
11. Reegel
Suluseis



Märksõnad

• Suluseisu positsioon

• Suluseisu rikkumine

• Ei ole rikkumine

• Rikkumised ja karistused



Suluseisu positsioon

• Suluseisus olemine ei ole iseenesest reeglite rikkumine.

• Mängija on suluseisus, kui

✓ükskõik milline osa mängija peast, kehast või jalgadest on 
vastasvõistkonna väljakupoolel (välja arvatud keskjoon) ja

✓ükskõik milline osa mängija peast, kehast või jalgadest on 
vastasvõistkonna otsajoonele lähemal kui pall ja eelviimane 
vastasvõistkonna mängija

• Käed (samuti väravavahil) ei kuulu selle määratluse alla



Suluseisu positsioon

• Mängija ei ole suluseisus, kui ta on samal joonel

✓ eelviimase vastasmängijaga;

✓ kahe viimase vastasmängijaga.



Suluseisu rikkumine

• Mängijat, kes on suluseisus hetkel, kui palli puutub või mängib*  

üks tema võistkonnakaaslastest karistatakse ainult siis, kui ta 
osaleb kohtuniku arvates aktiivselt mängus

✓ sekkudes mängu;

✓ segades vastast;

✓ saades edu antud positsioonil viibimisest.

• * Palli mängimise ja puute aluseks tuleks võtta esmane
kontaktihetk.



Suluseisu rikkumine

• “sekkub mängu” tähendab palli mängimist või puudutamist, 
kui palli on söötnud või puudutanud võistkonnakaaslane;



Suluseisu rikkumine

• “segab vastast” tähendab vastasel palli mängimise või selle 
mängimise võimaluse takistamist 

✓ selgelt vastase vaatevälja segades või

✓ vastasega palli pärast võideldes või

✓ lähedal olevat palli selgelt mängida üritades, mis mõjutab 
vastasmängijat või

✓ selge liigutuse tehes, mis omakorda selgelt mõjutab 
vastasmängijal võimalust palli mängida.



Suluseisu rikkumine

• “saades edu antud positsioonil viibimisest” tähendab palli 
mängimist või vastase segamist, kui 

➢see põrkab talle tagasi väravapostist, väravalatist, mängu 
ametnikest või suunatakse vastasmängijast, kui ta enne 
oli suluseisus;

➢see põrkab, suunatakse või mängitakse talle tagasi 
tahtliku tõrje käigus, kui ta enne oli suluseisus.



Suluseisu rikkumine

• Suluseisus oleva mängija puhul, kes saab palli tahtlikult palli 
mängivalt vastasmängijalt (välja arvatud tahtlik tõrje), ei 
arvata, et ta saab antud positsioonil viibimisest edu.



Suluseisu rikkumine

• Tõrjeks nimetatakse olukorda kui mängija peatab või üritab 
peatada värava suunas liikuvat palli ükskõik millise kehaosaga 
va. käed (ei kehti väravavahi puhul enda karistusalas).



Suluseisu rikkumine

• Olukorrad kus:

✓mängija liikudes või seistes suluseisupositsioonil, mis jääb  
vastasmängija teekonnale palli suunas, tuleb tõlgendada 
suluseisuna kui see mõjutas vastasmängijal võimalust palli 
mängida või palli pärast võidelda;

✓mängija liigub vastasmängija teele takistades vastase 
edasiliikumist (nt. blokeering), tuleks karistada reegel 12 
alusel.



Suluseisu rikkumine

Olukorrad kus:

✓ suluseisupositsioonil  oleva  mängija vastu tahakse 
rikkumine hetkel kui ta on liikumas palli suunas sooviga 
seda mängida kuid ta ei ole veel palli mänginud ega 
üritanud palli mängida või palli pärast võitlusesse läinud 
tuleb lugeda kaitsjapoolseks rikkumiseks kuna see toimub 
enne suluseisu rikkumist. 



Suluseisu rikkumine

Olukorrad kus:

✓ suluseisupositsioonil  oleva  mängija vastu tahakse 
rikkumine hetkel kui ta on juba palli mängimas või üritamas 
palli mängida või palli pärast võitluses tuleb lugeda 
suluseisurikkumiseks kuna see toimub ennem kui viga.



Ei ole suluseisu rikkumine

• Suluseisu reeglit ei rikuta, kui mängija saab palli otse

✓ väravaesisest lahtilöögist;

✓ küljesisseviskest;

✓nurgalöögist.



Rikkumised ja karistused

• Suluseisu reeglit rikkudes määrab kohtunik vabalöögi kohalt, 
kus rikkumine tehti, sealhulgas kui see tehti mängija enda 
väljaku poolel.



Rikkumised ja karistused

• Mängijat, kes lahkub mänguväljakult ilma kohtuniku loata, 
loetakse suluseisu reegli mõistes asetsevaks oma otsajoonel 
või küljejoonel kuni järgmise mängupeatuseni või kuni kaitsjad 
on mänginud palli keskjoone suunas ja see on väljunud nende 
karistusalast. Kui mängija lahkub mänguväljakult tahtlikult, 
peab ta saama hoiatuse järgmise mängupeatuse ajal.



Rikkumised ja karistused

• Ründaja võib astuda väljapoole väljakut ja seista seal 
näitamaks, et ta ei osale aktiivselt mängus. Kui mängija 
taassiseneb otsajoonelt ja osaleb mängus enne, kui mäng on 
peatatud või kui kaitsjad on mänginud palli keskjoone suunas 
ja see on väljunud nende karistusalast, tuleb mängijat 
suluseisu mõistes arvestada otsajoonel olevaks. Mängijat kes 
lahkub väljakult tahtlikult ja taassiseneb ilma kohtuniku loata, 
kuid ei riku sulusisu reeglit, küll aga saab sellest edu, tuleb 
hoiatada kollase kaardiga.



Rikkumised ja karistused

• Kui ründemängija on liikumatult väravapostide vahelisel alal värava 
sees hetkel, kui pall lüüakse väravasse, siis tuleb värav arvestada välja 
arvatud juhul, kui ründaja rikub suluseisu või 12. reeglit. Sellisel juhul 
tuleb mängu taasalustada karistus- või vabalöögiga.




