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Eessõna

Mängureeglid jõustuvad alates 1. juulist 2016.
Võistlusmääruste tekst, Kommentaarid, IHF-i Käežestid, Võistlusmääruste selgitused ja
Vahetusala reeglid on osa üldistest võistlusmäärustest.

Palun vaadake ka sinna juurde käivaid „Juhiseid ja tõlgendusi“, mis annavad teatud
võistlusmääruste kohaldamiseks lisajuhiseid. Eelmine, 2010. aastal uuendustega avaldatud
versioon, enam ei kehti. Vajadusel „Juhiseid ja tõlgendusi“ laiendatakse.
„Mänguväljakute ja väravate juhised“, mis on võistlusmäärustikku lisatud vaid selle teksti
kasutajate mugavusele mõeldes, ei ole võistlusmääruste lahutamatu osa.

Märge:
Lihtsuse huvides kasutab see võistlusmäärustik mängijatest, ametiisikutest, kohtunikest ja
teistest isikutest rääkides meessoost vorme (kehtib inglise keele puhul).
Need võistlusmäärused kehtivad aga nii mees- kui ka naisosalejatele, välja arvatud
võistlusmäärused kasutatavate pallide suuruse kohta (vaadake reeglit 3).
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REEGEL 1

Mänguväljak
1:1 Mänguväljak (vt joonist 1) on 40 m pikk ja 20 m lai ristkülik, mis koosneb kahest
väravaalast (vt reegleid 1:4 ja 6) ja mängualast. Väljakut piiravaid pikemaid jooni
nimetatakse külgjoonteks, lühemaid väravajoonteks (väravapostide vahel) ja
otsajoonteks (kummalgi pool väravat).
Mänguväljakut peab ümbritsema külgjoonte taga vähemalt 1 m laiune ja väravajoonte
taga 2 m laiune ohutsoon.
Mänguväljaku konditsiooni on keelatud muuta mängu ajal nii, et üks võistkond
saavutaks eelise.
1:2 Värav (vt jooniseid 2a ja 2b) asetseb kummagi otsajoone keskel. Väravad peavad
kindlalt kinnituma põrandale või nende taga asetsevatele seintele. Nende sisekõrgus on 2
m ja siselaius 3 m.
Väravaposte ühendab põikpuu. Väravapostide tagakülg on väravajoone tagaservaga ühel
joonel. Väravapostide ja põikpuu ristlõige peab olema 8 cm. Väravapostide ja põikpuu
need kolm külge, mida on mänguväljakult näha, peavad olema värvitud triibuliseks kahe
sellise kontrastvärviga, mis ka tagaseinast selgelt eristuvad.
Väraval peab olema võrk, mis on kinnitatud nii, et väravasse visatud pall ei saa välja
põrgata.
1:3 Kõik väljakule tõmmatud jooned on osa alast, mida nad piiravad. Väravajoonte laius
väravapostide vahel on 8 cm (vt joonist 2a), kõik ülejäänud jooned on 5 cm laiused.
Jooned kahe külgneva ala vahel võib asendada erinevate põrandavärvidega.
1:4 Värava ees olevat ala nimetatakse väravaalaks (vt joonist 5, lehekülg 100). Väravaala on
piiratud väravaalajoonega (6 m joon). Väravaala nimetatakse väravaalajoone järgi ja see
märgitakse maha järgmiselt:
a) otse värava ette 3 m pikkune joon, mis on paralleelne väravajoonega ja paikneb sellest
6 m kaugusel (mõõdetuna väravajoone tagaservast kuni väravaalajoone kaugema
servani);
b) kaks veerandkaart, kumbki raadiusega 6 m (mõõdetuna väravapostide tagumisest
sisenurgast), mis ühendavad 3 m joont otsajoonega (vt jooniseid 1 ja 2a).
1:5 Vabaviskejoon (9 m joon) on katkendjoon, mis tõmmatakse 3 meetrit väravaalajoonest
eemale. Nii jooneosad kui -vahed nende vahel on 15 cm (vt joonist 1).
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1:6

7 m karistusviskejoon on 1 m pikkune ja asub kohe värava ees. See on paralleelne
väravajoonega, selle tagaservast 7 m kaugusel (mõõdetuna väravajoone tagaservast kuni
7 m karistusviskejoone kaugema servani); (vt joonist 1).

1:7

Väravavahi liikumist piirav joon (4 m joon) on 15 cm pikkune joon ja asub kohe värava
ees. See on paralleelne väravajoonega, selle tagaservast 4 m kaugusel (mõõdetuna
väravajoone tagaservast kuni 4 m karistusviskejoone kaugema servani); (vt joonist 1).

1:8

Keskjoon ühendab külgjoonte keskpunkte (vt jooniseid 1 ja 3).

1:9

Mõlemad vahetusalajooned (mis on külgjoonte osad) on keskjoonest 4,5 m kaugusel.
Piiritletud keskjoonega paralleelse joonega, mis ulatub 15 cm pikkuselt mänguväljakule
ja 15 cm pikkuselt väljapoole mänguväljakut (vt jooniseid 1 ja 3).

Märge:
NB! Detailsed tehnilised nõuded mänguväljakute ja väravate kohta on antud mänguväljakuid
ja väravaid käsitlevates juhistes (vt lk. 97).
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Joonis 1. Mänguväljak
Mõõtmed antud ühikutes: cm.

Väravaala: vaata ka joonis 5 (lehekülg 100)
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Joonis 2a. Värav

Otsajoon

Mänguala suund
Veerandkaarte keskpunkt
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Joonis 2b. Värav külgvaates

Joonis 3. Vahetusalajooned ja vahetusala
Keskjoon

Vahetusalajoon

Vahetusalajoon

Külgjoon

Ajamõõtja ja
sekretäri laud

Vahetusmängijate pink

Vahetusmängijate pink

Eemaldatud mängijad
ja 4 ametiisikut

Eemaldatud mängijad
ja 4 ametiisikut

Ajamõõtja ja sekretäri laud ning vahetusmängijate pingid peavad asetsema nii, et ajamõõtja ja
sekretär näevad vahetusalajooni. Laud peaks asetsema külgjoonele lähemal kui
vahetusmängijate pingid, kuid vähemalt 50 cm kaugusel külgjoonest.
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REEGEL 2

Mänguaeg, lõpusignaal ja aja peatamine
Mänguaeg
2:1

Kõikide tasemete võistkondade (kus mängijate vanus on 16 aastat või üle selle) tavaline
mänguaeg koosneb kahest 30-minutilisest poolajast. Mängu vaheaeg on tavaliselt 10
minutit.
Noortevõistkondade mänguaeg on 2 × 25 min (12- kuni 16-aastastel) ja 2 × 20 min (8kuni 12-aastastel). Mõlemal juhul on mängu vaheaeg tavaliselt 10 minutit.

Märge:
IHF-il ning maailmajagude alaliitudel ja riiklikel alaliitudel on õigus lisada vaheaja kohta
reeglitesse erandeid, mis puudutab nende vastutusala. Maksimaalne vaheaeg poolaegade
vahel on 15 minutit.
2:2

Kui mängu normaalaeg lõpeb viigiga, aga võitja tuleb selgitada, mängitakse pärast 5
minutit kestvat vaheaega lisaaeg. Lisaaeg koosneb kahest 5-minutilisest poolajast ja
ühest 1-minutilisest vaheajast.
Kui esimene lisaaeg ei selgita võitjat, mängitakse pärast 5-minutilist vaheaega teine
lisaaeg. Ka teine lisaaeg koosneb kahest 5-minutilisest poolajast ja ühest 1-minutilisest
vaheajast.
Kui mäng jääb ikka viiki, selgitatakse võitja konkreetse võistluse juhendi kohaselt.
Juhul, kui võitja otsustatakse välja selgitada 7 m visete põhjal, järgitakse alljärgnevas
märkuses kirjeldatud reegleid.

Märkus:
Kui võitja selgitatakse välja 7 m visete põhjal, siis on visete sooritamisel õigus osaleda kõigil
mängijatel, keda ei ole mänguaja lõpus eemaldatud (vt reegel 4:1, 4. lõige) ega
diskvalifitseeritud. Võistkonnad määravad 5 mängijat. Iga valitud mängija teeb ühe viske,
kusjuures erinevate võistkondade mängijad sooritavad oma viskeid vaheldumisi. Võistkonnad
ei pea viskajate järjekorda ette kindlaks määrama. Väravavahte võib vabalt valida ja
asendada osalemisõigusega mängijate hulgast. 7 m visete puhul võivad mängijad osaleda nii
viskajate kui väravavahtidena.
Kohtunikud otsustavad, millist väravat kasutatakse. Nad viivad läbi loosimise, mille võitnud
võistkond valib, kas ta tahab visata esimese või teisena. Kui seis jääb ikka veel viiki pärast
seda, kui mõlemad võistkonnad on teinud viis viset, siis järgmised visked tehakse vastupidises
järjekorras.
Selleks määravad võistkonnad uuesti viis mängijat. Neist kas kõik või mõned võivad olla
samad mängijad, kes osalesid ka eelmises viskeringis. Sel moel jätkatakse viie mängija
määramist seni, kuni see osutub vajalikuks. Kuid nüüd selgub võitja kohe, kui ühel võistkonnal
on (pärast võrdse arvu visete sooritamist, võrreldes teise võistkonnaga) rohkem väravaid
visatud.
Mängijat võib mitte lubada osalema 7 m visete sooritamisel juhul, kui tema puhul on
täheldatud tõsist või korduvat ebasportlikku käitumist (16:6e). Kui tegu on mängijaga, kes on
just valitud viskajate viieliikmelisse gruppi, tuleb võistkonnal määrata selle mängija asemel
uus viskaja.
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Lõpusignaal
2:3

Mänguaega hakatakse arvestama väljakukohtuniku vilest algviskeks. Mänguaeg
loetakse lõppenuks pärast tablookella automaatsignaali või ajamõõtja antud
lõpusignaali. Kui niisugust signaali ei järgne, siis annab ajamõõtja või delegaat vilega
märku mänguaja lõppemisest (17:9).

Märkus:
Kui automaatse lõpusignaaliga tablookell puudub, kasutab ajamõõtja lauakella või stopperit
ning lõpetab mängu lõpusignaaliga (18:2, 2. lõige).
2:4

Määrustevastast ja ebasportlikku käitumist, mis leiab aset enne lõpusignaali või sellega
üheaegselt (poolajal või mängu lõpus, ka lisaajal) karistatakse; seda ka siis, kui
määratud vabaviset (vastavalt reeglile 13:1) või 7 m karistusviset ei saa sooritada enne,
kui lõpusignaal on kõlanud.
Viset korratakse, kui (poolaja, mängu lõpu või lisaaja) lõpusignaal kõlab vabaviske või
7 m karistusviske sooritamise ajal või kui pall on juba õhus.
Mõlemal eespool kirjeldatud juhtumil lõpetavad kohtunikud mängu alles pärast seda,
kui vabavise või 7 m karistusvise (või vastav kordusvise) on sooritatud ja selle
tulemused fikseeritud.

2:5

Reegli 2:4 kohaselt sooritatud vabavisete (või kordusvisete) puhul rakendatakse
konkreetseid piiranguid mängija asukoha ja vahetamise suhtes. Erandina tavalise
vahetuse paindlikkusele vastavalt reeglile 4:4 on lubatud vahetada vaid ründava
võistkonna üks mängija; samuti on kaitsval võistkonnal lubatud väljakumängija
väravavahi vastu välja vahetada, kui see võistkond mängib lõpusignaali ajal ilma
väravavahita. Rikkumisi karistatakse vastavalt reegli 4:5 1. lõikele. Lisaks peavad kõik
viske sooritaja võistkonnakaaslased asuma viske sooritajast vähemalt 3 m kaugusel ja
vastasvõistkonna vabaviskejoonest tagapool (13:7, 15:6; vt ka selgitust nr 1).
Kaitsemängijate asukohad on määratletud reeglis 13:8.

2:6

Vabaviske või 7 m karistusviske sooritamise ajal toime pandud määrusterikkumisi või
ebasportlikku käitumist mängijate või võistkonna ametlike isikute poolt karistatakse
reeglis 2:4-5 kirjeldatud asjaoludel. Määrustevastane käitumine niisuguse viske
sooritamisel ei anna siiski vastasvõistkonnale vabaviset.

2:7

Kui kohtunikud otsustavad, et ajamõõtja on ettenähtust varem andnud lõpusignaali
(poolaja, mängu lõpu või ka lisaaja puhul), ei luba nad mängijatel väljakult lahkuda
ning mänguaeg mängitakse lõpuni.
Pall jääb sellele võistkonnale, kelle käes see oli enneaegse vile kõlamise ajal. Kui pall
oli mängust väljas, siis jätkub mäng viskega, mis vastab kujunenud situatsioonile. Kui
pall oli mängus, siis mäng jätkub vabaviskega vastavalt reeglile 13:4a-b.
Kui esimene poolaeg (või lisaaeg) on kestnud ettenähtust kauem, siis lühendatakse
samavõrra teist poolaega. Kui teine poolaeg (või lisaaeg) on kestnud ettenähtust kauem,
siis ei saa kohtunikud enam olukorda muuta.
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Aja peatamine
2:8 Kohtunikud määravad katkestuse (time-out) algusaja ja kestuse. Mänguaja
peatamine on kohustuslik:
a) eemaldamisel (nii 2 minutiks kui ka mänguaja lõpuni) ja diskvalifitseerimisel;
b) võistkondliku mängu peatamise ajal;
c) ajamõõtja või delegaadi vilesignaali puhul;
d) reegli 17:7 kohaselt toimuva kohtunike omavahelise arutelu korral.
Mänguaeg peatatakse tavaliselt ka teatavates kindlates situatsioonides, sõltuvalt
olukorrast (vt selgitust nr 2).
Mängu peatamise ajal toime pandud määrusterikkumisi karistatakse samadel alustel kui
mängu ajal toimunud rikkumisi (16:10).
2:9 Põhimõtteliselt otsustavad seda kohtunikud, millal kell seoses mänguaja peatamisega
seisma pannakse ja millal see uuesti käima pannakse.
Mängu peatamisest annavad ajamõõtjale märku kolm lühikest vilet ja käežest nr 15.
Kohtunikepoolse märku andmiseta peab ajamõõtja kella seoses mänguaja peatamisega
seisma panema kohe, kui tehniline delegaat (2:8b-c) või ajamõõtja on vilega mänguaja
peatanud.
Mänguaja peatamise lõppemisest ja mängu jätkamisest antakse alati märku vilega
(15:5b).
Märkus:
Ajamõõtja/delegaadi vilesignaal peatab mängu. Ka juhul, kui kohtunikud (ja mängijad) ei
teadvusta endale kohe, et mäng on peatatud, loetakse vilejärgne tegevus väljakul kehtetuks.
See tähendab, et juhul, kui värav visati pärast ajamõõtja lauast antud signaali, seda ei loeta.
Samuti on kehtetu kohtuniku poolt võistkonnale määratud vise (7 m karistusvise, vabavise,
algvise, küljesissevise, väravavahivise). Mäng jätkub vastavalt olukorrale, mis valitses
väljakul enne ajamõõtja/delegaadi vilesignaali. (Tuleks meeles pidada, et tavaline põhjus
sekkumiseks on võistkonna time-out või eksimus mängijate vahetamisel).
Kuid samas jääb kehtima personaalne karistus, mille kohtunikud määravad ajal, mil
ajamõõtja lauast on vile juba antud, kuid kohtunik ei ole mängu veel peatanud. See kehtib
sõltumata määrusterikkumise liigist ja kohaldatud karistuse raskusastmest.
2:10 Igal võistkonnal on õigus mängu normaalajal ühele 1-minutilisele võistkonna jaoks
mängu peatamisele poolaja kestel (selgitus nr 3).
Märge:
IHF-il ning maailmajagude alaliitudel ja riiklikel alaliitudel on õigus lisada vaheaja kohta
reeglitesse erandeid, mis puudutab nende vastutusala. Erandid võivad käia võistkondliku
mängu peatamise kohta, sätestades, et igal võistkonnal on õigus saada mängu ajal kolm 1minutilist mängu peatamist (välja arvatud lisaajal), kuid iga poolaja kohta on võistkonnal
õigus saada üks mängu peatamine. (Vt ka märkust selgituses nr 3).
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REEGEL 3

Pall
3:1 Pall peab olema valmistatud nahast või kunstmaterjalist. See peab olema ümmargune.
Selle pealispind ei tohi olla läikiv ega libe (17:3).
3:2

Palli suurus (ümbermõõt ja kaal), mida erinevate kategooriate võistkonnad mängus
kasutavad, peab vastama järgmistele nõuetele:
- meeskonnad või noormehed (üle 16-aastased): palli ümbermõõt on 58–60 cm, kaal
425–475 g (IHF suurus 3);
- naiskonnad, noormeeste (12- kuni 16-aastased) ja tütarlaste (üle 14-aastased)
võistkonnad: mängus kasutatava palli ümbermõõt on 54–56 cm, kaal 325–375 g (IHF
suurus 2);
- noormeeste (8- kuni 12-aastased) ja tütarlaste (8- kuni 14-aastased) võistkonnad:
mängus kasutatava palli ümbermõõt on 50–52 cm, kaal 290–330 g (IHF suurus 1).

Märkus:
Kõigis ametlikes rahvusvahelistes mängudes kasutatavate pallide tehnilised nõuded on kirjas
dokumendis „IHF-i palli reeglistik“.
Minikäsipallis kasutatavate pallide suurus ja kaal ei ole nende reeglitega reguleeritud.
3:3 Igas mängus peab olema kasutada vähemalt kaks määrustekohast palli. Reservpallid
peavad kogu mängu ajal olema ajamõõtja lauas kohe kättesaadavad. Pallid peavad
vastama reeglitele 3:1-2.
3:4 Kohtunikud otsustavad, millal reservpalli kasutatakse. Sel juhul panevad kohtunikud
reservpalli kohe mängu, et vältida mängu katkestamisi ja mängu peatamist.
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REEGEL 4

Võistkond, vahetusmängijad, varustus, vigastatud mängija
Võistkond
4:1 Võistkond koosneb kuni 14 mängijast.
Korraga võib väljakul viibida kuni
vahetusmängijad.

7

mängijat.

Ülejäänud

mängijad

on

Väravavahi kohustusi täitev mängija võib mängu igal hetkel asuda väljakumängija
kohale (erand vt reegel 8:5 märkuse 2. lõige). Samuti võib igast väljakumängijast saada
väravavaht, kui ta on vastavalt tähistatud (erand vt reegleid 4:4 ja 4:7).
Kui võistkond mängib ilma väravavahita, lubatakse samaaegselt mänguväljakule
maksimaalselt 7 väljakumängijat (vt reegleid 4:7, 6:1, 6:2c, 6:3, 8:7f , 14:1a).
Reeglid 4:4-4:7 kehtivad väravavahi asendamisel väljakumängijaga.
Mängu alustamisel peab võistkonnal olema väljakul vähemalt 5 mängijat.
Võistkonna mängijate arvu võib mängu kestel suurendada 14-ni, sealhulgas ka lisaajal.
Mäng võib jätkuda ka juhul, kui ühel võistkonnal on jäänud väljakule vähem kui 5
mängijat. Kohtunikud otsustavad mängu jätkamise või katkestamise üle (17:12).
Märge:
IHF-il ja maailmajagude alaliitudel ja riiklikel alaliitudel on õigus lisada mängijate arvu
kohta reeglitesse erandeid, mis puudutab nende vastutusala. Üle 16 mängija pole siiski
lubatud.
4:2

Võistkonnal on lubatud mängu ajal kasutada maksimaalselt 4 võistkonna ametlikku
isikut. Võistkonna ametlikke isikuid mängu kestel vahetada ei tohi. Üks neist peab
olema võistkonna vastutav ametlik esindaja. Üksnes ametlikul esindajal on õigus
pöörduda ajamõõtja/sekretäri ning vajaduse korral kohtunike poole (erand vt selgitust
nr 3).
Võistkonna ametlikel isikutel ei ole üldjuhul lubatud viibida mängu ajal mänguväljakul.
Selle reegli rikkumist käsitletakse ebasportliku käitumisena (vt reegleid 8:7-10, 16:1b,
16:3e-g ja 16:6c). Mängu jätkab vastasvõistkond vabaviskega (13:1a-b, erand vt
selgitust nr 7).
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Võistkonna ametlik esindaja tagab, et pärast mängu algust viibivad vahetusalas üksnes
protokolli kantud võistkonna ametlikud isikud (maks. 4 inimest) ja mänguõigusega
mängijad (vt reeglit 4:3). Ta vastutab ka selle eest, et võistkond järgib vahetusala
reegleid. Rikkumiste eest määratakse võistkonna ametlikule esindajale progresseeruv
karistus (16:1b, 16:3e ja 16:6c).
4:3

Mängijal või võistkonna ametlikul isikul on õigus osaleda mängus, kui ta viibib mängu
alguses mängupaigas ja tema nimi on kantud mänguprotokolli.
Mängijad ja võistkonna ametlikud isikud, kes saabuvad mängupaika pärast mängu
algust, peavad mängust osavõtuks saama loa ajamõõtjalt või sekretärilt ning nende
nimed tuleb kanda mänguprotokolli.
Mänguõigusega mängija võib üldjuhul igal mänguhetkel oma võistkonna vahetusala
kaudu väljakule minna (erand, vt reegleid 4:4 ja 4:6).
Võistkonna ametlik esindaja tagab, et väljakule lähevad üksnes mänguõigusega
mängijad. Selle reegli rikkumist karistatakse kui võistkonna ametliku esindaja
ebasportlikku käitumist (13:1a-b, 16:1b, 16:3d ja 16:6c; erand, vt selgitus nr 7).

Vahetusmängijad
4:4

Vahetusmängijad võivad mängu lülituda igal mänguhetkel ja korduvalt (erand vt reegleid
2:5 ja 4:11) ega pea sellest ajamõõtjale/sekretärile teatama. Tingimuseks on, et asendatavad
mängijad peavad olema juba eelnevalt väljakult lahkunud (4:5).
Vahetusmängijad lahkuvad väljakult ja tulevad väljakule üksnes üle oma võistkonna
vahetusjoone (4:5). Sama kehtib ka väravavahtide vahetuse puhul (vt ka 4:7 ja 14:10).
Vahetusala reeglid kehtivad ka mängu peatamise korral (välja arvatud võistkonna timeout).

Märkus:
Vahetusjoone eesmärk on tagada õiglane ja reeglipärane mängijate vahetumine. See ei ole
mõeldud karistuste määramise esilekutsumiseks muudes situatsioonides, kus mängija astub üle
külg- või otsajoone, ilma et tema eesmärgiks oleks saada mingeid mängulisi eeliseid (nt selleks, et
võtta rätik või veepudel vahetusjoone ligidal asuvalt pingilt või selleks, et lahkuda pärast
eemaldamiskaristuse saamist väljakult, astudes üle külgjoone pingi juures, vahetult 15 cm joone
lähedal). Väljaspool mänguväljakut asuva ala kasutamist taktikalistel kaalutlustel ja
määrustevastaselt käsitletakse eraldi reeglis 7:10.
4:5

Vale vahetuse sooritanud mängijat karistatakse mängust eemaldamisega 2 minutiks.
Mitme mängija valevahetuse korral samas situatsioonis karistatakse ainult esimesena
valevahetuse sooritanud mängijat.
Mäng jätkub vastasvõistkonna vabaviskega (13:1a-b; erand vt selgitust nr 7).

4:6

Kui lisamängija astub väljakule ilma vahetust teostamata või kui mängija segab mängu
vahetusalast määrustevastaselt, määratakse karistuseks mängija eemaldamine 2 minutiks.
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Seega peab võistkond järgnevaks 2 minutiks ühe mängija väljakult ära kutsuma (lisaks
sellele peab väljakule astunud lisamängija sealt lahkuma).
Kui 2 minutiks eemaldatud mängija astub väljakule, määratakse talle 2-minutiline
lisakaristusaeg. See karistus hakkab kehtima otsekohe; seega peab nimetatud võistkond
selleks ajaks, mil esimene ja teine karistusaeg kattuvad, väljakult veel ühe mängija ära
kutsuma.
Mängu jätkab vastasvõistkond vabaviskega (13:1a-b, erand, vt selgitust nr 7).
Varustus
4:7 Kõik võistkonna väljakumängijad kannavad ühtset riietust. Kummagi võistkonna
riietuse värvid ja kujundus peavad olema selgelt eristatavad. Kõik võistkonna mängijad,
kes on määratud täitma väravavahi kohustusi, peavad kandma ühte värvi riietust; sellist,
mis eristaks neid mängijaid mõlema võistkonna väljakumängijatest ning
vastasvõistkonna väravavahist/väravavahtidest (17:3).
4:8 Võistlussärgi seljal peab numbrite kõrgus olema minimaalselt 20 cm, rinnal 10 cm.
Mängijad kannavad numbreid 1–99. Mängija, kes täidab nii väljakumängija kui ka
väravavahi ülesandeid, kannab mõlemas rollis sama numbrit.
Võistlusriietuse numbrid peavad olema värvilt kontrastsed ning selgelt eristatavad.
4:9

Mängijad peavad kandma spordijalatseid.
Ei ole lubatud teisi mängijaid ohustavaid esemeid või midagi, mis võib anda teiste ees
eelise. Lubatud ei ole näiteks pea- või näokaitsed, kindad, käevõrud, kellad, sõrmused,
läbitorgitud kaunistused, kaelakeed või -ketid, kõrvarõngad, tugevdatud raamideta või
kinnituspaelata prillid jm esemed, mis võivad teistele mängijatele ohtlikud olla (17:3).
Neid nõudmisi eiravaid mängijaid ei lubata väljakule, enne kui nad probleemi
kõrvaldavad.
Eenduvate kaunistusteta sõrmuste, väikeste kõrvarõngaste ja muude läbitorgatud
kaunistuste kandmist võib lubada juhul, kui need on spetsiaalse kleeplindiga nii kaetud,
et need ei kujuta endast teistele mängijatele ohtu. Peapaelad, pearätid ja kapteni pael on
lubatud, kui need on valmistatud pehmest elastikmaterjalist.
Võistkonna ametlik esindaja kinnitab enne mängu algust mänguraporti/mängijate
registreerimislehe allkirjastamisega, et kõigil mängijatel on korrektne varustus. Kui
kohtunikud märkavad pärast mängu alustamist vigast varustust (vastavalt reeglile 4:9),
karistatakse võistkonna ametlikku esindajat progresseeruvalt ning vastav mängija peab
mänguväljakult lahkuma, kuni probleem saab lahendatud.
Kui võistkonnal on varustuse osas kahtlusi, peab võistkonna ametlik esindaja enne
mängu algust kohtunike või delegaadiga ühendust võtma (vt ka „Juhised ja
tõlgendused“, Lisa 2).

Versioon: 1. juuli 2016

Lehekülg 16

Vigastatud mängija
4:10 Kui mängija veritseb või tema kehal või võistlusvormil on verd, peab ta kohe ja
vabatahtlikult väljakult lahkuma (sooritama tavalise mängijate vahetuse), kuni
veritsemine peatatakse, haav kaetakse ning vereplekid puhastatakse kehalt ja
võistlusvormilt. Mängija ei tohi enne väljakule tulla.
Nende nõuete ignoreerimist käsitletakse kui selle mängija ebasportlikku käitumist (8:7,
16:1b ja 16:3d).
4:11 Vigastuse korral võivad kohtunikud anda kahele mänguosalusõigusega isikule (vt 4:3)
loa (käežestid nr 15 ja 16) tulla väljakule ajal, mil mäng on peatatud, et aidata oma
võistkonna vigastatud mängijat.
Pärast mänguväljakul arstiabi saamist peab mängija mänguväljakult kohe lahkuma. Ta
võib mänguväljakule naasta alles pärast oma võistkonna kolmandat rünnakut (kord ja
erandid, vt selgitus nr 8).
Mängija võib rünnakute arvust sõltumata naasta mänguväljakule, kui mäng jätkub
pärast poolaja vaheaega. Kui mängija siseneb mänguväljakule liiga vara, karistatakse
teda vastavalt reeglile 4:4-4:6.
Märge:
Ainult kohalikel alaliitudel on õigus noortekategooriates reegli 4:11 2. lõike määrusi eirata.
Kui pärast nende kahe isiku väljakule jõudmist tuleb väljakule veel keegi, siis
kvalifitseeritakse see määrustevastaseks väljakule tulemiseks ja määratakse vastav
karistus: mängijate puhul vastavalt reeglitele 4:6 ja 16:3a, meeskonna ametlikule isikule
vastavalt reeglitele 4:2, 16:1b, 16:3d ja 16:6c. Kui väljakule tulemiseks loa saanud isik
(reegel 4:11, 1. lõige) selle asemel, et aidata vigastatud mängijat, annab mängijatele
juhiseid, läheb vastasvõistkonna mängijate või kohtunike juurde jne, siis käsitletakse
seda ebasportliku käitumisena (16:1b, 16:3d ja 16:6c) .
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REEGEL 5

Väravavaht
Väravavahil on lubatud:
5:1

väravaalas väravat kaitstes puudutada palli mis tahes kehaosaga;

5:2

liikuda koos palliga väravaala sees, ilma et kehtiksid väljakumängijaile rakenduvad
piirangud (7:2-4, 7:7); väravavahil ei ole lubatud viivitada väravavahiviske
sooritamisega (vt reegleid 6:4-5, 12:2 ja 15:5b);

5:3

lahkuda väravaalast ilma pallita ja osaleda väljakumängus; seda tehes allub väravavaht
väljakumängijatele kehtestatud reeglitele (välja arvatud situatsioon, mida on kirjeldatud
reegli 8:5 märkuse 2. lõigus).
Väravavaht loetakse väravaalast lahkunuks niipea, kui ta puudutab mis tahes kehaosaga
väljaku põrandat väravaalajoone taga.

5:4

lahkuda väravaalast koos palliga, kui tal pole õnnestunud seda täielikult oma valdusesse
saada, ning panna see uuesti mängu väljakul.

Väravavahil on keelatud:
5:5

väravat kaitstes ohustada vastasmängijat (8:3, 8:5, 8:5 märkus, 13:1b);

5:6

lahkuda oma valduses oleva palliga väravaalast; see viib vabaviskeni (reeglid 6:1,
13:1a ja 15:7 3. lõige) juhul, kui kohtunikud on andnud vilega märku väravavahiviske
sooritamiseks; muudel juhtudel väravavahiviset lihtsalt korratakse (15:7 2. lõige);
vaata ka eelise tõlgendust 15:7 all, kui väravavaht kaotab palli väravaalast väljaspool
pärast seda, kui on joone, pall käes, ületanud.

5:7

puudutada seisvat või veerevat palli väljaspool väravaala, olles ise väravaalas (6:1,
13:1a);

5:8

viia väljaspool väravaala seisvat või veerevat palli väravaalasse (6:1, 13:1a);

5:9

astuda koos palliga väljakult uuesti väravaalasse (6:1, 13:1a);

5:10 puutuda jalaga altpoolt põlve palli, mis liigub väljaku poole (13:1a);
5:11 ületada väravavahi liikumist piiravat joont (4 m joon) või sellest kummalgi pool asuvat
pikendust enne, kui pall on lahkunud viskaja käest, kes sooritab 7 m karistusviset
(14:9).
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Märkus:
Kui väravavahi üks jalg on maas või 4 m joone taga, võib ta teist jalga või mõnd muud
kehaosa õhus üle joone sirutada.
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REEGEL 6

Väravaala
6:1

Väravaalasse on lubatud astuda ainult väravavahil (erand vt 6:3). Väljakumängija
loetakse väravaalasse sisenenuks, kui ta puudutab väravaala või väravaalajoont mis
tahes kehaosaga.

6:2

Väljakumängija astumist väravaalasse karistatakse:
a) väravavahiviskega, kui võistkonna mängija, kelle käes on pall, siseneb palliga
väravaalasse või kui ta astub väravaalasse ilma pallita, kuid loob sellega mängulise
eelise (12:1);
b) vabaviskega, kui kaitses oleva võistkonna väljakumängija astub väravaalasse ning loob
sellega küll mängulise eelise, kuid ei riku võimalust värava viskamiseks (13:1b, vt ka
8:7f);
c) 7 m karistusviskega, kui kaitses oleva võistkonna väljakumängija astub väravaalasse
ning rikub sellega ära kindla võimaluse visata värav (14:1a).
Selles reeglis tähendab „väravaalasse astumine“ selget astumist väravalasse, mitte
väravaalajoone riivamist.

6:3

Väravaalasse astumist ei karistata, kui:
a) mängija astub väravaalasse pärast palli valdamist ega loo sellega mängulist eelist
vastasvõistkonna suhtes;
b) mängija astub väravaalasse ilma pallita ega loo sellega mängulist eelist.

6:4

Pall loetakse “mängust väljas olevaks”, kui pall on väravaalas väravavahi käes (12:1).
Väravavaht paneb palli uuesti mängu väravavahiviskega (12:2).

6:5

Väravaalas veerev pall loetakse „mängus olevaks“. Pall on selle võistkonna valduses,
kelle väravaalas pall veereb, ning ainult selle võistkonna väravavaht võib seda palli
puudutada. Väravavaht võib veereva palli kätte võtta ning siis muutub see vastavalt
reeglitele 6:4 ja 12:1-2 (vt erand 6:7b) „mängust väljas olevaks“. Veereva palli
puutumine väravavahi võistkonnakaaslase poolt annab vastasvõistkonnale vabaviske
(13:1a, vt erand 14:1a koos selgitustega 6c). Palli puutumist vastasvõistkonna mängija
poolt karistatakse väravavahiviskega (12:1 kolmas lõige).
Väravaalas seisvat palli loetakse „mängust väljas olevaks“ (12:1 teine lõige). Pall on
selle võistkonna valduses, kelle väravaalas pall veereb, ning ainult selle võistkonna
väravavaht võib seda palli puudutada. Väravavaht peab mängu jätkama
väravavahiviskega vastavalt reeglitele 6:4 ja 12:2 (vt erand 6:7b). Palli puutumist
väravavahi võistkonnakaaslase või vastasvõistkonna mängija poolt karistatakse
väravavahiviskega (12:1, 2. lõige, 13:3).
Väravaala kohal õhus olevat palli on lubatud puutuda reeglite 7:1 ja 7:8 järgi.
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6:6

Mäng jätkub (väravavahiviskega, reegel 6:4-5), kui kaitses oleva võistkonna mängija
puudutab kaitsetegevuse käigus palli, mille väravavaht seejärel kinni püüab või mis jääb
väravaalasse.

6:7

Palli suunamist oma väravaalasse kvalifitseeritakse järgmiselt:
a) värav loeb, kui pall satub väravasse;
b) määratakse vabavise, kui pall jääb väravaalasse või kui väravavaht puudutab palli ja
pall ei lähe väravasse (13:1a-b);
c) määratakse küljesissevise, kui pall ületab otsajoone (11:1);
d) mängu ei katkestata, kui pall tuleb väravaalalt tagasi mängualale, ilma et väravavaht
seda puudutaks.

6:8

Väravaalast väljakule tulnud pall jääb mängu.
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REEGEL 7

Mäng palliga, passiivne mäng
Mäng palliga
On lubatud:
7:1 palli visata, püüda, peatada, lükata ja lüüa, kasutades selleks käsi (ka rusikasse surutud),
käsivarsi, pead, ülakeha, reisi ja põlvi;
7:2 hoida palli kuni 3 sekundit ka siis, kui see maas lebab (13:1a);
7:3 teha palliga kuni 3 sammu (13:1a); samm loetakse sooritatuks, kui:
a) kahe jalaga põrandal seisev mängija tõstab ühe jala ja paneb selle uuesti maha või
nihutab jalga ühest kohast teise.
b) ühe jalaga põrandale toetuv mängija püüab palli ja puudutab seejärel teise jalaga
põrandat.
c) mängija maandub pärast hüpet ühele jalale ja hüppab siis samal jalal või puudutab
põrandat teise jalaga.
d) mängija maandub pärast hüpet korraga mõlemale jalale, tõstab siis ühe jala ja paneb
selle uuesti maha või nihutab jalga ühest kohast teise.
Märkus:
Kui üks jalg pannakse ühest kohast teise ja teist jalga lohistatakse järel, loeb see ühe
sammuna.
Reeglitepärane on ka see, kui palliga mängija kukub põrandale, libiseb, seejärel tõuseb ning
jätkab palliga mängimist. Samuti on lubatud põrandal olevale pallile järgi hüpata ning palli
üle kontroll saavutades seda edasi mängida.
7:4

paigal seistes või palliga liikudes:
a) põrgatada palli üks kord ja püüda see kinni ühe või mõlema käega;
b) põrgatada palli korduvalt ühe käega, siis see uuesti ühe või mõlema käega kinni püüda
või üles võtta;
c) veeretada palli põrandal korduvalt ühe käega, siis see uuesti ühe või mõlema käega
kinni püüda või üles võtta.
Kui pall on ühe või mõlema käega kinni püütud, tuleb see vähemalt 3 sammu järel või 3
sekundi jooksul edasi toimetada (13:1a).
Põrge või põrgatamine loetakse alustatuks, kui mängija mis tahes kehaosaga suunab
palli põranda poole.

Versioon: 1. juuli 2016

Lehekülg 22

Kui pall on puudutanud teist mängijat või väravat, on mängijal lubatud palli uuesti
põrgatada ja kinni püüda (erand vt 14:6).
7:5

viia palli ühest käest teise.

7:6

hoida palli mängus põlvedel seistes, istudes või lamades; see tähendab, et sellisest
asendist on lubatud sooritada viset (näiteks vabaviset) juhul, kui täidetakse reegli 15:1
nõudeid, sealhulgas ka nõuet, et mingi jalaosa peab olema kogu aeg põrandal.

On keelatud:
7:7

pärast palli saamist oma valdusesse puudutada palli üle ühe korra enne, kui see pole
puutunud väljakut, teist mängijat või väravat (13:1a); kuid palli mitmekordset
puudutamist ei karistata, kui mängijal ei õnnestu püüdmisel või peatamisel palli
korrektselt kohe oma valdusesse saada.

7:8

puudutada palli jalaga altpoolt põlve, v.a juhud, kui vastasmängija viskab palli vastu
jalgu (13:1a-b, vt 8:7e).

7:9

mäng jätkub, kui pall puudutab väljakukohtunikku.

7:10 Kui mängija, kelle käes on pall, astub mänguväljakult ühe või mõlema jalaga välja (kuid
pall jääb ikka veel väljaku piiridesse) näiteks selleks, et mööduda kaitsemängijast, siis
annab see vastasvõistkonnale vabaviske (13:1a).
Kui mängija palli valdavast võistkonnast astub väljakult ilma pallita välja, siis annab
kohtunik mängijale märku, et ta peab väljakule tagasi tulema. Kui mängija seda ei tee
või kui sama võistkonna mängija astub hiljem uuesti väljaku piiridest üle, siis antakse
(ilma edasiste hoiatusteta) vastasvõistkonnale võimalus vabaviskeks (13:1a). Sellist
tegevust ei karistata reeglite 8 ja 16 põhjal.
Passiivne mäng
7:11 Ei ole lubatud hoida palli võistkonna valduses, tegemata ühtegi tõelist katset rünnata või
väravale visata. Samuti ei ole lubatud korduvalt viivitada oma võistkonna algviske,
vabaviske, küljesisseviske ja väravavahiviske sooritamisega (vt selgitust nr 4). Seda
käsitletakse passiivse mänguna ja karistatakse vabaviskega vastasvõistkonna kasuks, et
passiivet mängu lõpetada (13:1a).
Vabavise sooritatakse kohalt, kus pall asus mängu katkestamise ajal.
7:12 Passiivse mängu korral näidatakse hoiatavat märguannet (käežest nr 17). Hoiatav žest
annab palli valdavale võistkonnale võimaluse oma rünnakut aktiviseerida, säilitamaks
palli valdamise õigust. Kui rünnak ei muutu pärast hoiatavat märguannet aktiivsemaks
või võistkond ei tee katset visata väravale, siis kohtunikud võivad iga hetk vilistada
passiivse mängu. Kui ründav võistkond ei püüa maksimaalselt 6 sööduga väravale peale
visata, määratakse vastasvõistkonnale vabavise (13:1a, vt korda ja erandeid selgitusest
nr 4, jaotis D).
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Kohtunike otsus söötude arvu kohta tugineb faktide vaatlemisele vastavalt reeglile
17:11.
Teatud kindlates mängusituatsioonis (näiteks juhul, kui mängija jätab tahtlikult
kasutamata kindla väravavõimaluse) võib kohtunik ilma eelneva hoiatava märguandeta
määrata vabaviske ründava võistkonna kahjuks.
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REEGEL 8

Määrustevastane ja ebasportlik käitumine
Määrustepärane käitumine
On lubatud:
8:1
a) mängida teise mängija valduses olevat palli lahtise käega;
b) jälgida ning järgneda vastasmängijale, tema liikumise suunas, temaga kõverdatud
kätega kehalises kontaktis olles;
c) võitluses positsioonide pärast ainult ülakehaga blokeerida vastasmängijat.
Märkus:
Vastasmängija liikumise takistamine vabaks jäänud kohale tähendab blokeerimist.
Põhimõtteliselt peab vastasmängija suhtes bloki loomine, hoidmine ja lõpetamine toimuma
passiivselt (vt erand 8:2b).
Määrustevastane käitumine, mida tavaliselt personaalsete karistustega ei karistata
(arvestades erandina, otsustamiskriteeriumeid 8:3a-d järgi).
On keelatud
8:2
a) vastasmängija käest palli ära tõmmata või lüüa;
b) vastasmängija käest palli ära tõmmata või lüüa, blokeerida vastasmängijat käte,
käsivarte, jalgadega või tõugelda ning eemale lükata mis tahes kehaosaga; see hõlmab
ka küünarnuki ohtlikku kasutamist nii algasendis kui ka liikumisel;
c) vastasmängija kinnihoidmine (nii kehast kui riietest), isegi siis kui ta on võimeline
mängus osalema;
d) vastasmängijale otsa joosta või hüpata.
Määrustevastane käitumine, mida karistatakse personaalsete karistustega reeglite 8:3-6
järgi
8:3

Määrustevastast käitumist, kus tegevus on suunatud põhiliselt või üksnes vastasmängija
kehale, karistatakse personaalse karistusega. See tähendab, et lisaks vabaviskele või 7
meetri karistusviskele tuleb rakendada progresseeruvaid karistusi, alates hoiatusest
(16:1), jätkates mängust eemaldamisega 2 minutiks (16:3b) ja edasi
diskvalifitseerimisega (16:6d).
Tõsisema määrustevastase käitumise korral rakendatakse edaspidi kolmetasemelist
karistamist, lähtuvalt järgmistest otsustuskriteeriumitest:
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- määrustevastane käitumine, mille korral karistatakse kohese eemaldamisega mängust 2
minutiks (8:4);
- määrustevastane käitumine, mille korral karistatakse diskvalifitseerimisega (8:5);
- määrustevastane käitumine, mille korral karistatakse diskvalifitseerimisega ja sellele
järgneb kirjalik raport (8:6).

Otsustuskriteeriumid:
Personaalsete karistuste määramisel erineva määrustevastase käitumise korral lähtutakse
järgmistest otsustuskriteeriumitest, mida võib vajadusel tulenevalt situatsioonist
kombineerida:
a) määrustevastaselt käitunud mängija positsioon (ees, küljel või taga);
b) kehaosa, mille vastu keelatud tegevus on suunatud (keha, viskekäsi, jalad,
pea/kael/kõri);
c) keelatud tegevuse dünaamika (keelatud kehakontakti jõulisus ja/või määruste
rikkumine, mis toimub vastasmängija täiel kiirusel liikumisel);
d) keelatud tegevuse tagajärg:
- mõju keha ja palli kontrollile
- liikumisvõime vähenemine või takistamine
- mängu jätkamise takistamine
Määrustevastase käitumise hindamisel tuleb lähtuda ka konkreetsest mängusituatsioonist
(nt. visete sooritamine, jooksmine vabale kohale, situatsioonid suure kiirusega
jooksmisel).
Määrustevastane käitumine, millele järgneb kohene 2-minutiline mängust eemaldamine
8:4

Olenemata sellest, kas mängija on eelnevalt saanud hoiatuse või mitte, võib teda teatud
määrustevastase käitumise korral karistada kohese 2-minutilise mängust eemaldamisega.
Seda rakendatakse just sellise määrustevastase käitumise korral, kui süüdi olev mängija
ei hooli vastasmängijale tekitatud ohust (vt ka 8:5 ja 8:6).
Selline määrustevastane käitumine võib olla lähtuvalt otsustuskriteeriumitest 8:3
järgnev:
a) määrustevastane käitumine kiiresti jooksva vastasmängija suhtes või suure jõulisusega
tehtud rikkumised;
b) vastasmängija pikka aega kinni hoidmine või tema pikali tõmbamine;
c) määrustevastane käitumine, mis on suunatud pea, kaela või kõri piirkonda;
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d) tugev löök vastu ülakeha piirkonda või viskekätt;
e) tegevus, millega üritatakse põhjustada vastasmängija kehakontrolli kaotamist (nt.
hüppava vastasmängija jalast või käest kinni haaramine; vt siiski erandit, 8:5a);
f) suurel kiirusel vastasmängijale otsa jooksmine või hüppamine.
Määrustevastane käitumine, mille korral diskvalifitseeritakse
8:5

Mängija, kes vastast rünnates ohustab tema tervist, diskvalifitseeritakse (16:6a).
Vastasmängija tervise eriliseks ohuks loetakse suure jõulisusega määrustevastast
käitumist või kui vastasmängija on kaitsetu ja teda tabatakse ootamatult (vaata reegli
8:5 märkust).
Lisaks kriteeriumitele 8:3 ja 8:4 lähtutakse järgnevatest otsustuskriteeriumitest:
a) jooksmisel, hüppamisel või viske sooritamisel kaotab mängija tegeliku kontrolli oma
keha üle;
b) vastasmängija keha vastu suunatud eriti agressiivne tegevus, eriti nägu, kõri ja kaela
piirkonnas (jõuline kehakontakt);
c) süüdi oleva mängija üleolev suhtumine määrustevastase käitumise korral.

Märkus:
Kui määrustevastane käitumine toimub hetkel, mil mängija on hüppel või jookseb ning ta on
seepärast kaitsetus olukorras, siis võib väiksemgi füüsiline kokkupõrge olla väga ohtlik ja nii
võivad tekkida mitmed vigastused. Diskvalifitseerimisotsuse tegemisel tuleb sellises olukorras
lähtuda ohust vastasmängijale, mitte kehakontakti jõulisusest.
Sarnaselt kehtib see reegel ka olukorras, kus väravavaht lahkub väravaalast, et püüda
vastasmängijale mõeldud söötu. Väravavahi kohustuseks on kindlustada sellises situatsioonis
vastasmängija tervise ohutus.
Ta diskvalifitseeritakse, juhul kui ta:
a) saab palli oma valdusesse, kuid tema liikumine tekitab kokkupõrke
vastasmängijaga;
b) ei saa palli kätte või seda oma valdusesse, kuid tema liikumine tekitab kokkupõrke
vastasmängijaga.
7-meetri karistusvise määratakse sellisel juhul, kui kohtunikud on veendunud, et eelloetletud
olukordades oleks vastasmängija talle mõeldud söödu kätte saanud, kui väravavaht poleks
määrustevastaselt käitunud.
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Diskvalifitseerimine eriti hoolimatu, ohtliku, ettekavatsetud või kuritahtliku tegevuse
eest (peab olema ära toodud ka kirjalikus raportis)
8:6

Kui kohtunikud leiavad, et tegevus on eriti hoolimatu, ohtlik, ettekavatsetud või
kuritahtlik, peavad nad pärast mängu lõppu kirjutama raporti, et asjaomane pädev organ
oleks võimeline otsustama edasiste täiendavate abinõude rakendamise osas.
Lisaks reeglile 8:5 kõlbavad otsustuskriteeriumiteks järgmised tunnused ja iseärasused:
a) eriti hoolimatu või ohtlik tegevus;
b) ettekavatsetud või kuritahtlik tegevus, mis ei ole mingil moel seotud mängu
situatsiooniga.

Märkus:
Kui määruste rikkumine toimub mängu viimase 30 sekundi jooksul reeglite 8:5 või 8:6 järgi,
eesmärgiga ära väravat ära hoida, nimetatakse seda tegevust „äärmiselt ebasportlikuks
käitumiseks“ reegli 8:10d kohaselt ning karistatakse vastavalt.
Personaalne karistamine ebasportliku käitumise eest reeglite 8:7-10 järgi
Ebasportlikuks käitumiseks loetakse verbaalset ja mitteverbaalselt väljendust, mis ei sobi
kokku hea sportliku tavaga. See kehtib nii mängijate kui ka võistkonna ametnike kohta
mänguväljakul ja väljaspool seda. Ebasportliku, väga ebasportliku ja äärmiselt ebasportliku
käitumise eest karistamisel eristatakse 4 tegevuste taset:
- progressiivselt karistatavad tegevused (8:7);
- tegevused, mille eest karistatakse kohese 2-minutilise mängust eemaldamisega (8:8);
- diskvalifitseerimisega karistatavad tegevused (8:9);
- diskvalifitseerimise ja sellele järgneva kirjaliku raportiga karistatavad tegevused
(8:10a,b)
Progressiivne karistamine ebasportliku käitumise eest
8:7

Järgmiste tegevuste eest, mis on toodud välja punktides a-f, karistatakse ebasportliku
käitumise eest progressiivselt, alustades hoiatusest (16:1b).
a) protestid kohtuniku otsuse vastu või verbaalsed ja mitteverbaalsed tegevused, mille
eesmärgiks on mõjutada kohtuniku otsust;
b) sõnade või žestidega vastasmängija või võistkonnakaaslase ahistamine või tähelepanu
hajutamiseks vastasmängija peale karjumine;
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c) vastasmängijatele viske sooritamisega viivitamine, arvestamata 3 meetri reeglit või
mingil muu viisil;
d) läbi „teatri“ tegemise, üritades eksitada kohtunikke vastasmängija tegevuse suhtes või
liialdades tegevuse tegeliku mõjuga, et provotseerida time-outi või vastasmängijale
teenimatu karistuse määramist;
e) labajala või jalaga viske või söödu aktiivne blokeerimine; reflektoorsed liigutused, nt
jalgade koos liigutamine, ei ole karistatavad (vt ka reeglit 7:8);
f) taktikalistel põhjustel korduv sisenemine väravaalale.
Kohene 2-minutiline mängust eemaldamine ebasportliku käitumise eest
8:8

Teatud ebasportlik käitumine on oma olemuselt raskem ning seetõttu tuleb määrata
kohene mängust eemaldamine 2 minutiks, sõltumata eelnevast hoiatusest nii mängijale
kui võistkonna ametnikule. See hõlmab:
a) jõulise žestikuleerimisega valjuhäälseid proteste või provokatiivset käitumist;

b) olukorda, kus otsus tehakse võistkonna kahjuks ning palli valdav mängija ei anna seda
kohe vastasmängijale, kukutades palli või pannes selle maha;
c) vahetusalasse sattunud pallile juurdepääsu blokeerimine.
Tõsise ebasportliku käitumise tõttu mängust diskvalifitseerimine
8:9

Teatud ebasportlikku käitumist peetakse nii tõsiseks, et sellele järgneb
diskvalifitseerimine.
Järgnevad näited sellisest käitumisest:
a) kohtunike otsusele järgnev demonstratiivne palli eemale viskamine või selle löömine;
b) kui väravavaht demonstratiivselt hoidub 7 meetri karistusviske tõrjumisest;
c) mänguseisaku ajal vastasmängija sihilik palliga viskamine; kui seda tehakse suure
jõuga ning väikese vahemaa tagant, käsitletakse seda reegli 8:6 järgi pigem „eriti
hoolimatu käitumisena“;
d) kui 7 m karistusviske viskaja tabab väravavahi pead olukorras, kus väravavaht ei
liiguta oma pead palli suunas;
e) kui vabaviske viskaja tabab vastasmängija pead olukorras, kus vastasmängija ei liiguta
oma pead palli suunas;
f) kättemaksmine pärast karistuse määramist.
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Märkus:
7 meetri karistusviske või vabaviske korral on viskaja kohustustatud mitte ohustama
väravavahti või vastasmängijat.
Selgituse eriti ebasportliku käitumise tõttu diskvalifitseerimise kohta peab ära tooma ka
kirjalikus raportis
8:10 Kui kohtunikud peavad käitumist äärmiselt ebasportlikuks, määratakse karistus vastavalt
järgmistele reeglitele.
Näited selliste rikkumiste kota (a, b), mille korral kohtunikud peavad pärast mängu
esitama kirjaliku raporti pädevatele organitele, kes otsustavad täiendavate abinõude
rakendamise:
a) teise isiku, nt kohtuniku, ajamõõtja/sekretäri, delegaadi, võistkonna ametniku, mängija
või pealtvaataja suunas solvav või ähvardav käitumine; see võib olla nii verbaalne kui
mitteverbaalne (nt. näoilme, žestid, kehakeel või kehakontakt);
b) (I) võistkonna ametniku mängu sekkumine mänguväljakul või vahetusalas või (II) kui
mängija hävitab kindla väravavõimaluse kas läbi lubamatu väljakule astumisega
(reegel 4:6) või vahetusalas.
Järgmiste rikkumiste (c, d) korral määratakse vastasvõistkonnale 7 meetri karistusvise.
c) kui mängu viimase 30 sekundi jooksul on pall mängust väljas ja mängija või
võistkonna ametnik takistab või viivitab vastasmängijale viske sooritamisega, et
takistada nende võimalust visata värav või saada kindel väravavõimalus,
diskvalifitseeritakse süüdiolev mängija/ametlik isik ja vastasvõistkonnale määratakse 7
m karistusvise. See laieneb igasugusele sekkumisele (nt piiratud füüsilisele tegevusele,
sellisele viske sooritamisele nagu söödu vahelt lõikamisele, palli vastuvõtmisele, palli
mitteloovutamisele).
d) kui mängu viimase 30 sekundi jooksul on pall mängus ja vastasvõistkond,
1) rikkudes mängija poolt reegleid 8:5 või 8:6, samuti 8:10a või 8:10b (II)
2) rikkudes ametniku poolt reegleid 8:10a või 8:10b (I),
takistab palli valdaval võistkonnal väravat visata või saada kindlat väravaviskamise
võimalust, diskvalifitseeritakse süüdiolev mängija või ametnik vastavalt reeglitele ja
palli valdavale meeskonnale määratakse 7 m karistusvise.
Kui määrustevastaselt käitunud mängija või tema võistkonnakaaslane viskab värava
enne mängu katkestamist, siis 7 m karistusviset ei määrata.
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REEGEL 9

Värava lugemine
9:1

Värav loeb, kui pall on täielikult ületanud vastase väravajoone (vt joonist 4), tingimusel,
et ei viskaja ega tema võistkonnakaaslased ei ole enne viset ega selle ajal määrusi
rikkunud. Väravajoonekohtunik kinnitab kahe lühikese vilesignaaliga ja žestiga nr 12, et
värav on loetud.
Värav loeb, kui kaitsemängija on viske ajal rikkunud määrusi, ent pall on sellest
hoolimata sattunud väravasse.
Väravat ei loeta, kui kohtunik või ajamõõtja on peatanud mängu enne, kui pall on
väravajoone täielikult ületanud.
Värav loetakse vastasvõistkonnale, kui mängija viskab palli oma väravasse, välja
arvatud situatsioonis, kus väravavaht sooritab väravavahiviset (12:2, 2. lõige).

Märkus:
Värav loetakse saavutatuks, kui palli sattumist väravasse takistab keegi või midagi, kellel või
millel pole õigust väljakul olla (pealtvaatajad jne), ning kohtunike otsuse kohaselt oleks pall
muidu kindlasti väravasse läinud.
9:2

Kord loetud väravat ei saa annulleerida, kui kohtunik on juba andnud vilesignaaliga
märku järgnevaks algviskeks. (Erand, vt reegli 2:9 märkust).
Kui poolaja lõppu tähistav signaal kõlab vahetult pärast värava viskamist ning enne
järgnevat algviset, peavad kohtunikud otsustama (ilma algvisketa), kas nad fikseerivad
värava.

Märkus:
Värav kantakse tabloole otsekohe, kui kohtunikud on värava fikseerinud.
9:3

Võidab võistkond, kes viskab mängus rohkem väravaid. Mäng jääb viiki, kui mõlemad
võistkonnad on visanud võrdse arvu väravaid või kui kumbki võistkond ei ole visanud
ühtki väravat (vt reeglit 2:2).
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Joonis 4: Värava lugemine
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REEGEL 10

Algvise
10:1 Esimese algviske õiguse saab võistkond, kes võidab loosimise ning valib rünnakuõiguse.
Vastasvõistkond valib sel juhul väljakupoole. Kui aga loosimise võitnud võistkond valib
väljakupoole, sooritab algviske vastasvõistkond.
Mängu teise poolaja algul vahetavad võistkonnad väljakupooli. Teise poolaja alguses
sooritab algviske võistkond, kes mängu algul valis väljakupoole.
Loosimist korratakse iga lisaaja alguses ja kõik reeglid, mis kuuluvad 10:1 alla, kehtivad
ka lisaajal.
10:2 Pärast iga visatud väravat jätkub mäng algviskega, mille sooritab võistkond, kelle
väravasse pall visati (erand vt 9:2, 2. lõige).
10:3 Algvise sooritatakse mänguväljaku keskelt (lubatud hälve küljejoonte poole umbes 1,5
m) mis tahes suunas. Algvise tehakse 3 sekundi jooksul pärast kohtuniku vilet (13:1a,
15:7, 3.lõige). Mängija, kes sooritab algviske, peab seisma vähemalt ühe jalaga
keskjoonel ning teine jalg peab olema keskjoonel või oma väljakupoolel (15:6) seni,
kuni pall on tema käest lahkunud (13:1a, 15:7, 3. lõige) (vt ka selgitust nr 5).
Algviset sooritava võistkonna mängijad ei tohi ületada keskjoont enne, kui on kõlanud
kohtuniku vilesignaal (15:6).
10:4 Iga poolaja (ja samuti iga lisaaja) algviske sooritamise ajal peavad kõik mängijad olema
oma väljakupoolel.
Kuid pärast värava saavutamist sooritatava algviske ajaks võivad vastasmängijad jääda
mõlemale väljakupoolele.
Mõlemal juhul peavad vastasmängijad olema algviske sooritajast vähemalt 3 meetri
kaugusel (15:4, 15:9, 8:7c).
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REEGEL 11

Küljesissevise
11:1 Küljesissevise määratakse juhul, kui pall on täielikult ületanud külgjoone või kui pall on
läinud üle otsajoone kaitses oleva võistkonna väljakumängija käest.
Küljesissevise määratakse ka juhul, kui pall on puutunud lage või väljaku kohal olevaid
seadmeid, esemeid.
11:2 Küljesisseviske sooritab ilma eelneva kohtunikuvileta (erand vt 15:5b) selle võistkonna
mängija, kes ei puudutanud palli viimasena, enne kui see ületas joone või puutus vastu
lage või väljaku kohal olevaid seadmeid, esemeid.
11:3 Küljesissevise sooritatakse kohalt, kus pall ületas külgjoone, ning juhul, kui pall ületas
otsajoone, sooritatakse küljesissevise külgjoone ja otsajoone ristumiskohalt samal pool
väravat.
Kui pall puutus lage või väljaku kohal olevaid seadmeid või esemeid, siis sooritatakse
küljesissevise lähima külgjoone juurest kohalt, mis on kõige lähem paigale, kus pall
puutus lage või väljaku kohal olevaid seadmeid, esemeid.
11:4 Küljesisseviset sooritava mängija üks jalg peab olema külgjoonel seni, kuni pall on tema
käest lahkunud. Teise jala asendi kohta piiranguid ei seata (13:1a, 15:6, 15:7 2. ja 3.
lõige).
11:5 Küljesisseviske sooritamise ajal peavad vastasvõistkonna mängijad olema viskajast
vähemalt 3 meetri kaugusel (15:4, 15:9, 8:7c).
Kuid neil on lubatud seista vahetult oma väravaalajoone juures.
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REEGEL 12

Väravavahivise
12:1 Väravavahivise määratakse juhul, kui: (I) vastasvõistkonna mängija on astunud
väravaalasse, rikkudes reeglit 6:2a; (II) väravaalas olev pall on väravavahi kontrolli all
või pall on väravaalas maas (reegel 6:4-5); (III) vastasvõistkonna mängija puudutab palli
ajal, mil see veereb väravaalal (6:5, 1. lõige); või (IV) kui pall on ületanud otsajoone,
kusjuures viimasena puudutas palli väravavaht või vastasvõistkonna mängija.
See tähendab, et kõikidel neil juhtudel loetakse pall mängust väljas olevaks, ning mäng
jätkub väravahiviskega (reegel 13:3), kui vastav määrusterikkumine pannakse toime
pärast väravavahiviske määramist, ent enne selle sooritamist.
12:2 Väravavahivise sooritatakse ilma kohtunikuvileta väravaalast üle väravaalajoone (erand
vt 15:5b) väljakule.
Kui võistkond, kes peab sooritama väravavahiviske, mängib ilma väravavahita, peab
väravavaht vahetama ühe väljakumängija välja (reegel 4:4). Kohtunikud otsustavad, kas
aja peatamine on vajalik (reegel 2:8, 2. lõige, selgitus nr 2).
Väravavahivise loetakse sooritatuks, kui väravavahi poolt visatud pall ületab
väravaalajoone.
Vastasvõistkonna mängijatel on lubatud viibida vahetult väljaspool väravaalajoone taga,
kuid nad ei tohi puudutada palli seni, kuni see on ületanud väravaalajoone (15:4, 15:9,
8:7c).
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REEGEL 13

Vabavise
Vabaviske määramine
13:1 Üldjuhul peatavad kohtunikud mängu ja võimaldavad selle jätkumise vastasvõistkonna
vabaviskega juhul, kui:
a) võistkond, kelle valduses on pall, sooritab määrusterikkumise, mis viib palli
valdamise õiguse kaotamiseni (vt reeglid 4:2-3, 4:5-6, 5:6-10, 6:5 1. lõige, 6:7b, 7:24, 7:7-8, 7:10, 7:11-12, 8:2-10, 10:3, 11:4, 13:7, 14:4-7, 15:7 3. lõige ja 15:8);
b) vastasvõistkond sooritab määrusterikkumise, mis viib ründava võistkonna palli
valdamise kaotamiseni (vt 4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2b, 6:7b, 7:8, 8:2-10).
13:2 Kohtunikud peaksid võimaldama mängu jätkamist ja hoiduma enneaegsest mängu
peatamisest vabaviske määramisega.
See tähendab, et kohtunikud ei peaks määrama vabaviset reegli 13:1a järgi, kui kaitses
mängiv võistkond saab palli oma valdusse vahetult pärast ründava võistkonna poolt
toime pandud määrusterikkumist.
Sama kehtib reegli 13:1b korral: kohtunikud ei peaks sekkuma enne, kui on selge, et
ründav võistkond on kas kaotanud palli või ei saa jätkata oma rünnakut kaitsva
võistkonna poolt sooritatud määrusterikkumise tõttu.
Kui määrusterikkumise korral määratakse personaalne karistus, siis võivad kohtunikud
mängu peatada kohe, kui see ei anna eelist võistkonnale, kes määrusi rikkus. Vastasel
juhul tuleks karistamisega viivitada, kuni situatsioon on möödas.
Reegel 13:2 ei kehti juhul, kui rikutakse reegleid 4:2-3 või 4:5-6, mille puhul mäng
peatatakse otsekohe; tavaliselt ajamõõtja, delegaadi või kohtunike sekkumisel.
13:3 Juhul kui määruste rikkumine, millele tavaliselt reegli 13:1a-b järgi järgneb vabavise,
toimub ajal, kui pall on mängust väljas, siis mäng jätkub viskega, mis vastab mängu
peatamise põhjusele (vt palun ka reeglit 8:10c, erijuhised mängu viimase 30 sekundi
ajaks).
13:4 Lisaks reeglites 13:1a-b nimetatud situatsioonidele, jätkatakse mängu vabaviskega ka
teatud situatsioonides, kui mäng on peatatud (st. kui pall on mängus), kuid ei esine
määrusterikkumist:
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a) mängu peatamisel palli valdav võistkond jätkab mängu uuesti vabaviskega;
b) kui kumbki võistkond ei valda palli, siis see võistkond, kes valdas palli viimasena, saab
õiguse jätkata vabaviskega.
13:5 Kui vabavise määratakse palli valdava võistkonna kahjuks ja pall on kohtuniku
vilesignaali hetkel palli valdava võistkonna mängija käes, siis peab see mängija palli
kohe väljakule panema või käest lahti laskma sellele kohale, kus ta parajasti viibib
(8:8b).
Vabaviske sooritamine
13:6 Vabavise tehakse tavaliselt ilma kohtuniku vilesignaalita (erand vt 15:5b) ja üldjuhul
kohalt, kus määrusi rikuti. Järgnevalt erandid:
Reeglites 13:4a-b kirjeldatud situatsioonides sooritatakse vabavise pärast vilesignaali
üldjuhul kohalt, kus pall oli mängu peatamise ajal.
Kui kohtunik või delegaat (IHF-ist või maailmajao/riiklikust alaliidust) peatab mängu
sellepärast, et kaitses oleva võistkonna mängija või ametlik isik rikkus määrusi, millele
seejärel järgneb suusõnaline hoiatus või personaalne karistus, siis tehakse vabavise
kohalt, kus pall asus mängu peatamise ajal, kui see on soodsam määruse rikkumise
asukohast.
Eelmises lõikes nimetatud erand kehtib samuti siis, kui ajamõõtja peatab mängu reeglite
4:2-3 või 4:5-6 rikkumise tõttu.
Juhul kui vabavise määratakse reegli 7:11 järgi passiivse mängu eest, siis sooritatakse
vabavise kohalt, kus pall oli mängu peatamise hetkel.
Sõltumata eespool märgitust, ei sooritata vabaviset kunagi ründava võistkonna
väravaalast või kaitsva võistkonna vabaviskejoonest seestpoolt. Kõigis situatsioonides,
mille puhul mõni eelnev lõige viitab asukohale, mis on seotud emma-kumma eespool
nimetatud alaga, sooritatakse vabavise lähimast punktist, mis jääb piirangutega aladest
väljapoole.
Märkus:
Kui õige vabaviske koht on kaitses mängiva võistkonna vabaviskejoone juures, siis vabaviske
sooritamine peab toimuma võimalikult täpses kohas. Kuid mida kaugemal asub vabaviske
sooritamise koht kaitses mängiva võistkonna vabaviskejoonest, seda suurem on lubatud piir,
mis lubab vabaviset sooritada määruse rikkumise kohast natuke kaugemal. See vahemaa
kasvab järk-järgult kuni 3 meetrini, mis kehtib juhul, kui vabavise sooritatakse ründava
võistkonna väravaala juures.
Eelmises lõigus märgitu ei kehti reegli 13:5 rikkumiste korral, kui seda rikkumist karistatakse
reegli 8:8b järgi. Sellistel juhtudel sooritatakse vabavise võimalikult täpselt kohast, kus
rikkumine toimus.
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13:7 Ründava võistkonna mängijad ei tohi puudutada ega ületada vabaviskejoont enne, kui
vabavise on sooritatud. Vt ka reeglis 2:5 märgitud konkreetseid piiranguid.
Kohtunikud peavad vabaviske sooritamise ajaks korrigeerima ründava võistkonna nende
mängijate asukohta, kes asuvad vabaviskejoone ja väravaalajoone vahel, juhul kui vale
asetus võib mõjutada mängu käiku (15:3, 15:6). Sel juhul sooritatakse vabavise pärast
kohtuniku vilesignaali (15:5b). Sama reegel kehtib ka siis (reegel 15:7, 2. lõige), kui
ründava võistkonna mängijad astuvad piirangutega alale vabaviske sooritamise ajal (st
enne, kui pall on viskaja käest lahkunud), kui viske sooritamisele ei eelnenud
vilesignaali.
Kui ründava võistkonna mängijad astuvad pärast seda, kui kohtunik on andnud
vabaviske sooritamiseks märku vilesignaaliga, vabaviskejoonele või ületavad selle enne,
kui pall on viskaja käest lahkunud, määratakse vabavise kaitses oleva võistkonna kasuks
(15:7, 3. lõige; 13:1a).
13:8 Vabaviske sooritamise ajal peavad vastasvõistkonna mängijad olema viskajast vähemalt
3 meetri kaugusel. Samas on neil lubatud seista vahetult oma väravaalajoone taga, kui
vabavise sooritatakse nende vabaviskejoone eest. Vabaviske takistamist karistatakse
vastavalt reeglile 15:9 ja 8:7c.
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REEGEL 14

7 meetri vise
7 meetri karistusviske määramine
14:1 7 m karistusvise määratakse:
a) määruste rikkumise korral, kui vastasvõistkonna mängija või võistkonna ametlik isik
võtab väljaku mis tahes paigas teiselt võistkonnalt kindla väravavõimaluse;
b) kui kindla väravavõimaluse rikub põhjendamatu vilesignaal;
c) kui kindla väravavõimaluse rikub isik, kellel pole õigust väljakul viibida, näiteks
väljakule astuv pealtvaataja või mängijaid peatav vilesignaal (v.a juhul, kui kehtib
reegli 9:1 märkus).
d) toimub määruste rikkumine vastavalt reeglitele 8:10c või 8:10d (erand, vt 8:10
viimane lõige).
See reegel kehtib ka vääramatu jõu korral (nt ootamatu elektrikatkestus, mis peatab
mängu ja rikub kindla väravavõimaluse). Vaata selgitust nr 6 kindla väravavõimaluse
kohta.
14:2 Kui ründemängija säilitab täieliku kontrolli palli ja oma keha üle hoolimata
määrusterikkumisest (reegli 14:1a järgi), ei ole põhjust määrata 7 m karistusviset; isegi
mitte juhul, kui mängijal ei õnnestu pärast seda kindlat väravavõimalust kasutada.
Kui on tegemist võimaliku 7 m karistusviske määramisega, peavad kohtunikud hoiduma
sekkumast enne, kui on kindel, et 7 m karistusviske määramine on õigustatud ja vajalik.
Kui ründemängija säilitab värava saavutamise situatsiooni vaatamata kaitsemängija
määrustevastasele sekkumisele, siis ei ole põhjust määrata 7 m karistusviset. Samas, kui
on ilmne, et mängija kaotas määruste rikkumise tõttu palli või kontrolli oma keha üle, ja
seega kaotas ka kindla väravavõimaluse, määratakse 7 m karistusvise kaitsemängija
kasuks.
Reegel 14:2 ei kehti juhtudel, kus toimub reeglite 4:2-3 või 4:5-6 rikkumine, kui mäng
tuleb ajamõõtja, delegaadi või kohtunike vilesignaaliga kohe katkestada.
14:3 Kui on määratud 7 m karistusvise, võivad kohtunikud aja peatada, kuid seda vaid juhul,
kui tegu on olulise viivitusega (nt väravavahi või viskaja vahetumine); aja peatamine
tuleb määrata vastavalt põhimõtetele ja kriteeriumidele selgitusest nr 2.
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7 meetri karistusviske sooritamine
14:4 7 m karistusvise sooritatakse viskega väravale
väljakukohtuniku vilesignaali (15:7 , 3. lõige; 13:1a).

3

sekundi

jooksul

pärast

14:5 7 m karistusviset sooritav mängija peab seisma 7 m joone taga, mitte kaugemal kui 1 m
joonest (15:1, 15:6). Pärast kohtuniku vilesignaali ei tohi karistusviset sooritav mängija
puudutada ega ületada 7 m joont enne, kui pall on tema käest lahkunud (15:7 3. lõige;
13:1a).
14:6 7 m karistusviske sooritamise järel ei tohi viske sooritaja ega tema võistkonnakaaslased
palliga edasi mängida enne, kui see on puutunud vastasvõistkonna mängijat või väravat
(15:7, 3. lõige, 13:1a).
14:7 7 m karistusviset sooritava mängija võistkonnakaaslased ei tohi puutuda vabaviskejoont
ega ületada seda enne, kui pall on viskaja käest lahkunud (15:3, 15:6). Vastasel juhul
määratakse vastasvõistkonna kasuks 7 m karistusvise (15:7, 3. lõige, 13:1a).
14:8 Kaitses oleva võistkonna mängijad ei tohi 7 m karistusviske sooritamise ajal
vabaviskejoont puutuda ega seda ületada enne, kui pall on viskaja käest lahkunud, ning
peavad sel ajal olema 7 m joonest vähemalt 3 m kaugusel. Vastasel juhul 7 m
karistusviset korratakse (v.a. juhul, kui visati värav), kuid personaalset karitust ei
määrata.
14:9 7 m karistusviset korratakse (v.a juhul, kui visati värav), kui väravavaht ületab oma
liikumist piirava 4 m joone (1:7, 5:11) enne, kui pall on viskaja käest lahkunud.
Personaalset karistust väravavahile selle eest ei määrata.
14:10 Ei ole lubatud väravavahte vahetada, kui viskaja on valmis 7 m karistusviset sooritama,
seistes palliga korrektselt viskepositsioonil. Katset teha vahetus sellises situatsioonis
karistatakse kui ebasportlikku käitumist (8:7c,16:1b ja 16:3d).
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REEGEL 15

Visete sooritamise üldised juhised (algvise, sissevise, väravavahi vise,
vabavise ja 7 meetri vise)
Viske sooritaja
15:1 Viske sooritamiseks peab viskaja asetus vastama konkreetse viske puhul esitatud
nõuetele. Enne viske sooritamist peab pall olema viskaja käes (15:6).
Viske sooritamisel (välja arvatud väravavahivise) peab viskaja üks jalg olema
väljakupinnaga pidevas kontaktis. Teist jalga võib mängija korduvalt tõsta ja maha
panna (vt ka reeglit 7:6).
Viskaja peab jääma talle ette nähtud kohale seni, kuni vise on sooritatud (15:7, 2. ja 3.
lõige).
15:2 Vise loetakse sooritatuks, kui pall on viskaja käest lahkunud (erand vt 12:2).
Viske sooritaja ei tohi palli uuesti puudutada enne, kui pall on puutunud teist mängijat
või väravat. (15:7, 15:8). Vaata ka piiranguid reeglis 14:6 märgitud olukordade puhul.
Kõik visked võivad lõppeda väravaga, välja arvatud väravavahivise, kus "oma värav" ei
ole võimalik (st väravaks ei loeta seda, kui väravavaht pillab palli oma väravasse).
Viske sooritaja võistkonnakaaslased
15:3 Mängijad peavad asuma konkreetse viske jaoks ette nähtud kohtadel (15:6). Mängijad
peavad jääma neile ette nähtud kohtadele seni, kuni pall on viskaja käest lahkunud, v.a.
reegli 10:3 2. lõikes märgitud juhul.
Viske sooritamise ajal ei tohi palli üle anda oma võistkonnakaaslasele; samuti ei tohi
võistkonnakaaslane puudutada viskaja käes olevat palli (15:7, 2.ja 3. lõige).
Kaitsemängijad
15:4 Kaitsemängijad peavad asuma konkreetse viske jaoks ette nähtud kohtadel ja jääma
sinna seni, kuni pall on viskaja käest lahkunud (15:9).
Kohtunikud ei korrigeeri kaitses mängiva võistkonna liikmete ebakorrektset asetust
väljakul algviske, küljesisseviske või vabaviske sooritamise eel, kui palli valdav
võistkond ei ole seetõttu halvemas mänguolukorras. Vastasel juhul tuleb mängijate
ebaõiget asetust korrigeerida.
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Mängu jätkamine vilesignaaliga
15:5 Kohtunik annab mängu jätkamiseks vilesignaali:
a) alati, kui on tegemist algviske (10:3) või 7 m karistusviskega (14:4);
b) küljesisseviske, väravavahiviske või vabaviske puhul:
- pärast aja peatamist mängu jätkamisel;
- mängu jätkamiseks vabaviskega reegli 13:4 järgi;
- viivituse korral viske sooritamisel;
- pärast mängijate asetuste korrigeerimist;
- pärast suulise märkuse või hoiatuse tegemist.
Kohtunik võib mängu jätkamiseks vilega märku anda ka mis tahes teistel juhtudel, kui ta
seda selguse mõttes vajalikuks peab.
Põhimõtteliselt ei anna kohtunik mängu jätkamiseks vilega märku, kuni on täidetud
reeglites 15:1, 15:3 ja 15:4 märgitud nõuded mängijate asetuse kohta (erand vt 13:7, 2.
lõige ja 15:4, 2. lõige). Kui kohtunik annab viske tegemiseks vilega märku vaatamata
mängijate ebaõigele asukohale, siis on neil mängijatel täielik õigus mängu jätkata.
Vise tuleb sooritada 3 sekundi jooksul pärast vilet.
Sanktsioonid
15:6 Kui viske sooritaja või tema võistkonnakaaslased rikuvad määrusi enne viske
sooritamist, milleks tavaliselt on mängijate vale asetus või palli puudutamine
võistkonnakaaslaste poolt, siis nende mängijate asetust korrigeeritakse. (Erand vt 13:7,
2. lõige).
15:7 Viske sooritamise ajal viskaja või tema võistkonnakaaslaste poolt toime pandud
määrusterikkumise (15:1-3) tagajärjed sõltuvad põhiliselt sellest, kas viskele eelnes
vilesignaal mängu jätkamiseks.
Põhimõtteliselt kõrvaldatakse viske ajal (kui sellele ei eelnenud signaali mängu
jätkamiseks) toimunud rikkumised korrektsiooni teel ja seejärel, pärast vilesignaali,
antakse kordusvise. Kuid siinkohal kehtib eelisolukorra käsitlus analoogselt reegliga
13:2. Kui viskaja võistkond kaotab kohe pärast ebakorrektset viset palli, siis loetakse
vise sooritatuks ja mäng jätkub.
Pärast mängu jätkamise signaali viske sooritamise ajal toime pandud rikkumisi üldjuhul
karistatakse. See kehtib näiteks juhul, kui viske sooritaja viske ajal hüppab, hoiab palli
käes üle 3 sekundi või lahkub nõuetekohasest asukohast enne, kui vise on sooritatud.
See kehtib samuti juhul, kui viske sooritaja võistkonnakaaslased lahkuva nõuetekohasest
asukohast pärast vilesignaali, kuid enne seda, kui pall on viskaja käest lahkunud (märkus
10:3, 2. lõige). Sel juhul esialgne vise tühistatakse ja vastasvõistkonna kasuks
määratakse vabavise (13:1a) kohalt, kus rikkumine toimus (erand vt reegel 2:6). Ka siin
kehtib reegli 13:2 “eelise” punkt: kui viskaja võistkond kaotab palli enne, kui
kohtunikud jõuavad sekkuda, siis mäng jätkub.
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15:8 Üldjuhul karistatakse ka kõiki rikkumisi, mis viske sooritamisele vahetult järgnevad ja
on sellega seotud. See puudutab ka reegli 15:2 2. lõike rikkumist: viske sooritaja
puudutab palli teist korda enne, kui see on puutunud teist mängijat või väravat. See võib
tähendada, et mängija põrgatab palli või haarab palli uuesti pärast seda, kui see on olnud
juba õhus või pandud põrandale. Seda karistatakse vabaviskega vastasvõistkonna kasuks
(13:1a). Samuti nagu reegli 15:7 3. lõike puhul, kehtib ka siin eeliseid käsitlev punkt.
15:9 Kaitses mängiva võistkonna mängijatele, kes segavad vastasvõistkonna viske
sooritamist (nt ei lähe algselt õigesse asukohta või liiguvad hiljem valesse asukohta),
määratakse karistus, välja arvatud reeglites 14:8 ja 14:9 ning reeglite 15:4 2. lõikes ja
15:5 3. lõikes märgitud juhtudel. See kehtib rikkumiste kohta, mis on toime pandud nii
enne viske sooritamist kui ka selle ajal (enne, kui pall on viskaja käest lahkunud).
See kehtib samuti sõltumata sellest, kas viskele eelnes vilesignaal mängu jätkamiseks
või mitte. Reeglit 8:7c rakendatakse seoses reeglitega 16:1b ja 16:3d.
Kaitsjapoolse sekkumise tõttu ebaõnnestunud viset üldiselt korratakse.
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REEGEL 16

Karistused
Hoiatus
16:1 Hoiatust tuleb rakendada:
a) määruste rikkumise korral, mida karistatakse progresseeruvalt (8:3; vaata ka 16:3b ja
16:6d);
b) ebasportliku käitumise korral, mida karistatakse progresseeruvalt (8:7).
MÄRKUS
Iga mängija võib ühe mängu jooksul saada ainult ühe hoiatuse ja võistkond võib saada kõige
rohkem kolm hoiatust; edasi peab määrama karistuseks vähemalt 2-minutilise mängust
eemaldamine.
Mängijale, keda on 2-minutilise eemaldamisega juba karistatud, hoiatust enam ei anta.
Võistkonna ametlikele isikutele määratakse mängu jooksul ainult üks hoiatus.
16:2 Kohtunik
annab karistatavale mängijale
või
ametlikule isikule ning
ajamõõtjale/sekretärile hoiatusest märku ülestõstetud kollase kaardiga (käežest nr 13).
Eemaldamine
16:3 Mängija eemaldatakse (2 minutiks):
a) vale vahetuse korral, kui lisamängija astub väljakule või kui mängija segab
määrustevastaselt vahetusalast mängu (4:5-6); vaata ka reeglit 8:10b (II);
b) määruste sellise korduva rikkumise korral (8:3), mille puhul rakendatakse
progresseeruvat karistust, ja/või kui mängija võistkond on juba saanud maksimumarvu
hoiatusi (vaata 16:1 märkust);
c) määruste rikkumise korral, nagu on kirjeldatud punktis 8:4;
d) mängija sellise ebasportliku käitumise korral, mis on seletatud punktis 8:7, kui
mängija ja/või tema võistkond on juba saanud maksimumarvu hoiatusi;
e) võistkonna ametliku esindaja ebasportliku käitumise korral 8:7, juhul, kui üks
ametlikest esindajatest on eelnevalt saanud hoiatuse;
f) mängija või ametliku esindaja ebasportliku käitumise korral 8:8 (vaata ka 4:6);
g) mängija või ametliku esindaja määruste rikkumisel järgnenud diskvalifitseerimisel
(16:8, 2. lõige ; vaata ka 16:11b);
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h) mängija ebasportliku käitumise korral enne mängu taasalustamist, kui mängijat on just
karistatud 2-minutilise eemaldamisega (16:9a).
MÄRKUS
Võistkonna ametlikele esindajatele ei saa määrata rohkem kui ühte 2-minutilist eemaldamist.
Kui võistkonna ametlikule isikule määratakse vastavalt reeglile 16:3e 2-minutiline
eemaldamine, on sel isikul lubatud jääda vahetusalasse ja täita oma ülesandeid. Võistkond
jääb aga väljakul 2 minutiks vähemusse.
16:4 Pärast mängu peatamist, peab kohtunik süüdi olevale mängijale ja
ajamõõtjale/sekretärile selgelt märku andma, kasutades selleks ette nähtud žesti:
ülestõstetud käsi kahe väljasirutatud sõrmega (käežest nr 14).
16:5 Eemaldamise korral eemaldatakse mängija alati mänguaja 2 minutiks. Kolmas
eemaldamine samale mängijale toob kaasa mängija diskvalifitseerimise (16:6d).
Eemaldatud mängija ei tohi eemaldusaja jooksul mängus osaleda ning võistkonnal ei ole
lubatud teda teise mängijaga asendada.
Eemaldusaega hakatakse arvestama mängu jätkamiseks antud vilesignaalist.
Kui 2-minutiline eemaldusaeg esimese poolaja lõppedes veel kestab, jätkub see teise
poolaja algul. Sama reegel kehtib normaalajalt lisaajale üleminekul ning lisaaja kestel.
Kui 2-minutiline eemaldusaeg ei lõpe koos lisaaja lõppemisega, tähendab see, et
vastavalt reegli 2:2 märkusele ei ole karistust kandval mängijal õigust osaleda võitja
väljaselgitamiseks määratud 7 m visete sooritamisel.
Diskvalifitseerimine
16:6 Diskvalifitseeritakse järgmistel juhtudel:
a) määruste rikkumise korral reeglites 8:5 ja 8:6;
b) jämeda ebasportliku käitumise korral reegli 8:9 alusel ja eriti jämeda ebasportliku
käitumise korral reegli 8:10 alusel, mängija või ametlik esindaja poolt, väljakul või
väljaspool väljakut tehtud vigade korral;
c) ebasportliku käitumise korral ükskõik millise võistkonna ametliku esindaja poolt reegli
8:7 alusel pärast seda, kui nad on kollektiivselt saanud nii hoiatuse kui ka 2-minutilise
eemaldamise vastavalt reeglitele 16:1b ja 16:3e;
d) kolmanda eemaldamise saanud mängija (16:5);
e) jämeda või korduva ebasportliku käitumise korral viigi puhul näiteks 7-meetrise
karistusviske ajal (2:2 märkus ja 16:10).
16:7 Pärast mängu peatamist annab kohtunik karistuse saanud mängijale või ametlikule
isikule ning ajamõõtjale/sekretärile diskvalifitseerimisest märku ülestõstetud punase
kaardiga (käežest nr 13, vaata ka reegel 16:8).
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16:8 Mängija või võistkonna ametlik isik diskvalifitseeritakse alati kogu ülejäänud
mänguajaks. Mängija või ametlik isik peab väljakult ja vahetusalast viivitamatult
lahkuma. Pärast lahkumist ei ole mängijal või ametlikul isikul lubatud võistkonda
ükskõik millisel viisil mõjutada.
Mängija või võistkonna ametliku isiku diskvalifitseerimisele mänguväljakul või
väljaspool mänguväljakut mängu ajal järgneb võistkonnale alati 2-minutiline karistus.
See tähendab, et võistkonna mängijate arvu mänguväljakul vähendatakse ühe võrra
(16:3f). Mänguväljakul vähemusse jäämine võib kesta ka 4 minutit, kui mängija
diskvalifitseeritakse põhjustel, mis on näidatud reeglis 16:9b-d.
Diskvalifitseerimine vähendab võistkonna mängijate või ametlike isikute arvu (erand: vt
reegel 16:11b). Samas on võistkonnal pärast eemaldusaja lõppu lubatud väljakul olevate
mängijate arvu suurendada.
Nagu on märgitud reeglites 8:6 ja 8:10a-b, tuleb nende reeglite kohaselt
diskvalifitseerimise kohta esitada alaliidule edasiste sanktsioonide rakendamiseks
kirjalik raport. Sellistes olukordades tuleb võistkonna ametlikku esindajat ja delegaati
(vaata selgitus nr 7) informeerida kohe pärast otsuse langetamist.
Seepärast näitab kohtunik pärast punase kaardi näitamist informatsiooniks alati ka sinist
kaarti.
Samas situatsioonis rohkem kui üks määruste rikkumine
16:9 Kui mängija või võistkonna ametlik isik on enne mängu jätkamist samaaegselt või
üksteise järel pannud toime mitu määruste rikkumist, millest igaühe puhul on ette nähtud
erinev karistus, kohaldatakse üldjuhul neist kõige rangemat karistust.
On olemas erandid, mille korral võistkond peab mängima mänguväljakul vähemuses 4
minutit. Erandid:
a) kui mängija, kellele on just määratud 2-minutiline eemaldamine, käitub enne mängu
jätkumist ebasportlikult, määratakse sellele mängijale lisaks veel täiendav 2-minutiline
eemaldamine (16:3g); kui see on mängija kolmas eemaldamine, siis see mängija
diskvalifitseeritakse;
b) kui mängija, kellele on just määratud karistuseks diskvalifitseerimine (otse või
kolmanda eemaldamise tõttu), on enne mängu jätkumist süüdi ebasportlikus
käitumises, siis määratakse võistkonnale lisakaristus, nii et võistkond jääb 4 minutiks
arvulisse vähemusse (16:8 2. lõige);
c) kui mängija, kellele on määratud 2-minutiline eemaldamine, on enne mängu jätkumist
süüdi jämedas või eriti jämedas ebasportlikus käitumises, siis see mängija
diskvalifitseeritakse (16:6b). Nende karistuste tulemusena mängib võistkond 4 minutit
arvulises vähemuses (16:8 2. lõige);
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d) kui mängija, kellele on just määratud karistuseks diskvalifitseerimine (otse või
kolmanda eemaldamise tõttu), on enne mängu jätkumist süüdi jämedas või eriti
jämedas ebasportlikus käitumises, siis määratakse võistkonnale lisakaristus, mille
tulemusena võistkond jääb 4 minutiks arvulisse vähemusse (16:8 2. lõige).

Määruste rikkumine mängu ajal
16:10 Situatsioonid, mida on kirjeldatud reeglites 16:1, 16:3, 16:6 puudutavad määruste
rikkumisi mänguaja jooksul.
Käesolevates reeglites sisaldab mõiste "mänguaeg" ka vaheaegu, mängu peatamist,
meeskondlikku mängu peatamist ja lisaaegu. Kõigi muude võitja väljaselgitamise
olukordade puhul kehtib ainult reegel 16:6 (nt. 7 m visked).
Sel puhul võidakse jämedas või korduvas ebasportlikus käitumises süüdi olev mängija
diskvalifitseerimisega (reegli 2:2 märkus).

Määruste rikkumine väljaspool mänguaega
16:11 Ebasportlikku käitumist, jämedat ebasportlikku käitumist, äärmiselt jämedat
ebasportlikku käitumist või ükskõik millist hooletut käitumist (vaata reegel 8:6-10)
mängija või võistkonna ametliku isiku poolt, mis leiavad aset mängupaigas, kuid
väljaspool mänguaega, karistatakse järgmiselt.
Enne mängu
a) hoiatusega ebasportliku käitumise korral (reegel 8:7-8);
b) diskvalifitseerimisega rikkumises süüdi oleva mängija või ametliku esindaja suhtes,
juhul kui see rikkumine hõlmab reegleid 8:6 või 8:10a. Kuid võistkonnal lubatakse
mängu alustada 14 mängija ja 4 ametliku isikuga; reegli 16:8 2. lõiget kohaldatakse
rikkumiste suhtes üksnes mänguaja kestel; samuti ei too diskvalifitseerimine kaasa 2minutilist eemaldamist.
Karistusi rikkumiste eest, mis on toime pandud enne mängu algust, võib kohaldada mängu
mis tahes hetkel, kui nähakse, et süüdi olev mängija osaleb mängus, kuna intsidendi
toimumise ajal ei pruukinud olla võimalik rikkumist tuvastada.
Pärast mängu
c) kirjalik raport.
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REEGEL 17

Kohtunikud
17:1 Mängu juhivad kaks võrdsete õigustega kohtunikku. Neid abistavad ajamõõtja ja
sekretär.
17:2 Kohtunikud jälgivad mängijate ja meeskonna ametlike isikute käitumist, seda alates
mängupaika saabumisest kuni sealt lahkumiseni.
17:3 Enne mängu algust kontrollivad kohtunikud mänguväljakut, väravaid ja palle ning
otsustavad, millise palliga mängitakse (reeglid 1 ja 3:1).
Kohtunikud kontrollivad mõlema võistkonna võistlusriietuse vastavust määrustele. Nad
kontrollivad ka mänguprotokolli ja mängijate varustust. Kohtunikud jälgivad, et
mängijate ja ametlike isikute arv vahetusalas oleks ettenähtud piirides, ning kontrollivad
mõlema võistkonna "vastutava ametliku esindaja" kohalolekut ja isikut. Kõik
lahknevused võrreldes määrustega tuleb kõrvaldada (4:1-2 ja 4:7-9).
17:4 Loosimise viib läbi üks kohtunik teise kohtuniku ja mõlema võistkonna vastutava
ametliku esindaja või vastutava ametliku esindaja nimel tegutseva mängija (näiteks
võistkonna kapten) või võistkonna ametliku isiku juuresolekul.
17:5

Üldjuhul juhivad kogu mängu algusest lõpuni samad kohtunikud.
Kohtunikud tagavad mängus määrustest kinnipidamise ning karistavad määruste iga
rikkumist (erandid vt 13:2 ja 14:2).
Kui üks kohtunikest ei saa mängu lõpuni oma ülesandeid täita, jätkab teine kohtunik
üksinda.

Märge:
IHF-il ning maailmajagude alaliitudel ja riiklikel alaliitudel on õigus lisada erandeid
reeglitesse, mis puudutavad nende vastutusala, vastavalt reegli 17:5 1. ja 3. lõike
rakendamisele.
17:6 Kui mõlemad kohtunikud fikseerivad määrusterikkumise ning on ühel meelel selles,
kumba võistkonda tuleks karistada, ent nende arvamused lahknevad karistuse ranguse
suhtes, määratakse kahest võimalikust rangem karistus.
17:7 Kui mõlemad kohtunikud on vilesignaaliga fikseerinud määrusterikkumise või kui pall
on läinud auti, ent kohtunikud ei ole ühel meelel selles kummale võistkonnale peaks
jääma palli valdamise õigus, siis peavad nad seda omavahel arutama, et jõuda ühisele
seisukohale. Kuid kui nad ei jõua ühisele otsusele, siis on otsustav väljakukohtuniku
arvamus.
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Mängu peatamine on kohustuslik. Pärast kohtunike omavahelist arutelu antakse vastava
žestiga märku ning mäng jätkub peale vilesignaali (2:8d, 15:5).
17:8 Mõlemad kohtunikud vastutavad mänguseisu lugemise eest.
Nad peavad arvestust ka hoiatuste, eemaldamiste ja diskvalifitseerimiste kohta.
17:9 Mõlemad kohtunikud vastutavad mänguaja arvestuse eest. Kui on kahtlusi ajaarvestuse
õigsuses, tuleb kohtunikel jõuda ühisele otsusele (vt ka reeglit 2:3).
Märge:
IHF-il, maailmajagude alaliitudel ja riiklikel alaliitudel on õigus lisada erandeid reeglitesse,
mis puudutavad nende vastutusala, vastavalt reeglite 17:8 ja 17:9 lõike rakendamisele.
17:10 Kohtunikud vastutavad, et mänguprotokoll saaks pärast mängu õigesti täidetud.
Reeglite 8:6 ja 8:10 määratletud diskvalifitseerimisjuhtumeid tuleb selgitada raportis.
17:11 Kohtunike või delegaatide otsused, mis tuginevad nende poolsele faktide vaatlusele või
kaalutlustele, on lõplikud.
Proteste saab esitada vaid kohtunike nende otsuste kohta, mis ei ole määrustega
vastavuses. Mängu ajal tohivad kohtunike poole pöörduda ainult võistkondade
vastutavad ametlikud esindajad.
17:12 Kohtunikel on õigus mäng peatada või lõpetada.
Kõik võimalused mängu jätkamiseks tuleb ära kasutada, enne kui tehakse otsus mäng
lõpetada.
17:13 Musta võistlusriietust võivad kanda peamiselt kohtunikud.
17:14 Kohtunikud ja delegaadid võivad omavaheliseks suhtluseks kasutada elektroonilisi
seadmeid. Vastavalt reeglitele on nende kasutamine lubatud vastutava alaliidu poolt.
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REEGEL 18

Sekretär ja ajamõõtja
18:1 Ajamõõtja peamised kohustused on üldjuhul kontrollida mänguaega, aja peatamisi ja
eemaldatud mängijate eemaldamise aega.
Sekretär kontrollib võistkonna üleandmislehte ja täidab mänguprotokolli. Ta kontrollib
pärast mängu algust saabunud mängijate ja mänguõiguseta mängijate väljakule minekut.
Ülejäänud ülesanded, näiteks kontrollida mängijate ja võistkonna ametlike isikute arvu
vahetusalas ning vahetusmängijate sisenemist mänguväljakule ja sealt väljumist nagu ka
rünnakute lugemine (see otsus tehakse vaatlusel saadud faktide põhjal) pärast väljakul
mängijale arstiabi andmist, on ühised kohustused.
Üldiselt võib ainult ajamõõtja (ja kui see on asjakohane, siis vastutava föderatsiooni
tehniline delegaat) anda märku mängu peatamisest, kui see osutub vajalikuks.
Vaata ka selgitust nr 7, kus on märgitud protseduurid
ajamõõtja/sekretäri sekkumiseks, kui nad täidavad mõnda eespool märgitud kohustust.
18:2 Juhul, kui ei ole tablookella, siis peab ajamõõtja informeerima kummagi võistkonna
ametlikku esindajat mängitud või mängida jäänud ajast, eriti pärast aja peatamist.
Juhul, kui tablookellal ei ole automaatset signaali, siis on ajamõõtja kohustatud andma
poolaja ja mängulõpu lõpusignaali (vt reeglit 2:3).
Juhul, kui tabloo ei võimalda eemaldusaega näidata (IHF-i mängude ajal vähemalt
kolm eemaldusaega võistkonna kohta), märgib ajamõõtja eemaldusaja lõppaja ja
mängija särginumbri oma laual olevale kaardile.
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KÄEŽESTID

Käežestid
Juhul kui määratakse vabavise või küljesissevise, peavad kohtunikud kohe näitama,
millises suunas vise järgneb (žestid 7 või 9).
Määruste vastavate rikkumiste korral tuleb igast personaalsest karistamisest märku anda
selleks ette nähtud žesti(de)ga (žestid 13-14).
Kui tundub, et vabaviske või 7 m karistusviske otsust on otstarbekas selgitada, siis
kasutatakse informatsiooni andmiseks sobivat žesti (žestid 1-6 ja 11). Žesti 11 peaks
siiski alati näitama nendes situatsioonides, kus passiivse mängu eest tehtud vabaviske
otsusele ei eelnenud žesti 17.
Žestid 12, 15 ja 16 on kohustuslikud situatsioonides, milles nad kehtivad.
Žeste 8, 10 ja 17 kasutatakse nii, nagu kohtunikud vajalikuks peavad.
Käežestide nimekiri:
1. Astumine väravaalasse
2. Pallikäsitsusvead
3. Liiga palju samme või palli käeshoidmine kauem kui 3 sekundit
4. Kinnihoidmine, tõukamine, takistamine
5. Löömised
6. Ründaja viga
7. Sissevise – suund
8. Väravavahivise
9. Vabavise – suund
10. Hoia 3 meetrit distantsi
11. Passiivne mäng
12. Värav
13. Hoiatus (kollane kaart) – Diskvalifitseerimine (punane kaart)
Informatsioon kirjaliku aruandega
14. Eemaldamine (2 minutit) (sinine)
15. Aja peatamine
16. Luba kahele isikule (kellel on õigus mängus osaleda)
väljakule astumiseks, kui mäng on peatatud
17. Eelhoiatussignaal passiivse mängu eest
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1
Astumine väravaalasse

2
Pallikäsitsusvead
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3
Liiga palju samme või
palli käeshoidmine kauem kui 3 sekundit

4
Kinnihoidmine, tõukamine,
takistamine
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5
Löömised

6
Ründaja viga
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7
Sissevise – suund

8
Väravavahivise
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9
Vabavise – suund

10
Hoia 3 meetrit distantsi
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11
Passiivne mäng

12
Värav
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13
Hoiatus (kollane kaart)
Diskvalifitseerimine (punane kaart)
Informatsioon kirjaliku aruandega (sinine)

14
Eemaldamine (2 minutit)
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15
Aja peatamine

16
Luba kahele isikule
(kellel on õigus mängus osaleda)
väljakule astumiseks,
kui mäng on peatatud
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17
Eelhoiatussignaal
passiivse mängu eest
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Rahvusvaheline
Käsipalliföderatsioon

Võistlusmääruste
selgitused
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1. Vabavise pärast lõpusignaali (2:4-6)
Paljudel juhtudel, kui võistkonnal on võimalik teha vabavise pärast mänguaja lõppemist, ei
püüagi see võistkond tegelikult saavutada väravat, sest mängu tulemus on kas juba ette teada
või jääb vabaviskekoht vastasvõistkonna väravast liiga kaugele. Kuigi reeglid nõuavad, et
vabavise tuleb sooritada, peaksid kohtunikud sel juhul üles näitama mõistvat suhtumist ning
lugema vabaviske sooritatuks, kui mängija, kes asub ligilähedaselt õigel viskekohal, laseb
pallil maha kukkuda või annab selle kohtuniku kätte.
Samas nendel juhtudel, kui on selge, et võistkond soovib saada väravat, tuleb kohtunikel
püüda leida tasakaal selle võimaluse andmise (isegi, kui see võimalus on väga väike) ja
niisuguse olukorra kindlustamise vahel, mis tagaks, et kogu situatsioon ei muutuks aega
raiskavaks ja frustratsiooni tekitavaks „teatriks“. Seega peavad kohtunikud tagama, et mõlema
võistkonna mängijad asuksid kiiresti neile ettenähtud kohtadele, et vabaviset oleks võimalik
sooritada ilma liigse viivitusteta. Samas tuleb järgida reeglis 2:5 märgitud mängijate asukohta
käsitlevaid uusi piiranguid (4:5 ja 13:7).
Kohtunikud peavad tähelepanelikult jälgima, et kummagi võistkonna mängijad ei paneks
toime teisi selliseid määruste rikkumisi, mille eest on ette nähtud karistus. Kaitsjate korduvaid
määruste rikkumisi karistatakse (15:4, 15:9, 16:1b, 16:3d). Ründemängijad rikuvad samuti
viske tegemise ajal sageli määrusi, näiteks üks või mängijat ületavad vabaviskejoone enne
viske sooritamist pärast vilesignaali (13:7 3. lõige), või viskaja liigub või hüppab viske ajal
(15:1, 15:2, 15:3).
Väga tähtis on, et ei loetaks neid väravaid, mis on visatud määrusi eirates.
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2. Mängu peatamine (2:8)
Lisaks reeglis 2:8 märgitud juhtudele, kus mängu peatamine on kohustuslik, tuleb kohtunikel
ka mängu mitmetes teistes situatsioonides otsustada, kas mängu peatamine on vajalik.
Järgnevalt mõned tüüpilised situatsioonid, kus mängu peatamine ei ole küll kohustuslik, kuid
kus seda tavaliselt üldjuhul ikkagi tehakse:
a) mänguvälistel põhjustel, nt. siis, kui mänguväljakut tuleb pühkida;
b) mängija traumakahtluse korral;
c) kui võistkond püüab selgelt aega venitada, näiteks ettenähtud visete tegemisel või
juhul, kui mängija viskab palli eemale või ei aseta palli põrandale;
d) kui pall puudutab lage või mänguväljaku kohal olevaid seadmeid või konstruktsioone
(11:1) ja pall kaob järgneva sisseviske kohast kaugele, põhjustades seega erakorralise
viivituse,
e) väljakumängija vahetamine väravavahi vastu, et sooritada väravavahi vise.
Selleks, et langetada otsus, kas mängu peatamine on mingis konkreetses situatsioonis vajalik,
peaksid kohtunikud eelkõige arvesse võtma seda, kas mängu katkestamine ilma peatamiseta
loob emma-kumma võistkonna jaoks ebaõiglase ning ebasoodsa olukorra. Näiteks, kui
võistkond juhib mängu lõpufaasis selge edumaaga, siis ei pruugi mängu peatamine olla
vajalik, et lühikese pausi ajal mänguväljakut pühkida. Samuti ei ole põhjust peatamiseks
näiteks ka juhul, kui võistkond, kelle jaoks peatamise väljakuulutamata jätmine looks
ebasoodsa olukorra, põhjustab mingil põhjusel ise viivituse või raiskab aega.
Üheks tähtsaks aspektiks on ka mängu eeldatav peatamise aeg. Vigastuse puhul on tõenäoliselt
õigem mäng peatada, sest mängu katkemise kestust on raske hinnata. Samas ei peaks
kohtunikud mängu peatamisega lihtsalt sellepärast eriti kiirustama, et pall on läinud
mänguväljakust eemale. Sellistel juhtudel tuuakse pall sageli väga kiiresti väljakule tagasi ja
mängu on võimalik praktiliselt kohe jätkata. Juhul, kui see nii ei ole, peavad kohtunikud
panema võimalikult kiiresti mängu reservpalli (3:4), et mängu peatamine ei osutuks
vajalikuks.
Mängu peatamine ei ole 7 m karistusviske puhul enam kohustuslik. Kuid mõnel juhul võib
mängu peatamine subjektiivse otsuse põhjal ja kooskõlas eespool toodud põhimõttega siiski
vajalikuks osutuda. Näiteks olukorras, kus üks võistkondadest ilmselt viivitab viske
sooritamisega, vahetades näiteks välja väravavahi või viskaja.
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3. Võistkonna mänguaja peatamine (2:10)
Igal võistkonnal on õigus mängu normaalajal ühele võistkonna 1-minutilisele vaheajale
poolaja kohta (aga mitte lisaajal).
Kui võistkond soovib mängu peatamist, peab võistkonna ametlik isik asetama ajamõõtja ette
lauale „rohelise kaardi “. On soovitatav, et roheline kaart vastaks mõõtmetele 15x20 cm ja et
selle igale küljele oleks märgitud suur „T“ täht.
Võistkond võib taotleda võistkonna vaheaega ainult siis, kui ta valdab palli (kui pall on
mängus või mängu katkestuse ajal). Juhul, kui võistkond ei ole ajamõõtja vile ajaks palli
kaotanud (sel juhul tagastatakse roheline kaart võistkonnale), antakse võistkonnale kohe
vaheaeg.
Ajamõõtja peatab mängu vilega ja peatab ka kella (2:9). Ta teeb nõuetekohase käežesti (nr 15)
ja osutab väljasirutatud käega selle võistkonna poole, kes soovib aja maha võtta.
Roheline kaart asetatakse lauale selle võistkonna poolele, kes soovib aja maha võtta, ja see
jääb sinna kuni võistkonna vaheaja lõppemiseni.
Kohtunikud näitavad, et nad aktsepteerivad aja peatamist ning ajamõõtja paneb käima eraldi
kella, kontrollimaks selle ajalist kestust. Sekretär märgib mänguprotokolli kestuse ja selle
võistkonna, kes aja maha võttis.
Mängijad ja ametlikud isikud nii väljakul kui ka väljaku ääres jäävad vaheajal oma
vahetusalasse. Kohtunikud jäävad väljaku keskele, kuid üks neist võib minna korraks
ajamõõtja laua juurde nõu pidama.
Võistkonna vaheajal toime pandud määruste rikkumisi karistatakse samadel alustel kui reegel
16, sest mängu peatamise aeg loetakse osaks mänguajaks (16:10) ja kõiki ebasportlikke
käitumisi ja muid rikkumisi karistatakse tavapäraselt. Selles situatsioonis ei oma mingit
tähtsust, kas määrusi rikkunud mängijad/ametlikud isikud asuvad väljakul või mitte. Vastavalt
reeglitele võib anda hoiatuse, eemaldamise või diskvalifitseerimise mängijale, kes käitub
reeglite 16:1-3 ja 16:6-9 järgi ebasportlikult (vastavalt reeglile 8:7-10) või tegevuse eest, mis
on kirjeldatud reeglis 8:6b.
50 sekundi möödumisel annab ajamõõtja kuuldava signaali, mis tähendab, et mäng jätkub 10
sekundi pärast.
Võistkonnad peavad olema valmis jätkama mängu pärast võistkonna vaheaja lõppemist.
Mäng jätkub kas viskega, mis vastab mängusituatsioonile enne mängu peatamist, või juhul,
kui pall oli mängus, siis vabaviskega võistkonna poolt, kes soovis peatamist, ning kohalt,
kus pall oli mängu katkestamise hetkel.
Kui kohtunik annab vilesignaali, paneb ajamõõtja kella käima.
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Märge:
Kui IHFi, konföderatsioonide või riiklike föderatsioonide määrused vastavalt reegli 2:10
märkusele vastanduvad, on igal võistkonnal tavalise mänguaja jooksul õigus maksimaalselt
kolmeks võistkondlikuks pausiks, aga mitte lisaajal. Iga tavaaja poolaja kohta ei anta rohkem
kui kaks võistkondlikku mängu peatamist. Võistkonna kahe võistkondliku pausi vahel peab pall
vähemalt korra olema vastase valduses. Igal võistkonnal on 3 rohelist kaarti, mille numbrid on
vastavalt 1, 2 ja 3.
Võistkonnad saavad numbritega „1“ ja „2“ kaardid mängu esimesel poolajal ning kaardid
„2“ ja „3“ teisel poolajal, kui nad esimesel poolajal üle ühe võistkondliku pausi ei teinud.
Juhul, kui nad said esimesel poolajal kaks võistkondlikku pausi, saavad nad ainult rohelise
kaardi nr „3“.
Tavamänguaja viimasel viiel minutil on igale võistkonnale lubatud vaid üks võistkondlik
mängu peatamine.
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4. Passiivne mäng (7:11-12)
A. Üldised juhised
Passiivse mängu kohta kehtivate reeglite eesmärk on vältida ebahuvitavat mängu ning mängu
tahtlikku venitamist. Kohtunikud peavad passiivsed meetodid ära tundma ja tegutsema
vastavalt reeglitele.
Mängijad võivad passiivseid mängumeetodid kasutada võistkonna kõikides rünnakuetappides,
näiteks juhul, kui pall veereb mänguväljakul, samuti rünnaku järk-järgulise ülesehitamise või
lõpetamise ajal.
Passiivseid mängumeetodeid kasutatakse tavaliselt rohkem järgmistes olukordades:
 võistkond on mängu lõpus napilt juhtimas;
 võistkonnal on mängija eemaldatud;
 vastasvõistkonna kaitse on ülekaalukam.
Need nimetatud kriteeriumid esinevad harva eraldi ning kohtunikud peavad hindama neid
terviklikult. Iseäranis tuleb arvestada aktiivse kaitsetöö mõju vastavalt reeglitele.
B. Eelhoiatussignaali kasutamine
Eelhoiatussignaal antakse tavaliselt järgmistes situatsioonides:
B1. Vahetusi tehakse aeglaselt või kui pall veereb aeglaselt mänguväljakul
Tüüpilised näited:
 mängijad seisavad mänguväljaku keskel ja ootavad vahetuste tegemise lõppemist;
 mängija viivitab vabaviske (teeb näo, et ta ei tea õiget viskekohta), algviske
(väravavaht on aeglane palli tagasisaamisel, tehakse ebakindel sööt keskele, liigutakse
aeglaselt koos palliga keskele), väravavahiviske või küljesisseviske sooritamisega
pärast seda, kui võistkonnale on varem juba tehtud hoiatus niisuguse venitamistaktika
eest;
 mängija seisab paigal ja põrgatab palli;
 pall mängitakse tagasi oma väljakupoolele, kuigi vastased ei avalda selleks mingit
omapoolset survet.
B2. Eelhoiatussignaal seoses hilise mängijate vahetusega pärast rünnaku järk-järgulise
ülesehitusfaasi algust
Tüüpilised näited:
 kõik mängijad on juba rünnakupositsioonidele asunud;
 võistkond alustab rünnaku järkjärgulist ülesehitust ettevalmistavate söötudega;
 võistkond teeb vahetuse alles selles mänguetapis.
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Märkus:
Võistkonnal, kes sooritas kiire vasturünnaku oma väljakupoolelt, kuid kelle kohene
väravavõimalus luhtus pärast seda, kui mängijad jõudsid vastasvõistkonna väljakupoolele,
lubatakse selles mängujärgus teha kiire mängijate vahetus.
B3. Rünnaku ülemäära pikk järkjärguline ülesehitusfaas
Põhimõtteliselt on võistkonnal enne, kui neilt oodatakse sihipärast rünnakut, rünnaku järkjärgulise ülesehitamisfaasi ajal alati lubatud teha ettevalmistavaid sööte.
Tüüpilised näited rünnaku ülemäära pika järk-järgulise ülesehitusfaasi kohta:
 võistkonna rünnak ei muutu sihipäraseks rünnakutegevuseks;
Märkus:
„Sihipärase rünnakutegevuse“ all mõistetakse eelkõige olukorda, mil ründav võistkond
kasutab taktikalisi meetodeid, saavutamaks ruumilist ülekaalu kaitsjate üle, või mil see
võistkond suurendab rünnaku kiirust, võrreldes rünnaku järk-järgulise ülesehitusfaasiga.
 Mängijad saavad korduvalt palli siis, kui nad seisavad kas paigal või liiguvad värava
juurest eemale.
 Korduv palli põrgatamine paigal seistes.
 Ründemängija käitumine vastase ees seistes: mängija pöörab enneaegselt ära, ootab, et
kohtunik mängu peataks või ei saavuta kaitsja ees mingit ruumilist eelist (ülekaalu);
 Aktiivne kaitsetegevus: aktiivse kaitsetegevusega takistatakse rünnaku tempo
kiirendamist, sest kaitse blokeerib palli liikumise ja veeremise.
 Ülemäära pika ülesehitusfaasi eritunnus: ründava võistkonna tempo ei suurene oluliselt
rünnaku järkjärgulisest ülesehitusfaasist kuni selle lõpufaasini.
C. Kuidas kasutada eelhoiatussignaali
Kui kohtunik (kas väljaku- või väravakohtunik) tunnetab, et mäng hakkab muutuma
passiivseks, tõstab ta käe (käežest nr 17), et anda märku, et võistkond ei ürita leida positsiooni
väravale viskamiseks. Teine kohtunik peab näitama sama käemärki.
Passiivse mängu näitamine tähendab, et ründav võistkond ei ürita leida kohta väravale
viskamiseks või viivitab pidevalt palli lahti mängimisega.
Kohtuniku käsi jääb ülesse kuni:
 rünnak on läbi või
 eelhoiatussignaal pole enam vajalik (selgitus järgnevas tekstis).
Rünnak algab, kui võistkond saab endale palli ning lõppeb, kui kaotab selle või viskab
värava.
Tavaliselt jääb passiivset mängu tähistav käemärk ülesse kuni rünnaku lõpuni. Samas on kaks
ründesituatsiooni, mil passiivset mängu tähistava käemärgi näitamine tuleb lõpetada, kuna
passiivset mängu enam ei toimu:
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a)

palli valdav meeskond viskab väravale ning pall põrkab värava postist/latist või
väravavahist tagasi ründavale meeskonnale või auti;

b) kaitsva meeskonna mängija või ametlik esindaja saab isikliku karistuse reegli 16
alusel, viga või ebasportlik käitumine.
Neis kahes olukorras peab palli valdavale võistkonnale võimaldama uue ülesehitusfaasi.
D. Pärast eelhoiatussignaali
Pärast eelhoiatust peaksid kohtunikud andma palli valdavale võistkonnale natuke aega oma
tegevuste muutmiseks. Kohtunikud peaksid arvestama sellega, et noorematel mängijatel ja
madalama tasemega võistkondadel võib kuluda rohkem aega.
Hoiatatud võistkonnal peaks olema võimalus üles ehitada järkjärguline rünnak väravale.
Kui pärast sellist järkjärgulist ülesehitusfaasi ei ole selgelt märgata sihipärast ründetegevust
(vaata otsustamiskriteeriumeid D1 ja D2), siis tuleb ühel kohtunikul langetada otsus, et palli
valdav võistkond mängib passiivselt, kui hiljemalt 6 sööduga väravale peale ei lööda (7:11-12).
Järgnevad tegevused ei lähe söötudena arvesse.
 Kui söötu ei saa kontrollida, kuna kaitsemängija teeb karistatava määruste rikkumise.
 Kui sööt kaldub kaitsemängijast välja üle küljejoone või värava otsajoone.
 Viskekatse, mille vastane blokeerib.
Otsuse tegemise kriteerium pärast eelhoiatussignaali näitamist:
D1. Ründav meeskond:





märgatava ründetempo tõusu puudumine;
väravale suunatud tegevuse puudumine;
üks-üks olukorrad, kus märgatavat edu ei saavutata;
viivitamine palli lahtimängimisel (nt. ei saa palli lahti mängida, sest vastasmängija on
söödukoridori blokeerinud).

D2. Kaitsev meeskond:



kaitsev meeskond üritab ründetempo tõusu või sihipärast rünnakut ennetada, kasutades
korrektseid ja aktiivseid kaitsemeetodeid;
kui kaitsev meeskond üritab ründava meeskonna söötude jada katkestada ja teeb
selleks vastavalt reeglile 8:3 vea, siis sellist käitumist tuleb progresseeruvalt karistada.
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D3. Märkused maksimaalse söötude arvu kohta
D3a. Enne 6. söödu tegemist.
 Kui kohtunikud määravad pärast eelhoiatussignaali andmist ründavale võistkonnale
vabaviske või sisseviske, ei lõpetata söötude lugemist.
 Söötude lugemist ei katkestata ka siis, kui vise väravale blokeeritakse kaitsva
võistkonna väljakumängija poolt ja pall läheb ründavale võistkonnale (isegi väravavahi
viskena).
D3b. Pärast 6. söödu tegemist.
 Kui pärast 6. söötu antakse ründavale võistkonnale vabavise, sissevise (või
väravavahi vise) on võistkonnal võimalik kombineerida vise rünnaku lõpetamiseks ühe
täiendava sööduga.
 Sama kehtib ka siis, kui pärast 6. söötu tehtud vise blokeeritakse kaitsva võistkonna
poolt ja pall läheb ründavale mängijale või ületab küljejoone või värava otsajoone. Sel
juhul on ründaval võistkonnal võimalik rünnak ühe täiendava sööduga lõpetada.
E. Lisa
Märgid, mis viitavad tempo vähenemisele
 Ründetegevus piirdub äärelt äärele söötmisega, mitte värava ründamisega.
 Pidev diagonaalne jooksmine kaitsete ees, ilma et neid oma tegevusega survestada.
 Otsustavaid tegevusi pole, nagu näiteks vastasega silmitsi seismine üks-ühele olukorras
või palli edasi-tagasi söötmine väravaala joone ja vabaviskejoone vahel.
 Pidev palli söötmine kahe mängija vahel ilma olulise tempo tõusuta või väravale
suunamiseta.
 Palli söötmine, kasutades kõiki mängijaid (ääremängijad, tagamängijad ja
joonemängijad) ilma tempot tõstmata ja vastase väravale ohtu seadmata.
Märgid, mis viitavad üks-üks olukordadele, kus ründemängija edu ei saavuta
 Üks-üks olukorrad, kus on selgelt näha, et ründemängijal ei ole mingit võimalust
läbimurdeks (mitmed vastasmängijad on tee blokeerinud).
 Üks-üks olukorrad, mille eesmärk ei ole väravat ohustada.
 Üks-üks olukorrad, mille ainuke eesmärk on saada vabavise (nt. lasta ennast kaitsetel
ära siduda või lasta end ära siduda isegi juhul, kui oleks olnud võimalus kaitsest läbi
murda).
Märgid, mis viitavad reeglitepärasele aktiivse kaitse meetoditele
 Püütakse viga mitte teha, et mäng saaks jätkuda ilma katkestuseta.
 Ründaja tee takistamine, kasutades kahte kaitsemängijat.
 Ründajale lähemale liikumine eesmärgiga söötu takistada.
 Kaitsemängijad liiguvad kaitsealast väljapoole, et ründemängijat oma kaitsealast veelgi
kaugemale sundida.
 Ründaja segamine nii, et ta söödaks palli tagasi mängijale, kes asub ohutus
positsioonis.
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5. Algvise (10:3)
Reegli 10:3 tõlgendamisel peaksid kohtunikud lähtuma põhimõttest, et nende eesmärgiks on
ergutada võistkondi kasutama kiiret algviset. See tähendab, et kohtunikud ei tohiks olla
pedantsed, otsida võimalust mängu sekkumiseks ega ka selleks, et määrata karistust
võistkonnale, kes püüab teha kiiret viset.
Näiteks peavad kohtunikud tagama, et märkmete tegemine ja teiste ülesannete täitmine ei
takistaks neid mängijate asetust kiiresti kontrollimast. Väljakukohtunik peab olema valmis
vilesignaali andma samal hetkel, kui viskaja jõuab talle ette nähtud asukohale, eeldusel, et
teiste mängijate asetust ei ole vaja korrigeerida. Kohtunikud peavad meeles pidama ka seda, et
viskaja võistkonnakaaslased võivad liikuda väljaku teisele poole kohe pärast vilet. (See on
erandlik määratud visete sooritamise tavapärasest korrast).
Kuigi reeglid näevad ette, et viskaja peab astuma keskjoonele ja olema keskkohast kuni 1,5 m
kaugusel, ei peaks kohtunikud siiski sentimeetrite mõõtmisel ülemäära täpsed olema. Põhiline
on vältida algviske tegemise aja ja kohaga seotud ebaõiglust ning ebakindlust.
Enamgi veel, enamikul väljakutest ei ole keskpunkti märgitud ja mõnel väljakul võib keskjoon
olla sinna paigaldatud reklaamide tõttu ka katkendlik. Sellisel juhul peavad nii viskaja kui ka
kohtunik hinnanguliselt määrama korrektse koha ning sellises olukorras ei ole äärmise täpsuse
nõudmine realistlik ega asjakohane.
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6. Mõiste „kindel väravavõimalus“ (14:1)
Reegli 14:1 järgi loetakse „kindlaks väravavõimaluseks“ olukorda, kus:
a) mängijal, kellel on pall ja kontroll oma keha üle ning kes asub vastasvõistkonna
väravaalajoonel, on võimalus visata värav ning ükski vastasvõistkonna mängija ei saa
seda viset määrusi rikkumata takistada.
Siia kuulub ka situatsioon, kui mängija palli veel ei oma, kuid on kohe seda püüdmas;
samas ei tohi seal positsioonis olla aga mängijat, kellel on võimalik pall
määrustepäraselt vahelt lõigata.
b) mängija, kellel on pall ja kontroll oma keha üle, jookseb (või põrgatab) vasturünnaku
ajal üksinda väravavahi suunas, ilma et kaitsemängijad suudaksid tulla tema ette ja
vasturünnaku peatada.
Siia kuulub ka situatsioon, kus mängija ei oma palli, kuid on kohe seda püüdmas ning
samal ajal põhjustab vastaste väravavaht kokkupõrke (reegli 8:5 kommentaar). Selles
erandsituatsioonis ei ole kaitsemängijate positsioon oluline.
c) väravavaht on lahkunud oma väravaalast ja vastasvõistkonna mängijal, kellel on pall ja
kontroll oma keha üle, on kindel ning takistamatu võimalus visata pall tühja väravasse.
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7. Mängu peatamine ajamõõtja või delegaadi poolt (18:1)
Kui ajamõõtja või delegaat sekkub mängu hetkel, kui mäng on juba peatatud, jätkub mäng
viskega kohast, mis oli sekkumise põhjuseks.
Kui ajamõõtja või delegaat sekkub mängu ja seetõttu tuleb mäng peatada, kui pall on mängus,
tuleb lähtuda järgnevast.
A. Valevahetus või reeglitevastane väljakule sisenemine (reeglid 4:2-3, 5-6)
Ajamõõtja (või delegaat) peab sekkuma mängu kohe ilma ründavale võistkonnale eelist
andmata mis tuleneb reeglitest 13:2 ja 14:2. Kui selle sekkumise tagajärjeks on kaitsva
meeskonna rikkumine ning ründaval meeskonnal võetakse kindla väravaviskamise võimalus,
siis tuleb ründavale meeskonnale anda 7-meetri karistusvise vastavalt reeglile 14:1a. Igas teises
situatsioonis jätkub mäng vabaviskega.
Määrusi rikkunud mängijat karistatakse vastavalt reeglile 16:3a. Samas, kui määrustevastane
sisenemine 4:6 on samaaegselt vastaste kindla väravavõimalusega, tuleb mängijat karistada
vastavalt reeglile 16:6b, täpsustav reegel 8:10b.
B. Sekkumine teistel põhjustel nt. ebasportlik käitumine vahetusalas
a. Ajamõõtja sekkumine
Ajamõõtja peaks ootama kuni järgmise mängu seisakuni ning siis kohtunikku informeerima.
Kui ajamõõtja siiski sekkub mängu ajal, mil pall on mängus, jätkub mäng vabaviskega
võistkonna poolt, kes katkestuse hetkel viimasena palli valdas.
Kui rikkujaks oli kaitsev meeskond ning seetõttu rikutakse kindel väravavõimalus, tuleb
määrata 7-meetri karistusvise ründajate kasuks vastavalt reeglile 14:1b.
(Sama kehtib ka olukorras, kus ajamõõtja sekkub mängu seoses mängu peatamisega ning
kohtunikud keelavad selle vale ajastuse tõttu ära. Kui kindel väravavõimalus on rikutud, tuleb
määrata 7-meetrine karistusvise).
Ajamõõtjal ei ole õigust määrata karistust mängija ega ametliku esindaja suhtes. Sama kehtib
ka kohtunike kohta, kui nad rikkumist ise ei näinud. Sellises olukorras saavad nad anda vaid
mitteametliku hoiatuse. Kui esitatud rikkumine läheb reeglite 8:6 või 8:10 alla, tuleb esitada
kirjalik raport.
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b. Delegaadi sekkumine
IHF-i, kontinendi konföderatsiooni või riikliku föderatsiooni delegaadil, kes on määratud
mängu jälgima, on õigus informeerida kohtunikke ning anda nõu võimaliku karistuse suhtes
või selgitada milline rikkumine vahetusalas oli.
Delegaadil on õigus mängu sekkuda kohe. Sellel juhul jätkab mängu vabaviskega see
meeskond, kes reegleid ei rikkunud.
Kui sekkumine tuleb kaitsva meeskonna tõttu ning ründaval meeskonnal oli kindla värava
võimalus, tuleb määrata 7-meetri karistusvise vastavalt reeglile 14:1a.
Kohtunikel on õigus määrata isiklikke karistusi vastavalt delegaadi juhendamisele.
Rikkumiste kohta, mis on seotud reeglitega 8:6 ja 8:10, tuleb esitada kirjalik raport.
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8. Vigastatud mängija (4:11)
Kui tundub, et mänguväljakul olev mängija on vigastatud, tuleb järgida järgmisi meetmeid:
a) Kui kohtunikud on täiesti kindlad, et vigastatud mängija vajab väljakul arstiabi, teevad
nad kohe käežestid nr 15 ja 16. Pärast arstiabi saamist peab mängija vastama reegli
4:11 2. lõike määrustele.
Kõigil muudel juhtudel paluvad kohtunikud mängijal minna arstiabi saamiseks
väljakult eemale. Kui see pole mängijal võimalik, näitavad kohtunikud käežesti nr 15
ja 16. Rakendatakse reegli 4:11 2. lõiget.
Nende määruste rikkumist karistatakse ebasportliku käitumise tõttu.
Kui mängijat, kes peab mänguväljakult lahkuma kolme rünnaku ajal, karistatakse 2minutilise eemaldamisega, lubatakse tal pärast karistuse lõppu mänguväljakule naasta,
olenemata mängitud rünnakute arvust.
Kui võistkonna ametlikud esindajad keelduvad mängijale vajaliku ravi andmisest,
karistatakse „vastutavat ametlikku esindajat“ progresseeruvalt (vaata reeglit 4:2, 3.
lõige).
b) Ajamõõtja ja sekretär või delegaadid vastutavad rünnakute lugemise eest. Nad
teavitavad võistkonda niipea, kui mängijal on lubatud väljakule naasta.
Rünnak algab palli valdamisega ja lõppeb väravaga või ründava võistkonna
pallikaotusega.
Kui palli valdava võistkonna mängija vajab arstiabi, loetakse seda nende esimeseks
rünnakuks.
c) Järgnevatel juhtudel reegli 4:11 2. lõige ei rakendu:
- kui mänguväljakul on vaja arstiabi vigastuse pärast, mille tekitas vastasmängija, keda
kohtunikud on progresseeruvalt karistanud;
- kui väravavaht saab palliga vastu pead ning arstiabi tuleb anda mänguväljakul.
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Rahvusvaheline
Käsipalliföderatsioon

Vahetusala
reeglid
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1. Vahetusalad paiknevad keskjoone pikendusest vasakul ja paremal, külgjoonest väljapoole
kuni võistkondade varumängijate pinkideni (need kaasa arvatud) ja vastava ruumi
olemasolu korral ka võistkondade varumängijate pinkide taga (võistlusmäärused: joonis 1).
IHF-i ja maailmajagude alaliitude võistlustel on ette nähtud, et võistkonna varumängijate
istepinkide asukoht ja seega ka „juhendajate tsoonid“ algavad keskjoonest 3,5 meetri
kaugusel. Seda reeglit soovitatakse kasutada kõikide tasemete mängudes.
Külgjoonte ja varumängijate pinkide välimise ääre vahelises alas (vähemalt 8 m
keskjoonest) ei tohi paikneda mingeid esemeid.

2. Vahetusalas võivad viibida ainult protokolli kantud mängijad ja võistkonna ametlikud
isikud (4:1-2).
Kui vajatakse tõlki, asub ta varumängijate pingi taga.

3. Vahetusalas viibivad võistkonna ametlikud isikud peavad kandma spordi- või erariietust.
Värvid, mille tõttu võidakse nad segi ajada vastasvõistkonna väljakumängijatega, pole
lubatud.

4. Ajamõõtja ja sekretär aitavad kohtunikel jälgida vahetusalas toimuvat enne mängu ja
mängu ajal.
Kui enne mängu algust esineb vahetusala reeglite rikkumisi, ei alustata mängu enne, kui
need rikkumised on kõrvaldatud. Kui vahetusala reegleid rikutakse mängu ajal, siis ei
jätkata mängu selle järgmise peatamise järgselt enne, kui tõstatunud probleem on
lahendatud.

5. Võistkonna ametlikel isikutel on õigus ja kohustus mängu ajal oma võistkonda määrustest
juhindudes sportlikus vaimus ja ausa mängu reeglite kohaselt juhtida ja juhendada.
Põhimõtteliselt peaksid nad istuma oma varumängijate pingil.
Siiski on ametlikel isikutel lubatud vahetusalas „juhendajate tsooni“ piires liikuda.
„Juhendajate tsoon“ asub täpselt pingi ees ja kui see on lubatud, siis ka otse selle taga.
„Juhendajate tsoonis“ on liikumine ja asukoha vahetamine lubatud taktikalise nõu
andmiseks ja arstiabi osutamiseks. Üldiselt on korraga lubatud ainult võistkonna ühel
ametlikul isikul seista või liikuda. Siiski ei tohi tema asukoht ega käitumine väljakul
olevate mängijate tegevust segada. Nende määruste rikkumisel karistatakse ametiisikut
progresseeruvalt.
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Ühel võistkonna ametlikul esindajal on muidugi lubatud „juhendajate tsoonist“ lahkuda,
kui ta tahab võistkonna aja peatamiseks välja käia „rohelise kaardi“. Võistkonna ametlikul
esindajal ei ole aga lubatud rohelise kaardiga „juhendajate tsoonist“ lahkuda ja seista laua
ääres, et oodata hetke võistkonna aja peatamise palumiseks.
Võistkonna ametlik esindaja võib „juhendajate tsoonist“ lahkuda ka eriolukordades;
näiteks siis, kui on vaja suhelda ajamõõtja või sekretäriga.
Vahetusalas viibivad mängijad peavad üldjuhul istuma varumängijate pingil.
Mängijatel on lubatud:
- teha pingi taga palli kasutamata soojendust, kui selleks on piisavalt ruumi ja see ei sega
mängu.
Meeskonna ametlikel isikutel ja mängijatel on keelatud:
- segada või solvata kohtunikke, delegaate, ajamõõtjat/sekretäri, mängijaid, võistkonna
ametlikke isikuid või pealtvaatajaid provotseeriva käitumisega, protestimisega või
muul viisil ebasportliku käitumisega (kõne, miimika või žestid);
- lahkuda vahetusalast, et mõjutada mängu käiku.
Võistkonna ametlikud isikud ja mängijad peavad üldjuhul jääma oma vahetusalasse. Kui
võistkonna ametlik isik siiski lahkub vahetusalast, kaotab ta õiguse juhtida ja juhendada
oma võistkonna tegevust. Et seda õigust uuesti tagasi saada, peab ametlik isik
vahetusalasse tagasi tulema.
Kohtunike otsused mängijatele ja võistkonna ametlikele isikutele on kohustuslikud kogu
mängu jooksul ning seega on reeglid personaalse karistamise kohta rakendatavad ka juhul,
kui mängija või ametlik isik otsustab mänguväljakult või vahetusalast lahkuda ja muuta
oma asukohta. Ebasportliku käitumise, jämeda ebasportliku käitumise või kallaletungimise
korral väljaspool mänguväljakut või vahetusala määratakse samasugune karistus, nagu
oleks määratud siis, kui selline rikkumine oleks toimunud väljakul või vahetusalas.

6. Vahetusala reeglite rikkumise korral peavad kohtunikud või delegaadid tegutsema vastavalt
reeglitele 4:2, 3. lõige, 16:1b 16:3d-f või 16:6b-d (hoiatus, eemaldamine,
diskvalifitseerimine).
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Rahvusvaheline
Käsipalliföderatsioon

Juhised ja
tõlgendused
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Mängijate ja ametlike esindajate väljavahetamine (reeglid 4:1-4:2)
Kui võistkond ei ole ületanud maksimaalset lubatud (reegel 4:1) mängijate või ametlike
esindajate (reegel 4:2) arvu, on lubatud:
- registreerida eelnevalt mängijana registreeritud isik ametliku esindajana
- registreerida eelnevalt ametliku esindajana registreeritud isik mängijana
Mängijate ja ametlike esindajate maksimaalset arvu ei tohi ületada.
Mängija või ametliku esindaja algne funktsioon kustutatakse mänguprotokollist. Ei ole lubatud
ümber vahetada mängijat või ametlikku esindajat tema algsesse funktsiooni, mis on vahepeal
kustutatud. Ei ole lubatud ka kustutada teatud funktsiooniga osalejat sel eesmärgil, et teha
vahetus vastavalt lubatud maksimaalsele arvule. Ei ole lubatud registreerida isikut nii mängija
kui ametliku esindajana.
IHF-il ning maailmajagude alaliitudel ja riiklikel alaliitudel on õigus lisada mängijate arvu
kohta reeglitesse erandeid, mis puudutab nende vastutusala.
Funktsiooni muutmisest tulenevat personaalset karistust (hoiatus, eemaldamine) tuleb
arvestada nii „mängija“ kui ka „ametliku esindaja“ isiklikus kvoodis.
Mänguväljaku märgistused (reegel 1, Vahetusala määrused lõige 1)
„Juhendajate tsooni“ piirav joon on olemas teavitamise eesmärgil.
See joon on 50 cm pikk ning see tõmmatakse 350 cm kaugusele (väljakust väljaspool,
keskjoonega paralleelselt). See algab 30 cm külgjoonest väljaspool (soovituslikud vahemaad).

Võistkonna aja peatamine (reegel 2:10, Selgitus nr 3)
Mänguaja viimased viis minutit algavad siis, kui kell näitab kas 55:00 või 05:00.
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Mängijate vahetamine (reegel 4:4)
Mängijad lahkuvad väljakult ja tulevad väljakule üksnes üle oma võistkonna vahetusjoone.
Erandiks on vigastatud mängijad, kes lahkuvad mänguväljakult mängu katkedes.
Neid mängijaid ei tohi sundida lahkuma mänguväljakult üle vahetusjoone, kui on ilmselge, et
nad vajavad vahetusalas või riietusruumides arstiabi. Lisaks peaksid kohtunikud lubama
vahetusmängija enne mänguväljakule, kui vigastatud mängija sealt lahkub, et katkestus oleks
võimalikult lühike.
Lisamängijad (reegel 4:6, 1. lõige)
Kui lisamängija astub väljakule ilma vahetust teostamata, määratakse karistuseks mängija
eemaldamine 2 minutiks.
Kui süüdlast ei õnnestu tuvastada, tehakse järgmised sammud:
- Delegaat või kohtunikud soovitavad „võistkonna vastutaval ametlikul esindajal“ nimetada
süüdiolev mängija.
- Nimetatud mängija saab personaalse karistusena 2-minutilise eemaldamise.
-Kui „võistkonna vastutav ametlik esindaja“ keeldub süüdiolevat mängijat nimetamast,
nimetavad kas delegaat või kohtunikud ühe mängija. Nimetatud mängija saab personaalse
karistusena 2-minutilise eemaldamise.
Märge:
- Süüdi saab mõista vaid neid mängijaid, kes on mängu katkestamise ajal mänguväljakul.
- Kui „süüdiolev mängija“ saab kolmanda eemaldamise, diskvalifitseeritakse ta vastavalt
reeglile 16:6d.
Keelatud esemed, kiivrid, näo- ja põlvekaitsmed (reegel 4:9)
Igasugused ning ükskõik mis suurusega näomaskid ja kiivrid on keelatud. See ei kehti ainult
nägu täielikult katvate maskide kohta, vaid keelatud on ka osaliselt nägu katvad maskid.
Mis puutub põlvekaitsmetesse, siis metallosadega kaitsmeid ei tohi kanda. Plastmassist osad
peavad olema täielikult polsterdatud.
Hüppeliigese kaitsete puhul peavad nende metallist või plastikust osad olema kaetud.
Küünarnukikaitse võib olla ainult pehmest materjalist.
Alaliidud ja kohtunikud ei tohi teha ühtki erandit. Juhul, kui võistkonna vastutav ametlik
esindaja esitab delegaadile või kohtunikule kahtluse, teevad nad otsuse vastavalt reegli 4:9
sätetele, juhindudes ka „Juhistest“. Selles kontekstis on kõige olulisemad põhimõtted „pole
ohtlik“ ja „ei anna eelist“.
See otsus on tehtud kooskõlas IHF-i arstliku komisjoniga.
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Lisanõuandeid (soovituslik käitumine kohtunikele ja tehnilistele delegaatidele) vaata lisadest 1
ja 2.

Liim (reegel 4:9)
Liimi kasutamine on lubatud. Liimi on lubatud jalatsitele kanda. See ei ohusta vastase tervist.
Siiski ei tohi liimi kanda kätele või randmele. See ohustab vastaste tervist, sest liim võib
sattuda neile silma või näole. Reegli 4:9 kohaselt pole selline käitumine lubatud.
Riiklikel alaliitudel on õigus kehtestada oma vastutusalas täiendavaid piiranguid.
Vigastatud mängijate abistamine (reegel 4:11)
Kui vigastatud on sama võistkonna mitu mängijat, näiteks kokkupõrke tagajärjel, võivad
kohtunikud või delegaat anda täiendavatele sobilikele isikutele loa nende vigastatud mängijate
abistamiseks siseneda. Lisaks jälgivad kohtuniku ja delegaat kiirabiarste, kel on luba
mänguväljakule siseneda.
Vigastatud väravavaht (reegel 6:8)
Väravavaht saab mängus palliga pihta ega suuda enam tegutseda. Üldjuhul tuleb sellisel juhul
pidada esmatähtsaks väravavahi kaitsmist. Mängu jätkamise seisukohalt on mitu erinevat
olukorda:
a) Pall veereb üle külgjoone, otsajoone või seisab või veereb väravaalas.
Reeglite õige kohaldamine: Mängu kohene katkestamine, sissevise või
väravavahivise
vastavalt tekkinud olukorrale, et mängu jätkata.
b) Kohtunikud katkestasid mängu, enne kui pall veeres üle külgjoone või otsajoone või
enne kui pall seisis või veeres väravaalas.
Reeglite õige kohaldamine: Mäng jätkub viskega, mis vastab kujunenud situatsioonile.
c) Pall on väravaala kohal õhus.
Reeglite õige kohaldamine: Oodake üks või kaks sekundit, kuni üks võistkond saab
palli oma valdusesse, katkestage mäng, jätkake mängu palli valdava võistkonna
vabaviskega.
d) Kohtunik vilistab siis, kui pall on veel õhus.
Reeglite õige kohaldamine: Jätkake mängu viimati palli valdava võistkonna
vabaviskega.
e) Pall põrkab väravavahist, kes ei suuda reageerida, tagasi ründajale. Reeglite õige
kohaldamine: Katkestage mäng kohe; jätkake mängu palli valdava võistkonna
vabaviskega.
Märge:
Sellistel juhtudel pole 7 m karistusvise kunagi võimalik. Kohtunikud katkestasid mängu
väravavahi kaitsmiseks tahtlikult. Seepärast ei ole tegu reeglis 14:1b käsitletud
„põhjendamatu vilesignaaliga“.
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Sammud, põrgatamise algus (reegel 7:3)
Vastavalt reeglile 7:3c,d ei loe esmakordselt jala mahapanek pärast palli saamist hüppe ajal
sammuna (nullkontakt). Samas tähendab „palli saamine“ söödu vastuvõtmist.
Palli põrgatamine ja selle püüdmine õhus hüppe ajal ei ole reegli mõistes „palli saamine“. Jala
mahapanek pärast põrgatamise alustamist on seega eranditult samm.
Söötude arvu lugemine pärast eelhoiatussignaali (7:11)
Vaata treeningabi lisas 3.
Lisamängijate või ametlike esindajate sekkumine (reeglid 8:5, 8:6, 8:9, 8:10b)
Juhul, kui lisamängijad või ametlikud esindajad sekkuvad, peab karistusotsuse tegemisel
ja mängu jätkamisel juhinduma järgmistest kriteeriumitest:
- mängija või ametlik esindaja
- kindla väravavõimaluse rikkumine
Nimetatud kriteeriumite tõttu võivad tekkida järgmised olukorrad:
a) Kindla väravavõimaluse ajal on mänguväljakul lisamängija, kes e i
osalenud vahetusprotsessis. Reeglite õige kohaldamine: 7 m karistusvise,
diskvalifitseerimine, mis tuleb välja tuua kirjalikus raportis
b) Vale vahetus: Ajamõõtja/delegaat vilistab kindla väravavõimaluse ajal. Reeglite õige
kohaldamine: 7 m karistusvise, 2-minutiline eemaldamine.
c) Võistkonna ametlik esindaja astub kindla väravavõimaluse ajal mänguväljakule.
Reeglite õige kohaldamine: 7 m karistusvise, diskvalifitseerimine, mis tuleb
välja tuua kirjalikus raportis.
d) Nagu punktis c), aga kindlat väravavõimalust polnud.
Reeglite õige kohaldamine: vabavise, progresseeruv karistus.
Täiendavad meetmed pärast diskvalifitseerimist, mis tuleb välja tuua kirjalikus raportis
(reeglid 8:6, 8:10a, b)
Selle kõrgeima karistuse kriteeriumid on määratletud reeglites 8:6 (ebaseadusliku käitumise
eest) ja 8:10 (ebasportlasliku käitumise eest); vt ka reegli 8:3 2. lõiget.
Kuna mängu ajal ei erine vastavalt reeglile 8:6 või 8:10 määratud karistuste tagajärjed reeglite
8:5 ja 8:9 alusel määratud karistustest (diskvalifitseerimine, mida ei tule kirjalikus raportis
välja tuua), lisas IHF mõlemale reeglile järgnevad täiendavad sätted:
„ ... peavad nad pärast mängu esitama kirjaliku raporti pädevatele organitele, kel on võim teha
otsus täiendavate abinõude rakendamise kohta.“
Täiendav säte loob põhimõtte, et pädevad organid otsustavad vajalikud täiendavad abinõud.
Reegli sõnastust „... kel on võim“ ei saa kuidagimoodi tõlgendada nii, et täiendavaid abinõusid
rakendatakse pädeva organi suva järgi. See tähendaks kohtunikepoolse asjaolude tõendamise
muutmist. Iga lisandust diskvalifitseerimise karistusele ei pea vastavalt IHF-ile kirjalikult
esitama ning seepärast pole see enam vajalik.
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Kriteeriumid kirjalikust aruandlusest diskvalifitseerimise väljajätmise/sissejätmise kohta
(reeglid 8:5, 8:6)
Järgmise kriteeriumid aitavad eristada reegleid 8:5 ja 8:6:
a) Mida tähendab „eriti hooletu“?
 kallaletungid ja kallaletungile sarnanevad tegevused
 julmad või vastutustundetud tegevused ilma arusaamiste õigest käitumisest
 ohjeldamatud löömised
 pahatahtlik käitumine
b) Mida tähendab „eriti ohtlik“?
 tegevused kaitsetu vastase suunas
 äärmiselt riskantsed ja tõsised tegevused, mis ohustavad vastase tervist
c) Mida tähendab „ettekavatsetud tegevus“?
 kavatsuslik ja sihilikult sooritatud pahatahtlik tegevus
 tahtlik tegevus vastase tegevuse vastu lihtsalt selleks, et hävitada vastase tegevus
d) Mida tähendab „pahatahtlik tegevus“?
 alatu ja varjatud tegevus pahaaimamatu vastase vastu
e) Mida tähendab „ilma mingi seoseta mängutegevusega“?
 tegevused, mis juhtuvad palli valdavast mängijast kaugel
 tegevused, mil pole mängu taktikaga mingit pistmist
Väljakumängija astumine väravaalasse (8:7f)
Kui võistkond mängib ilma väravavahita ja kaotab palli, siis selle võistkonna väljakumängija,
kes astub
võistkonna enda väravaalasse ja saab eelise, saab progresseeruva karistuse.
Sülitamine (reeglid 8:9, 8:10a)
Kellegi pihta sülitamist peetakse rünnakusarnaseks tegevuseks ja karistatakse vastavalt reeglile
8:10a (diskvalifitseerimine, mis tuleb kirjalikus raportis välja tuua). Eristus „eduka sülitamise“
(karistus vastavalt reeglile 8:10) ja „ebaõnnestunud sülitamise“ (katse, karistus vastavalt
reeglile 8:9), mida varem kasutati, jääb samaks.

Viimased 30 sekundit (reeglid 8:10c, 8:10d)
Mängu viimased 30 sekundit esinevad nii tavalise mänguaja (2. poolaja lõpp) ajal kui ka
mõlemal lisaajal. Mänguaja viimased 30 sekundit algavad siis, kui kell näitab kas 59 minutit ja
30 sekundit (või 69:30, 79:30) või 0 minutit ja 30 sekundit.
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Vahemaast mitte kinnipidamine (reegel 8:10c)
„Vahemaast mitte kinnipidamine“ viib vaid diskvalifitseerimiseni + 7 m karistusvise, kui
mängu viimase 30 sekundi ajal (!) ei saa viset sooritada.
Kui vise sooritatakse ja selle blokeerib liiga lähedal seisnud mängija, rakendatakse ka mängu
viimase 30 sekundi jooksul progresseeruvat karistust, sest pall on viskaja käest lahkunud (vt
reegli 15:2 1. lõiget).
Reegel kehtib, kui rikkumine toimub mängu viimase 30 sekundi jooksul või samaaegselt
lõpusignaaliga (vt reegli 2:4 1. lõige). Sel juhul teevad kohtunikud otsuse vastavalt faktide
vaatlemisele (reegel 17:11).
Kui mäng katkestatakse viimase 30 sekundi jooksul rikkumise pärast, mis pole otseselt viskeks
ettevalmistumise või selle sooritamisega seotud (näiteks vale vahetus, ebasportlaslik käitumine
vahetusalas), rakendatakse reeglit 8:10c.

Diskvalifitseerimine viimase 30 sekundi jooksul (reegel 8:10d)
Kui kaitses olev mängija diskvalifitseeritakse mängu viimase 30 sekundi jooksul vastavalt
reeglitele 8:5 ja 8:6, toovad vaid reegli 8:6 märkusele vastavad rikkumised kaasa
diskvalifitseerimise, mis tuleb kirjalikus raportis välja tuua + 7 m karistusvise. Mängu viimase
30 sekundi jooksul toovad kaitses oleva mängija rikkumised vastavalt reeglile 8:5 kaasa
diskvalifitseerimise, mida ei tule kirjalikus raportis välja tuua + 7 m karistusvise.
Eelise saamine viimase 30 sekundi jooksul (reegel 8:10d, viimane lõige)
Kohtunikud katkestavad mängu ja määravad 7 m karistusviske hiljemalt siis, kui söötu vastu
võttev mängija ei viska väravat või jätkab mängu järgmise sööduga.
Reegel 8:10d kehtib, kui rikkumine toimub mängu ajal või samaaegselt lõpusignaaliga (vt
reegli 2:4 1. lõige). Sel juhul teevad kohtunikud otsuse vastavalt faktide vaatlemisele (reegel
17:11).
Väravavahi diskvalifitseerimine vastavalt reegli 8:5 märkusele (väravaalast lahkumine) toob
mängu viimase 30 sekundi jooksul kaasa 7 m karistusviske, kui reegli 8:5 viimase lõike
tingimused kehtivad või kui rikkumine toimus vastavalt reeglile 8:6.

Sisseviske sooritamine (reegel 11:4)
Sissevise sooritatakse mänguväljaku suunas külgjoont otse ületava viskena.
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Viske sooritamine (reegel 15)
Reegli 15:7 3. lõige ja reegel 15:8 sisaldavad näiteid viske sooritamise ajal tehtavatest
võimalikest vigadest. Palli põrgatamine ja selle põrandale panemine (enne uuesti
üleskorjamist) on rikkumine nagu ka palli põrandaga kontaktis olemine viske sooritamisel
(erand: väravavahivise).
Sel juhul tegeletakse vigadega vastavalt reeglite 15:7 ja 15:8 (parandus või karistus)
määrustele.
Diskvalifitseeritud mängijad/ametlikud esindajad (reegel 16:8)
Diskvalifitseeritud mängija või ametlik isik peab väljakult ja vahetusalast viivitamatult
lahkuma ning ei tohi võistkonnaga hiljem kuidagiviisi ühenduses olla.
Juhul, kui kohtunikud tuvastavad mängu jätkates veel mõne diskvalifitseeritud mängija või
ametliku esindaja rikkumise, tuleb sellest kirjalikult aru anda.
Samas ei ole võimalik seda mängijat või ametlikku esindajat rohkem karistada ning
seepärast ei tohi nende käitumine tuua kaasa mängijate vähendamist mänguväljakul. See
kehtib ka siis, kui diskvalifitseeritud mängija siseneb mänguväljakule.
Pealtvaatajad käituvad viisil, mis ohustab mängijaid (reegel 17:12)
Reegel 17:12 kehtib ka siis, kui pealtvaatajad käituvad viisil, mis ohustab mängijaid,
kasutades näiteks laserkiirt või visates erinevaid asju. Sel juhul tuleb võtta kasutusele
järgmised abinõud:
- vajadusel jäetakse mäng kohe pooleli ega jätkata enam;
- pealtvaatajatel palutakse mängu segamine lõpetada;
- vajadusel kõrvaldatakse pealtvaatajad tribüünidelt ja mäng jätkub ainult siis,
kui kõik süüdiolevad pealtvaatajad on saalist lahkunud;
- koduvõistkonnal palutakse rakendada täiendavaid ohutusabinõusid;
- kirjalik raport.
Kui mäng on eeskirjade eiramise avastamise ajaks juba katkestatud, kehtib reegel 13:3
(analoogia põhimõte).
Kui kindla väravavõimaluse ajal mäng katkestatakse, kehtib reegel 14:1c.
Kõigil muudel juhtudel antakse vabavise võistkonnale, kes palli valdas; vabavise sooritatakse
kohalt, kus pall asus mängu katkestamise ajal.

Lisad:
1) Soovituslikud tegevused kohtunikele ja tehnilistele delegaatidele näomaskikeelu ja
teiste lubamatute esemete osas (Reegel 4:9)
2) Kandmiseks lubatud ja keelatud varustus (4:9), illustreeritud dokumentatsioon
3) Treening abi „6 söötu“
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Lisa 1
Lisanõuanded näomaskikeelu ja teiste lubamatute esemete osas (reegel 4:9)
IHF-PRC saab pidevalt päringuid või isegi erandite taotlusi teatud tüüpi näomaskide kohta,
olgugi et „Juhiste ja tõlgenduste“ täiendavad märkmed keelavad selgesõnaliselt näomaskide
kasutuse täielikult ära.
Küsija või taotleja põhiargument on üldiselt vastav isiklik hinnang, mille kohaselt kõne all
olev näomask, mille juures on tavaliselt ka pildid, ei kujuta mängijate tervisele ohtu. Sellegi
poolest märkis IHF-i arstlik komisjon oma soovituses säärase varustuse keelamise kohta ära
igat liiki ja igas suuruses näomaskid. Seega poleks tõlgendusteks ruumi isegi siis, kui näomask
teistele endast ohtu ei kujutaks.
Siiski on aeg-ajalt teatatud, et üksikud klubid või mängijad viitavad eeldatavale ohu
puudumisele teistele mängijatele, kavatsedes nimetatud näomaskide keeldu eirata ning
tekitades nii mängu kohtunikele ja tehnilistele delegaatidele otsustamisprotsessis
lisaprobleeme.
Seoses eelmainituga edastab IHF-PRC siinkohal järgmised soovitused, mille hulka kuulub ka
lisatud skeem kohtunike ja ajamõõtjate või tehniliste delegaatide jaoks, et muuta reeglis 4:9 ja
17:3 2. lõikes sätestatud sätteid ning kehtivates „Juhistes ja tõlgendustes“ olevaid väiteid.
Näomaskiga mängija kavatseb mängus osaleda!
Kohtunike poolt valitud abinõud sõltuvad peamiselt esimese märkamise ajast ja vajaduse
korral ka järgneva märkamise ajast.
Kui rikkumine tuvastatakse esimest korda, siis teavitatakse süüdiolevat mängijat ja
„võistkonna vastutavat ametlikku esindajat“ näomaskide kasutamise keelust. Süüdlasel
palutakse probleem kõrvaldada ning tal lubatakse mängus osaleda vaid siis, kui puudus on
eemaldatud.
Kui
mängijat
teavitatakse
esimest
korda,
ei
määrata
talle
personaalset/progresseeruvat karistust.
Kui mängija soovitusest hoolimata end ei paranda, siis esimest järgnevat teavitamist
käsitletakse tõsisema ebasportlasliku käitumisena ja seda tuleb karistada 2-minutilise
eemaldamisega vastavalt reeglile 8:8a (erand reegli eripärade tõttu, vt allpool olukorda 1.2).
Lisaks palutakse mängijal uuesti probleem kõrvaldada.
Kui rikkumine tuvastatakse teist korda, siis läheb see arvesse äärmiselt ebasportlasliku
käitumisena ja süüdiolev mängija saab diskvalifikatsiooni (ilma kirjaliku aruandeta) vastavalt
reeglile 8:9.
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IHF-PRC seisukohalt võivad esineda järgmised olukorrad, mis osaliselt võivad olla tõesti
pigem hüpoteetilised:
1.1 Kui rikkumine reegli 4:9 kohaselt avastatakse enne mängu algust (soojenduse ajal),
teavitatakse mängijat ja „võistkonna vastutavat ametlikku esindajat“ keelust vastavalt reegli
17:3 2. lõikele.
Mängijal palutakse oma näomaks eemaldada (Reegel 4:9; Juhised ja tõlgendused). Mängijat ja
„võistkonna vastutavat ametlikku esindajat“ teavitatakse, et kui reeglit 4:9 rikutakse selliselt
teist korda, siis läheb see vastavalt reegli 17:5 2. lõikele arvesse ebasportliku käitumisena ning
käiku tuleb reegel 8:7, mille kohaselt määratakse mängijale vastavalt reeglitele 8:8a või 8:9
progresseeruv karistus.
1.2 Juhul, kui näomaski kandev mängija siseneb mängu alguses ikkagi mänguväljakule,
siis mängu ei alustata.
Süüdlasele antakse hoiatus vastavalt reeglile 16:11, 2. lõige, punkt a.
Näomaskiga mängija peab mänguväljakult lahkuma.
Ta võib mängus osaleda ainult siis, kui probleem on kõrvaldatud.
1.3 Juhul, kui näomaski kandev mängija ikkagi siseneb mängu ajal mänguväljakule, peavad
kohtunikud või ajamõõtja/tehniline delegaat aja peatama ja mängu kohe katkestama, kuna
võidakse teisi ohustada.
Vastavalt reeglile 8:8a (provokatiivne käitumine) karistatakse süüdlast 2-minutilise
eemaldamisega (16:3 f).
Mängija peab seejärel probleemi lahendamiseks mänguväljakult lahkuma.
Mängija võib uuesti mängu astuda pärast 2-minutilise eemaldamise lõppu ja probleemi
kõrvaldamist.
Mängu jätkatakse vastasvõistkonna vabaviskega vastavalt reeglile 13:1a (7 m karistusvise, kui
mäng katkestati kindla väravavõimaluse ajal; 14:1a).
1.4 Juhul, kui näomaski kandev mängija siseneb mängu ajal teist korda mänguväljakule, peab
kohtunik või ajamõõtja/tehniline delegaat aja peatama ja mängu kohe katkestama, kuna
võidakse teisi ohustada.
Mängija korduvat valesti käitumist käsitletakse jämeda ebasportlasliku käitumisena vastavalt
reeglile 8:9.
Mängija diskvalifitseeritakse vastavalt reeglile 16:6b.
Järgida tuleb reeglite 16:7 ja 16:8 lõigete 1.-4. sätteid.
Mängu jätkatakse vastasvõistkonna vabaviskega vastavalt reeglile 13:1a (7 m karistusvise, kui
mäng katkestati kindla väravavõimaluse ajal; 14:1a).
2.1 Kui kohtunikud rikkumist enne mängu algust (soojenduse ajal) ei märka ega tuvasta,
palutakse mängu alguses mänguväljakul oleval mängijal probleem vastavalt reeglile 4:9
kõrvaldada.
Mängu ei tohi alustada, kui süüdiolev mängija on mänguväljakul.
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Mängijat ja „võistkonna vastutavat ametlikku esindajat“ teavitatakse, et kui reeglit 4:9
rikutakse selliselt teist korda, siis läheb see vastavalt reegli 17:5 2. lõikele arvesse ebasportliku
käitumisena ning käiku tuleb reegel 8:7, mille kohaselt määratakse mängijale vastavalt
reeglitele 8:8a või 8:9 progresseeruv karistus.
Seejärel sooritatakse algvise nagu alati (10:1, 1. lõige).
2.2 Juhul, kui näomaski kandev mängija ikkagi siseneb mängu ajal mänguväljakule ja
rikkumist enne ei märgatud ega tuvastatud, peavad kohtunikud või ajamõõtja/tehniline
delegaat aja peatama ja mängu kohe katkestama, kuna võidakse teisi ohustada.
Mängija palutakse probleem vastavalt reeglile 4:9 kõrvaldada.
Mängijat ja „võistkonna vastutavat ametlikku esindajat“ teavitatakse, et kui reeglit 4:9
rikutakse selliselt teist korda, siis läheb see vastavalt reegli 17:5 2. lõikele arvesse ebasportliku
käitumisena ning käiku tuleb reegel 8:7 ff, mille kohaselt määratakse mängijale vastavalt
reeglitele 8:8a või 8:9 progresseeruv karistus.
Mängu jätkatakse vastasvõistkonna vabaviskega vastavalt reeglile 13:1a (7 m karistusvise, kui
mäng katkestati kindla väravavõimaluse ajal; 14:1a).
2.3 Juhul, kui näomaski kandev mängija siseneb mängu ajal hoolimata eelnevatest hoiatustest
uuesti mänguväljakule, peab kohtunik või ajamõõtja/tehniline delegaat aja peatama ja mängu
kohe katkestama, kuna võidakse teisi ohustada.
Vastavalt reeglile 8:8a (provokatiivne käitumine) karistatakse mängijat 2-minutilise
eemaldamisega (16:3 f).
Mängija peab seejärel probleemi lahendamiseks mänguväljakult lahkuma.
Mängija võib uuesti mängu astuda pärast 2-minutilise eemaldamise lõppu ja vastava probleemi
kõrvaldamist.
Mängu jätkatakse vastasvõistkonna vabaviskega vastavalt reeglile 13:1a (7 m karistusvise, kui
mäng katkestati kindla väravavõimaluse ajal; 14:1a).
2.4 Juhul, kui näomaski kandev mängija siseneb mängu ajal uuesti mänguväljakule, peavad
kohtunikud või ajamõõtja/tehniline delegaat aja peatama ja mängu kohe katkestama, kuna
võidakse teisi ohustada.
Mängija korduvat valesti käitumist käsitletakse jämeda ebasportlasliku käitumisena vastavalt
reeglile 8:9.
Mängija diskvalifitseeritakse vastavalt reeglile 16:6b.
Järgitakse reeglite 16:7 ja 16:8 lõigete 1.-4. sätteid.
Mängu jätkatakse vastasvõistkonna vabaviskega vastavalt reeglile 13:1a (7 m karistusvise, kui
mäng katkestati kindla väravavõimaluse ajal; 14:1a).
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Erand:
Kuna enne mängu
algust toimus
määruste rikkumine
on vastavalt reeglile
16:11
ainuvõimalikud
lahendused
hoiatus või
diskvalifitseerimine!

Kas näomaskiga mängijat
märgati juba soojenduse
ajal?

Jah

Ei

Näomaskiga mängija
siseneb esmakordselt
mänguväljakule mängu
alguses (algvise)!

Teavitage mängijat
ja võistkonna
vastutavat ametlikku
esindajat A

Näomaskiga mängija siseneb
mänguväljakule mängu
alguses (algvise) hoiatusest
hoolimata.

Teavitage mängijat ja
võistkonna
vastutavat ametlikku
esindajat A

Teavitage mängijat
ja võistkonna
vastutavat ametlikku
esindajat A

Kui rikkumine esineb
teist korda
(välja arvatud erand),
hoolimata varasemast
hoiatusest, määratakse
eemaldamine ja
järgmise rikkumise
korral
diskvalifitseerimine!

Näomaskiga mängija
siseneb mängu ajal ikkagi
mänguväljakule.

Mängija
hoiatamine
vastavalt reeglile
16:11a

Näomaskiga mängija
siseneb mängu ajal teist
korda mänguväljakule!

Näomaskiga mängija
siseneb mängu ajal teist
korda mänguväljakule!

Näomaskiga mängija
siseneb esmakordselt
mänguväljakule!

Näomaskiga mängija
siseneb mängu ajal teist
korda mänguväljakule!

Mängija saab 2-minutilise eemaldamise
vastavalt reeglile 8:8a
Näomaskiga mängija siseneb mängu ajal
mänguväljakule veel kord!
Mängija diskvalifitseeritakse
vastavalt reeglile 8:9

Näomaskiga mängija – Soovituslikud tegevused kohtunikele*
* Kui

rikkumisi põhjustavad teised ohtlikud esemed, mis on ära toodud reeglis 4:9,
siis see soovitus rakendub põhimõtteliselt samamoodi.
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Lisa 2
Lisanõuanded näomaskikeelu ja teiste lubamatute esemete osas (reegel 4:9)

Kiiver

pole lubatud

igasugused kiivrid

Näomask

pole lubatud

ka nägu osaliselt katvad maskid

Ninakaitse

lubatud

teip, pehme materjal

Peapael

lubatud

elastne materjal

Pearätt

lubatud

elastne materjal

Kapteni käepael

lubatud

õlavarrel, umbes 5 cm lai
üks värv

Küünarnukikaitse

lubatud

pehme materjal, õhuke, lühike

Randmekaitse

lubatud

pehme materjal, õhuke, lühike

Sõrmekaitse

pole lubatud

Kindad

pole lubatud

Põlvekaitse

lubatud

pehme materjal, metalli pole

Hüppeliigese kaitse

lubatud

kõvad osad kaetud

T-särk väljakumängijale
väravavahi rollis

lubatud

sama värvi nagu väravavahil
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Järgnevad määrused on siduvad eeskirjad IHF-i ja maailmajagude alaliitude
korraldatud võistluste jaoks.
Neid kasutatakse ka iga taseme võistluste soovitustena.
Pikkade varrukatega alussärk

lubatud

särgi põhivärviga sama värvi
õhuke materjal

T-särk väljakumängijale
väravavahi rollis
jaoks,

lubatud

samasugune nagu väravavahil,
augud eesmise ja tagumise numbri
kaetud läbipaistva
materjaliga

Lühikesed aluspüksid

lubatud

Pikad aluspüksid

pole lubatud

Pikad püksid

pole lubatud

pükstega sama värvi
õhukesest materjalist

erand: väravavaht

Sokid

sama värvi ja sama pikkusega

Ametlike esindajate riietus

standardiseeritud, kannavad
sportlikke või tavariideid; vormi
värv erineb vastasvõistkonna
väljakumängijate särgi värvist
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Näited
Varustus
(vt detaile nimekirjast)
Kiiver

lubatud

pole lubatud

Näomask /
Ninakaitse

Peapael

Pearätt

Kapteni käepael

Küünarnukikaitse
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Sõrmekaitse

Põlvekaitse

Hüppeliigese kaitse

IHF-i ja maailmajagude alaliitude korraldatud võistluste jaoks
Pikkade varrukatega
alussärk

T-särk väravavahi
rollis olevale
väljakumängijale

Lühikesed aluspüksid

Sokid
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Lisa 3
Treeningabi „passiivne mäng“

Treeningabi „passiivne mäng“ uute reeglite järgi
Kas seda tegevust käsitletakse sööduna? (Olukorrad enne 6. söötu!)
Nt
1
2

1. ründaja tegevus

Kaitsja tegvus

2. ründaja tegevus

Sööt
võistkonnakaaslasele
Sööt
võistkonnakaaslasele

Puudub kontakt
palliga

Palli enda valdusesse
saamine
Palli enda valdusesse
saamine

3

Sööt
võistkonnakaaslasele

4

Sööt
võistkonnakaaslasele

5

Sööt
võistkonnakaaslasele

6

Sööt
võistkonnakaaslasele

7

Vise väravale

8

Vise väravale

9

Vise väravale

10

Vise väravale

Palli puudutamine
Palli puudutamine
/ blokeerimine;
pall söödetakse
tagasi ründajale
Palli suunamine
külgjoone või
otsajoone taha
Määruste rikkumi
esimese ründaja
söödu ajal
Määruste rikkumi
teise ründaja
vastu
Väravavaht
blokeerib palli /
pall põrkab tagasi
värava raamilt
Väravavaht
blokeerib palli /
pall põrkab tagasi
värava raamilt
Tegevuse
puudumine
Väravavaht saab
palli enda
valdusesse
Väravavaht
blokeerib palli /
pall põrkab tagasi
värava raamilt
Ründaja blokeerib
palli külgjoone või
otsajoone tagant
Ründaja blokeerib
palli

11

Vise väravale

12

Vise väravale

13

Vise väravale

14

Vise väravale

Ründaja blokeerib
palli

15

Vise väravale

Tegevuse
puudumine
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Mängu jätkamine

Otsus

Mäng jätkub

Sööt läheb arvesse

Mäng jätkub

Sööt läheb arvesse

Puudub kontakt
palliga

Mäng jätkub

Sööt läheb arvesse

Puudub kontakt
palliga

Küljesissevise
ründajale

Sööt ei lähe
arvesse

Ei saa palli
valdusesse

Vabavise
ründajale

Sööt ei lähe
arvesse

Ei saa palli
valdusesse

Vabavise
ründajale

Sööt ei lähe
arvesse

Ründaja saab palli
enda valdusesse

Mäng jätkub

Eelhoiatussignaal
tühistatatud

Pall ületab külgjoone

Küljesissevise
ründajale

Eelhoiatussignaal
tühistatatud

Tegevuse puudumine

Värav, algvise

Rünnaku
lõpetamine

Tegevuse puudumine

Väravavahivise

Palli kaotus /
rünnak lõpetatud

Väravavahi
meeskonnakaaslane
saab palli enda
valdusesse

Mäng jätkub

Palli kaotus /
rünnak lõpetatud

Tegevuse puudumine

Küljesissevise
ründajale

Sööt ei lähe
arvesse

Mäng jätkub

Sööt läheb arvesse

Mäng jätkub

Sööt läheb arvesse

Mäng jätkub

Sööt läheb arvesse

Palli enda valdusesse
saamine
Esimene ründaja
saab palli enda
valdusesse tagasi
Palli enda valdusesse
saamine
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Treeningabi „passiivne mäng“ uute reeglite järgi
Olukorrad pärast 6. söötu!

Nt

1. ründaja tegevus
pärast 6. söötu

1

Vise väravale

2

Vise väravale

3

Vise väravale

4

Vise väravale

5

Vise väravale

6

Vise väravale

7

Vise väravale

8

Vise väravale

9

Vise väravale

10

Vise väravale

11

Vise väravale
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Kaitsja tegvus

2. ründaja tegevus

Tegevuse
puudumine
Kaitsja puudutab
palli
Kaitsja puudutab
palli

Palli enda valdusesse
saamine
Palli enda valdusesse
saamine
Ründaja saab palli
enda valdusesse
Esimene ründaja
saab palli enda
valdusesse tagasi

Kaitsja puudutab
palli
Kaitsja blokeerib
palli külgjoone või
otsajoone tagant
Määruste rikkumi
esimese ründaja
söödu ajal
Väravavaht
blokeerib palli / pall
põrkab tagasi
värava raamilt
Väravavaht
blokeerib palli / pall
põrkab tagasi
värava raamilt
Tegevuse
puudumine
Väravavaht saab
palli enda
valdusesse
Väravavaht
blokeerib palli / pall
põrkab tagasi
värava raamilt

Mängu jätkamine

Otsus

Vabavise kaitsjale

Passiivne mäng

Mäng jätkub

Lisa sööt lubatud

Mäng jätkub

Lisa sööt lubatud

Mäng jätkub

Lisa sööt lubatud

Tegevuse puudumine

Küljesissevise
ründajale

Lisa sööt lubatud

Puudub kontakt
palliga

Vabavise
ründajale

Lisa sööt lubatud

Ründaja saab palli
enda valdusesse
tagasi

Mäng jätkub

Eelhoiatussignaal
tühistatatud

Pall ületab külgjoone

Küljesissevise
ründajale

Eelhoiatussignaal
tühistatatud

Tegevuse puudumine

Värav, algvise

Rünnak lõpetatud

Tegevuse puudumine

Väravavahivise

Palli kaotus /
rünnak lõpetatud

Kaitsja saab palli
enda valdusesse

Mäng jätkub

Palli kaotus /
rünnak lõpetatud
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Rahvusvaheline
Käsipalliföderatsioon

Mänguväljakuid
ja väravaid
käsitlevad juhised
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a) Mänguväljak (joonis 1) on ristkülik mõõtmetega 40 × 20 m. Mänguväljaku suuruse
kontrollimiseks tuleks üle mõõta kahe diagonaali pikkus. Nende mõõt ühe nurga
välimisest piirist kuni vastasnurga välimise piirini peab olema 44,72 m. Mänguväljaku
ühe poole diagonaalide pikkus nurkade välispiiridest kuni vastasasuva keskjoone
välimise keskpunktini peab olema 28,28 m.
Mänguväljakule on maha märgitud märgistusjooned, mida nimetatakse „joonteks“.
Väravajoonte laius (väravapostide vahel) on 8 cm, sama lai kui väravapostid, kõikide
teiste joonte laius on 5 cm. Kahte külgnevat ala eraldavate joonte asemel võib
mänguväljakul kasutada erinevat värvi alasid.
b) Väravate ees asuv väravaala koosneb ristkülikust mõõtmetega 3 × 6 m ja kahest
ühendavast veerandkaarest, millest kummagi raadius on 6 m. See ala märgitakse maha
järgmiselt: värava ette tõmmatakse 3 m pikkune joon, mis on paralleelne
väravajoonega ja asub sellest 6 m kaugusel (mõõdetuna väravajoone tagaservast kuni
väravaalajoone kaugema servani). See joon jätkub mõlemal küljel veerandkaartega,
mille raadius on 6 m (mõõdetuna väravapostide tagumisest sisenurgast). Kõik
nimetatud jooned ja kaared on väravaala piiravateks joonteks ja neid nimetatakse
väravaalajoonteks. Väliskaugus punktide vahel, kus kaks kaart puutuvad sel viisil
kokku otsajoonega, peab olema 15 m (joonis 5).
c) Vabaviskejoon (9 m joon) on katkendjoon, mis on kontsentriline ja paralleelne
väravaalajoonega ning asub sellest 3 m kaugusel. Selle jooneosad ja joonevahed on 15
cm pikad. Jooneosad peavad olema tõmmatud õige nurga all ning õige raadiusega.
Kaarduvad jooneosad lõikuvad külgjoontega (joonis 5).
d) 7 m joon on 1 m pikkune ja on paralleelne väravajoonega; asub sellest 7 m kaugusel ja
otse värava ees (mõõdetuna väravajoone tagaservast kuni 7 m karistusviskejoone
kaugema servani) (joonis 5).
e) Väravavahi liikumist piirav joon (4 m joon) on 15 cm pikkune. See on paralleelne
väravajoonega, olles selle tagaservast 4 m kaugusel ja paikneb otse värava ees
(mõõdetuna väravajoone tagaservast 4 m joone kaugema servani, mis tähendab, et
mõlema joone laius on nendesse mõõtmetesse sisse arvatud).
f) Mänguväljakut peab ümbritsema külgjoonte taga vähemalt 1 m laiune ja otsajoonte
taga 2 m laiune ohutsoon.
g) Värav (joonis 2) asetseb kummagi otsajoone keskel. Väravad peavad kindlalt
kinnituma põrandale või nende taga asetsevale seinale. Väravate sisekõrgus on 2 m ja
siselaius 3 m. Värava raam peab olema ristkülik, mis tähendab, et selle sisediagonaalid
peavad olema 360,5 cm (maks. 361 cm ja min. 360 cm; maksimaalne lubatud hälve
värava puhul on 0,5 cm).
Väravapostide tagakülg peab olema väravajoone (ja otsajoone) tagaservaga ühel
joonel, mis tähendab, et väravapostide esikülg asetseb 3 cm otsajoonest eespool.
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Väravapostid ja neid ühendav põikpuu peavad olema ühesugusest materjalist (näiteks
puu, kerge metall või kunstmaterjal); nende ristlõige peab olema 8 cm ja ümarduvate
servade raadius peab olema 4 +/- 1 mm. Väravapostide ja põikpuu need kolm külge,
mida on mänguväljakult näha, peavad olema värvitud kahe kontrastvärviga triibuliseks;
need värvid peavad ka tagaseinast selgelt eristuma.
Postide ja põikpuu vahelises nurgas peavad värvitriibud olema igas suunas 28 cm
ning need peavad olema värvitud sama värvi. Kõik teised triibud peavad olema 20 cm
pikad. Väraval peab olema võrk (väravavõrk), mis on kinnitatud nii, et väravasse
visatud pall ei saa kohe välja põrgata või väravast läbi minna. Vajaduse korral võib
väravajoone taga kasutada ka lisavõrku. Vahemaa väravajoone ja lisavõrgu vahel
peaks olema ca 70 cm, kusjuures minimaalne lubatud kaugus on 60 cm.
h) Väravavõrgu sügavus üleval peaks olema 0,9 m väravajoone taha ja allosas 1,1 m
(mõlema mõõdu lubatud hälve on +/- 0,1 m) Võrgusilma suurus ei tohi olla rohkem
kui 10 × 10 cm. Võrk peab olema kinnitatud postidele ja põikpuule vähemalt iga 20
cm tagant. Väravavõrku ja lisavõrku on lubatud omavahel nii kinnitada, et pall ei
saaks nende kahe võrgu vahele minna.
i) Värava taga, otsajoonest ca 1,5 m kaugusele tuleb paigutada vertikaalne tõkestusvõrk
pikkusega 9 – 14 m ja kõrgusega 5 m.
j) Vahetusala keskele, ühe külgjoone juurde paigutatakse ajamõõtja laud. Laua
maksimaalne pikkus võib olla 4 m ning see tuleks panna 30 – 40 cm mänguväljakust
kõrgemale, et tagada ajamõõtjale takistusteta jälgimise võimalus.
k) Kõik mõõtmed, mille puhul ei ole märgitud lubatud hälvet, peavad vastama ISO
standarditele (Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon – ISO 27681:1989).
l) Käsipallis kasutusel olevate väravate standardid EN 749 on CEN (Euroopa
Standardikomitee) välja töötanud EN 202.10-1 raames.
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Joonis 5: Väravaala ja selle ümbrus

Veerandkaarte keskpunkt
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