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SISSEJUHATUS 

Käesolevad juhised kehtivad rahvusvahelistel tippvõistlustel. Nende ürituste olulisuse tõttu 
peavad kõik kohtunikud olema valmis täitma oma kohustusi parimas füüsilises ja psühholoogilises 
vormis. Kõik rahvusvahelised kohtunikud peavad mõistma oma soorituse tähendust ja tähtsust 
kaasaegse võrkpalli jaoks. 

FIVB kohtunike ja mängureeglite komitee paneb kõigile tipptasemel võrkpallisündmustel 
tegutsevatele kohtunikele südamele, et nad tutvuksid põhjalikult FIVB ametlike võrkpallireeglite 
(2017-2020) ning ka käesoleva reeglite analüüsi, juhtumite raamatu ja FIVB e-õppe keskkonnas 
leiduvate materjalidega, sealhulgas videokorduse ja tahvlisüsteemi kohta, et muuta mäng 
elavamaks ja vältida katkestusi. 

2020. aastal on FIVB kurss julgustada sujuvat kohtunikutööd – see tähendab, sekkuda nii vähe 
kui võimalik ning aidata kaasa kohtumise kui meelelahutuse kulgemisele. Kohtunik ei tohi vigu 
„jahtida“. Sujuva kohtunikutöö põhimõttele tugineb vajadus mõista kohtunike panust kunstlike 
vaidluste, viivituste ja katkestuste ärahoidmisel. Kohtunikud peavad aru saama reeglite 
rakendamise aluseks olevast filosoofiast, et luua meelelahutuspakett, mida erinevates 
võistluspaikades ja läbi erinevate meediakanalite vaatavad ja naudivad miljonid inimesed. 

Hea kohtunik on selles kontekstis abiks, jäädes tahaplaanile. Halb kohtunik takistab vaatemängu, 
soovides ise kohtumisel juhtivas rollis olla, see aga on FIVB nõuete vastane. 

Teadlikult negatiivsed väljendid ja žestid vastase suunas, protestid kohtunike otsuste vastu või 
väljakutsuv käitumine FIVB tehnilise delegaadi suhtes on siiski rangelt keelatud ning saavad 
karistatud. 

 

REEGLITE ANALÜÜS 

Reegel 1 – mänguala___________________________________________________________ 

Kaks päeva enne võistlust kontrollib kontrollkomitee koosseisu kuuluv kohtunike alakomitee koos 
kohtunikega väljaku mõõtmeid ja piirjoonte kvaliteeti. „Kotkasilma“ kasutamisel omandavad 
väljaku täpsed mõõtmed erilise tähtsuse. Kontroll tuleb läbi viia enne „Kotkasilma“ kaamerate 
kalibreerimist. 

 

Reegel 2 – võrk ja postid_______________________________________________________ 

1. Võrgu elastsuse tõttu peab 1. kohtunik kontrollima, kas see on korralikult pingutatud. Palli 
võrku visates on näha, kas see põrkab tagasi nagu vaja. Pall peab tagasi põrkama piisavalt 
pingul võrgust. Kui võrk on kummis, ei tohi seda kasutada ning tuleb enne kohtumise algust 
korda teha. 

Antennid paigutatakse võrgu vastasäärtesse kummagi poole positsioonile 4 külgjoonte 
välisserva kohale (joonis 3), et kõik väljakud oleksid võimalikult sarnased. 

2. 2. kohtunik mõõdab enne loosimist võrgu kõrgust spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud 
(eelistatult metallist) mõõtelati abil. Mõõtelatil peavad olema märgitud kõrgused 243/245 cm 
ja 224/226 cm vastavalt meeste ja naiste mängude jaoks. 1. kohtunik püsib kontrollimise 
ajal 2. kohtuniku läheduses, et mõõtmist jälgida ja tulemusi kinnitada. 

3. Piirikohtunikud kontrollivad, kas võrgu piirdelindid on väljakupinnaga püstloodis ja 
külgjoonte kohal ning kas antennid asuvad täpselt piirdelindi välisserval. Kõik avastatud 
puudused tuleb koheselt kõrvaldada. 

4. Enne kohtumise algust (enne ametlikku soojendust) ja mängu ajal kontrollivad kohtunikud, 
et postid ja kohtuniku pukk ei kujutaks endast mängijaile ohtu (nt postide väljaulatuvad osad 
vintside juures, mikrofonid, poste fikseerivad trossid jms). Taoliste vigastusohtlike kohtade 
avastamisel peavad kohtunikud paluma korraldajatel need eemaldata või kinni katta. Kui 
korraldaja olukorda ignoreerib, tuleb sellest viivitamatult ette kanda FIVB tehnilisele 
delegaadile. 
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5. Lisavarustus: võistkondade pingid, kohtunik-sekretäri laud, treenerite ja posti tahvlid (kui 
tahvlisüsteemi ei kasutata, siis kaks punase/kollase tulega elektrilist sumistit (üks kummagi 
võistkonna treenerile) reeglipäraste mängukatkestuste palumiseks), 1. kohtuniku pukk, 
võrgukõrguse mõõtelatt, manomeeter, pump, termomeeter, hügromeeter, pallihoidja kuuele 
pallile, nummerdatud vahetustahvlid (kui ei kasutata tahvlisüsteemi) – FIVB, maailma ja 
ametlike seenioride võistluste jaoks vt lubatud numbreid konkreetse võistluse juhendist, 
vähemalt 8 põrandakuivatusrätikut ja libero särk/vest. Kohtunik-sekretäri laual või 
elektroonilise võistlusprotokolli süsteemis peab olema sumisti, et anda märku 
kohavahetusvigadest, videokorduse palvetest, tehnilistest vaheaegadest ja 
vahetuspalvetest. 

6. Korraldaja peab kohtunik-sekretäri laua all või väljaku läheduses varuks hoidma kaht 
antenni ja üht võrku. 

7. FIVB, maailma ja ametlikel võistlustel on kohustuslik kasutada elektroonilist tablood ja lisaks 
käsitablood (või Litescore seadet) kohtunik-sekretäri laual. Märkus: isegi kui kasutusel on 
Litescore, peab käsitabloo tehniliste rikete puhuks varuks olema. 

 

Reegel 3 – pall________________________________________________________________ 

1. Kohtunik-sekretäri laua lähedal peab asuma (metallist) pallihoidja kuuele pallile (viis palli 
mängus + üks varu). 

2. Enne kohtumist kontrollib 2. kohtunik viie mängus kasutatava palli nõuetekohasust ja 
ühetaolisust (värv, ümbermõõt, kaal ja rõhk). 2. kohtunik vastutab pallide eest kogu 
kohtumise vältel. 

3. Kasutada tohib ainult FIVB poolt heakskiidetud palle (iga võistluse puhuks valitud mark ja 
mudel on kirjas konkreetse võistluse juhendis). 

4. Viie palli süsteem – kohtumise ajal: 

Kasutatakse kuut pallipoissi, kes on paigutatud vaba-alasse vastavalt joonisele 10. 

Enne kohtumise algust annab 2. kohtunik positsioonidel 1, 2, 4 ja 5 asuvatele pallipoistele 
neli palli ning viienda palli pallijale enne esimest ja otsustavat geimi. 

Kui kohtumise ajal on pall mängust väljas: 

4.1 Kui pall on mänguväljakult väljas, toob selle tagasi lähim pallipoiss ning veeretab 
viivitamatult selle pallipoisi suunas, kes just oma palli pallima asuvale mängijale andis. 

4.2 Pallipoisid vahetavad omavahel palle veeretades (mitte visates) ajal, kui pall on 
mängust väljas, soovitatavalt mitte kohtunik-sekretäri laua poolsel väljakuäärel. 

4.3 Kui pall on väljakul, peab selle väljakult üle lähima piirjoone välja veeretama lähim 
mängija. 

4.4 Kui pall läheb mängust välja, peab pallipoiss nr 1, 2, 4 või 5 enda palli võimalikult 
kiiresti pallijale andma, et see saaks ilma viivituseta pallima asuda. 

 

Reegel 4 – võistkonnad________________________________________________________ 

1. Võistkonna koosseis on sätestatud konkreetse võistluse juhendis ning võib koosneda kuni 
17 liikmest, sealhulgas kuni 12 mängijat, neist kuni 2 liberot, ning kuni 5 ametiisikut. Need 
5 pingile lubatavat ametiisikut otsustab treener, tingimusel, et nad kõik on kirjas 
võistlusprotokollis. 

FIVB, maailma ja ametlikel võistlustel seenioridele tohib võistlusprotokolli registreerida ja 
mängus osaleda kuni 14 mängijat. 

Kui FIVB, maailma ja ametlikel võistlustel seenioridele ei kuulu arst või terapeut viie pingile 
lubatud ametiisiku hulka, võivad nad istuda FIVB tehnilise delegaadi poolt näidatud kohtadel 
ning sekkuda ainult kohtunike kutsel mängijate tervisliku seisundi eest hoolitsemiseks. 
Terapeut, isegi kui ta pole võistkonna pingil, võib abistada väljakul kuni ametliku soojenduse 
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alguseni. Kohtunikud peavad enne kohtumist (ametlike protseduuride käigus) kontrollima, 
mitu inimest tohivad istuda pingil või viibida kummaski soojendusalas. 

Ametlikul ühisel soojendusel osalevad mängijad peavad eelkõige jääma oma mänguala 
piiresse. Ametliku võrgusoojenduse ajal on lubatud viibida ka vastasvõistkonna 
väljakupoolel võrgu lähedal, et vältida õnnetusi pallidega, kuid ilma vastaseid häirimata. 

2. Kui kohtumisel osalevad rohkem kui 12 mängijat, on kohustuslik registreerida 
võistlusprotokollis kaks liberot. 

3. Võistlusprotokollis ülesantud mängijate isikuõigsuse eest vastutavad treener ja võistkonna 
kapten (kes mõlemad kontrollivad ja allkirjastavad võistlusprotokolli). 

4. 1. kohtunik kontrollib võistlusvorme. Ta kannab tehnilisele delegaadile ette mistahes 
reeglivastasusest mängijate ja võistkonna ametiisikute vormiriietuses ning järgib tema 
juhiseid. Võistlusvormid peavad sarnased välja nägema. Särgid peavad olema pükste sees 
ja kui nad seda pole, tuleb mängijatel sobival hetkel viisakalt paluda särk püksi panna, eriti 
kohtumise ja iga geimi alguses. Lubatud on ka liibuvad särgid, mis pükstes ei käi. 

Võistkonna kaptenit eristav triip (8x2 cm) kinnitatakse tema särgi rinnanumbri alla nii, et see 
on kogu mängu jooksul selgelt nähtav. Kohtunikud kontrollivad seda enne mängu algust. 

5. Enne kohtumise algust peavad kohtunikud aegsasti ja hoolikalt üle kontrollima, kas 
mängijate tegelikud numbrid vastavad võistlusprotokollis ülesantud võistkonna nimekirjale. 
Sel viisil avastatakse võimalikud erinevused, mis võivad hiljem mängu normaalset käiku 
häirida. 

6. Geimide ajal soojendusalal viibivad mängijad ei tohi kasutada palle, kuid võivad kasutada 
isiklikke soojendusvahendeid (nt venituslindid). 

7. Võistkonna treenerkoosseis peab kogu kohtumise vältel järgima ühte kahest 
riietumistavast: 

7.1 Kõik kannavad sarnase värvi ja tegumoega võistkonna treeningdressi ja polosärki. 

7.2 Kõik kannavad sarnase värvi ja tegumoega pintsakut, päevasärki, lipsu (mehed) ja 
pükse, välja arvatud terapeut, kes võib kanda võistkonna treeningdressi ja polosärki. 

See tähendab, et kui treener võtab oma pintsaku või dressipluusi seljast, peavad kõik teised 
ametiisikud samal ajal sama tegema, et kõik oleksid ühetaoliselt riides. 

 

Reegel 5 – võistkonna juhid_____________________________________________________ 

1. 1. kohtunik peab kindlaks tegema mängu kapteni ja treeneri ning ainult neil kahel on lubatud 
mängu ajal sekkuda. Kohtunikud peavad kogu mängu vältel teadma, kes on mängu 
kaptenid. 

2. Kui mängu kapten küsib kohtunikult selgitust temapoolse reeglite kohaldamise kohta, peab 
1. kohtunik selgitama, vajadusel mitte ainult käemärkide kordamisega, vaid FIVB töökeeles 
(inglise keel), rääkides lühidalt ja kasutades ametlikke termineid. Õigus kohtunike poolse 
reeglite kohaldamise või tõlgendamise kohta võistkonna nimel selgitust paluda on ainult 
mängu kaptenil. 

3. Treeneril ei ole õigust paluda kohtunike brigaadilt midagi peale reeglipäraste 
mängukatkestuste (vaheajad ja vahetused). Kuid kui tablool pole näha või on valesti kirjas 
kasutatud reeglipäraste mängukatkestuste arv ja/või mängu seis, võib ta pöörduda 
kohtunik-sekretäri poole hetkel, kui pall on mängust väljas. 

4. Treeneril ei ole õigust segada mängu või ametiisikute (kohtunikud, piirikohtunikud) tööd. 
Treeneril puudub ka õigus minna väljakule mistahes põhjusel, välja arvatud vigastatud 
mängija abistamine. Treeneril pole õigust kohtunikega rääkida või neile protesti esitada, ta 
võib vaid vastata 2. kohtuniku videokorduspalveid täpsustavatele küsimustele. 
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Reegel 6 – punkti, geimi ja kohtumise võitmine_____________________________________ 

Kui pallimängimine on katkestatud vigastuse või välise segamise tõttu, loetakse see lõpetamata 
pallimängimiseks. Sunnitud katkestuse ajal on sobimatu paluda reeglipärast mängukatkestust, 
välja arvatud vigastatud või karistatud mängija sunnitud väljavahetamist. 

 

Reegel 7 – mängu käik_________________________________________________________ 

1. Iga geimi lõpus küsib 2. kohtunik treeneritelt viivitamatult järgmise geimi asetuskaarti, et 
mitte venitada geimide vahelist kolmeminutilist intervalli. 

Kui treener asetuskaardi mitteõigeaegse esitamisega mängu jätkamist süstemaatiliselt 
viivitab, määrab 1. kohtunik tema võistkonnale viivituskaristuse. See kehtib ka teabe 
elektroonilise edastamisega viivitamise korral. 

2. Kui on toime pandud asetusviga, peab asjassepuutuv kohtunik pärast asetusvea 
käesignaali näitamist osutama eksinud mängijatele. Kui mängu kapten küsib vea kohta 
rohkem infot, näitab 2. kohtunik talle asetuskaardi või postitahvli abil asetusvea teinud 
mängijaid. Tahvli kasutamisel peab 2. kohtunik vastasvõistkonna asetuse kinni katma. 

3. Kui pallingut ei sooritanud võistkonna asetuses ettenähtud mängija ehk pandi toime 
kohavahetusviga ning see avastati alles veaga alanud pallimängimise lõppedes, saab 
vastuvõttev võistkond ainult ühe punkti (reegel 7.7.1.1). 

 

Reegel 8 – mänguolukorrad_____________________________________________________ 

1. Reegli 8.4.1 puhul on tähtis mõista sõna „täielikult“ olulisust. See tähendab, et kui 
MISTAHES HETKEL põrandapuute käigus teeb mistahes kokkusurutus võimalikuks palli 
kokkupuute joonega, on pall SEES, kuid kui pall ühelgi hetkel joont ei puutu, on see 
VÄLJAS. 

2. Võrgu kinnitustrosse, mis jäävad väljapoole 9,50/10,00 meetrit laiust, ei loeta võrgu osaks. 
See kehtib ka postide ja trosside kohta. Seega, kui pall puutub vastu võrgu välimist osa, 
mis jääb väljapoole piirdelinte (9 m), on see puudutanud „välist objekti“ ning mõlemad 
kohtunikud peavad vilistama ja näitama signaali „pall väljas“ ning piirikohtunikud 
signaliseerima lipulehvituse ja käega osutamisega. 

 

Reegel 9 – palli mängimine_____________________________________________________ 

1. Pallimängimise segamine piirikohtuniku, 2. kohtuniku või treeneri poolt vaba-alas: 

 Kui pall tabab treenerit, on „pall väljas“ (reegel 8.4.2). 

 Kui pall tabab ametiisikut, on „pall väljas“ (reegel 8.4.2) ning pallimängimist ei korrata, 
välja arvatud juhul, kui 2. kohtunik või piirikohtunik selgelt segab mängija 
pallimängimistegevust. 

 Kui mängija toetub palli löömiseks ametiisikule või treenerile, on tegu mängija veaga 
(abistatud löök, reegel 9.1.3). 

2. Väärib rõhutamist, et arvesse lähevad ainult need vead, mida nähakse. 1. kohtunik peab 
vaatama ainult palliga kokkupuutes olevat kehaosa. Oma otsuse tegemisel ei tohi ta olla 
mõjutatud mängija kehaasendist enne ja/või pärast palli mängimist ega kokkupuutel 
tekkinud helist. FIVB mängureeglite ja kohtunike komitee rõhutavad, et kohtunikud peavad 
lubama sõrmedega ülaltpuudet või mistahes muud reeglitega kooskõlas olevat puudet, 
hoidumaks liialdusest kahekordse puute üle otsustamisel. 

3. Reegli 9.2.2 teksti paremaks mõistmiseks: 

Palli viskamine hõlmab kahte mängutegevust – esiteks palli püüdmist ja seejärel viskamist, 
samas kui palli mängimine tähendab, et pall põrkab puutepunktist tagasi. 



7 
 

4. Kohtunik peab tähelepanu pöörama puute kindlusele, eriti kui kasutatakse petterünnakut 
(„hanitamist“) palli löömisel suuna muutmiseks. Ründelöögi ajal on hanitamine lubatud 
ainult siis, kui ei toimu palli püüdmist ega viskamist. Hanitamine on täielikult võrgust 
kõrgemal olevale pallile õrnalt ühe käega/sõrmedega sooritatud ründelöök. 

Esimene kohtunik peab hanitamist hoolega jälgima. Kui pärast hanitamist pall kohe tagasi 
ei põrka, vaid käsi seda veel saadab/viskab, on tegu karistatava veaga. 

5. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et sulustamistegevus ei ole reeglipärane, kui mängija 
lihtsalt ei peata vastaselt tulevat palli, vaid hoiab seda (või tõstab, tõukab, kannab, viskab, 
saadab). Sellist sulustamist karistab kohtunik kui toppamist (millega ei tohi liialdada). 

6. Võistkond sooritab esimese puute (mida loetakse esimeseks võistkonna kolmest puutest) 
neljal erineval juhul: 

6.1 Puude pallingu vastuvõtul. 

6.2 Puude ründelöögi vastuvõtul (arvesse lähevad kõik ründelöögid, vt reeglit 13.1.1). 

6.3 Puude vastase sulustamisest tulevale pallile. 

6.4 Puude oma võistkonna sulustamisest tulevale pallile. 

7. Kooskõlas rahvusvaheliste tippvõistluste vaimuga ning julgustamaks pikemaid 
pallimängimisi ja vaatemängulisust, vilistatakse veaks ainult kõige ilmsemad rikkumised. 
Kui mängija ei ole pallimängimiseks väga heal positsioonil, suhtub 1. kohtunik 
pallilöömisvigade hindamisse leebemalt. Näiteks: 

7.1 Kui sidemängija peab tegema väga kiire liigutuse, et jõuda pallini ja sooritada 
pallisööt. 

7.2 Kui mängija on sunnitud tegema väga kiireid liigutusi palli mängimiseks pärast selle 
tagasipõrkamist sulustamisest või teisest mängijast. 

7.3 Võistkonna esimese puute võib sooritada vabalt, kui tegu pole toppamise ega 
viskamisega. 

 

Reegel 10 – pall võrgu juures ja 

Reegel 11 – mängija võrgu juures________________________________________________ 

1. Reegel 10.1.2 annab õiguse mängida pall tagasi vastasvõistkonna vaba-alast. Seejuures 
tohib palli vastase poolelt tagasi mängida ka üle kohtunik-sekretäri laua. Sellisel puhul 
peavad mängijad ja treenerid käituma mõistlikult ning liikuma oma vaba-alas, et teha ruumi 
mängijale, kes palli oma väljakupoolele tagasi mängib. 

Kui pall lendab vastase vaba-alasse, olles läbinud võrgu vertikaaltasapinna üleminekuala 
piires, ning seda puudutab palli tagasi mängida üritav mängija, vilistavad kohtunikud vea 
pallipuute hetkel ning näitavad signaali „väljas“. 

2. Pallimängimise tegevus on lõppenud, kui mängija on pärast kindlat maandumist valmis 
järgmiseks tegevuseks. 

Pallimängimine on mistahes tegevus mängijate poolt, kes on pallile lähedal ning üritavad 
seda mängida, isegi kui pallipuudet ei toimu. See hõlmab ka petterünnakut. Tähelepanu 
tuleb pöörata järgnevatele olukordadele: 

Kui mängija on oma väljakupoolel oma positsioonil ning vastasvõistkond lööb palli võrku, 
misjärel võrk puudutab mängijat, ei loeta seda viimase veaks. Mängija võib teha liigutuse 
oma keha kaitseks, kuid ei tohi teha aktiivset liigutust palli suunas eesmärgiga muuta 
põrkava palli suunda. Viimatikirjeldatud olukorda loetakse võrgupuuteveaks. 

Võrgu puutumine juustega: see loetakse veaks ainult juhul, kui on selge, et puude mõjutas 
vastase pallimängimise võimalust või katkestas pallimängimise (näiteks kui hobusesaba 
jääb võrku kinni). 
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3. Kui mängija puudutab võrgu välimist osa (ülemist linti antennidest väljaspool, trosse, poste 
jms), ei tohi seda veaks lugeda, välja arvatud juhul, kui see kahjustab võrgu terviklikkust või 
on tehtud meelega. 

4. Kui läbiminek vastase väljakupoolele üle keskjoone toimub jalalabaga, s.t mängija jalalaba 
puudutab vastase väljakupoole põrandat, on see lubatud juhul, kui mingi osa jalalabast on 
samal ajal kokkupuutes keskjoonega või asub selle kohal. 

5. Arvestades osalevate võistkondade kõrget taset, omab võrgu lähedal toimuv mäng olulist 
tähtsust, mistõttu peavad kohtunikud ja piirikohtunikud olema iseäranis tähelepanelikud, 
eriti juhtudel, kui pall puudutab sulustajate käsi ning pärast läheb väljakult välja. 

Lisaks peavad kohtunikud tähelepanelikult jälgima segamist. Kui mängija puudutab 
pallimängimise käigus võrku antennide vahel, eesmärgiga palli mängida või teeseldes palli 
mängimist, on see võrguviga. Kui palli loomulikku tagasipõrget mõjutab võrgu poole liikuva 
vastase tahtlik tegevus või kui võrgust haarates lendab pall sellest välja nagu linguga 
visatud, on tegu segamisega. Mängija, kes takistab vastasel lubatud viisil pallini jõudmast, 
on samuti süüdi segamises. Segamiseks loetakse ka nööride lõhkumist nendest haaramise 
tagajärjel. 

6. Hõlbustamaks kahe kohtuniku vahelist koostööd, on tööjaotus järgnev: 1. kohtunik 
keskendub eeskätt palli teekonnale ning 2. kohtunik võrguvigadele kogu võrgu juures 
toimunud mängu kestel. 

 

Reegel 12 – palling____________________________________________________________ 

1. Pallingu lubamiseks ei ole vaja kontrollida, kas pallija on valmis, piisab veendumisest, et 
pall on tema valduses. 1. kohtunik peab viivitamatult vilistama. Mängu normaalse käigu 
puhul on FIVB, maailma ja ametlikel võistlustel pallinguks kasutada 15 sekundit pärast 
eelmise pallimängimise lõppu. 

2. Enne vilistamist pallingu lubamiseks peab 1. kohtunik kontrollima, kas televisioon on 
palunud kordust, ning vastavalt sellele vilega viivitama, selle pikkus ja sagedus võib 
võistluseti varieeruda. 

3. 1. kohtunik ja vastavad piirikohtunikud peavad jälgima pallija asukohta pallingulöögi või 
hüppepallingu äratõuke hetkel. Pallija võib alustada pallingule liikumist väljaspool 
pallinguala, kuid peab löögi hetkel asuma täielikult pallinguala sees (või peab põrandat 
viimasena puudutav jalg olema äratõuke hetkel üleni pallinguala sees). 

4. Kui pallija ei tule pallingualasse tavapäraselt või keeldub pallipoisilt palli vastu võtmast, 
viivitades tahtlikult, võib võistkonnale määrata viivituskaristuse. Väärtõlgenduse vältimiseks 
algab 8 sekundi lugemine kohe peale 1. kohtuniku pallinguvilet. 

5. Pallingu sooritamise ajal pöörab 1. kohtunik tähelepanu võimalikule katte tegemisele, kui 
palliva võistkonna mängija või mitu mängijat takistavad vastasvõistkonnal nägemast pallijat 
ja palli lennutrajektoori võrgu vertikaaltasapinna läbimiseni, vehkides kätega, hüpates või 
liikudes küljele või seistes grupis (s.t mängijate tegevuse kattena käsitlemiseks peavad 
mõlemad tingimused täidetud olema). Kui kogu pallitud palli lennutrajektoor on selgesti 
jälgitav kuni võrgu ületamiseni, ei saa seda pidada katte tegemiseks. 

6. 1. kohtunik ei tohi pallingu lubamiseks vilistada, kui võistkonnal pole väljakul õiget arvu 
mängijaid (on näiteks 5 või 7). Ta peab ootama, võistkonna tähelepanu sellele juhtima ning 
vajadusel määrama viivituskaristuse. Sama tuleb teha, kui libero satub kohavahetuse 
käigus positsioonile 4 ning vastav mängija ei tule teda asendama. 

 

Reegel 13 – ründelöök_________________________________________________________ 

1. Tagaliinimängija ja libero sooritatud ründelööki kontrollides on tähtis mõista, et viga loetakse 
sooritatuks alles siis, kui ründelöök on lõpetatud (kas pall on täielikult läbinud 
võrgutasapinna või on seda puudutanud vastasmängija). 
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Reegel 14 – sulustamine_______________________________________________________ 

1. Sulustajal on õigus sulustada mistahes palli vastase mänguruumis, viies käed üle võrgu, 
tingimusel, et: 

 Pall lendab pärast vastasvõistkonna esimest või teist puudet sulustaja väljakupoole 
suunas, ja 

 Ükski vastasvõistkonna mängija ei asu selles mänguruumi osas võrgule piisavalt 
lähedal, et sooritada teist või kolmandat puudet. 

Kui aga vastasvõistkonna mängija on lähedal üleni tema võrgupoolel asuvale pallile ning 
valmis seda mängima, on üle võrgu ulatuv sulustamine viga, kui sulustaja puudutab palli 
enne tolle mängija tegevust või selle ajal, takistades seega vastasmängija pallimängimist. 

Pärast vastasvõistkonna kolmandat puudet tohib vastase mänguruumis sulustada kõiki 
palle. 

2. Enne kolmandat puudet ei tohi üle võrgu sulustada palli tõstmist ja lubatud sööte (mitte 
ründelööke), mis ei ületa võrku. 

3. Kui pall tuleb vastasvõistkonnalt („vaba“ pall), peab kohtunik suutma vahet teha palli 
mängiva mängija ründetegevusel ja sulustamistegevusel. Mängija liigutuse tüübist sõltub, 
kas tegu on ründe või sulustamisega. 

Ründetegevuse puhul võtab mängija ühe või mõlema käega tagant hoogu ning siis lööb 
palli suunaga vastase poole. 

Sulustamise puhul küünitab mängija ühe või mõlema käega üle võrgu palli kinni pidama 
ilma tagant hoovõtuta. 

4. Kui ründelöök toimub vastaselt tulnud pallile („vaba“ pall), mis põrkab võrgust tagasi ning 
tabab sama mängijat, on tegu veaga (kahekordne puude). Kuid kui selline pall sulustatakse 
vastu võrgu ülemist servalinti, võib sulustaja seda uuesti mängida võistkonna esimese 
puutena. 

 

Reegel 15 – reeglipärased mängukatkestused______________________________________ 

1. Vaheajad ja tehnilised vaheajad 

1.1 Vaheaega paludes peab treener alati näitama ettenähtud käesignaali. Kui ta ainult 
püsti tõuseb, suuliselt küsib, sumistit vajutab või palve tahvli kaudu esitab, peab 
kohtunik enne millegi lubamist või tagasi lükkamist ennetavalt kindel olema, et tal on 
kavas paluda vaheaega. Kui vaheajapalve mingil põhjusel tagasi lükatakse, on 
1. kohtuniku otsustada, kas tegu on tahtliku viivitamisega, ning seda vastavalt 
reeglitele karistada. 

1.2 Kui turunduskokkulepetest tulenevalt on kasutusel korraldaja palvel tehtavad 
tehnilised vaheajad, vajutab kohtunik-sekretäri abi sellise vaheaja väljakuulutamiseks 
sumistit (või sarnast seadet) iga kord, kui eduseisus võistkond on saanud geimis 8. ja 
16. punkti (see ei ole 2. kohtuniku ülesanne). Sumistiga annab kohtunik-sekretäri abi 
märku ka tehnilise vaheaja lõppemisest. 

2. Mängijate vahetus 

2.1 2. kohtunik seisab võrguposti ja kohtunik-sekretäri laua vahel ning – kui kohtunik-
sekretär ei anna märku, et vahetus on reeglivastane – näitab mängijatele käesignaali 
(ristatud käed) teha vahetus üle külgjoone. Kui vahetuspalve tuleb tahvli kaudu, ei ole 
käesignaali vaja näidata, välja arvatud juhul, kui mängijad on vahetamisel aeglased. 

Kui korraga toimub mitu vahetust, ootab 2. kohtunik ära kohtunik-sekretäri käesignaali 
(või traadita side puhul signaali „kohtunik-sekretär valmis“), et eelmine vahetus on 
registreeritud, ning lubab siis järgmise vahetuse. 

Kui vahetuse palumiseks on kasutusel tahvlid, takistab tarkvara reeglivastaseid 
vahetusi ning registreerib vahetuse võistlusprotokollis automaatselt, nii et 
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2. kohtunikul tekib vajadus sekkuda ainult äärmuslikel juhtudel, mis põhjustavad 
viivitust. Kohtunik-sekretäri ülesanne on sellisel juhul andmete sisestamise asemel 
andmete kontrollimine ning nende aktsepteerimine või tagasilükkamine 
elektrooniliselt. Lisaks, kui kohtunik-sekretär peab vahetuse arvutis käsitsi 
registreerima, peaks 2. kohtunik sellega arvestama ning vajadusel natuke rohkem 
aega jätma. 

Rõhutame, et vahetuspalve esitamise hetkeks loetakse alati mängija sisenemist 
vahetusalasse, sõltumata sellest, millist meetodit ja võistlusprotokolli kasutatakse. 

2.2 Mitu samaaegset vahetust teostatakse järgemööda: kõigepealt üks mängijate paar, 
siis järgmine paar jne, et kohtunik-sekretäril oleks võimalik neid ükshaaval kontrollida. 
Samaaegsete vahetuste puhul peavad vahetusmängijad vahetusalasse sisenema 
ühe grupina. Kui nad ei tule päris paaris, vaid esimese ja teise vahetusmängija 
vahetusalasse sisenemise vahele jääb lühike hetk, kuid on selge, et ka teine mängija 
on osa samast vahetusest, võivad kohtunikud vahetuse lubamisel leebemad olla. 
Teise (kolmanda) mängija lühiajaline hilinemine ei tohi põhjustada mängu tegelikku 
viivitamist, s.t kui eelmise vahetuse registreerimine lõpeb, peab järgmine 
vahetusmängija vahetusalas olema. 

Elektrooniliste tahvlite kasutamine võimaldab mitme vahetuse lubamist samaaegselt, 
kiirendades niimoodi mängu. 2. kohtunikud peavad selle meetodiga vahetusi vabalt 
lubama. 

2.3 Tähtis on, et mängijad liiguksid kiiresti ja rahulikult. 

Kehtiv vahetusmeetod peaks miinimumini viima viivituskaristused selle eest, et 
vahetusmängijad ei ole valmis mängu minema. 

2.4 2. kohtuniku ja kohtunik-sekretäri kohustus on mitte vilistada ega kasutada sumistit, 
kui vahetusmängija pole nõuetekohaselt valmis. 

Kui viivitust ei tekkinud, lükkab 2. kohtunik vahetuspalve tagasi ilma karistust 
määramata. 

3. Vigastuse korral peatavad kohtunikud mängu ja lubavad meditsiinipersonalil väljakule 
minna. 

4. Kohtunikud peavad põhjalikult tundma õppima ja mõistma „alusetu palve“ reeglit (reegel 
15.11). Alusetu palve võib järgneda viivitushoiatusele ja/või muule karistusele, kuna 
alusetud palved on konkreetselt määratletud. 

2. kohtunik peab tagama, et iga alusetu palve registreeritakse võistlusprotokollis selleks 
ettenähtud lahtris. 

5. Kui kasutatakse elektroonilist võistlusprotokolli, peavad kohtunik-sekretär ja tema abi libero 
asenduste vastuvõtmisel ja registreerimisel koostööd tegema. 

6. Enne järgmise lõpetatud pallimängimise lõppu ei ole lubatud paluda ühtegi uut reeglipärast 
mängukatkestust, kui sama lõpetatud pallimängimise ja järgmise pallimängimise vahele 
jääva ajavahemiku sees on korra juba üks palve tagasi lükatud ja selle eest viivituskaristus 
määratud. Näiteks, võistkond palus vaheaega pärast pallingut lubavat vilet, kuid mäng 
peatati ning tehti viivitushoiatus. Võistkonnal ei ole nüüd enam õigust paluda uut vaheaega 
ega reeglipärast mängijate vahetust (välja arvatud vigastusest tingitud erakorralist vahetust 
või vigastatud või karistatud mängija sunnitud vahetust) enne kohtumise jätkumist. 

7. Katkestatud pallimängimise puhul on alusetu paluda reeglipärast mängukatkestust (välja 
arvatud vigastatud või karistatud mängija sunnitud vahetust) enne järgmise lõpetatud 
pallimängimise lõppu. 

 

Reegel 16 – mängu viivitamised_________________________________________________ 

1. Kohtunik peab väga hästi teadma erinevust alusetu palve ja viivituse vahel. 

Kui mänguviivitus on tekkinud alusetu palve tõttu, tuleb seda kohelda ja registreerida 
viivitusena, mis annab võistkonnale õiguse veel üheks alusetuks palveks. 
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Mõned näited, mida tuleb pidada viivituseks: 

 alusetut palvet korratakse, vaatamata sellele, milline oli esimene alusetu palve; 

 palutakse reeglivastast vahetust ning viga avastatakse enne järgmist pallingut; 

 mängu viivitatakse, paludes kohtunikult luba jalatsipaelte sidumiseks, mida 
kohtunikud peavad tahtlikuks viivitamiseks; 

 korratakse hilinenud (pärast pallingut lubavat vilet, kuid enne pallingulööki) libero 
asendust; 

 ei asendata positsioonile 4. liikunud liberot ning kohtunikud on sunnitud seda 
kohustust võistkonnale meelde tuletama, mistõttu mängus tekib viivitus. 

2. Kohtunikud peavad takistama igasugust tahtmatut ja tahtlikku viivitamist võistkondade 
poolt. 

Enamik põranda kuivatamise palvetega seotud viivitusi on põhjustatud põrandakuivatajate 
tegevusetusest. Seepärast peavad korraldajad põrandakuivatajad juba aegsasti enne 
kohtumist ette valmistama, sest kui nood töötavad kiiresti ja käivad väljaku üle iga 
pallimängimise lõpus, ei teki mängijatel vajadust kuivatamist paluda, seega vähenevad ka 
viivitushoiatused ja -karistused. Kohtumise ajal peab eriti 1. kohtunik põrandakuivatajate 
tegevust ennetavalt juhendama. Mängijatel on siiski õigus põrandakuivatajatele märjad 
kohad kätte näidata. 1. kohtuniku kohustus on otsustada, kas mängijatelt tulnud 
kuivatuspalve näol on tegu ilmse viivitusega ning vajadusel määrata selle eest 
viivituskaristus. 

3. Põranda kuivatamine 

3.1 Väljaku puhtana hoidmise ja märgade kohtade kuivatamisega tegelevad ainult neli 
põrandakuivatajat, kaks kummalgi väljakupoolel, igaüks varustatud kahe imava 
rätikuga. 

Kaks kuivatajat istuvad teine teisel pool kohtunik-sekretäri lauda ja hoolitsevad 
mänguväljaku eesliini põranda eest. 

Teised kaks kuivatajat istuvad väljaku plaanil määratletud kohal ning hoolitsevad 
eeskätt tagaväljaku eest. 

Kohe pärast kiiret kuivatamist naasevad kuivatajad oma kohale. 

3.2 Kohtunikud ei sekku põrandakuivatajate tegevusse. Kuid neil on õigus korraldada 
kuivatajate tegevust juhul, kui see hakkab mängu segama või kui nad ei tee oma tööd 
korralikult. 

3.3 Ohtliku märja koha olemasolul on mängijatel õigus põranda kuivatamist paluda. Kuid 
põrandakuivatajate põhjendamatut kutsumist tuleb pidada tahtlikuks viivitamiseks 
nind vastavalt karistada. 

Kui võistkond takistab pärast vaheaega mängu jätkamist ettekäändel, et nende pingi 
ees on põrand liiga märg, võib 1. kohtunik määrata viivituskaristuse. 

Selliste kohtade kuivatamiseks ei kasutata põrandakuivatajate rätikuid, kuna need 
vedelikud võivad sisaldada isotoonilisi sooli ja suhkruid, mis kanduksid edasi 
mänguväljaku põrandale. Selle asemel tuleb kasutada paberrätikuid. 

3.4 Kui mängija otsustab omal riisikol oma väikse rätikuga põrandat kuivatada, ei jää 
1. kohtunik ootama, kuni põrand on kuivatatud ja mängijad asuvad oma 
positsioonidel. Kui mängijad ei ole pallingulöögi hetkel õigetel kohtadel, vilistab 
vastutav kohtunik asetusvea. Selliste olukordade hindamisel on alati olulisim sujuv 
kohtunikutöö ja ennetav tõlgendamine. 

 

Reegel 18 – intervallid ja väljakupoolte vahetus_____________________________________ 

1. Intervallide ajal võivad mängijad vaba-alas soojenduseks kasutada palle, kuid mitte mängus 
kasutatavaid palle. 
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2. Intervallide ajal on kõik viis palli pallipoiste valduses. Neid ei tohi anda mängijatele 
soojenduseks. Enne otsustavat geimi annab 2. kohtunik palli geimi esimesele pallijale. 
Vaheaegade, vahetuste ja otsustavas geimis eduseisus võistkonna 8. punkti saavutamise 
järel toimuva väljakupoolte vahetuse ajaks 2. kohtunik palli enda kätte ei võta, see jääb 
pallipoistele. 

 

Reegel 19 – libero_____________________________________________________________ 

1. Kui võistkonnal on kaks liberot, tuleb tegev libero kanda võistlusprotokollis liberote jaoks 
ettenähtud joontest esimesele hiljemalt enne protokolli allkirjastamist treeneri poolt. 

2. Reeglivastast libero asendamist tuleb kohelda samuti kui reeglivastast vahetust. 

3. Kui tegev libero saab vigastada ning võistkonnal pole teist liberot või teine libero pole 
mängukõlblik (vigastatud, haige, eemaldatud), võib treener määrata uueks liberoks ühe 
määramise hetkel väljakul mitteviibiva mängija (välja arvatud asendatud mängija). 

Kui määramine toimub kohe pärast vigasaamist, on protseduur sama nagu asendamisel; 
kui see toimub hiljem, tuleb järgida väljavahetamise protseduuri. Treener/mängu kapten 
kinnitab oma otsust, andes sellest teada kohtunike brigaadile. 

4. Pöörake tähelepanu erinevustele vigastatud mängija erakorralise väljavahetamise ja 
vigastatud libero asemele uue libero määramise vahel. 

Kui tavaline mängija saab viga ning puudub võimalus reeglipäraseks vahetuseks, võib 
vigastatud mängija välja vahetada ükskõik milline vigastuse hetkel väljakul mitteviibinud 
mängija, välja arvatud libero ja tema asendatav mängija. 

Võrrelge seda olukorda uue libero määramisega, kui ükskõik milline määramise hetkel 
väljakul mitteviibiv mängija, välja arvatud tegeva libero asendatav mängija ja algne tegev 
libero, kes on kuulutatud mänguvõimetuks, võib saada uueks liberoks. Ärge unustage, et 
uue libero määramine on valikuvõimalus, mida treener võib, aga ei pea kasutama. 

5. Mõistmaks reegli 19.3.2 mõtet, peavad kohtunikud pöörama tähelepanu erinevustele reegli 
25.2.2.2 sõnastuses, mis ütleb, et kohtunik-sekretär teatab kohtunikele pallimisjärjekorra 
veast kohe peale pallipuudet pallingul, ja reegli 26.2.2.2 sõnastuses, mis ütleb, et kohtunik-
sekretäri abi teatab kohtunikele libero asendamisel tehtud veast, jättes täpsustamata „kohe 
peale pallingulööki“. See tähendab, et kohtunik-sekretäri abi peab libero asendusveast 
kohtunikele teada andma kohe selle toimumisel ning reeglit 7.7.2 tuleb rakendada ainult 
juhul, kui kohtunik-sekretäri abi on jätnud veast märku andmata ja juba on lõpetatud üks või 
rohkem pallimängimisi. 

6. Kui võistkonnal on kasutada ainult üks libero, peavad kohtunikud suutma vahet teha, kas 
too muutub mänguvõimetuks (vigastatud, haige, eemaldatud või diskvalifitseeritud) või 
kuulutatakse mänguvõimetuks. Esimesel juhul ei sõltu see võistkonnast, et libero ei suuda 
mängu jätkata, aga teisel juhul on tegu võistkonna (treeneri või tema puudumisel mängu 
kapteni) otsusega, et libero ei jätka mängu. Kui libero muutub mänguvõimetuks ja 
mängukatkestuse ajal määratakse viivituseta uus libero, võib viimane algse libero asemele 
asuda koheselt ja otse väljakul. Kuid kui väljakul viibiv libero kuulutatakse 
mänguvõimetuks, peab kõigepealt väljakule naasma libero poolt asendatud mängija ning 
alles pärast üht lõpetatud pallimängimist võib uus libero asendada ükskõik millist tagaliini 
mängijat. 

7. Mõnedel võistlustel on võistkonnal õigus kasutada igas mängus erinevat liberot või liberoid 
– see on sätestatud konkreetse võistluse juhendis. 

 

Reegel 20 – käitumisnõuded 

Reegel 21 – väärkäitumine ja karistused selle eest__________________________________ 

1. Tähtis on meeles pidada, et reegli 21.2.1 kohaselt peavad osavõtjad käituma lugupidavalt 
ja viisakalt ka kontrollkomitee liikmete, korraldajate, võistkonnakaaslaste ja pealtvaatajate 
suhtes. Kui treeneri (või mõne teise võistkonda kuuluva ametiisiku) suhtumine ületab 
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reegliga 21 sätestatud distsiplinaarpiiranguid, peab 1. kohtunik kõhkluseta vastavat 
karistust kohaldama. Võrkpallimäng on mängijate, mitte ametiisikute sportlik etendus. 
Kohtunikud ei tohi seda erinevust unustada. 

FIVB mängureeglite ja kohtunike komitee on andnud tungivad juhtnöörid, et kui treener 
kipub liigselt esinema või kui treener (või mõni muu võistkonna liige) pöördub FIVB tehnilise 
delegaadi või muu FIVB ametiisiku poole valjuhäälselt, ründaval, halvustaval või solvaval 
moel (isegi kui see on mõeldud vaid publiku tähelepanu võitmiseks), peab 1. kohtunik 
kohaldama karistuste skaalat kogu selle ranguses. Vaatemäng peab toimuma 
mänguväljakul, mitte selle ääres, mis võib kahjustada peamist eesmärki pakkuda 
publikule meelelahutust põneva mängu näol. Treener ei ole meelelahutus! 

2. Reegel 21.1 käsitleb kergemaid väärkäitumisi, mis ei kuulu karistamisele. 1. kohtuniku 
kohus on takistada võistkondadel karistuste tasemele jõudmast. Selleks on kohtunikul 
oluline rakendada kergemate väärkäitumiste ohjeldamiseks oma isikuomadusi, et vältida 
hilisemaid karistusi. 

3. Võistkonnaliikmete karistatavale väärkäitumisele reageerimine 1. kohtuniku otsusel: 

3.1 Väljakul viibiv võistkonnaliige: 

1. kohtunik vilistab (tavaliselt siis, kui pall on mängust väljas, kuid tõsise 
väärkäitumise korral esimesel võimalusel). Seejärel kutsub ta karistatava mängija 
kohtuniku puki juurde. Kui mängija on kohtuniku puki juures, näitab 1. kohtunik talle 
asjakohast kaarti/kaarte ja ütleb põhjuse, miks karistuse määrab. 

2. kohtunik jälgib tegevust ning annab kohtunik-sekretärile viivitamatult käsu kanda 
karistus võistlusprotokolli. 

Kui kohtunik-sekretär sedastab võistlusprotokolli põhjal, et 1. kohtuniku otsus ei vasta 
karistuste skaalale, peab ta sellest kohe teavitama 1. kohtunikku traadita side kaudu 
või selle puudumisel 2. kohtunikku. 

3.2 Väljakul mitteviibiv võistkonnaliige: 

1. kohtunik vilistab, kutsub mängu kapteni oma puki juurde ning teavitab teda 
asjassepuutuvale võistkonnaliikmele määratud karistusest. 1. kohtuniku kohtustus on 
asjakohaste kaartide näitamisega kõigile selgeks teha, milline võistkonnaliige 
karistuse sai, see omakorda peab käe tõstmisega karistuse kättesaamist kinnitama. 

3.3 Karistuse määramine geimide vahel: 

Kui karistuseks on märkus, näitab 1. kohtunik punast kaarti järgmise geimi alguses. 

Kui karistuseks on eemaldamine või diskvalifitseerimine, kutsub 1. kohtunik mängu 
kapteni viivitamatult enda juurde, et informeerida treenerit karistuse liigist (vältimaks 
võistkonna topeltkaristamist), millele järgneb ametlik kaartide näitamine järgmise 
geimi alguses. 

4. Mängu ajal peavad kohtunikud distsipliinile tähelepanu pöörama, ilmutades vankumatust 
mängijate või teiste võistkonnaliikmete väärkäitumise eest karistusi kohaldades. Samas 
peavad kohtunikud meeles pidama, et nende ülesanne on hinnata mängimistegevust, mitte 
ajada taga väikseid individuaalseid eksimusi. 

 

Reegel 22 – kohtunike brigaad ja protseduurid_____________________________________ 

1. Et anda võistkondadele (aga ka publikule ja televaatajatele) täpselt teada, mille eest viga 
vilistati, peavad kohtunikud kasutama ametlikke käesignaale. Kasutada tohib ainult 
ametlikke (ja mitte mingeid kohalikke, isiklikke või muul viisil esitatud) signaale, välja 
arvatud juhul, kui on äärmiselt vajalik lisada mõni selgitav žest kõikidele paremaks 
mõistmiseks! 

2. Mängutempo kiirenemisest johtuvalt võib ette tulla kohtunike eksimusi. Nende vältimiseks 
peab kohtunikebrigaad väga tihedalt koostööd tegema ning pärast iga mängutegevust 
silmside abil oma otsusele kinnitust saama. 
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Reegel 23 – 1. kohtunik________________________________________________________ 

1. 1. kohtunik peab alati oma kolleegidega (2. kohtunik, videokohtunik, kohtunik-sekretär, 
piirikohtunikud) koostöös tegutsema. Ta peab laskma neil töötada nende pädevuse ja 
volituste piires. 

Näiteks pärast pallimängimise lõppu märkivat vilet peab ta kohe heitma pilgu teiste 
kohtunike poole ning alles siis teatama ametliku käesignaaliga oma lõpliku otsuse: 

 Otsustamaks, kas pall oli sees või väljas, peab ta kohe tegutsema. Oma otsusele 
kinnituse saamiseks peab ta vaatama palli maandumiskoha lähedale jäävat joont 
kontrolliva piirikohtuniku poole. Kuigi 1. kohtunik ei ole piirikohtunik, on tal alati õigus 
oma kolleege juhendada ning isegi kohustus vajadusel nende otsused tagasi lükata. 

 Kohtumise ajal peab 1. kohtunik pidevalt (võimalusel pärast iga pallimängimist ning 
ka enne iga pallingut lubavat vilet) vaatama 2. kohtuniku poole, et näha, kas too 
signaliseerib viga või mitte (nt neli puudet, kahekordne vms). 

2. Küsimus, kas väljaläinud palli puudutas eelnevalt vastuvõttev võistkond, lahendatakse 
1. kohtuniku ja piirikohtunike koostöös. Kuid 1. kohtunik on see, kes annab käesignaaliga 
teada oma lõpliku otsuse, olles eelnevalt ära näinud teiste kohtunikebrigaadi liikmete 
signaalid. 

3. 1. kohtunik peab alati veenduma, et 2. kohtunikul ja kohtunik-sekretäril on piisavalt aega 
oma administratiivsete ja vormistuslike ülesannete täitmiseks. Kui 1. kohtunik ei jäta 
tegevuse kontrollimiseks ja registreerimiseks piisavalt aega, peab 2. kohtunik mängu 
jätkamise vilega katkestama. 

4. 1. kohtunik võib ära muuta ükskõik millise kolleegide või ka enda otsuse. Kui ta on otsuse 
teinud (vilistanud) ning siis näeb, et kolleegid (2. kohtunik, piirikohtunikud või kohtunik-
sekretär) on erineval arvamusel, võib ta lasta ka pallimängimist korrata. 

5. Kui 1. kohtunik leiab, et mõni tema kolleegidest ei tunne oma tööd või ei käitu erapooletult, 
peab ta laskma selle inimese välja vahetada. 

6. Õigus määrata karistusi väärkäitumise ja viivitamise eest on ainult 1. kohtunikul. Kui teised 
brigaadi liikmed midagi reeglivastast märkavad, peavad nad sellest signaliseerima ning 
1. kohtunikule ütlema minema. Karistusi saab määrata üksnes 1. kohtunik. 

 

Reegel 24 – 2. kohtunik________________________________________________________ 

1. 2. kohtunik peab olema pädevuselt samal tasemel nagu 1. kohtunik ning vajadusel 
asendama 1. kohtunikku selle puudumisel või tegutsemisvõimetuks muutumisel. 

2. Võrgu lähedal toimuva mängu puhul peab 2. kohtunik jälgima reeglivastaseid puudutusi 
kogu võrgu ulatuses eelkõige sulustaja poolel, kõiki reeglivastaseid keskjoone ületamisi 
ning reeglivastast mängutegevust antenni juures tema poolel. 

3. 2. kohtunik peab nii enne kohtumist kui kohtumise ajal asetuskaardi või postitahvli järgi 
hoolikalt kontrollima mängijate asetust. Selles töös (kui kasutusel pole postitahvlit) abistab 
teda kohtunik-sekretär, kes ütleb, milline mängija peab olema positsioonil 1. 

4. 2. kohtunik ei tohi suuliselt ega füüsiliselt suunata mängijaid määratud positsioonidele. Kui 
esineb vastuolu mängijate asetuse ja asetuskaardi vahel, kutsub 2. kohtunik enda juurde 
mängu kapteni või treeneri, et kinnitada mängijate õiget asetust. 

5. 2. kohtunik peab jälgima, et vaba-alas ei oleks asju, mis võivad võistkonnaliikmetele ette 
jääda ja viga teha (joogipudelid, esmaabikomplekt jms). 

6. Vaheaegade ja tehniliste vaheaegade ajal ei jää 2. kohtunik paigale, vaid liigub ringi vabalt 
valitud järjekorras: 

 kohtunik-sekretäri juurde, et kontrollida tema tööd; 

 kohtunik-sekretäri abi juurde, et saada infot liberote positsiooni kohta; 
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 1. kohtuniku juurde, et vajadusel informatsiooni vahetada; 

 võistkondade juurde, et saada jälile libero varjatud asendamise katsetele. 

7. Kui 2. kohtunik täheldab kohtumise ajal vastaste vahel ebasportlikke žeste või sõnu, peab 
ta esimesel võimalusel palli väljasoleku ajal käskima mängijatel käitumist parandada ja 
maha rahuneda. Kui olukord ei muutu, peab ta 1. kohtunikku teavitama. 

 

Varukohtunik________________________________________________________________ 

Kui olemas on varukohtunik, on tema ülesanded järgnevad: 

1. Asendada 2. kohtunikku selle puudumisel või tegutsemisvõimetuks muutumisel või juhul, 
kui 2. kohtunik asub täitma 1. kohtuniku ülesandeid. 

2. Kontrollida enne kohtumist ja geimide vahel vahetustahvleid. 

3. Kontrollida enne kohtumist ja geimide vahel pingitahvlite töökorras olekut, kui nendega on 
probleem. 

4. Abistada 2. kohtunikku vaba-ala ja karistusala puhtana hoidmisel. 

5. Kontrollida soojendusalal ja pingil olevaid vahetusmängijaid ning karistusalasse saadetud 
võistkonnaliikmeid. 

6. Tuua 2. kohtunikule neli palli kohe pärast algasetuse mängijate esitlemist. 

7. Anda 2. kohtunikule pall pärast mängijate asetuse kontrollimist. 

8. Abistada 2. kohtunikku põrandakuivatajate töö juhendamisel. 

 

Videokohtunik ja uus tehnoloogia________________________________________________ 

Meie kaasaegses mängus võetakse tehnilised uuendused väga kiiresti kasutusele. 
Enamikul FIVB võistlustel on tahvlid kohustuslikud, nagu ka elektroonilised 
võistlusprotokollid ja traadita side. FIVB rahvusvaheline kohtunik peab oskama neid 
kasutada. Tehnikavahendite kasutamise üksikasjad, eriti vaidlustamise ja väljavahetamise 
osas, sätestab konkreetse võistluse juhend. 

Hiljutise otsuse kohaselt nimetatakse FIVB tippvõistluste videokohtunikud spetsiaalse 
videokohtunike koosseisu hulgast. Nad töötavad võistlusel ainult videokohtunikuna. 
Seega osalevad teised kohtunikud ainult 1. ja 2. kohtunikuna. 

Järgnevaid soovitusi peab järgima videokohtunik ning vaidlustamise ajal: 

1. Kõik FIVB võistlusele määratud rahvusvahelised kohtunikud peavad põhjalikult tundma 
õppima ja rangelt järgima konkreetsel võistlusel kehtivat vaidlustuskorda. 

2. Videokohtunik kannab oma ülesandeid täites ametlikku kohtunikuvormi. 

3. Kohtunikevahelises raadiosides on kohustuslik kasutada ingliskeelseid 
võrkpalliterminoloogiaga lihtlauseid, et tuua välja vaidlustuse sisu, näiteks „pall sees või 
väljas“, „võrgupuude“, „antennipuude“, „jalaviga pallingul“, „jalaviga ründejoonel“, 
„sulustuspuude“, „keskjoone ületamine“ jne. Videokohtunikule videokorduse ülevaatamise 
algatamiseks antava info soovitatav järjekord on: Kes – Mis – Millal. Näiteks: „Itaalia 
võistkonna vaidlustus – võrgupuude – pallimängimise keskel“. 

4. Palli „sees“ või „väljas“ olemise vaidlustamist hindab videokohtunik monitori abil, kasutades 
automaatset jälgimissüsteemi. Otsus põhineb täielikult tehnilistel vahenditel. 

5. Kui kohtunik katkestas pallimängimise vea vilistamisega (välja arvatud pall „sees“ või 
„väljas“), mis vaidlustati ning osutus valeks, tuleb pallimängimist kohtuniku vea tõttu korrata. 
Näiteks, kui 1. kohtunik vilistas „neli lööki“ või „kahekordse löögi“ pärast seda, kui pall löödi 
vastu võrgu ülemist osa ning põrkas sealt tagasi kokkupuutesse sama võistkonnaga, ning 
1. kohtunik ei märganud ühtegi sulustaja poolset puudet, kuid pärast vaidlustamist selgus, 
et selline sulustuspuude leidis siiski aset, peab 1. kohtunik laskma pallimängimist korrata. 
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6. Videokohtunik võib kuulda võtta videooperaatori soovitusi (eriti kui kasutusel on kotkasilma 
süsteem) olukorra hindamiseks sobivaima kaameravaate kohta, sest neil on 
vaidlustusprotsessis oluline roll ning nende eriteadmised aitavad vähendada kordusele 
kuluvat aega. Mitte mingil juhul ei langeta videokohtunik oma otsust oletuse, eelduse või 
aimduse põhjal. Ta teeb oma otsuse teatavaks alles siis, kui on olukorra enda jaoks 
visuaalselt täiesti selgeks teinud. Kahtlased olukorrad tõlgendatakse kohtuniku algse 
otsuse kasuks. 

7. Kehtiva vaidlustuskorra kohaselt võib mistahes mänguhetkel vaidlustada mistahes 
mängutegevuse lubatud vaidlustuste nimekirjast; videokohtunik annab operaatorile selged 
juhised, kuidas vajalik hetk leida. Kui läbivaatamise käigus avastatakse muu 
(vaidlustatavale eelnenud) viga, kuulutab videokohtunik selle varasema vea pallimängimise 
kulgu otsustavaks. 

8. Videokohtunik nõustab 1. kohtunikku vea iseloomu asjus. Kuid 1. kohtunik peab langetama 
lõpliku otsuse esitatud tõendusmaterjalide põhjal. 1. kohtunikul ei ole siiski soovitatav lükata 
ümber videokohtuniku hinnangut pallimisaegsete jalavigade või tagaliinimängija 
ründelöökide kohta. 

9. Kui viga sooritatakse selgelt pärast palli mängust välja minekut, kuid treener siiski 
vaidlustab selle, tuleb sellest teavitada mõlemat kohtunikku ning näidata vastavat kirja ka 
ekraanil. 

 

Reegel 25 – Kohtunik-sekretär___________________________________________________ 

1. Kohtunik-sekretäri töö on väga tähtis, eriti rahvusvahelistel kohtumistel, kus 
kohtunikebrigaadi ja võistkondade liikmed pärinevad erinevatest riikidest. Kõik 
rahvusvahelised kohtunikud ja piirikohtunikud peavad oskama täita võistlusprotokolli ning 
vajadusel olema suutelised tegema kohtunik-sekretäri tööd. 

2. Kohtunik-sekretär: 

2.1 Kui ei kasutata tahvleid, kontrollib pärast asetuskaartide saamist ja enne iga geimi 
algust, et asetuskaartidel olevad numbrid on kantud ka võistlusprotokolli võistkonna 
liikmete nimekirja (kui mitte, kannab sellest ette 2. kohtunikule). 

2.2 Teatab 2. kohtunikule kummagi võistkonna palutud teisest vaheajast ning 5. ja 6. 
vahetusest, kes omakorda teavitab 1. kohtunikku ning treenerit. See toimub ka siis, 
kui kasutusel on pingi- ja postitahvlid. 

2.3 Peab väga tähelepanelikult osalema vahetusprotsessis: 

2.3.1 Kui kohtunik-sekretär ei anna märku, et vahetus on reeglivastane, võib 
2. kohtunik näidata mängijate vahetuse kinnitamiseks „käed risti“ käesignaali, 
kuid ainult selleks, et vahetust kiirendada. 

2.3.2 Hetkel, kui 2. kohtunik asub pärast vahetuse lõppu oma kohale, peab kohtunik-
sekretär teraselt jälgima, kas pallima asuv mängija vastab kohavahetuskorrale. 
Kui mitte, peab ta olema valmis sumistit vajutades mängu katkestama 
viivitamatult pärast pallingulöögi sooritamist. 

2.3.3 Kohtunik-sekretär peab vaatama vahetusalas asuvat vahetusmängijat ning 
võrdlema tema numbrit võistlusprotokolli andmetega. Kui ta tuvastab, et 
vahetuspalve on reeglivastane, vajutab ta viivitamatult sumistit ja tõstab käe, 
liigutades seda edasi-tagasi, ning ütleb: „Vahetuspalve on reeglivastane.“ 
2. kohtunik liigub kohe kohtunik-sekretäri laua juurde ning kontrollib 
võistlusprotokolli andmete põhjal palve reeglivastasust. Kui see saab kinnitust, 
lükkab 2. kohtunik palve tagasi ning 1. kohtunik määrab võistkonnale 
viivituskaristuse. 

2.3.4 Kui võistkond palub korraga rohkem kui üht vahetust, toimub mängijate 
vahetamine järgemööda, et kohtunik-sekretär jõuaks iga vahetuse registreerida 
„ACCEPT“ nupule vajutamisega. 
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Kuid iga vahetuse puhul tuleb järgida sama protseduuri. 

2.3.5 Kui vahetuseks kasutatakse tahvleid koos muude tehnoloogiliste vahenditega, 
hoiab kohtunik-sekretär silma peal võistlusprotokolli arvutiekraanil, 
veendumaks, et protokolli kantavad andmed vastavad tegelikult külgjoonel 
toimuvale. Kui vahetusalasse sisenev mängija ei ole vastavuses tahvli kaudu 
saadetud numbriga, tuleb arvesse võtta tegelik mängija ning kohtunik-sekretär 
peab vahetuse käsitsi parandama ja aktsepteerima. Siinkohal julgustame 
kohtuniku ja kohtunik-sekretäri suulist suhtlust ning 2. kohtunik peaks tegevuse 
läbiviimiseks natuke rohkem aega jätma. Kuna vahetus võib kattuda libero 
asendusega, tuleb seda eriti hoolikalt jälgida. 

2.4 Registreerib karistused võistlusprotokollis ainult 2. kohtuniku korraldusel; kehtiva 
korra kohaselt esitatud protesti puhul ja 1. kohtuniku loal kirjutab või lubab võistkonna 
kaptenil kirjutada märkuse võistlusprotokolli. 

2.5 Kannab võistlusprotokolli märkuse, kui mängija saab vigastada ning eemaldatakse 
mängust tavalise või erakorralise vahetusega. Märkus peab sisaldama vigastatud 
mängija numbrit, geimi, mille jooksul vigastus aset leidis, ning vigasaamise hetkel 
kehtinud punktiseisu. 

 

Reegel 26 – kohtunik-sekretäri abi_______________________________________________ 

1. Kohtunik-sekretäri abi istub kohtunik-sekretäri lähedal. Kui kohtunik-sekretär muutub 
tegutsemisvõimetuks, asub abi tema ülesandeid täitma. 

2. Kohtunik-sekretäri abi kohustused on: 

2.1 Aidata kohtunik-sekretäri libero asenduste jälgimisel. 

2.2 Jälgida tehnilise vaheaja (kui on kasutusel) ajastust, anda sumistiga märku selle 
algusest, mõõta kestust ning anda sumistiga märku lõppemisest. 

2.3 Märkida punkte kohtunik-sekretäri laual oleval käsitablool. 

2.4 Kontrollida, kas tabloo näidud on õiged, ning vajadusel need parandada. 

2.5 Teavitada 2. kohtunikku vaheaegade ja tehniliste vaheaegade ajal libero asukohast 
käesignaaliga „sees“ või „väljas“, kuid ainult ühe käega kummagi võistkonna jaoks. 

2.6 Edastada tehnilisele delegaadile kohe pärast iga geimi lõppu kirjalikult andmed geimi 
kestuse, kohtumise algusaja ja lõpuaja kohta. 

2.7 Vajadusel abistada kohtunik-sekretäri sumisti vajutamisel vahetuspalve 
vastuvõtmiseks ja teadustamiseks. 

2.8 Jagada kohtunik-sekretärile suulist infot vahetuse ajal. 

 

Reegel 27 – piirikohtunikud_____________________________________________________ 

1. Piirikohtunike töö on väga tähtis, eriti kõrgetasemelistel rahvusvahelistel kohtumistel. 

2. FIVB, maailma ja ametlikel võistlustel peavad lipud olema punased või kollased. 

3. Piirikohtunikud: 

3.1 Peavad ilmuma alkoholiproovi konkreetse võistluse juhendis sätestatud ajal ja kohas, 
kandes vormiriietust. 

3.2 Peavad lisaks pall „sees“ või „väljas“ ning pallingujoone vigadele: 

3.2.1 Kui pall vastase väljakupoolele suundudes puudutab antenni, lendab sellest üle 
või sellest väljapoole, peab näoga palli liikumissuunas olev piirikohtunik 
signaliseerima viga. 

3.2.2 Signaliseerima vigu selgelt, tagamaks ilma igasuguste kahtlusteta, et 
1. kohtunik näeb seda. 
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3.3 Kui kasutusel on vaidlustussüsteemi kaamerad, mis jälgivad jooni, on piirikohtunikel 
KOHUSTUSLIK valida oma asukoht nii, et see ei varjaks kaamera vaadet, ehk umbes 
0,2-0,3 meetrit joonest eemal, et võimaldada parimat vaadet lähenevale pallile. 
Selliselt ei jää piirikohtunik kaamerale ette. (Märkus: kaamerate asukoht ei mõjuta 
kõiki piirikohtunike asukohti.) 

4. Pallimängimiste vahepeal peaks piirikohtunik lõõgastuma. 

5. Vaheaegade ja tehniliste vaheaegade ajal peaksid piirikohtunikud oma kohalt lahkuma ning 
viibima vastavates mänguala nurkades reklaamitahvlite taga. Kui see pole geimide vahel 
võimalik, peaksid nad seisma kahekaupa reklaamtahvlite vahel pinkidepoolsel väljakuküljel. 

 

Reegel 28 – ametlikud käesignaalid______________________________________________ 

1. Kohtunikud tohivad kasutada üksnes ametlikke käesignaale. Mistahes muude signaalide 
kasutamist tuleb vältida, neid võiks kasutada ainult siis, kui on vaja kindel olla, et võistkonna 
liikmed kohtunikust aru saavad. 

Järgnev annab täpsema ülevaate, milliseid signaalide järjestusi kohtumise ajal kasutada ja 
milliseid mitte. 

2. 1. kohtuniku otsus. 1. kohtunik annab vilega märku pallimängimise lõpust (või veast), 
osutab järgmisena pallivale võistkonnale, näitab vea iseloomu, seejärel (vajadusel) vea 
sooritanud mängijat. 2. kohtunik selles signaliseerimises ei osale, kuid kõnnib järgmisena 
vastuvõtva võistkonna poolele. Silmside 1. kohtunikuga on siiski vajalik. Pallimängimise ajal 
või järel on vajalik ka abi „puudete“ või „nelja löögi“ kohta. Seda saab teha enne 2. kohtuniku 
kohavahetust, nii et 1. kohtunikul on kõik andmed olemas. 

3. 2. kohtuniku otsus. 2. kohtuniku tegevuste järjekord: vilista, näita vea iseloomu, näita 
(vajadusel) vea sooritanud mängijat, tee paus, seejärel järgi 1. kohtuniku signaali 
järgmisena palliva võistkonna kohta. 

4. Vaheaja palumine. Seda teeb tavaliselt 2. kohtunik, kuid võib teha ka 1. kohtunik, kui 
2. kohtunik ei näe/kuule treeneri palvet. 1. kohtunik ei pea 2. kohtuniku signaali kordama. 

5. Pallimängimise kordamine / mõlemapoolne viga. Kuigi vilistada ja pallimängimise 
kordamise signaali näidata võivad mõlemad kohtunikud (nt pall veereb väljakule, mängija 
saab pallimängimise ajal vigastada jne), on tavaliselt 1. kohtuniku ülesanne näidata 
järgmisena pallivat võistkonda. 2. kohtunik ainult kordab 1. kohtuniku signaali järgmisena 
palliva võistkonna kohta, kui tema oli see, kes mängu vilega katkestas. 

6. Mõlemad kohtunikud katkestavad mängu vilega samal hetkel, kuid erinevate asjade 
pärast. Kumbki kohtunik näitab vea iseloomu, kuid kuna 1. kohtunik peab otsustama 
olukorra edasise käigu, näitab AINULT 1. KOHTUNIK mõlemapoolse vea signaali ning 
järgmisena pallivat võistkonda. 

7. Mängija pallib liiga vara (enne vilet). Pallimängimise kordamise ja järgmisena palliva 
võistkonna signaali näitamine on täielikult 1. kohtuniku ülesanne. 

8. Geimi lõpp. Seda näitab 1. kohtunik. Kui 1. kohtunik pole punktiseisu tähele pannud, võib 
2. kohtunik talle seda viisakalt sama signaaliga meelde tuletada, kuid geimi lõpu signaali 
näitamine jääb ainuisikuliselt 1. kohtuniku ülesandeks. 

9. Kui 2. kohtunik vea vilistab, peab ta hoolikalt jälgima, et ta asuks käesignaali näidates sellel 
poolel, kus viga aset leidis. 

10. Kohtunikud peavad vilistama kiirelt ning demonstreerima kindlust vigade näitamisel, 
arvestades järgnevat kaht punkti: 

10.1 Kohtunik ei näita viga publiku või mängijate õhutusel. 

10.2 Kui kohtunik taipab oma (või teiste kohtunikebrigaadi liikmete) viga, peaks ta selle 
parandama, tingimusel, et teeb seda viivitamatult. 

11. Kohtunikud ja piirikohtunikud peavad tähelepanu pöörama lipusignaali „väljas“ korrektsele 
kasutamisele: 
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11.1 Kõikide pallide puhul, mis maanduvad otse väljas pärast vastasvõistkonna rünnakut 
või sulustamist, näidatakse lipusignaali „pall väljas“. 

11.2 Kui ründelöögi saanud pall ületab võrgu ning puudutab põrandat väljaspool 
mänguväljakut, kuid sulustaja või muu vastuvõtva võistkonna mängija on seda 
puudutanud, näitavad kohtunikud ainult lipusignaali „pallipuude“. 

11.3 Kui pall läheb pärast võistkonna esimest, teist või kolmandat lööki välja sama 
võistkonna poolel (näiteks puudutab põrandat väljaspool mänguväljakut, objekti 
väljaspoolt väljakut, lage, mängus mitteosalevat isikut, reklaamtahvlit vm), näidatakse 
käesignaali „pallipuude“. 

11.4 Kui pall põrkab pärast ründelööki vastu võrgu ülemist osa ning maandub seejärel 
väljaspool väljakut ründaja poolel ilma vastasvõistkonna sulgu puudutamata, 
näidatakse käesignaali „väljas“, kuid kohe pärast seda tuleb näidata ründemängijat 
(et kõik saaksid aru, et sulustajad palli ei puudutanud). Kui sarnases olukorras pall 
siiski puudutab sulgu ning lendab seejärel ründaja poolel välja, näidatakse 
käesignaali „pall väljas“ ning 1. kohtunik osutab sulustaja(te)le. 

11.5 Kui ründelöögist tulnud pall läheb välja vastasvõistkonna küljel, sest see tabab vaba-
alas treenerit või muud mängus mitteosalevat isikut, näidatakse käe/lipusignaali 
„väljas“. 

12. Kui ründelöök sooritatakse libero poolt eesliinist sõrmedega ülaltsöödust tulnud pallile, 
näitab 1. kohtunik käesignaali nr 21 (ründelöögi viga) ning osutab liberole. 

13. Piirikohtunike lipusignaalid on väga tähtsad ka osalejate ja publiku seisukohalt. 1. kohtunik 
peab piirikohtunike lipusignaale kontrollima ning kui neid ei näidata korrektselt, neid 
parandama. 

Kõrgetasemelistel rahvusvahelistel kohtumistel, kus ründekiirus võib küündida 100-120 
kilomeetrini tunnis, on piirikohtunikel väga oluline keskenduda palli liikumisele, eriti 
ründepallide sulustamispuudetele enne väljaminekut. 

14. Olukorras, kus pall ei läbi pärast võistkonna kolmandat lööki võrgu vertikaaltasapinda: 

14.1 Kui palli viimasena puudutanud mängija puudutab seda uuesti, näidatakse 
käesignaali „kahekordne löök“. 

14.2 Kui palli puudutab teine mängija, näidatakse käesignaali „neli lööki“. 

 

MÄNGU KORRALDUS 

KOHTUNIKE TEGEVUSED KOHTUMISE EEL, AJAL JA JÄREL________________________ 

1. Enne kohtumist 

1.1 Ametiisikud peavad vormiriietuses kohal olema vähemalt 1 tund ja 15 minutit enne 
kohtumise plaanitud algusaega. 

1.2 1., 2., video-, varu- ja piirikohtunikud ning kohtunik-sekretär peavad läbima alkotesti 
(kui see korraldatakse), mille viib läbi korraldaja poolne meditsiinitöötaja. 

1.3 Kui 1. kohtunik pole õigeks ajaks kohale jõudnud, alustab 2. kohtunik kohtumise 
ettevalmistusi, paludes selleks eelnevalt luba kohtunike treenerilt ja/või tehniliselt 
delegaadilt. 

1.4 Kui 1. kohtunik ei ilmu kohale, ei läbi alkotesti või pole tervislikel põhjustel võimeline 
kohtumist läbi viima, asub 2. kohtunik täitma 1. kohtuniku ülesandeid ning 
varukohtunik asendab 2. kohtunikku. Kui varukohtunikku pole, otsustab korraldaja 
koos FIVB tehnilise delegaadiga, kes 2. kohtuniku tööd tegema hakkab. 

2. Kohtumise ajal 

2.1 Karistus tuleb määrata esimesena sooritatud vea eest. Kuna 1. ja 2. kohtunik 
vastutavad erinevate valdkondade eest, on väga oluline, et mõlemad vilistaksid vea 
tegemisel viivitamatult. Ükskõik kumma kohtuniku vile lõpetab pallimängimise. Pärast 
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1. kohtuniku vilet ei tohi 2. kohtunik enam oma vilet puhuda, sest pallimängimine 
lõpeb esimese vile peale. Kui kaks kohtunikku puhuvad oma vilesid üksteise järel 
erinevate vigade eest, tekitab see segadust nii mängijates kui pealtvaatajates. 

2.2 TELEKORDUS 

Maailma, FIVB ja ametlikel võistlustel võib kohtumise ametlik teleülekandja paluda 
korduspausi, kui selleks on olemas vajalikud seadmed ja kokkulepped 
korralduskomitee ja FIVB kontrollkomiteega. Vajalikuks seadmeks on 1. kohtuniku 
ette postile kinnitatud ja teleülekandja esindajaga ühendatud elektrilamp, mille 
viimane märguandeks sisse lülitab, kui vaja paluda lühikest viivitust äsjatoimunud 
mängutegevuse telekorduseks. Vahel tuleb ette eriti vaatemängulisi olukordi, mida 
teletegijad soovivad uuesti näidata mitugi korda, seepärast on soovitatav, et 
1. kohtunik ei kiirustaks sellistel puhkudel kohtumise jätkamisega. Kohtunikel on 
kohustus lubada spordiülekannetel ülistada võrkpalli võrratust. Vältimaks olukorda, 
kus pallingut lubav vile kõlab telekorduse ajal, on 1. kohtunikul soovitatav jälgida saali 
paigaldatud suurt ekraani (kui on). 

2.3 GEIMIDE VAHELISED INTERVALLID 

Tavalised (3-minutilised) intervallid geimide 1 kuni 4 vahel: 

VÕISTKONNAD: 1. kohtuniku korraldusel vahetavad võistkonnad väljakupooli ühtse 
tervikuna. Võrgupostidest möödudes suunduvad nad otse oma pingi juurde. 

KOHTUNIK-SEKRETÄR: Hetkel, kui kohtunik vilistab geimi viimase pallimängimise 
lõppenuks, paneb kohtunik-sekretär tööle taimeri intervalli kestuse arvestamiseks. 

2 min 30 sek möödudes 2. kohtunik puhub vilet või kohtunik-sekretär vajutab sumistit. 

VÕISTKONNAD: 2. kohtuniku korraldusel lähevad kuus algasetuses registreeritud 
mängijat otse mänguväljakule. 

KOHTUNIKUD: 2. kohtunik kontrollib mängijate asukohti, seejärel lubab tegeval 
liberol väljakule tulla. 

Pallipoiss annab palli pallijale. 

3 min möödudes annab 1. kohtunik loa geimi esimeseks pallinguks. 

Intervall enne otsustavat geimi: 

VÕISTKONNAD: Otsustavale geimile eelnenud geimi lõppedes lähevad võistkonnad 
1. kohtuniku korraldusel otse oma pingi juurde. 

KAPTENID: Suunduvad loosimiseks kohtunik-sekretäri laua juurde. 

KOHTUNIKUD: Suunduvad loosimise läbiviimiseks kohtunik-sekretäri laua juurde. 

2 min 30 sek möödudes 2. kohtunik puhub vilet või kohtunik-sekretär vajutab sumistit. 

VÕISTKONNAD: 2. kohtuniku korraldusel lähevad kuus algasetuses registreeritud 
mängijat otse väljakule. 

KOHTUNIKUD: 2. kohtunik kontrollib mängijate asukohti, seejärel lubab tegeval 
liberol väljakule tulla ning annab palli pallijale. 

3 min möödudes annab 1. kohtunik loa geimi esimeseks pallinguks. 

Kui eduseisus võistkond saab 8. punkti: 

VÕISTKONNAD: Pallimängimise lõppedes vahetavad mõlema võistkonna kuus 
mängijat 1. kohtuniku märguande peale ühtse tervikuna viivituseta väljakupooli, 
võrgupostidest möödudes suunduvad nad otse väljakule. 

KOHTUNIKUD: 2. kohtunik kontrollib, kas võistkonnad on oma õiges 
kohavahetusjärjekorras ja kas kohtunik-sekretär on valmis, ning annab 1. kohtunikule 
märku, et kõik on mängu jätkamiseks valmis. 

Vaheaegade, tehniliste vaheaegade ja intervallide ajal  
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2. kohtunik suunab mängijad pinkide lähedusse. 

Kui võistkonnad on valmis väljakule tulema enne vaheaja või tehnilise vaheaja lõppu, 
peab 2. kohtunik lubama neil oma kohtadele minna ning oodata seal, kuni 30 või 60 
sekundit täis tiksub. Siis annab 1. kohtunik vilet pallingu alguseks. 

Teise ja kolmanda geimi vahelise pikendatud intervalli ajaks peavad võistkonnad ja 
kohtunikud kontrollalalt lahkuma ning minema riietusruumidesse. Mängualale peavad 
nad naasma 3 minutit enne kolmanda geimi algust. 

3. Pärast kohtumist 

Vastavalt käsiraamatus avaldatud FIVB protokollile seisavad kaks kohtunikku 
kohtunikupuki ees. 1. kohtunik vilistab, mõlemad võistkonnad liiguvad mööda küljejoont 
kohtunikeni, kätlevad nendega, siis kõnnivad piki võrku ja kätlevad vastasvõistkonnaga ning 
naasevad oma pinkide juurde. 1. ja 2. kohtunik lähevad piki võrku kohtunik-sekretäri lauani, 
kontrollivad ja allkirjastavad võistlusprotokolli ning tänavad kohtunik-sekretäri ja 
piirikohtunikke. 

Kuid sellega pole kohtunike töö sugugi lõppenud! Nad peavad jälgima võistkondade 
sportlikku käitumist isegi pärast kohtumise lõpuvilet! Seni kui võistkonnad viibivad 
kontrollalal, tuleb mistahes mängujärgsest ebasportlikust käitumisest ette kanda tehnilisele 
delegaadile ning registreerida see võistlusprotokolli märkuste lahtris või eraldi ettekandena. 

 

Rahvusvaheline mänguprotokoll 

FIVB rahvaste liiga ja teiste tipptasemel võistluste mänguprotokolli korraldab spetsiaalne 
spordiesitlusmeeskond. 

Protokoll on võistluseti erinev, seega on kohtunikel tungivalt soovitatav sellega enne vastavat 
võistlust põhjalikult tutvuda ning kohtumistel järgida. 

 

KAVA 

Saabumine enne turniiri 

Kohtunikud peavad võistluslinna jõudma vastavalt oma määrangus sätestatule. Vormiriietus peab 
kaasas olema. 

Töötoad 

Enne võistluse algust toimuvad teoreetilised ja praktilised töötoad kohtunikele, kohtunik-
sekretäridele, piirikohtunikele, põrandakuivatajatele, pallipoistele ja teadustajatele. 

Kommentaarid kohtunikutööle 

Pärast kohtumist peetakse kohtunike ruumis lühike koosolek, kus kohtunike treener annab 
tagasisidet kohtunike sooritusele ning kohtunikud teevad enesehinnangu, mis neil läks hästi ja 
mida annaks parandada. Kui tõstatatakse oluline teema, võib järgmisel päeva hommikul toimuda 
koosolek kohtunike alakomitee liikmete ja kõigi selle võistluse kohtunike osalusel. Selle koosoleku 
ajal peaks vajadusel või võimalusel kasutama mängude ajal tehtud videoid nii vigade kui 
õnnestunud soorituste lahtiseletamiseks, eesmärgiga ühtlustada tipptasemel kohtunikutöö 
tehnilist kvaliteeti. 

Teave kohtumisele määramise kohta 

Kohtumisele määramine tehakse 1., 2., video- ja varukohtunikele tavaliselt teatavaks: 

1) 12 tundi enne või 
2) kohtumiseelsel õhtul 
3) info saadetakse R3 koopiana WhatsApp grupi kaudu. 

Käitumine 

FIVB usaldab igat kohtunikku, kes erinevatele võistlustele ametisse määratakse. 
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Võistluse käigus toimuvate kohtumiste läbiviimise eest vastutavad kohtunikud peavad käituma 
eeskujulikult kogu võistluse vältel, alates võõrustavasse linna saabumisest kuni sealt 
lahkumiseni. 

Nad peavad rangelt kinni pidama kõikide ürituste ajakavadest, mille on paika pannud kohtunike 
alakomitee, ning hoidma kõrgel kohtunike mainet nii sees- kui väljaspool spordihalli. 

Kohtunike alakomitee on volitatud ajutiselt kõrvaldama ja, sõltuvalt tehtud veast, isegi 
diskvalifitseerima iga kohtunikebrigaadi liikme, kelle käitumine ei vasta temalt oodatud tasemele. 


