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Penalti

• Penalti määratakse selle võistkonna vastu, kes sooritab palli 
mängus oleku ajal oma karistusalas või väljaspool seda (12. ja 
13. reeglis toodud tingimustel) karistuslöögi väärilise rikkumise.

• Otse penaltist võib lüüa värava.



Protseduur

• Pall peab olema asetatud liikumatult penaltimärgile ja väravapostid, 
põiklatt ning väravavõrk ei tohi liikuda.

• Penaltit sooritav mängija peab olema selgelt kindlaks määratud.

• Kaitsev väravavaht peab olema väravajoonel väravapostide vahel, 
puutumata väravaposte, põiklatti ning väravavõrku , näoga lööja 
poole, kuni palli on löödud.

• Ülejäänud mängijad peavad olema

✓ mänguväljakul;

✓ väljaspool karistusala;

✓ penaltimärgist tagapool;

✓ vähemalt 9,15 meetri (10 jardi) kaugusel penaltimärgist.



Protseduur

• Pärast seda, kui mängijad on võtnud positsioonid käesoleva reegli 
järgi, annab kohtunik märguande penalti sooritamiseks.

• Penaltit sooritav mängija peab lööma palli ettepoole. Kannaga palli 
löömine on lubatud eeldusel, et pall liigub ettepoole. 

• Pall on mängus, kui seda lüüakse ja see selgelt liigub.

• Lööja ei tohi puudutada palli uuesti enne, kui pall on puutunud 
mõnda teist mängijat.

• Kui palli lüüakse, peab kaitsva võistkonna väravavahil puudutama 
vähemalt mingi osa ühest jalast väravajoont või olema sellega samal 
joonel.



Protseduur

• Penalti loetakse lõppenuks kui pall enam ei liigu, on läinud 
mänguväljakult välja või kohtunik on peatanud rikkumise tõttu 
mängu.

• Poolaegade või lisaaja poolte lõpus on lubatud lisada aeg penalti 
sooritamiseks. Lubatud lisaajal loetakse penalti lõppenuks kui peale 
lööki jääb pall seisma, läheb mängust välja, palli mängib mõni 
mängija peale kaitsjate väravavahi või kohtunik peatab mängu lööja 
või lööja võistkonnakaaslase rikkumise tõttu. Kui kaitsev võistkond    
(ka. väravavaht ) rikuvad reegleid ning penalti lüüakse mööda või 
kaitstakse, siis lüüakse penalti uuesti.



Rikkumised ja karistused

• Penalti tuleb sooritada, kui kohtunik annab vastava 
märguande. Kui penaltit ei sooritata võib kohtunik enne uue 
märguande andmist määrata distsiplinaarkaristuse.

• Penaltit sooritav mängija või tema võistkonnakaaslane rikub 
reegleid

✓Kui pall lüüakse väravasse, siis penaltit korratakse.

✓Kui palli ei lööda väravasse, siis kohtunik peatab mängu 
ja mängu jätkatakse vabalöögiga kaitsva võistkonna 
kasuks.



Rikkumised ja karistused

• Erandina tuleb järgnevate rikkumiste korral mäng peatada ja 
taasalustada vabalöögiga olenemata, kas penalti lüüakse 
väravasse või mitte:

✓Penalti sooritaja võistkonnakaaslane sooritab löögi. Löögi 
sooritanud mängijat hoiatatakse kollase kaardiga.

✓Penalti lüüakse tahapoole

✓Pärast hoojooksu lõpetamist tehakse palli löömise 
petteliigutus (petteliigutus penalti sooritamise hoojooksul 
on lubatud). Lisaks hoiatatakse mängijat kollase kaardiga.



Rikkumised ja karistused

• Kui väravavaht või kaitsva võistkonna mängija rikub reegleid

✓Kui pall lüüakse väravasse, siis väravat arvestatakse.

✓Kui palli ei lööda väravasse, siis penaltit korratakse.                
Kui rikkujaks oli väravavaht, siis hoiatatakse teda kollase 
kaardiga.



Rikkumised ja karistused

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

• Kui väravavaht ja lööja rikuvad reegleid samal ajal ning

✓ kui penalti lüüakse mööda või kaitstakse, siis lüüakse 
penalti uuesti ning mõlemat mängijat hoiatatakse kollase 
kaardiga

✓Kui penalti lüüakse väravasse, siis värav tühistatakse. Lööjat 
karistatakse kollase kaardiga ning mängu taasalustatakse 
vabalöögiga kaitsva võistkonna kasuks.



Rikkumised ja karistused

Pärast penalti löömist

• Kui lööja puudutab palli teist korda enne, kui pall on puutunud 
mõnda teist mängijat,

✓määratakse vastasvõistkonna kasuks vabalöök (karistuslöök 
käega mängu rikkumise puhul)

• Kui pärast palli liikumist ettepoole puutub seda väline tegur,

✓ lüüakse löök uuesti va. kui pall on minemas väravasse ja 
sekkuja ei sega väravavahil või kaitsjatel väravasse 
suunduvat palli mängimast, sel juhul väravat arvestatakse 
kui pall läheb väravasse (isegi kui sekkuja puudutas palli) 



Rikkumised ja karistused

• Kui pall jääb mänguväljakule, põrgates tagasi väravavahist, 
põiklatist või väravapostidest, ja pärast seda puutub palli väline 
tegur,

✓peatab kohtunik mängu;

✓ jätkab kohtunik mängu kohtuniku palliga kohalt, kus pall 
puutus välist tegurit; 



Kokkuvõttev tabel

Rikkumised – pärast vilet ja enne, kui pall on mängus

RIKKUMINE VÄRAV EI OLE VÄRAVAT

Ründav mängija Penaltit korratakse Vabalöök

Kaitsev mängija Värav Penaltit korratakse

Väravavaht                                     Värav                                      Penaltit korr. + kaart

Pall lüüakse tahapoole              Vabalöök                                                     Vabalöök

Lubamatu petteliigutus        Vabalöök + kaart                               Vabalöök + kaart

Mõlemad (sarnane rikkum.)  Penaltit korratakse                      Penaltit korratakse

Väravavaht ja lööja samal ajal  Vabalöök + kollane lööjale   Penaltit kor.+kaardid




