
6. Reegel
Teised mängu ametnikud 
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Teised mängu ametnikud

• Mängule võib määrata ka teisi mängu ametnikke (kaks
abikohtunikku, neljanda kohtuniku, kaks lisakohtunikku, 
lisaabikohtuniku, video lisakohtuniku (ing. k. VAR) ning vähemalt ühe
video lisakohtuniku assistendi (ing. k. AVAR).  Nad kõi aitavad
kohtunikul reeglite järgi mängu juhtida, kuid lõpliku otsuse teeb
kohtunik.

• Kohtunik, abikohtunikud, neljas kohtunik, lisakohtunikud ja 
lisaabikohtunik on „ kohapealsed“ mängu ametnikud.

• VAR ja AVAR on `video` mängu ametnikud ning abistavad kohtunikku
vastavalt VAR eeskirjadele, mille on kinnitanud IFAB.



Teised mängu ametnikud

• Mängu ametnikud tegutsevad kohtuniku alluvuses ning lubamatu 
vahelesegamise või vääritu käitumise korral vabastab kohtunik 
mängu ametniku tema kohustustest ja teeb ettekande vastavatele 
ametnikele.



Teised mängu ametnikud

• Lisaabikohtuniku erandina aitavad kohapealsed mängu 
ametnikud kohtunikku kui on toimunud rikkumine,ning nemad 
näevad olukorda kohtunikust paremini.

• Kohapealsed mängu ametnikud abistavad kohtunikku kõigis 
mängu puudutavates küsimustes tema soovide ja juhiste järgi. 
Sealhulgas on tavaliselt järgmised punktid:

✓mänguväljaku, pallide ja mängijate varustuse kontrollimine;

✓otsustamine, kas mängijate varustuse või veritsemisega 
seotud probleemid on lahendatud;

✓ vahetuse protseduuri jälgimine;

✓ väravate, kaartide ja nende toimumisaja märkimine.



Teised mängu ametnikud

• Võistluste juhend peab selgelt sätestama mängu ametnikku 
asendamise ning sellega seonduvad muudatused, kui viimane 
ei saa mängu alustada või jätkata. Eriti täpselt peab olema 
selge kes asendab kohtunikku – kas selleks on neljas kohtunik, 
kogenum abikohtunik või kogenum lisakohtunik. 



Abikohtunik

• Abikohtuniku kohustusteks on näidata:

✓ kui kogu pall väljub mänguväljakult ja millisel võistkonnal on 
õigus nurgalöögile, väravaesisele lahtilöögile või 
küljesisseviskele;

✓ kui mängijat võib karistada suluseisus olemise eest;

✓ kui soovitakse vahetust;

✓ kas väravavaht liigub penaltit sooritades väravajoonelt 
enne, kui palli on löödud, ja kas pall ületab joone. Kui 
mängul on ka lisakohtunikud, siis on abikohtuniku 
positsioon penalti sooritamisel ühel joonel penaltipunktiga.



Abikohtunik

• Abikohtunikud aitavad ka jälgida vahetusprotseduuri toimimist.

• Abikohtunikud võivad siseneda mänguväljakule, et aidata 
kontrollida 9,15 meetri (10 jardi) vahemaad.



Neljas kohtunik

• Neljanda kohtuniku kohustuseks on:

✓ viia läbi vahetusprotseduurid;

✓ kontrollida mängijate/vahetusmängijate varustust;

✓ lubada mängijal taassiseneda mänguväljakule peale 
kohtunikult vastava signaali saamist;

✓ kontrollida varupalle;

✓näidata vähimat lisaminutite arvu mida kohtunik on 
poolaegadele ( k.a. lisaajale) lisanud;

✓ informeerida kohtunikku vastutustundetust käitumisest 
tehnilses alas.



Lisakohtunikud

• Lisakohtunike kohustusteks on kohtunikku informeerida:

✓ kui kogu pall on läinud üle otsajoone, sealhulgas kui värav on  
saavutatud;

✓ kummal võistkonnal on õigus väravaesisele lahtilöögile või 
nurgalöögile;

✓ kui väravavaht liigub penaltilöögil väravajoonelt enne kui pall on   
mängus ning kui värav on saavutatud.



Lisaabikohtunikud

• Lisaabikohtuniku ainus kohustus on asendada abikohtunikku 
või neljandat kohtunikku, kui nad ei ole suutelised mängu 
jätkama.



Video mängu ametnikud

• Video lisakohtunik ( ing. k. VAR) on mängu ametnik, kes võib
abistada kohtunikku otsuse tegemisel kasutades selleks
videokordust ainult „selge ja ilmse eksimuse" või "tõsise
märkamata jäänud intsidendi“ olukorras, mis on seotud värava
saavutamise/mittesaavutamisega, penalti
määramise/mittemääramisega, otsese punase kaardiga (mitte
teine kollane), eksliku identiteediga, kui kohtunik hoiatab või
eemaldab rikkunud võistkonnast vale mängija.



Video mängu ametnikud

• Video lisakohtuniku assistent ( ing. k. AVAR) on mängu
ametnik, kes abistab VARi peamiselt:

✓ vaadates telepilti ajal, kui VAR on hõivatud videokorduse 
ülevaatamisega;

✓VAR -iga seotud vahejuhtumite ja igasuguste suhtlus- või 
tehnoloogiaprobleemide registreerimisel;

✓VARi ja kohtuniku vahelisel suhtlemisel ja suhtleb 
kohtunikuga ajal kui VAR on hõivatud videokorduse 
ülevaatamisega teatamaks kohtunikule millal „mäng 
peatada“ või „ oodata mängu taalustamisega“ jne.;



Video mängu ametnikud

✓mängu taasalustamisel kaotatud ajamõõtmisel, mis on 
kulunud  olukordade kontrolliks või ülevaatamiseks;

✓VAR-otsusega seotud teabe edastamisel asjaomastele 
osapooltele.



Abikohtuniku märguanded

Vahetus



Abikohtuniku märguanded

Karistus-ja 
vabalöök
ründajale

Karistus-ja 
vabalöök
kaitsjale



Abikohtuniku märguanded

Küljesissevise 
ründajale

Küljesissevise 
kaitsjale



Abikohtuniku märguanded

Nurgalöök Väravaesine lahtilöök



Abikohtuniku märguanded

Suluseis



Abikohtuniku märguanded

Suluseis väljaku 
lähimas osas

Suluseis väljaku 
keskmises osas

Suluseis väljaku 
kaugemas osas




