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5. Reegel – Kohtunikud 
 

1. Kohtuniku volitused 

Iga mäng on juhitud kahe kohtuniku poolt – kohtunik ja teine kohtunik – kellel on olemas kõik volitused 
rakendada Saalijalgpalli reegleid (Futsal Laws of the Game) mängus, kuhu nad on määratud.  
 

2. Kohtunike otsused 

Mängu puudutavad kohtuniku otsused – sealhulgas selle kohta, kas värav loetakse või mitte – ja 
mängutulemus on lõplikud. 
 
Kui kohtunikud leiavad, et mängu taasalustamise viis oli vale või sellest informeerivad teda teised mängu 
ametnikud, siis ei tohi kohtunik antud otsust muuta, kui nad on mängu jätkanud, lõpetanud esimese või 
teise poolaja (sh. lisaaja), lahkunud väljakult ja selle lähedusest peale seda kui ajamõõtja on andnud 
akustilise signaali või mäng on pooleli jäetud. 
 
Mõnikord, kui keegi kohtunike assistentidest/mängu ametnikest pööravad tähelepanu/annavad märku 
kollase kaardi või punase kaardiga karistatava reeglite rikkumise kohta, kuid kohtunikud ei pane tähele või 
ei märka ega kuule märguannet kuni mäng on taasalustatud, siis kohtunikud võivad võtta vastu vajalikud 
distsiplinaarkaristused. Karistusega seotud taasalustamisviis ei kehti. 
 
Kohtuniku otsus on ülimuslik teise kohtuniku otsuste suhtes juhul kui nende otsused on erinevad.  
 
Teise kohtuniku või abikohtunike poolse lubamatu sekkumise või sobimatu käitumise puhul vabastab 
kohtunik nad nende kohustustest, korraldab nende väljavahetamise ning esitab sellekohase ettekande 
vastavale ametkonnale.  
 

3. Õigused ja kohustused 

Kohtunikud:  

• tagavad mängureeglite täitmise;  

• juhivad mängu koostöös teiste mängu ametnikega; 

• tagavad koigi kasutatavate pallide vastavuse Reegel 2 nõuetele;  

• tagavad, et mängijate varustus vastab Reegel 4 nõuetele;  

• protokollivad mängu; 

• peatavad mängu omal äranägemisel mistahes mängureeglite rikkumisel;  

• peatavad, katkestavad või lõpetavad mängu omal äranägemisel reeglite rikkumise korral, näiteks 

kui: 

- valgustus ei ole piisav;  

- pealtvaataja visatud ese tabab teist mängu ametnikku, mängijat või võistkonna ametiisikut võib 

kohtunik lubada mängul jätkuda, mängu katkestada või mängu lõpetada olenevalt intsidendi 

tõsidusest;  

- pealtvaataja kasutab vilet mis mõjutab mängu peab kohtunik mängu peatama ja taasalustama 

mängu kohtuniku palliga;  

- lisapall, muu ese või loom siseneb mänguväljakule mängu ajal, peavad kohtunikud: 



 
➢ 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; 

• peatavad mängu kui nende arvates on mängija  tõsiselt vigastatud ning tagavad mängija ära viimise 

mänguväljakult. Vigastatud mängijat, k.a väravavahti ei tohi tohterdada mänguväljakul ja ta võib 

siseneda väljakule alles pärast mängu taasalustamist; mängija peab sisenema väljakule läbi oma 

võistkonna vahetusala. Erandid mänguväljakult lahkumise kohta on järgmised:  

- väravavaht ja väljakumängija on kokku põrganud ja vajavad kohest tähelepanu;  

- sama võistkonna mängijad on kokku põrganud ja vajavad kohest tähelepanu;  

- on tekkinud tõsine vigastus;  

- mängija on vigastatud füüsilise kontakti tõttu, mille põhjustaja on saanud distsiplinaarkaristuse 

(näiteks hoolimatu viga või tõsine viga) ning vigastuse hindamine/ravimine on lõpetatud 

kiiresti; 

- määratud on penalti ja vigastatud mängija on penaltilööja. 

- on määratud penalti ja vigastatud mängija on väravavaht. 

• 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;  

• kui mäng ei ole peatatud mõnel teisel põhjusel või kui mängija vigastus pole põhjustatud reeglite 

rikkumise tõttu, peab mängu taasalustama kohtuniku palliga;  

• lubavad mängul jätkuda seni, kui mängija on tema hinnangul kergelt vigastatud, kuni mäng on 

peatatud;  

• lubavad mängul jätkuda kui võistkond, kelle vastu viga tehti, saab kasu edu andmisest ning 

karistavad esialgset viga kui antud edu võimalikku eelist ei andnud;  

• karistavad tõsisemat rikkumist, kui mängija paneb toime samaaegselt rohkem kui ühe rikkumise;  

• määravad distsiplinaarkaristuse mängijale, kes on toime pannud hoiatust või eemaldamist vääriva 

rikkumise. Nad ei ole kohustatud tegema seda viivitamatult, kuid peavad seda tegema, kui pall 

läheb mängust välja; 

• võtavad vastu meetmeid võistkonna ametiisikute puhul, kes ei käitu vastutustundlikult ja võivad 

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. Meditsiinitöötaja, kes sooritab eemaldamist 

vääriva rikkumise võib jääda võistkonna juurde, kui ta on võistkonna ainuke antud ameti esindaja;  

• järgivad teiste mängu ametnike nõuandeid, kui ise antud juhtumit ei näinud;  

• tagavad, et keegi ei sisene väljakule omavoliliselt;  

• annavad pärast mängu peatamist märku mängu taasalustamisest;  

• kasutavad kohtunike märguandeid, mis on kirjeldatud peatükis „Kohtunike ja abikohtunike 

märguanded“; 

• asetsevad väljakul nii nagu on kirjeldatud peatükis „Asetsemine väljakul“ (Praktilised Juhtnöörid 

saalijalgpalli kohtunikele ja teistele mängu ametnikele);  



 
• esitavad vastavale ametkonnale mängu protokolli, mis peab sisaldama informatsiooni kõigist 

mängijatele ja/või võistkonna ametiisikute suhtes rakendatud distsiplinaarkaristustest ning 

muudest intsidentidest, mis toimusid enne mängu, mängu ajal või pärast mängu;  

 

Kohtunik 

• võtab aega ja tegutseb ka kolmanda kohtunikuna, kui mängul ei ole abikohtunikke;  

• lõpetab või katkestab mängu omal äranägemisel igasuguse mängureeglite rikkumise korral;  

• lõpetab või katkestab mängu ükskõik mis liiki välise sekkumise korral; 

Teine kohtunik 

• asendab kohtunikku, kui ta saab vigastada või ei saa mängus osaleda;  

 

4. Mängu ametnike vastutus 

Kohtunikud 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;  

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;  

• 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;  

 

5. Rahvusvahelised mängud 

Rahvusvahelistel mängudel on teine kohtunik kohustuslik.  
 
6. Kohtunike varustus 

Kohustuslik varustus 
Kohtunikel peab olema järgmine varustus:  

• vähemalt üks vile; 

• punane ja kollane kaart;  

• märkmik (või muu vahend kuhu märkida mängus toimuv);  

• vähemalt üks kell; 



 
Muu varustus 
Kohtunikud võivad kasutada:  

• sidepidamisvahendit teiste mängu ametnikega suhtlemiseks (nt. peakomplekt);  

• kehalise seisundi monitooringuseadmed. 

Kohtunikel on keelatud kanda mingeid muid elektroonikaseadmeid, k.a kaamerad.  
 
Kohtunikel ja teistel mängu ametnikel on keelatud kanda ehteid (kohtunikud võivad kanda kella või 
muud samaväärset seadet mänguaja võtmiseks, kui puudub kolmas kohtunik). 


