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13. Reegel – Karistus- ja vabalöök 
 

1. Karistus- ja vabalöök 

Karistuslööke ja vabalööke määratakse vastasvõistkonnale, kui mängija, vahetusmängija, eemaldatud 
mängija või võistkonna ametiisik on sooritanud rikkumise. 
Karistus- ja vabalöögi lahti mängimisel üks kohtunikest peab selgelt lugema „nelja sekundit“. 
 
Vabalöök 
Kohtunik näitab vabalööki, tõstes käe otse üles. Ta hoiab kätt selles asendis, kuni löök on sooritatud ja pall 
on puutunud teist mängijat või läheb mängust välja.  
Vabalöök kuulub kordamisele kui üks või mõlemad kohtunikud ei näita vabalöögi märguannet ja pall 
lüüakse otse väravasse.  
 
Pall läheb väravasse 

• Kui karistuslöök lüüakse otse vastasvõistkonna väravasse, arvestatakse väravat; 

• Kui vabalöök lüüakse otse vastasvõistkonna väravasse, määratakse väravaesine lahti vise (v.a juhul 

kui üks või mõlemad kohtunikud ei ole näidanud vabalöögi märguannet);  

• Kui karistus- või vabalöök lüüakse otse oma väravasse, määratakse vastasvõistkonnale nurgalöök; 

 

2. Protseduur 

Kõik löögid peavad olema sooritatud:  

• Nelja sekundi jooksul;  

• Kohalt kus toimus rikkumine, v.a;  

- kaitsvale võistkonnale väravaalas määratud karistus- või vabalööki võib sooritada mistahes 

väravaala punktist; 

- vabalöögid karistusala sees või teatud rikkumiste sooritamisel mängu peatamise hetkel kui pall 

asub karistusalas; mängitakse lahti karistusala joonelt kohast mis on lähim rikkumise kohale või 

kohale kus asus pall mängu peatamise hetkel, kasutades kujutletavat küljejoonega paralleelset 

joont (nagu on kujutletud allpool oleval pildil);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Karistus- ja vabalöögid, mis määratakse mängija loata väljakule sisenemise, taassisenemise või 

lahkumise eest, sooritatakse kohast kus asus pall mängu peatamise hetkel, v.a kui mäng 

peatatakse hetkel kui pall asub karistusalas, sel juhul karistuslöök sooritatakse karistusala 

joonelt kohast, mis on lähim kohale kus asus pall mängu peatamise, kasutades kujutletavat 

küljejoonega paralleelset joont (vt. pilti üleval);  

- Kui Saalijalgpalli reeglid määratlevad muud kohta. 

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  

Kuni pall on mängus kõik vastased peavad olema:  

• pallist 5 meetri kaugusel;  

• väljaspool karistusala juhul kui karistus- või vabalöök sooritatakse karistusalast;  

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

 
3. 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 5 meetrit, jääb pallile ette, peab kohtunik laskma mängul 
jätkuda. Kui vastane segab tahtlikult löögi sooritamist, peab kohtunik hoiatama mängijat mängu 
taasalustamisega viivitamise eest. 
 
Kui karistus- või vabalöögi ajal on ründava võistkonna mängija müürile, mis koosneb vähemalt kahest 
kaitsva võistkonna mängijast, lähemal kui 1 meeter, määratakse vabalöök vastasvõistkonna kasuks.  
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.  
 
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.  



 
Kui karistus- või vabalöök ei sooritata nelja sekundi jooksul, siis määratakse vabalöök vastasvõistkonnale 
kohalt kust esialgne rikkumine pidi olema lahti mängitud, v.a juhul kui see rikkumine toimus karistusalas; 
vabalöök määratakse vastasvõistkonnale karistusala joonelt, kohast mis on lähim kohale, kus oli toimunud 
rikkumine, kasutades kujutletavat küljejoonega paralleelset joont (vt joonist käesoleva reegli punktis 2). 

 
4. Akumuleeruvad vead 

 

• akumuleeruvad vead on vead, mida karistatakse karistuslöögi või penaltiga nagu on toodud reeglis 

12; 

• mõlema võistkonna akumuleeruvad vead pannakse kirja ja nende üle peetakse arvestust;  

• kohtunikud võivad lasta mängul jätkuda ja rakendada edu printsiipi, kui reegleid rikkunud võistkond 

ei ole enne seda teinud viis akumuleeruvat viga või kui reegleid rikkunud võistkond ei ole 

sooritanud ilmselge väravavõimaluse ära võtmist; 

• kui rakendatakse edu printsiipi, siis kohtunikud peavad tegema kohustuslikud žestid näitamaks 

kolmandale kohtunikule ja ajamõõtjale, esimesel võimalusel pärast seda kui pall on läinud mängust 

välja, et oli toimunud akumuleeruv viga; 

• kui mängitakse lisaaega, siis teisel poolajal teenitud akumuleeruvad vead kanduvad üle lisaajale ja 

jätkatakse nende lugemist; 

 
5. Karistuslöök alates kuuendast akumuleeruvast veast (KLAKAV) 

Karistuslöök alates kuuendast akumuleeruvast veast määratakse pärast kuuendat akumuleeruvat viga ja 
pärast igat sellele järgnevat akumuleeruvat viga. Samas, kui kuues või iga järgmine akumuleeruv viga 
tehakse rikkuja karistusalas, siis määratakse penalti.  
 
Otse KLAKAV-st löödud värav loeb, lööja peab proovima väravat saavutada. 
  
Kaitsva võistkonna mängijad ei tohi moodustada müüri KLAKAV-i kaitsmiseks.  

 
Protseduur 

• pall peab olema liikumatu 10m märgi peal või kohas kus KLAKAV-ini viinud rikkumine toimus 

(eeldusel, et see toimus kaitsva võistkonna väravajoone ja väljaspool karistusala väravajoonest 10m 

kaugusel oleva kujutletava paralleelse joone vahelisel alal); 

• kui KLAKAV rikkumine toimus sellel alal, võib lööja otsustada kas ta tahab sooritada lööki 10m 

märgilt või rikkumise kohast; 

• väravapostid, põiklatt ja väravavõrk ei tohi liikuda; 

• lööja peab olema selgelt eristatud; 

• kaitsva võistkonna väravavaht peab olema vähemalt 5m kaugusel kuni palli on löödud; 

• kõik mängijad peale lööja ja kaitsva võistkonna väravavahi peavad olema: 

➢ mänguväljakul; 

➢ vähemalt 5m kaugusel pallist;  

➢ palli taga; 

➢ väljaspool karistusala. 

• pärast seda kui mängijad on võtnud oma positsioonid vastavalt reeglitele, üks kohtunikest annab 

märguande KLAKAV sooritamiseks; 

• KLAKAV sooritaja peab lööma palli vastase värava poole ja proovima saavutada väravat; kannaga 

sooritatud löök on lubatud eeldusel, et pall liigub vastase värava poole ja on sooritatud sooviga 

saavutada väravat; 



 
• pall on mängus kui seda on löödud jalaga ja see liigub otse vastase värava poole; 

• lööja ei tohi puutuda palli enne seda, kui pall on puutunud kedagi teistest mängijatest; 

• kui KLAKAV on määratud enne poolaja lõppu, siis poolaeg loetakse lõppenuks kui KLAKAV saab 

sooritatud. KLAKAV on sooritatud kui pall on mängus ja toimub üks järgnevatest:  

➢ pall peatub või läheb mängust välja;  

➢ palli mängib ükskõik kes mängijatest (k.a lööja) kes ei ole vastaste väravavaht; 

➢ kohtunikud peatavad mängu lööja või tema võistkonnakaaslaste rikkumise tõttu;  

• kui kaitsva võistkonna mängija (k.a väravavaht) sooritab rikkumise ja KLAKAV on löödud 

mööda/tõrjutud, siis KLAKAV-i korratakse; 

 

*Mängija positsioon mängu taasalustamisel on määratud mängija jalgade positsioonist või misiganes 

kehaosast, mis puudutab mänguväljakut. 

Rikkumised ja karistused 

• Pärast seda kui kohtunikud on andnud märguande KLAKAV sooritamiseks, peab see olema 

sooritatud nelja sekundi jooksul. Kui lööki ei sooritata nelja sekundi jooksul, määratakse vabalöök 

vastasvõistkonnale kohast kus pidi esialgne karistuslöök olema sooritatud.  

• Kui enne seda kui pall on mängus toimub üks järgnevatest:  

- lööki sooritav mängija või tema võistkonnakaaslane sooritab rikkumise: 

➢ kui pall läheb väravasse, siis lööki korratakse; 

➢ kui pall ei kähe väravasse, siis kohtunikud peatavad mängu, taasalustatakse vabalöögiga 

vastasvõistkonna kasuks; 

- Kaitsva võistkonna väravavaht sooritab rikkumise:  

➢ kui pall läheb väravasse, siis värav loeb; 

➢ kui pall ei lähe väravasse või põrkab tagasi väravaraamist ja väravavahi tegevus selgelt segas 

lööjat siis lööki korratakse; 

➢ kui väravavaht tõrjub, siis lööki korratakse; 

Kui väravavaht rikub reegleid ja lööki korratakse, siis esimese rikkumise korral mängus väravavahti 

hoiatatakse suuliselt, järgneva rikkumise korral hoiatatakse kollase kaardiga. 

- Kaitsva võistkonna mängija sooritab rikkumise:  

➢ kui pall läheb väravasse, siis värav loeb; 

➢ kui pall ei lähe väravasse siis lööki korratakse, esimese rikkumise korral mängus mängijat 

hoiatatakse suuliselt, järgneva rikkumise korral hoiatatakse kollase kaardiga; 

- Mõlema võistkonna mängijad sooritavad rikkumise samaaegselt, lööki korratakse kui ühe 

võistkonna rikkumine ei ole tõsisem (nt lubamatu trikitamine); Esimese rikkumise korral mängus 

rikkujaid hoiatatakse suuliselt, järgneva rikkumise korral hoiatatakse kollase kaardiga. 

- Lööja ja kaitsva võistkonna väravavaht sooritavad rikkumise samaaegselt, lööjat karistatakse kollase 

hoiatuskaardiga ja mängu jätkatakse vabalöögiga kaitsva võistkonna kasuks. 

 

• Välja arvatud järgmised olukorrad kui mäng peatatakse ja taasalustatakse vabalöögiga vaatamata 

sellele kas värav lüüakse või mitte: 

- KLAKAV ei lööda vastaste värava poole sooviga väravat saavutada;  

➢ kindlaks määratud lööja võistkonnakaaslane lööb palli, kohtunikud karistavad lööki 

sooritanud mängijat kollase kaardiga;  

➢ lööja teeb peteliigutuse pärast seda kui on teinud oma hoovõtu (hoovõtu ajal on 

peteliigutused lubatud), kohtunikud karistavad lööjat kollase kaardiga; 



 
Vastasvõistkonna mängija kes segab lööjal palli poole likumist KLAKAV sooritamisel, peab saama karistatud 
kollase kaardiga isegi kui ta on pallist 5 m kaugusel.  
 
Kui pärast KLAKAV sooritamist:  

• lööja puudutab palli taas enne seda kui palli on puutunud keegi teine mängijatest:  

- määratakse vabalöök vastasvõistkonna kasuks (või karistuslöök käega mängu eest); 

• Palli puutub väline tegur hetkel kui see liigub värava suunas: 

- lööki korratakse kui pall ei lähe väravasse; kui pall läheb väravasse ja sekkumine ei ole 

mõjutanud kaitsva võistkonna väravavahi või mängija palli mängimist, siis värav loeb (isegi kui 

väline tegur puutus palli), v.a kui tegemist oli ründava võistkonna poolse sekkumisega; 

• Pall põrkab tagasi mänguväljakule väravavahist, põiklatist või väravapostist ja siis puutub palli 

väline tegur:  

- kohtunikud peatavad mängu;  

- mäng jätkub kohtuniku palliga kohast kus väline tegur puutus palli; 

 

Kokkuvõttev tabel 

Karistuslöök alates kuuendast akumuleeruvast veast (KLAKAV) 

Rikkumine Pall läheb väravasse Pall ei lähe väravasse 

Ründav võistkond rikub Löök läheb kordamisele 
Vabalöök kaitsva võistkonna 

kasuks 

Kaitsev võistkond rikub Värav loeb 
Löök läheb kordamisele, rikkujat 

karistatakse kollase kaardiga 

Väravavaht rikub Värav loeb 

 
Ei kaitsta: penaltit ei korrata (v.a. 

lööja mõjutamine) 
Kaitstakse: penaltit korratakse ja 

suuline hoiatus; hoiatuskaart 
järgneva(te) rikkumis(t)e korral  

Pall lüüakse tahapoole 
Vabalöök kaitsva võistkonna 

kasuks 
Vabalöök kaitsva võistkonna 

kasuks 

Lubamatu trikitamine 
Vabalöök kaitsva võistkonna 
kasuks, ründajat karistatakse 

kollase kaardiga 

Vabalöök kaitsva võistkonna 
kasuks, ründajat karistatakse 

kollase kaardiga 



 

Lööb mitte kindlaks määratud 
lööja 

Vabalöök kaitsva võistkonna 
kasuks, mitte kindlaks määratud 

lööjat karistatakse kollase 
kaardiga 

Vabalöök kaitsva võistkonna 
kasuks, mitte kindlaks määratud 

lööjat karistatakse kollase 
kaardiga 

Väravavaht ja lööja rikuvad 
samaaegselt 

Vabalöök kaitsva võistkonna 
kasuks, ründajat karistatakse 

kollase kaardiga 

Vabalöök kaitsva võistkonna 
kasuks, ründajat karistatakse 

kollase kaardiga 

 

 
 


