
10. Reegel
Mängu tulemuse otsustamine



Märksõnad

• Värava arvestamine

• Võitja

• Penaltiseeria



Värava arvestamine

• Väravat arvestatakse, kui kogu pall on ületanud väravajoone 
väravapostide vahel ja põiklati alt, eeldades, et värava löönud 
võistkond ei ole rikkunud reegleid. 

• Kui väravavaht viskab palli otse vastasvõistkonna väravasse, 
määratakse vastasvõistkonnale väravaesine lahtilöök.

• Kui kohtunik fikseerib värava enne, kui pall on täielikult ületanud 
joone, peab mäng jätkuma kohtuniku palliga.



Võitja

• Võistkond, kes on löönud mängu ajal rohkem väravaid, on 
võitja. Kui mõlemad võistkonnad on löönud ühepalju väravaid 
või ei ole löödud ühtegi väravat, on mäng lõppenud viigiga.



Võitja

• Kui võistlusjuhend nõuab võitja selgitamist pärast mängu või 
kahe mängu kokkuvõttes, on lubatud võitja selgitada ainult 
järgmistel viisidel:

✓ võõrsil saavutatud värava reegel;

✓Kaks ajaliselt võrdset lisaaja poolaega, mis ei ületa 15 
minutit poolaja kohta;

✓mängujärgsed penaltid.

• Ülaltoodud viise võib ühendada. 



Penaltiseeria

• Penaltiseeria toimub peale mängu, kui võistlusjuhend ei 
sätesta teisiti. Mängu ajal eemaldatud mängijal ei ole lubatud 
osaleda. Mängu ajal määratud hoiatuskaardid ei kandu edasi 
penaltiseeriasse.



Penaltiseeria

Protseduur enne lööki

• Kui ei ole muid kaalutlusi (väljaku seisukord, ohtutus jne.), siis 
kohtunik viskab münti otsustamaks kumba väravasse penalteid 
lüüakse. Antud tulemust saab muuta ainult ohutuse huvides 
või kui väljak muutub kõlbmatuks.

• Kohtunik viskab münti uuesti ja mündiviske võitnud kapteni 
võistkond otsustab, kas lüüa penalteid esimese või teisena.



Penaltiseeria

• Väravavahti (kes ei ole suuteline jätkama) asendava 
vahetusmängija erandina võivad penaltiseerias osaleda üksnes 
mängu, sealhulgas võimaliku mängitud lisaaja lõpus väljakul või 
ajutiselt mänguväljakult väljas  (näiteks vigastuse või varustuse 
põhjustel) viibivad mängijad.

• Võistkond vastutab mängu lõpus mänguväljakul olnud 
mängijate hulgast penalti sooritajate ja nende järjekorra 
määramise eest. Kohtunikku pole vaja valikust teavitada.



Penaltiseeria

• Kui mängu lõppedes ning enne või penaltiseeria käigus jääb 
ühte võistkonda rohkem mängijaid, siis tuleb lööjate arv 
koheselt võrdsustada. Kohtunikku peab eemale jäävast 
mängijast informeerima. 

• Väravavahi, kes ei ole võimeline alustama ega jätkama, võib 
välja vahetada võistkondade võrdustamisel eemale jäänud 
mängijaga või esitatud vahetusmängijaga juhul, kui võistkond 
ei ole ära kasutanud suurimat arvu võistluste juhendiga 
lubatud vahetusi, kuid asendatud väravavaht ei võta enam 
penaltiseeriast osa.

• Kui väravavaht on juba penalti sooritanud, siis ei tohi tema
asendaja penaltit enne järgnevat löökide ringi sooritada.



Penaltiseeria

Protseduur penaltiseerja ajal

• Penaltiseeria ajal võivad väljakul viibida üksnes penalti 
sooritamise õigusega mängijad ja kohtunikud.

• Kõik mängijad peavad asetsema keskringis, välja arvatud 
penalti sooritaja ja kaks väravavahti.

• Penaltit sooritava võistkonna väravavaht peab asetsema 
mänguväljakul, väljaspool penaltiseeriaks kasutatavat 
karistusala, otsajoone ja karistusala joone ristumiskohal.

• Penaltiseeria ajal võib iga penalti sooritamise õigusega mängija 
igal hetkel väravavahiga kohad vahetada.



Penaltiseeria

• Löök on lõppenud, kui pall enam ei liigu, läheb mängust välja 
või kohtunik on mängu reeglite rikkumise tõttu peatanud. 
Lööja ei tohi palli uuesti puudutada.

• Kohtunik peab sooritatavate penaltite üle arvet.



Penaltiseeria

• Kui väravavahi rikkumise tõttu tuleb lööki korrata, siis esmasel 
rikkumisel hoiatatakse teda suuliselt ning järgneva(te) 
rikkumis(t)e korral kollase kaardiga.

• Kui penaltilööjat karistatakse rikkumise eest, mis on sooritatud 
peale kohtuniku penalti sooritamiseks mõeldud vilet, siis 
loetakse penalti möödalööduks ning penaltilööjat hoiatatakse 
kollase kaardiga.

• Kui väravavaht ja lööja teevad rikkumise samaaegselt, siis löök 
loetakse möödalööduks ja penaltilööjat hoiatatakse kollase 
kaardiga.



Penaltiseeria

Alljärgnevatel tingimustel sooritavad mõlemad võistkonnad viis 
penaltit.

• Võistkonnad sooritavad penalteid vaheldumisi.

• Igat penaltit sooritab erinev mängija ning enne, kui keegi saab 
sooritada teise löögi, peavad olema kõik penalti sooritamise õigust 
omavad mängijad enda löögi sooritanud.

• Kui üks võistkond on enne löönud rohkem väravaid, kui teine võib 
viie penaltiga kokku saavutada, siis rohkem penalteid ei lööda.

• Kui mõlemad võistkonnad on sooritanud viis penaltit ja saavutanud 
võrdse arvu väravaid või ei ole löönud ühtegi väravat, jätkatakse 
penaltite sooritamist samas järjekorras, kuni üks võistkond on võrdse 
arvu penaltitega saavutanud ühe värava rohkem.



Penaltiseeria

• Pärast seda, kui kõik penalti sooritamise õigusega mängijad on
oma penalti sooritanud, ei pea sooritajate järjekord olema 
sama kui esimeses ringis.

• Mängija ei tohi penalti seeria toimumist viivitada väljakult 
lahkumisega. Mängija löök loetakse „ minetatuks“ ( mööda 
lööduks), kui ta ei naase õigeaegselt penaltit lööma.



Penaltiseeria

Vahetused ja eemaldamised penaltiseeria ajal

• Mängijat, vahetusmängijat, välja vahetatud mängijat või
võistkonna ametiisikut võib penaltiseeria ajal hoiatada või 
eemaldada.

• Penaltiseeria ajal eemaldatud väravavahti peab asendama 
mängu lõpus väljakul olnud mängija.

• Mängijat, v.a. väravavaht, kes ei ole võimeline jätkama ei saa 
vahetada.

• Kui penaltiseeria ajal jääb võistkonda vähem kui seitse 
mängijat, ei tohi kohtunik mängu katkestada.




