametlikes mängudes tehnilisse alasse edastatav
informatsioon on täpne ja usaldusväärne.
(…)

Antud märgistus näitab, et EPTS (kantav või optiline) on vastavalt jalgpallis kogutavate
positsiooniandmete usaldusväärsuse ja täpsuse nõuetele ametlikult testitud.

10. Reegel – MÄNGU TULEMUS
• PENALTISEERIA
Muudetud tekst:
Penaltiseeria toimub peale mängu, kui võistlusjuhend ei sätesta teisiti. Mängu ajal eemaldatud
mängijal ei ole lubatud osaleda; mängu ajal määratud hoiatuskaardid ei kandu edasi
penaltiseeriasse.

• PENALTISEERIA
✓ Protseduur penaltiseeria ajal
Muudetud tekst:
(…)
•

Kui väravavahi rikkumise tõttu tuleb lööki korrata, siis esmasel rikkumisel hoiatatakse
teda suuliselt ning järgneva(te) rikkumis(t)e korral kollase kaardiga.

•

Kui väravavaht ja lööja teevad rikkumise samaaegselt, siis löök loetakse möödalööduks ja
penaltilööjat hoiatatakse kollase kaardiga.

(…)

11. Reegel – SULUSEIS
• SULUSEISU RIKKUMINE
Muudetud tekst:
Suluseisus oleva mängija puhul, kes saab palli tahtlikult palli mängivalt vastasmängijalt,
sealhulgas tahtliku käega mängu juhtudel, ei arvata, et ta saab antud positsioonil viibimisest
edu, välja arvatud tahtliku tõrje korral.

12. Reegel – VEAD JA DISTSIPLINAARRIKKUMISED
• KARISTUSLÖÖK
✓ KÄEGA MÄNG
Uus tekst ja diagramm:
Õlavarre piirkondade eristamine käega mängu rikkumiste tuvastamiseks.

Ei ole käega mängu rikkumine

On käega mängu rikkumine

Muudetud tekst:
Tegemist on rikkumisega kui mängija:
• puudutab palli tahtlikult käega, sealhulgas käe liigutamine palli suunas
• või tema võistkonnakaaslane koheselt peale palli kasvõi kogemata käega puutumist:
✓ lööb vastastele värava
✓ tekitab värava saavutamise võimaluse
• puudutab palli käega kui:
✓ (…)
Väljaarvatud eespool nimetatud rikkumised, ei ole tegemist rikkumisega kui pall tabab mängija
kätt:
(…)
Muudetud tekst:
Väljaspool enda karistusala on väravavahil palli käega mängimisel samad piirangud, mis teistel
mängijatel. Kui väravavaht mängib palli käega enda karistusalas ajal kui ta seda teha ei tohiks,
siis määratakse vabalöök, kuid distsiplinaarkaristust ei järgne.
Kui aga rikkumiseks on palli teistkordne mängimine (käega või mitte) peale mängu
taasalustamist ja enne kui see on puudutanud mõnda mängijat, siis tuleb väravavahti lubava
rünnaku või ilmse värava või väravavõimaluse peatamise korral ka vastavalt karistada.

✓ DISTSIPLINAARKARISTUSED
Muudetud tekst:
Mängu taasalustamise edasilükkamine kaardi näitamiseks
Kui kohtunik on otsustanud näidata kaarti mängija hoiatamiseks või eemaldamiseks, ei tohi
mängu jätkata, kuni kaart on näidatud, välja arvatud juhul, kui kannatanud võistkond tekitab
läbi kiire lahtimängu ilmse väravavõimaluse ning kohtunik ei ole alustanud
distsiplinaarkaristuse protseduuriga. Karistus määratakse järgmisel mängupausil. Kui
rikkumiseks oli ilmse väravavõimaluse peatamine, siis rikkujat hoiatatakse kollase kaardiga.
Kui rikkumiseks oli lubava rünnaku peatamine, siis rikkujat kaardiga ei karistata.
Muudetud tekst:
Edu mängimine
Kui kohtunik mängib edu olukorras, mille eest mängijat tulnuks hoiatada/eemaldada, kui mäng
oleks koheselt peatatud, siis tuleb vastav distsiplinaarkaristus määrata järgmisel mängupausil.
Kui aga rikkumiseks oli ilmse väravavõimaluse peatamine, tuleb mängijat hoiatada ebasportliku
käitumise eest. Kui rikkumiseks oli lubava rünnaku peatamine, siis rikkujat kaardiga ei
karistata.

Muudetud tekst:
Hoiatusega karistatavad rikkumised
Mängijat hoiatatakse ja talle näidatakse kollast kaarti, kui ta sooritab ühe järgmistest
rikkumistest:
(…)
• mängu kohtuniku pallist, nurgalöögist, karistus-ja vabalöögist või küljesisseviskest
taasalustades ettenähtud vahemaa eiramine;
Muudetud tekst:
Ebasportlik käitumine
On erinevaid põhjuseid, mille puhul peab mängijat hoiatama ebasportliku käitumise eest,
näiteks kui mängija:
(…)
• teeb rikkumise peatades lubava rünnaku, v.a. penalti vääriline rikkumine, kui rikkuja
üritas palli mängida;

14. Reegel – PENALTI
Muudetud tekst:
Rikkumised ja karistused
(…)
Enne kui pall on mängus
(…)
• väravavaht rikub reegleid
✓ Kui pall lüüakse väravasse, siis väravat arvestatakse.
✓ Kui pall lüüakse mööda või see põrkab tagasi värava raamist, siis penaltit
korratakse ainult juhul, kui väravavahi rikkumine avaldas lööjale selget mõju.
✓ Kui palli väravasse minekut takistab väravavaht, siis penaltit korratakse.
Kui väravavahi rikkumisele järgneb penalti kordamine, siis peab väravavahti tema
esmase rikkumise korral suuliselt hoiatama, järgneva(te) rikkumis(t)e korral
karistatakse teda kollase kaardiga.
•

väravavahi võistkonnakaaslane rikub reegleid
✓ Kui pall lüüakse väravasse, siis väravat arvestatakse.
✓ Kui palli ei lööda väravasse, siis penaltit korratakse.

•

Mõlema võistkonna mängijate rikkumise korral lööki korratakse juhul, kui ei toimu
raskemat rikkumist (näiteks petteliigutus)

•

Väravavaht ja lööja rikuvad reegleid samal ajal, lööjat karistatakse kollase kaardiga
ning mängu taasalustatakse vabalöögiga kaitsva võistkonna kasuks

Muudetud tekst:
Kokkuvõttev tabel
Penaltilöögi tulemus
Värav

Ei värav

Ründaja karistusalasse sisenemine
Kaitsja karistusalasse sisenemine
Ründaja ja kaitsja karistusalasse
sisenemine
Väravavahi rikkumine

Penaltit korratakse
Värav
Penaltit korratakse

Vabalöök
Penaltit korratakse
Penaltit korratakse

Värav

Ei kaitsta: penaltit ei korrata (v.a.
lööja mõjutamine)
Kaitstakse: penaltit korratakse ja
suuline hoiatus; hoiatuskaart
järgneva(te) rikkumis(t)e korral

Väravavahi ja lööja samaaegne
rikkumine
Pall lüüakse tahapoole
Lubamatu petteliigutus

Vabalöök ja hoiatuskaart
lööjale
Vabalöök
Vabalöök ja hoiatuskaart
lööjale
Vabalöök ja hoiatuskaart
valele lööjale

Vabalöök ja hoiatuskaart lööjale

Vale lööja

Vabalöök
Vabalöök ja hoiatuskaart lööjale
Vabalöök ja hoiatuskaart valele
lööjale

