
                             

                                                                                                              

 

 
 
 

3. Reegel – MÄNGIJAD:  
lisa vahetusmängijad tippvõistlustel 

 

• VAHETUSTE ARV 
 

Ametlikud võistlused 
 
Muudetud tekst: 
 
FIFA, selle konföderatsioonide või liikmesliitude egiidi all korraldatavatel ametlikel võistlustel 
võib mängus teha kuni viis vahetust.  
Meeste ja naiste kõrgeimas klubisarjas ja „A“ rahvuskoondiste mängudes, kus võistluste reeglid 
lubavad teha kuni viis vahetust, võivad mõlemad võistkonnad: 

• kasutada vahetuste tegemiseks kuni kolme mänguseisakut* 

• teha lisavahetusi mängu vaheajal 

* Kui võistkonnad teevad vahetusi samal ajal, loetakse mõlemal võistkonnal üks mänguseisak 
kasutatuks. Võistkonna poolt mitme vahetuse üheaegset tegemist, arvestatakse kui ühte 
kasutatud mänguseisakut. 
 

Lisaaeg 
• Kui võistkond ei ole kasutanud lubatud arvul vahetusmängijaid ja/või mänguseisakuid, 

siis võib neid kasutada lisaajal. 

• Kui võistluste juhend lubab kasutada lisaajal ühte lisavahetust, siis saavad võistkonnad  

kasutada ühte lisa mänguseisakut. 

• Vahetusi võib teha lisaks normaalaja ja lisaaja ning lisaaja poolaegade vahelisel ajal – 

neid ei arvestata kasutatud mänguseisakutena. 

(…) 

 

8. Reegel – MÄNGU ALUSTAMINE JA TAASALUSTAMINE:  
kohtunik viskab münti 
 

• LAHTILÖÖK 

 
Protseduur 
 
Muudetud tekst: 
 

• kohtunik viskab münti ja võitnud võistkond saab valida (…)  

 



 

10. Reegel – MÄNGU TULEMUS:  
võistkonna ametiisikud 
 
 

• PENALTISEERIA 

 
✓ Vahetused ja eemaldamised penaltiseeria ajal 

Muudetud tekst: 
 

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

 
 
 
 

12. Reegel – VEAD JA DISTSIPLINAARRIKKUMISED:  
väravavahi käega mängimine 
 

• DISTSIPLINAARKARISTUSED 

 
✓ Värava või ilmse väravavõimaluse ärahoidmine 

 
Lisatud tekst: 
 
Kui mängija hoiab ära vastastel ilmse värava või väravavõimaluse käega mängu rikkumisega, siis 
karistatakse teda eemaldamisega sõltumata rikkumise asukohast (välja arvatud väravavaht enda 
karistusalas). 
 
 
 

12. Reegel – VEAD JA DISTSIPLINAARRIKKUMISED:  
mänguväljakult lahkumine välise teguri vastu rikkumise sooritamiseks 
 

✓ Mängu taasalustamine 

 
Muudetud tekst: 
 
(…) 
Kui kohtunik peatab mängu mängija poolt, kas siis mänguväljakul või väljaspool seda, välise 
teguri vastu tehtud rikkumise tõttu, siis taasalustatakse mängu kohtuniku palliga, välja arvatud 
juhul, kui määratud oli vabalöök mänguväljakult ilma kohtuniku loata lahkumise eest; vabalöök 
mängitakse lahti kohast, mis on lähim väljaku piirjoonele kust mängija väljakult lahkus. 
 

 
 



14. Reegel – PENALTI 
väravavahi positsioon 
 

• PROTSEDUUR 
 
Muudetud tekst: 
 
(…) Kui palli lüüakse, peab kaitsva võistkonna väravavahil puudutama vähemalt mingi osa ühest 
jalalabast väravajoont, olema sellega samal joonel või selle taga. 


