4. Võistkonnad

Jalgpallireeglid
Maailma kõige populaarsemal mängul on vaid 17 reeglit ja
see on tegelikult väga vahva. Esimest korda pandi need
reeglid paika 1863. aastal Inglismaal.

Väljakul ei või koos väravavahiga olla üle 11 mängĳa. Sõltuvalt
võistluste liigist võib mängu jooksul kasutada kolme kuni seitset
varumängĳat. Samas on igal mängĳal õigus vahetada välja väravavaht, kui sellest on teatatud kohtunikule ja vahetus toimub
siis, kui mäng on peatatud, aga seda vaid juhul, kui eelnevalt
pole ära kasutatud maksimaalset vahetuste arvu. Väravavaht on
ainuke mängĳa, kellel on lubatud palli käega puudutada. Teistel mängĳatel on lubatud kasutada kõiki kehaosi peale labakäe,
küünar- ja õlavarre.
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Kohtuniku ülesanne on jälgida mängĳate tegevust ja tagada reeglitekohane mäng. Kohtunik annab
mängu algus- ja lõpuvile. Kõik kohtuniku otsused on lõplikud. Ta võib vastavalt rikkumise tõsidusele
teha mängĳale suulise hoiatuse, määrata kollase või punase kaardi. Punase kaardi saanud mängĳa eemaldatakse mängust.
Kaks kollast kaarti võrdub punase kaardiga ning kaks kollast kaarti saanud mängĳa eemaldatakse
samuti mängust. Rohelise kaardiga saab kohtunik kutsuda väljakule abipersonali, aga enamasti kasutatakse selleks vastavat käežesti. Mängĳatest eristumiseks oli vanasti kohtunik tavaliselt tumedas vormis,
kuid tänapäeval kannavad nad ka kollast, punast, rohelist või mõnda muud värvi vormi.
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Abikohtunikke on kaks ja nende ülesanne on jälgida, kas on tekkinud suluseis, veenduda, et pall pole
väljaku piirest välja läinud, ning anda kohtunikule lipuga märku reeglite rikkumisest. Abikohtunikud
näitavad samuti, milline meeskond palli mängu paneb ning kas mäng jätkub nurgalöögi või väravaesise
lahtilöögiga.

7. Mängu kestus
Mäng koosneb kahest 45-minutilisest poolajast. Kahe poolaja vahel on umbes 15-minutiline vaheaeg.
Kui mäng peab lõppema ühe võistkonna võiduga (st kui viik ei ole lubatud), nagu näiteks maailmameistrivõistluste finaalmängude puhul, määratakse lisaaeg (2 x 15 min). Kui ka pärast lisaaega on seis
viigis, siis lüüakse võitja selgitamiseks 11-meetri karistuslööke e penalteid.

8. Mängu alustamine
Et selgitada välja võistkond, kes alustab mängu,
st paneb esimesena palli mängu, visatakse kulli ja
kirja. Pärast iga löödud väravat alustatakse mängu uuesti keskringist. Keskringist algab mäng ka
teise poolaja alguses. Palli mängupanemise hetkel
peavad mõlema võistkonna mängĳad olema oma
väljakupoolel ja asuma pallist vähemalt 9,15 meetri kaugusel (väljaspool keskringi).

9. Pall mängus ja mängust väljas
Pall on mängust väljas, kui see on täielikult ületanud külje- või otsajoone või kui kohtunik on
peatanud mängu. Ülejäänud ajal on pall mängus.
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