
5. Reegel
Kohtunik



Märksõnad

• Kohtuniku volitused

• Kohtuniku otsused

• Õigused ja kohustused

• Video lisakohtunik (VAR)

• Kohtuniku varustus

• Kohtuniku käemärgid

• Mängu ametnike vastutus



Kohtuniku volitused

• Iga mängu juhib kohtunik, kellel on kõik volitused rakendada 
mängureegleid mängul, kuhu ta on määratud.



Kohtuniku otsused

• Otsused tehakse vastavalt kohtuniku parimatele oskustele ning 
arvamustele tuginedes jalgpallireeglitele ja mängu „vaimule“

• Mängu puudutavad kohtuniku otsused – sealhulgas selle kohta, kas 
värav loetakse või mitte – ja mängutulemus on lõplikud. Kohtuniku 
ja teiste mängu ametnike otsuseid tuleb alati austada.



Kohtuniku otsused

• Kui kohtunik leiab, et mängu taasalustamise viis oli vale või sellest 
informeerivad teda teisted mängu ametnikud, siis ei tohi kohtunik 
antud otsust muuta, kui ta on mängu jätkanud, lõpetanud esimese 
või teise poolaja (sh. lisaaja) ja lahkunud väljakult või lõpetanud 
mängu.

Siiski, kui kohtunik lahkub poolaja lõpus väljakult, et mina 
videokorduste alasse või lahkub selleks, et mängijaid väljakule 
tagasi kutsuda ei takista see otsuse muutmist intsidentide kohta, 
mis toimusid enne poolaja lõppu.



Kohtuniku otsused

• Välja arvatud reeglis 12 ja VAR protokollis kirjeldatud juhul, mille 
kohaselt tohib distsiplinaarkaristust määrata ka peale mängu 
taasalustamist eeldades, et keegi mängu ametnikest on rikkumise 
tuvastanud ja üritanud kohtunikule sellest enne taasalustamist 
märku anda. Karistusega seotud taasalustamisviis ei kehti.



Kohtuniku otsused

• Kui kohtunik on mingil põhjusel ajutiselt teovõimetu, võib mäng 
jätkuda teiste mängu ametnike kontrolli all, kuni pall on väljunud 
mängust.



Õigused ja kohustused

• Kohtunik 

✓nõuab mängureeglite täitmist;

✓ juhib mängu koostöös teiste mängu ametnikega;

✓mõõdab mängu aega ja teeb vajalikud mängu puudutavad 
märkmed ja esitab vastavatele ametnikele mängu 
protokolli, kus sisalduvad kõik mängijatele ja/või võistkonna 
ametiisikutele määratud distsiplinaarkaristused ning enne 
mängu, mängu ajal ja pärast mängu toimunud muud 
vahejuhtumid;

✓ jälgib ja juhib mängu taasalustamisi;



Õigused ja kohustused

• Eduandmine

✓ lubab mängul jätkuda juhul, kui võistkond, kelle vastu 
rikkumine tehti, suudab antud edu kasutada, ja karistab algse 
rikkumise eest, kui oodatud edu kohe või mõne sekundi jooksul 
ei järgnenud.



Õigused ja kohustused

• Distsipinaarkontroll

✓ samaaegsete rikkumiste korral karistab tõsisema rikkumise järgi 
arvestades distsiplinaarkaristusi, taasalustamist, vea raskusastet ja 
taktikalist mõju.

✓ hoiatab või eemaldab vastavad rikkumised sooritanud mängijad;

✓ omab õigust  määrata distsiplinaarkaristusi hetkest, kui ta siseneb 
väljakule mängueelseks väljaku kontrolliks kuni hetkeni kui ta lahkub 
väljakult mängu lõppedes ( sh. penaltiseeria). Kui mängija sooritab 
eemaldamist nõudva rikkumise enne mängu avalööki ja sisenemist 
väljakule siis on kohtunikul õigus takistada antud mängija mängus 
osalemist. Kohtunik esitab igast intsidendist aruande vastavatele 
ametnikele.



Õigused ja kohustused

✓ omab õigust näidata kollaseid või punaseid kaarte ning kui võistluste 
juhend lubab, siis ka mängijaid ajutiselt eemaldada väljakule 
sisenemise hetkest mängu alustamiseks kuni sealt lahkumiseni peale 
lõpuvilet. Sealhulgas vaheajal, lisaajal ja penaltiseerja ajal;

✓ võtab vastu meetmed võistkonna ametiisikute puhul, kes ei käitu 
vastutustundlikult ja võib neid nii suuliselt kui ka kollase kaardiga 
hoiatada või punase kaardiga mänguväljakult ja selle vahetust 
ümbrusest, kaasaarvatud tehnilisest alast, eemaldada. Kui rikkujat ei 
suudeta tuvastada, saab karistuse tehnilises alas viibiv „vanem“ 
treener



Õigused ja kohustused

✓ Meditsiinitöötaja, kes sooritab eemaldamist vääriva rikkumise võib 
jääda võistkonna juurde, kui  ta on võistkonna ainuke antud ameti 
esindaja.

✓ järgib teiste mängu ametnike nõuandeid, kui ise antud juhtumit ei 
näinud;



Õigused ja kohustused

• Vigastused

✓ lubab mängul jätkuda seni, kui mängija on tema hinnangul kergelt 
vigastatud, kuni mäng on peatatud;

✓peatab mängu, kui mängija on tema hinnangul tõsiselt vigastatud, 
ja tagab selle, et mängija viiakse väljakult ära. Vigastatud mängijat 
pole lubatud ravida mänguväljakul ning vigastatud mängija võib 
taassiseneda väljakule ainult pärast mängu taasalustamist;

✓ kui pall on mängus, peab vigastatud mängija mänguväljakule 
naasma küljejoonelt. Kui pall ei ole mängus, siis võib vigastatud 
mängija mänguväljakule naasta nii külg- kui ka otsajoonelt;



Õigused ja kohustused

• Erandeid mänguväljakult ära saatmiseks võib teha vaid järgmistel 
juhtudel:

✓ vigastatud on väravavaht;

✓ väravavaht ja väljakumängija on kokku põrganud ning vajavad 
kohest tähelepanu;

✓ sama meeskonna mängijad on kokku põrganud ning vajavad 
kohest tähelepanu;

✓määratud on penalti ja vigastatatud mängija on penaltilööja



Õigused ja kohustused

✓on tekkinud tõsine vigastus, näiteks lämbumine, põrutus, murtud 
jalg.

✓Mängija on vigastatud füüsilise kontakti tõttu, mille põhjustaja on 
saanud distsiplinaarkaristuse ( näiteks hoolimatu viga või tõsine 
viga) ning vigastuse hindamine/ravimine on lõpetatud kiiresti.



Õigused ja kohustused

✓ tagab, et iga veritsev mängija lahkub mänguväljakult. 
Mängija ei tohi naasta enne, kui kohtunik on veendunud, et 
veritsemine on peatatud. Mängijal ei ole lubatud kanda 
verist riietust;

✓ kui kohtunik on lubanud arstid ja kanderaami 
mänguväljakule, peab mängija sealt lahkuma kas 
kanderaamil või iseseisvalt. Kui mängija ei nõustu lahkuma, 
tuleb teda hoiatada ebasportliku käitumise eest;

✓ kui kohtunik on otsustanud näidata kaarti mängijale, kes on 
sunnitud vigastuse ravimiseks mänguväljakult lahkuma, 
peab kohtunik näitama kaarti enne mängija väljakult 
lahkumist.



Õigused ja kohustused

✓ kui mäng ei ole peatatud mõnel teisel põhjusel või kui 
mängija vigastus pole põhjustatud reeglite rikkumise tõttu, 
peab mängu taasalustama kohtuniku palliga.



Õigused ja kohustused

Välised sekkumised

• peatab, katkestab või lõpetab mängu omal äranägemisel 
reeglite rikkumise korral, näiteks kui;

✓kui tema arvates ei ole kunstvalgustus piisav;

✓kui pealtvaataja visatud ese tabab teist mängu 
ametnikku, mängijat või võistkonna ametiisikut, võib 
kohtunik lubada mängul jätkuda, mängu katkestada või 
mängu lõpetada olenevalt intsidendi tõsidusest;

✓kui pealtvaataja kasutab vilet mis mõjutab mängu peab 
kohtunik mängu peatama ja taasalustama mängu 
kohtuniku palliga;



Õigused ja kohustused

✓ kui lisapall, muu ese või loom siseneb mänguväljakule 
mängu ajal, peab kohtunik:

- mängu peatama ja taasalustama kohtuniku palliga vaid 
juhul, kui see segab mängu. Kui väline tegur puudutab 
palli, mis on minemas väravasse aga samas ei sega 
kaitsjatel palli mängimast, siis värav loeb.

- laskma mängul jätkuda kui lisapall, muu ese või loom ei 
sekku mängu ning laskma selle eemaldada esimesel 
võimalusel.



Video Lisakohtunikud (ing. k.VAR-s) 

• Video lisakohtunike (VAR) kasutamine on lubatud, kui
mängu/võistluse korraldaja on täitnud kõik VAR eeskirjad ja
rakendusnõuded (vastavalt VAR Käsiraamatule) ning on
saanud kirjaliku loa nii IFABilt kui FIFAlt.



Video Lisakohtunikud (ing. k.VAR-s) 

• Video lisakohtunik (VAR) võib abistada kohtunikku ainult juhul, 
kui on toimunud „selge ja ilmne eksimus" või "tõsine
märkamata jäänud intsident" mis on seotud: 

✓ värava saavutamise/mittesaavutamisega

✓penalti määramise/mittemääramisega

✓otsese punase kaardiga (mitte teine kollane)

✓ eksliku identiteediga, kui kohtunik hoiatab või eemaldab 
rikkunud võistkonnast vale mängija.



Video Lisakohtunikud (ing. k.VAR-s) 

• Video lisakohtuniku (VAR) abi seostub intsidendi videokordus(t)e
kasutamisega. Kohtunik teeb lõpliku otsuse, mis võib olla tehtud
kas VAR infol ja/või kohtuniku enda poolt videokorduse
ülevaatamisel (kohapealne ülevaatus).

• Välja arvatud "tõsise märkamata jäänud intsidendi“ puhul, peab
kohtunik (vajadusel ka teised kohapealsed mängu ametnikud) alati
võtma vastu otsuse (sealhulgas otsuse mitte karistada võimalikku
rikkumist); antud otsus ei muutu, kui see ei olnud „selge ja ilmne
eksimus “



Video Lisakohtunikud (ing. k.VAR-s) 

Ülevaatused peale mängu taasalustamist

• Kui mäng on peatatud ja taasalustatud, siis saab kohtunik teostada
ainult olukorra ülevaatuse ning määrata kohase
distsiplinaarkaristuse eksitud identiteedi puhul või võimalikus
eemaldamist nõudvas olukorras, mis on seotud vägivaldse
käitumise, sülitamise, hammustamise või äärmiselt solvavate, 
ähvardavate žestidega.



Kohtuniku varustus

• Kohustuslik varustus

✓Vile(d)

✓Kell(ad)

✓Punane ja kollane kaart

✓Märkmik (või muu vahend kuhu märkida mängus toimuv)



Kohtuniku varustus

• Muu varustus

• Kohtunikel on lubatud kasutada:

✓ sidepidamisvahendit teiste mängu ametnikega suhtlemiseks  
(nt. peakomplekt, piiplipud)

✓ füüsilise seisundi monitooringuseadmeid

• Kohtunikel ja teistel „kohapealsetel“ mängu ametnikel on 
keelatud kanda ehteid ja muid elektroonikaseadmeid, 
sealhulgas kaameraid.



Kohtuniku märguanded

Vabalöök Karistuslöök



Kohtuniku märguanded

• Lisaks tavapärasele „kahe käega“ edu käemärgile on lubatud sarnast    
käemärki näidata ka „ühe käega“ kuna tihti ei ole kohtunikel lihtne 
joosta kahe ettesirutatud käega.

Edu 1 Edu 2



Kohtuniku märguanded

Penalti



Kohtuniku märguanded

Kollane ja punane kaart



Kohtuniku märguanded

Nurgalöök Väravaesine 
lahtilöök



Kohtuniku märguanded

Suhtlus                                             Ülevaatuse signaal



Mängu ametnike vastutus

• Kohtunik või teised mängu ametnikud ei vastuta järgneva eest:

✓mängija, ametiisiku või pealtvaataja ükskõik missugune vigastus;

✓ükskõik missugusele omandile tekitatud kahju;

✓muu kahju, mis on tekitatud üksikisikule, klubile, firmale, liidule 
või mõnele teisele organisatsioonile, tulenedes kohtuniku 
otsusest, mis oli vajalik reeglite täitmiseks ja mängu 
läbiviimiseks.



Mängu ametnike vastutus

• Need otsused võivad sisaldada otsust, kas

✓mänguväljaku või kogu rajatise seisukord või ilmastikuolud 
võimaldavad mängu läbi viia;

✓mäng ükskõik mis põhjusel ära jätta;

✓mänguväljaku varustus ja mängus kasutatav pall vastavad 
nõuetele;

✓peatada mäng pealtvaataja sekkumise või mistahes 
probleemi tõttu pealtvaatajate alas;

✓peatada või mitte mäng vigastatud mängija mänguväljakult 
äraviimiseks arstiabi saamise eesmärgil;



Mängu ametnike vastutus

✓nõuda vigastatud mängija äraviimist mänguväljakult arstiabi 
saamise eesmärgil;

✓ lubada mängijal kanda teatud riietust või varustust;

✓ lubada ükskõik mis isikute (sealhulgas võistkonna või 
staadioni ametiisikud, turvatöötajad, fotograafid või teised 
meedia esindajad) viibimist mänguväljaku läheduses – kui 
see kuulub tema kompetentsi;

✓ iga muud otsust, mille kohtunik võib vastavalt reeglitele 
vastu võtta, või mis vastavad tema kohustustele FIFA, 
konföderatsiooni, liikmesliidu või liiga reeglite või juhendite 
järgi, mille kohaselt mängu peetakse.




