
13. Reegel
Karistus- ja vabalöök
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Karistus- ja vabalöök

• Karistuslööke ja vabalööke määratakse vastasvõistkonnale, kui
mängija, vahetusmängija, välja vahetatud mängija, eemaldatud
mängija või võistkonna ametiisik on sooritanud rikkumise.



Karistus- ja vabalöök

• Vabalöök

✓Kohtunik näitab vabalööki, tõstes käe otse üles. Ta hoiab 
kätt selles asendis, kuni löök on sooritatud ja pall on 
puutunud teist mängijat, läheb mängust välja või on kindel, 
et pall ei lähe otse vastaste väravasse.

✓Kui kohtunik pole tõstnud vabalöögi märgiks kätt ja pall 
lüüakse otse väravasse, tuleb lööki korrata. Esialgne 
vabalöök ei kaota kohtuniku eksimuse tõttu kehtivust.



Karistus- ja vabalöök

• Pall läheb väravasse

✓Kui karistuslöök lüüakse otse vastasvõistkonna väravasse, 
arvestatakse väravat.

✓Kui vabalöök lüüakse otse vastasvõistkonna väravasse, 
määratakse väravaesine lahtilöök.

✓Kui karistus- või vabalöök lüüakse otse oma väravasse, 
määratakse vastasvõistkonnale nurgalöök.



Protseduur

• Karistus- ja vabalöögid sooritatakse rikkumise kohalt, välja 
arvatud:

✓ ründavale võistkonnale väravaalas määratud vabalöögi 
peab sooritama kohalt, mis asub otsajoonega paralleelsel 
väravaala joonel ning on lähim sellele kohale, kus rikkumine 
tehti.

✓ kaitsvale võistkonnale väravaalas määratud karistus- või 
vabalööki võib sooritada mistahes väravaala punktist.



Protseduur

• Vabalöökide puhul, mis on määratud loata sisenemise, 
taassisenemise või kohtuniku loata lahkumise eest, tuleb 
mängu taasalustada kohalt, kus pall asus mängu peatamise 
hetkel.

• Siiski kui mängija sooritab rikkumise väljaspool mänguväljakut, 
siis määratakse karistus- või vabalöök ning mängu 
taasalustatakse väljaku piirjoonelt, mis on lähim kohale, kus 
rikkumine tehti. Kui kaitsja poolne rikkumine on karistuslöögi 
vääriline ja rikkumisele lähim koht jääb mängija enda 
karistusalasse, siis määratakse penalti.



Protseduur

• Pall

✓Karistus- ja vabalööki sooritades peab pall olema 
löögihetkel liikumatu ning lööja ei tohi palli puudutada 
enne, kui see on puutunud mõnda teist mängijat.

✓Pall on mängus, kui seda on löödud ja see selgelt liigub.



Protseduur

Kuni pall on mängus.

✓Kõik vastased peavad olema pallist vähemalt 9,15 meetri (10 jardi) 
kaugusel, välja arvatud juhul, kui nad on oma otsajoonel 
väravapostide vahel.

✓Kõik vastased (ründajad) peavad vastaste kasuks nende 
karistusalas sooritatatavate karistus- ja vabalöökide puhul  jääma 
karistusalast väljapoole, kuni pall on mängus.

✓Kui müür koosneb vähemalt kolmest kaitsva võistkonna mängijast, 
siis peavad kõik ründava võistkonna mängijad jääma müürist 
vähemalt 1 meetri kaugusele kuni pall on mängus.



Protseduur

• Karistus- või vabalööki võib lüüa palli ühe või mõlema jalaga 
üles tõstes.

• Vastase tüssamiseks mõeldud petteliigutus on karistus- või 
vabalööki tehes lubatud kui osa jalgpallist. 

• Kui mängija, lüües reeglite kohaselt karistus- või vabalööki, 
lööb palli tahtlikult vastu vastast eesmärgiga palli ise edasi 
mängida ning löök ei ole hooletu, hoolimatu või üleliigse jõuga, 
peab kohtunik laskma mängul jätkuda.



Rikkumised ja karistused

• Kui karistus- või vabalöögi sooritamise hetkel on vastane pallile 
lähemal kui ettenähtud vahemaa ja edu mängimist ei saa 
rakendada, lüüakse löök uuesti.

• Kui mängija otsustab karistus- või vabalööki kiiresti sooritada ning 
vastane, kes on pallile lähemal kui 9,15 meetrit (10 jardi), jääb 
pallile ette, peab kohtunik laskma mängul jätkuda.

• Kui mängija otsustab karistus- või vabalööki kiiresti sooritada ning 
vastane, kes on pallile lähemal kui 9,15 meetrit (10 jardi), segab 
teda tahtlikult löögi sooritamisel, peab kohtunik hoiatama mängijat 
mängu taasalustamisega viivitamise eest.



Rikkumised ja karistused

• Kui karistus- või vabalöögi ajal on ründava võistkonna mängija 
müürile, mis koosneb vähemalt kolmest kaitsva võistkonna mängijast, 
lähemal kui 1 meeter, määratakse vabalöök vastasvõistkonna kasuks.



Rikkumised ja karistused

• Kui kaitsval võistkonnal on õigus karistus- või vabalöögile oma 
karistusalas ja kaitsja otsustab selle kiiresti sooritada ning 
samal ajal on karistusalas üks või rohkem vastasmängija(t), 
kuna tal/neil ei olnud aega karistusalast lahkuda, peab 
kohtunik laskma mängul jätkuda. 

• Kui vastasmängija on karistus- või vabalöögi ajal lööjate 
karistusalas või siseneb sinna ning puudutab palli või läheb 
palli pärast võitlusesse enne kui pall on mängus, siis lüüakse 
löök uuesti.



Rikkumised ja karistused

• Kui pall on mängus ja lööja puudutab palli uuesti enne, kui pall 
on puutunud mõnda teist mängijat määratakse 
vastasvõistkonnale vabalöök. Kui lööja sooritab käega mängu 
rikkumise:

✓määratakse vastasvõistkonnale karistuslöök;

✓määratakse vastasvõistkonnale penalti, kui rikkumine tehti 
lööja karistusalas, välja arvatud olukorras kui rikkujaks oli 
väravavaht. Sellisel juhul määratakse vastasvõistkonnale 
vabalöök. 




