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Aloitusmuodostelma (4 backs)

• Muutetaan säännöt 1-1-1-b-2 ja 7-1-3-b-1

siten, että väärässä aloitusmuodostelmassa 

määräävä tekijä on takakentällä olevien 

pelaajien lukumäärä.

• Perustelu: Vanhalla säännöllä joukkue A 

syyllistyi virheeseen, mikäli sillä oli 10 pelaajaa 

kentällä ja näistä vain kuusi aloituslinjassa. 

Joukkue A ei kuitenkaan hyödy tästä. Uudella 

säännöllä joukkueella A saa olla enintään neljä

pelaajaa takakentällä.



Estämisalue

• Otetaan käyttöön uusi sääntö 2-3-6 
Estämisalue (Blocking zone). 

• a. Estämisalue on suorakaiteen muotoinen alue, 
jonka keskipiste on keskimmäinen sisälinjamies 
(muutos säännössä 9-1-2-e-1 ja 2). Alue 
ulottuu sivusuunnassa 5 jaardia molempiin 
suuntiin ja on 3 jaardia syvä molempiin suuntiin.

• b. Estämisalue lakkaa olemasta, kun pallo 
poistuu sieltä.

• Perustelu: Täsmentää sääntöjä, ei suoraa 
vaikutusta pelaamiseen.



Estämisalue



Fair Catch – vapaa kiinniotto

• Muutetaan sääntö 2-7-3 koskemaan 
kaikkea heiluttavaa liikettä käsillä.

• Perustelu: Helpottaa tulkintatilanteita.



Dead Ball -paitsio

• Lisätään sääntö 2-18-2-e joukkueen B 
pelaajan ryntäämiseen kohti A:n 
takakentän pelaajaa.

• Perustelu: Asettaa A:n takakentän 
pelaajat samanarvoisiksi pelinrakentajan 
kanssa. Turvallisuustekijä, peli voidaan 
viheltää poikki ennen kontaktia.



Keihästäminen (päällekkäisyys)

• Poistetaan sääntö 2-24-1 
Keihästäminen.

• Perustelu: Sääntö 9-1-3 kattaa myös 
entisen keihästämisen.



3 ja 1 -periaate

• Otetaan käyttöön uusi sääntö 2-33 3-1 
periaate (3-and-1 principle). 3 ja 1 
periaatetta käytetään aina, kun sääntö ei 
määrittele rangaistuksen 
toimeenpanopistettä. Periaatteen 
soveltaminen on kuvattu sääntökohdassa 
10-2-2-c.

• Perustelu: Täsmentää sääntöjä, ei suoraa 
vaikutusta pelaamiseen.



Tackle box / Suoja-alue

• Otetaan käyttöön uusi sääntö 2-34 
Tackle box/suoja-alue on suorakaiteen 
muotoinen alue, joka ulottuu aloituslinjaa 
myöten sivusuunnassa aloitussyöttäjästä 5 
jaardia molempiin suuntiin ja siitä
taaksepäin sivurajojen suuntaisesti A:n 
takarajaan asti.

• Perustelu: Täsmentää sääntöjä, ei suoraa 
vaikutusta pelaamiseen.



Suoja-alue



LOD ja neljänneksen jatko

• Lisätään sääntöön 3-2-3-a-1 lause, että
neljännestä ei jatketa, mikäli hyväksytään 
rangaistus, jonka tekstissä on maininta 
yrityksen menetyksestä.

• Perustelu: Poistaa tilanteita, joissa palloa 
hallussaan pitävä joukkue voi saavuttaa 
hyötyä (uuden yrityksen) rikkomalla.



Sisälinjamies alakentällä

• Muutetaan sääntö 7-3-10 siten, että
joukkueen A syötön vastaanottoon 
oikeuttamaton pelaaja voi olla enintään 
kolme jaardia aloituslinjasta ilman, että
kyseessä on virhe.

• Perustelu: Helpottaa aputuomarin 
työskentelyä ja poistaa tulkintatilanteita. 
Muutos ei vaikuta kontaktin ottoa koskeviin 
sääntöihin.



TD heittopelin tuloksena

• Muutetaan sääntö 8-2-1-b sellaiseksi, että

maaliin vaaditaan vain eteenpäinsyötön 

kiinnisaaminen vastustajan maalialueella.

• Perustelu: Poistaa epäselvyyden 

hypoteettisessa tilanteessa, jossa joukkue B 

hylkäisi rangaistuksen laittomasta 

eteenpäinsyötöstä tai syötön vastaanottoon 

oikeuttamattoman pelaajan kiinniotosta.



Facemask -tarkennus

• Lisätään sääntöön 9-1-2-q leukahihna
sellaiseksi kypärän osaksi, mistä
tarttuminen on kielletty.

• Perustelu: Lisää pelaajien turvallisuutta.



Potkaisijan suojelu

• Lisätään sääntö 9-1-4-a-5-b, joka poistaa 
lentopotkun suorittajan ylimääräisen 
suojelun, jos pallo on kannettu pois suoja-
alueelta (vaikka potku lopulta 
suoritettaisiin suoja-alueella).

• Perustelu: Vähentää tulkintatilanteita 
potkaisijan liikkuessa sivusuunnassa 
ennen potkua.


