SÄÄNTÖMUUTOKSET
2020 / 2021
Yhteenveto tärkeimmistä
muutoksista

Sääntö 1 - Pelikenttä
•

Maalipylväät ja ylärima voivat olla neljän perusmuodon yhdistelmä

NELIÖ

PYÖREÄ

SUORAKAIDE

ELLIPTINEN

Sääntö 2 - Pallo
2. Viallisen pallon korvaaminen
Jos pallo vioittuu:
•
peli katkaistaan ja
•
peliä jatketaan erotuomaripallolla

Selitys:
•

Sanamuoto on muutettu vastaamaan sääntöä 8

Sääntö 4 – Pelaajien varusteet
2. Muut varusteet
Elektroniset suorituskyky- ja seurantajärjestelmät(Electronic performance and tracking systems, EPTS)
Muutettu teksti:
Kun puettavaa teknologiaa (WT – wearable technology) käytetään osana elektronisia suorituskyky-ja seurantajärjestelmiä (EPTS) FIFAn, maanosaliittojen tai
kansallisten jalkapalloliittojen järjestämissä virallisissa kilpailuotteluissa, kilpailun järjestäjän tulee varmistua, ettäpelaajien varusteisiin kiinnitetty teknologia ei
ole vaarallinen ja että se täyttää yhden seuraavista standardeista: IMS (International Match Standard) tai FIFA Quality.
Näitä testejä suorittavat laitokset hyväksyy FIFA.
Kun ottelun tai kilpailun järjestäjä toimittaa EPTS:n käyttöön, on ottelun tai kilpailun järjestäjän vastuulla varmistaa, että EPTS:n virallisessa kilpailussa ottelun
aikana tekniselle alueelle lähettämät tiedot ovat luotettavia ja täsmällisiä.
Ammattimainen standardi on kehitetty FIFAn toimesta ja IFABin hyväksymänä tukemaan kilpailun järjestäjiä luotettavien ja tarkkojen elektronisten suorituskyky-ja seurantajärjestelmien hyväksymisessä. Seuraava tunnus osoittaa, että EPTS (puettava tai optinen) on virallisesti testattujalkapallon paikkadatan
luotettavuuden ja tarkkuuden vaatimusten mukaisesti.

Sääntö 10 - Ottelun lopputuloksen määrittäminen
3. Potkut rangaistuspotkupisteeltä
Potkut rangaistuspotkupisteeltä potkaistaan ottelun päätyttyä ja, ellei toisin ole määrätty, niihin soveltuvat jalkapallosäännöt pätevät.
Ottelun aikana kentältä poistettu pelaaja ei saa osallistua; pelin aikana saadut huomautukset ja varoitukset eivät siirry rangaistuspotkupisteeltä potkaistaviin potkuihin.

Katso myös rangaistuspotkuja koskevan säännön 14 muutokset
Selvennys:
Ottelun aikana (käsittää myös jatkoajan) annetut varoitukset eivät siirry, koska rangaistuspotkupisteestä potkaistavat potkut ottelun lopputuloksen
määrittämiseksi eivät ole osa ottelua. Pelaajaa, joka saa varoituksen, sekä ottelun että rangaistuspotkujen aikana ei poisteta kentältä (rangaistuspotkujen aikana
tai kurinpidollisia tarkoituksia varten)

Sääntö 11 - Paitsio
3. Tuomittava paitsio
Paitsioasemassa oleva pelaaja, joka saa pallon tätä tarkoituksellisesti pelanneelta vastapelaajalta, mukaan lukien
tarkoituksellinen käsivirhe, ei katsota saaneen etua paitsioasemastaan, ellei kyseessä ollut kenen tahansa vastapelaajan
tekemä tarkoituksellinen torjunta.
Selvennys:
Selvennys siitä, että puolustajan tarkoituksellista pelaamista palloa kädellä pidetään ”tarkoituksellisena pelaamisena”
paitsiotilanteessa. Koska 'laillinen' tarkoituksellinen pelaaminen (esim. potku tai päällä pelaaminen) aiheuttaa sen,
että paitsioasemassa oleva pelaaja ei ole enää paitsiossa, 'sääntöjenvastaisella' pelaamisella tulisi olla sama tulos.

Sääntö 12 – Kielletty peli ja sopimaton käytös
1. Suora vapaapotku
Käsivirhe
Käsivirheenmäärittelemiseksi, käsivarsi ulottuu kainalokuoppaan

Selvennys:
Käsivirhettävarten, käsivarsialkaa kainalokuopanpohjasta, kuten kaaviokuvaalla esittää.

Sääntö 12 – Kielletty peli ja sopimaton käytös
1. Suora vapaapotku
Käsivirhe
• tarkoituksellisesti koskettaa palloa kädellään/käsivarrellaan, sisältäen käden/käsivarren liikuttamisen kohti palloa
• tekee maalin vastajoukkueen maaliin kädellään/käsivarrellaan, vaikka vahingossakin, mukaan lukien maalivahti
• pallon osuttua hänen tai kanssapelaajan, vaikka vahingossakin, käteen/käsivarteen ja välittömästi
o tekee maalin vastajoukkueen maaliin
o luo maalintekomahdollisuuden
• koskee palloa kädellään/käsivarrellaan, kun:
o käsi/käsivarsi on tehnyt vartalosta epäluonnollisesti isomman
o käsi/käsivarsi on olkapään tason ylä-/takapuolella (ellei pelaaja tarkoituksella pelaa palloa, joka sitten osuu hänen
käteensä/käsivarteensa)
Yllä kuvatut rikkomukset pätevät myös, jos pallo koskettaa pelaajan kättä/käsivartta suoraan lähellä olevan vastapelaajan päästätai vartalosta
(mukaan lukien jalka).

Paitsi yllä olevissa rikkomuksissa, pelaaja ei syyllisty rikkomukseen, jos pallo koskee hänen kättään/käsivarttaan:
•
•
•
•

suoraan pelaajan omasta päästä tai vartalosta (mukaan lukien jalka)
suoraan lähellä olevan toisen pelaajan päästä tai vartalosta (mukaan lukien jalka)
jos käsi/käsivarsi on lähellä vartaloa, eikä pelaaja tee vartalostaan epäluonnollisesti isompaa
kun pelaaja kaatuu ja käsi/käsivarsi on vartalon ja maan välissätukemassavartaloa, mutta ei kuitenkaan ojennettuna sivusuunnassa tai
pystysuoraan poispäin vartalosta

Sääntö 12 – Kielletty peli ja sopimaton käytös
1. Suora vapaapotku
Käsivirhe
Vanhasääntöteksti:
Oman rangaistusalueensa ulkopuolella maalivahdilla on samat pallon pelaamista käsin koskevat rajoitteet kuin muillakin pelaajilla. Jos
maalivahti pelaa palloa käsin omalla rangaistusalueellaan, kun tämä ei ole sallittua, erotuomari tuomitsee epäsuoran vapaapotkun, mutta ei
anna henkilökohtaista rangaistusta.
Ja siihen tullut Tarkennus:
Kuitenkin, jos rikkomus on pelinjatkamisen yhteydessä pallon pelaaminen toisen kerran (kädellä/käsivarrella tai ilman) ennen sen
koskettamista toiseen pelaajaan, maalivahtia on rangaistava, jos rike pysäyttää lupaavan hyökkäyksen tai vie vastustajalta tai
vastajoukkueelta maalin tai ilmeisen maalintekotilaisuuden.
Selvennys:
Jos maalivahti pelaa pelinjatkamisen yhteydessä palloa tarkoituksellisesti toistamiseen (ennen kuin joku toinen pelaaja on koskettanut
sitä) ja pysäyttää lupaavan hyökkäyksen tai vie maalin tai ilmeisen maalintekomahdollisuuden, maalivahtia on varoitettava tai
poistettava kentältä. Tämä pätee, vaikka toinen kosketus tapahtuisi kädellä / käsivarrella, koska sääntörikkomus ei ole ”käsivirhe” vaan
pallon pelaaminen toistamiseen sääntöjenvastaisesti.

Sääntö 12 – Kielletty peli ja sopimaton käytös
3. Henkilökohtaiset rangaistukset
Pelaajat, vaihtopelaajat ja pois vaihdetut pelaajat

Pelin jatkamisen viivyttäminen kortin näyttämiseksi
Kun erotuomari on päättänyt varoittaa tai poistaa pelaajan kentältä, peliä ei saa jatkaa ennen rangaistuksen antamista, ellei rikottu
joukkue anna nopeaa vapaapotkua, heillä ole selvä maalintekomahdollisuus ja erotuomari ei ole aloittanut henkilökohtaisen
rangaistuksen antamista. Rangaistus annetaan seuraavalla pelikatkolla; jos rikkomus oli ilmeisen maalintekomahdollisuuden vieminen
vastajoukkueelta, pelaajaa varoitetaan; jos rikkomus häiritsi (lupaavaa hyökkäystä) tai pysäytti lupaavan hyökkäyksen, pelaajaa ei
varoiteta.
Hyöty
Jos erotuomari soveltaa hyötyä rikkomuksesta, josta olisi peli katkaistaessa annettu varoitus tai kentältäpoisto, tulee tämä varoitus tai
kentältäpoisto antaa, kun pallo menee seuraavan kerran pois pelistä. Kuitenkin, jos rikkomus oli ilmeisen maalintekomahdollisuuden
vieminen vastajoukkueelta, pelaajaa varoitetaan epäurheilijamaisesta käytöksestä; jos rikkomus häiritsi (lupaavaa hyökkäystä) tai
pysäytti lupaavan hyökkäyksen, pelaajaa ei varoiteta.

Selvennys:
Jos erotuomari soveltaa hyötyä DOGSO – rikkeen jälkeen, kentältä poisto muuttuu varoitukseksi, joten johdonmukaisesti, jos
erotuomari soveltaa hyötyä rikkomuksen jälkeen, joka häiritsi tai esti lupaavan hyökkäyksen, varoitusta ei pitäisi antaa.

Sääntö 12 – Kielletty peli ja sopimaton käytös
3. Henkilökohtaiset rangaistukset
Varoitettavat rikkomukset
Pelaajaa, joka ei kunnioita 4m vaadittua etäisyyttä erotuomaripallon aikana varoitetaan

Muutettu teksti:
Seuraaviin rikkomuksiin syyllistyvää pelaajaa varoitetaan:
• sääntömääräisen etäisyyden noudattamatta jättäminen erotuomaripallossa,
kulmapotkussa, vapaapotkussa tai rajaheitossa

Selvennys:
Erotuomaripallon sisällyttäminen varoituksen aiheuttamiin rikkomuksiin
sääntömääräisen etäisyyden noudattamatta jättämisen takia.

Sääntö 12 – Kielletty peli ja sopimaton käytös
3. Henkilökohtaiset rangaistukset
Varoitukset epäurheilijamaisesta käytöksestä
Muutettu teksti:

On olemassa erilaisia tilanteita, jolloin pelaajaa tulee varoittaa epäurheilijamaisesta käytöksestä, sisältäen jos pelaaja:
• tekee jonkin muun rikkeen, joka häiritsee (lupaavaa hyökkäystä) tai katkaisee lupaavan hyökkäyksen, paitsi kun erotuomari tuomitsee rikkeestä
rangaistuspotkun ja rikkomuksessa oli yritys pelata palloa.
Selvennys:
Lupaava hyökkäys voidaan pysäyttää, tai sitä voidaan häiritä tekemällä rikkomus, joka ei ole sääntöjenvastaista fyysistä kamppailua (esim.
pelaaminen sääntöjenvastaisesti palloa toisen kerran pelinjatkamisen yhteydessä), joten sanamuoto käsittää nyt kaikki muut rikkomukset
paitsi käsivirheen, jonka edellinen luettelopiste pitää sisällään.

Sääntö 14 – Rangaistuspotku
2. Rikkomukset ja rangaistukset
•

maalivahti rikkoo jalkapallosääntöjä:
•
•

•

jos pallo menee maaliin, maali hyväksytään
jos pallo ei mene maaliin, tai osuu ylärimaan tai maalitolppaan (-iin), rangaistuspotku uusitaan vain, jos maalivahdin sääntörikkomus on
selvästi vaikuttanut potkaisijaan
jos maalivahti estää pallon menon maaliin, potku uusitaan

Jos maalivahdin rikkomus johtaa potkun uusimiseen, maalivahtia huomautetaan ensimmäisen rikkomuksen yhteydessä ja
varoitetaan (keltainen kortti) kaikista myöhemmistä rikkomuksista.
•

maalivahdin kanssapelaaja rikkoo jalkapallosääntöjä:
•
•

jos pallo menee maaliin, maali hyväksytään
jos pallo ei mene maaliin, rangaistuspotku uusitaan

Sääntö 14 – Rangaistuspotku
Rangaistuspotkun lopputulos
Rikkomus

Maali

Ei maalia

Hyökkääjä liian aikaisin
rangaistusalueella

Rangaistuspotku uusitaan

Epäsuora vapaapotku

Puolustaja liian aikaisin
rangaistusalueella

Maali

Rangaistuspotku uusitaan

Puolustaja ja hyökkääjä liian aikaisin
rangaistusalueella

Rangaistuspotku uusitaan

Rangaistuspotku uusitaan

Maalivahdin rikkomus

Maali

Ei torjuntaa: rangaistuspotkua ei uusita
(ellei vaikutusta potkaisijaan)
Torjunta: rangaistuspotku uusitaan ja
huomautus maalivahdille; varoitus
toistuessa

Maalivahti ja potkaisija samanaikaisesti

Epäsuora vapaapotku ja varoitus
potkaisijalle

Epäsuora vapaapotku ja varoitus
potkaisijalle

Palloa potkaistaan taaksepäin

Epäsuora vapaapotku

Epäsuora vapaapotku

Sääntöjenvastainen harhautus

Epäsuora vapaapotku ja varoitus
potkaisijalle

Epäsuora vapaapotku ja varoitus
potkaisijalle

Väärä potkaisija

Epäsuora vapaapotku ja varoitus väärälle
potkaisijalle

Epäsuora vapaapotku ja varoitus väärälle
potkaisijalle

Sääntömuutokset 2020 - 2021
Tarkennuksia sanastoon:
Uusi teksti:
Kiinnipitäminen

Kiinnipitäminentapahtuu vain silloin, kun pelaajan kontakti vastustajaan tai tämän varusteisiin
estää vastustajan liikkeen.
Sijainti peliä jatkettaessa

Pelaajan sijainti peliä jatkettaessa määräytyy heidän jalkojensa tai minkä hyvänsä kenttää
koskevan kehon osan sijainnin mukaisesti paitsi, kuten säännössä 11 on kuvattu paitsion osalta

Sääntömuutokset 2020 - 2021
Muutokset toimintaohjeet erotuomareille
Rangaistuspotku
Muutettu teksti:

Jos maalivahti räikeästi liikkuu päätyrajalta ennen kuin palloa on potkaistu ja estää maalia syntymästä,avustavan
erotuomarin tulee ilmaista rikkomus sen mukaan, miten erotuomari on asian ohjeistanut ottelupalaverissa ennen
ottelua.

Sääntömuutokset 2020 - 2021
Muutokset toimintaohjeet erotuomareille
5. Loukkaantumiset
Lisäotsikko ja tekstit
Pelaajien turvallisuus on erittäin tärkeä asia ja erotuomarin pitäisi helpottaa lääkintähenkilöstön työtä, erityisesti vakavimmissa
tapauksissa ja/tai päävamman arvioinnissa. Tähän liittyy sovittujen arviointi- / hoito-ohjeiden ja määräysten kunnioittaminen ja
tukeminen.

6. Hoito/arviontivaroituksen/kentältäpoiston jälkeen
Muutettu alaotsikon numero ja teksti
Yleisenä ohjeena (…) valmiina jatkamaan peliä, paitsi vakavan loukkaantumisen ja/tai päävamman hoidon kyseessä ollessa.

Kiitos mielenkiinnostasi jalkapallosääntöjen muutoksia kohtaan!
Lataa älypuhelimeesi sääntöapplikaatio Play-kaupasta tai App-storesta

Palloliiton erotuomaritoiminto toivottaa kaikille menestyksekästä jalkapallokautta 2021

