
 

   

 

Saalijalgpalli reeglid 2020/2021 

 

2. Reegel – Pall 
 
 

1.  Mõõtmed ja omadused 

 
Pall peab olema:  

• kerakujuline; 

• valmistatud sobivast materjalist; 

• ümbermõõduga 62–64 sentimeetrit; 

• mängu alguses kaaluga 400–440 grammi; 

• rõhuga 0,6–0,9 atmosfääri merepinnal. 

 
Pall ei tohi 2m kõrguselt kukutades põrgata esimesel põrkel üles vähem kui 50cm ja rohkem kui 65cm. 
 
FIFA või konföderatsioonide egiidi all toimuvatel ametlikel võistlustel peab pallil olema ka üks järgmistest 
logodest: 
 
ametlik “FIFA Quality Pro”-logo; 
ametlik “FIFA Quality ”-logo;  
INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD”-logo. 
 

 
 
Ülaltoodud logo pallil näitab, et peale 2. reeglis kirjeldatud miinimumnõuete on palli ametlikult kontrollitud 
ja ta vastab igale logole seatud erilistele tehnilistele nõuetele. Iga logo tehniliste nõuete nimekirja peab 
IFAB heaks kiitma.  
 
Kontrollivatel asutustel peab olema selleks FIFA heakskiit.  
 

2. Reklaam pallil 

 
FIFA, konföderatsioonide või liikmesorganisatsioonide egiidi all korraldatavatel ametlikel võistlustel ei ole 
mistahes reklaam pallil lubatud, välja arvatud võistluse logo, võistluse korraldaja palli tootja lubatud 
kaubamärk. Võistluste juhend võib ette näha nende märgiste arvu ja suuruse. 
 
 
 
 



 

   

 

3. Defektne pall 

 
Kui pall lõhkeb või muutub mängukõlbmatuks mängu käigus, siis mäng peatatakse ning mängu 
taasalustatakse asenduspalli kukutamisega kohas, kus esialgne pall mängukõlbmatuks muutus, v.a juhul kui 
pall asus mängu peatamise hetkel karistusalas. (vaata 8. reegel). Ainus erand on see, kui pall lõhkeb või 
muutub mängukõlbmatuks peale väravaposti või põiklati tabamist ning läheb sealt otse väravasse (vaata 
punkt 6). 

Kui pall lõhkeb või muutub mängukõlbmatuks lahtilöögi, väravaesise lahtiviske, nurgalöögi, karistus- ja 
vabalöögi, penalti või sisselöögi ajal, siis korratakse taasalustamist.  

Kui pall lõhkeb või muutub mängukõlbmatuks penalti või penaltiseeria ajal ettepoole liikudes ja enne, kui 
see on puutunud ühte mängijaist või põiklatti või väravaposte, siis korratakse penaltit. 

Mängu ajal ei tohi palli vahetada ilma kohtunike loata. 

 

4. Varupallid 

Mänguväljaku ümber võivad asetseda varupallid, mida võib mängu ajal kasutada tingimusel, et nad 
vastavad 2. reegli nõuetele ja nende kasutamine on kohtuniku kontrolli all. 

 

5. Lisapall väljakul 

Kui lisapall siseneb mänguväljakule mängu käigus, peab kohtunik mängu peatama ainult siis, kui see segab 
mängu. Mängu taasalustatakse kohtuniku palliga kohalt, kus õige pall mängu peatamise ajal asus, v.a. juhul 
kui see asus karistusalas (vaata 8. reegel). 
 
Kohtunikud lubavad mängul jätkuda kui lisapall ei sega mängu ning lasevad selle eemaldada esimesel 
võimalusel.  
 
 

6. Lõhkenud või mängukõlbmatuks muutunud palliga saavutatud värav 

 
Kui pall lõhkeb või muutub mängukõlbmatuks peale väravaposti või põiklati tabamist ning läheb sealt otse 
väravasse, siis väravat arvestatakse. 
 
 
 
 
 
 


