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 کمیته مدارس هاکی 



2هاکی   

 شرایط سىی

  سالِ ّا طشاحی شذُ است.  9هخصَص سٌیي  3باصی ّاکی 

 تیم َا

  .دس صهیي  شذ. حذاکثش تؼذاد باصیکٌاى ّش تینداشتِ با حعَس باصیکي 3 حذاکثش ّش تین بایذدس یک هسابقِ بیي دٍ تین اًجام هی شَد

 باصیکي بیشتش باشذ. 2باصی دس ّش لحظِ ًبایذ اص 

 .ّش تین یک باصیک رخیشُ داسد 

  دسٍاصُ باى یا باصیکٌی با اهتیاصات دسٍاصُ باًی ٍجَد ًذاسد. 2دس ّاکی 

 تعًیض

 .تؼَیط دس ّش لحظِ اص صهاى باصی هجاص است 

 ٍ پشت دسٍاصُ خَدی صَست هی گیشد.  یا تؼَیط باصیکي اص طَل صهیي 

 مذت زمان بازی

  ِدقیقِ هی باشذ 3هذت استشاحت بیي دٍ ًیوِ  –دقیقِ ای  8دٍ ًیو 

 .دس پایاى ًیوِ اٍل، تین ّا ًیوکت ّا سا ػَض هی کٌٌذ ٍ دس ًیوِ دٍم جْت باصی تغییش هی کٌذ 

  دقیقِ اػوال هی گشدد. 1بِ هذت  دس ّش ًیوِ 4بؼذ اص پایاى دقیقِ تاین اٍت فٌی ٍجَد داسد کِ دس اٍلیي ٍقفِ , 2دس ّاکی 

 زمیه بازی

 ابعاد )متر( کد ابعاد )متر( کد

A 21 )تختٍ کىاری(: زمیه طًل D  ٍ6 -ویم 

B 6 :زمیه عرض E  9 -وقطٍ پىالتی 

C  ٍ3 -محًط F  ٌ77/7ي عرض  5/2 –طًل درياز 

 کرور: خط مرکسی محل *  

 

 

 

 

 

 



 

 خطاَا

  دقیقِ حق ٍسٍد بِ  2باصیکي دسیافت کٌٌذُ کاست صسد اص باصی اخشاج ٍ باصیکي رخیشُ جایگضیي ٍی هی شَد. باصیکي اخشاجی بِ هذت

 اًجام خَاّذ شذ.  1بِ  2دقیقِ دس حالت  2صهیي باصی سا ًخَاّذ داشت. دس صَست ًذاشتي یا هصذٍهیت باصیکي رخیشُ, باصی بِ هذت 

  دقیقِ حق تؼَیط ًخَاّذ داشت. 2سبض تَسط باصیکي یک تین, آى تین بِ هذت دس صَست دسیافت کاست 

 .بشای ایي ًَع اص ّاکی, کاست قشهض ٍجَد ًذاسد 

  ِباصیکي خاطی ٌّگام  بِ هَاصات هحل خطا دس هشکض صهیي اًجام هی شَد. کشًش شذُ ٍ اػالمخطای غیش ػوذ داخل هحَطِ هٌجش ب

 ی گیشد.کشًش دس پشت خط هشکضی صهیي قشاس ه

  بیشٍى سفتي غیش ػوذ تَپ تَسط هذافغ, هٌجش بِ کشًش هی شَد ٍ بِ هَاصات هحل بیشٍى سفتي تَپ اص خط ػشظی دس هشکض صهیي

 اًجام هی گیشد.

 ( خطا هحسَب هی شَد.دس دسٍاصُ خالی صهاى بِ ثوش سسیذى گل بِ جضبلٌذ شذى تَپ دس ّش ششایطی ) 

  اػالم هی گشددپٌالتی استشٍک ٍ یا بیشٍى صدى ػوذی تَپ اص خط ػشظی,  دسٍى هحَطِ خطای ػوذ داخلاًجام. 

 

 

 

 

 

 

 



3هاکی   

 شرایط سىی

  سالِ ّا طشاحی شذُ است.  11هخصَص سٌیي  3باصی ّاکی 

 تیم َا

 صهیي باصیکي حعَس داشتِ باشذ. حذاکثش تؼذاد باصیکٌاى ّش تین دس  4 یک هسابقِ بیي دٍ تین اًجام هی شَد. دس ّش تین بایذ حذاکثش

 باصیکي بیشتش باشذ. 3باصی دس ّش لحظِ ًبایذ اص 

 .ّش تین یک باصیک رخیشُ داسد 

  دسٍاصُ باى یا باصیکٌی با اهتیاصات دسٍاصُ باًی ٍجَد ًذاسد., 2دس ّاکی 

 تعًیض

 .تؼَیط دس ّش لحظِ اص صهاى باصی هجاص است 

  باصیکي اص طَل صهیي ٍ یا پشت دسٍاصُ خَدی صَست هی گیشد. تؼَیط 

 مذت زمان بازی

  ِدقیقِ هی باشذ 5هذت استشاحت بیي دٍ ًیوِ  –دقیقِ ای  11دٍ ًیو. 

 .دس پایاى ًیوِ اٍل، تین ّا ًیوکت ّا سا ػَض هی کٌٌذ ٍ دس ًیوِ دٍم جْت باصی تغییش هی کٌذ 

  دقیقِ اػوال هی گشدد. 1بِ هذت  دس ّش ًیوِ 5دس اٍلیي ٍقفِ بؼذ اص پایاى دقیقِ تاین اٍت فٌی ٍجَد داسد کِ , 3دس ّاکی 

 

 زمین بازی با چهار دروازه

 ابعاد )متر( کد ابعاد )متر( کد

A 17 زمیه )تختٍ کىاری(: طًل D ٍ2125 :ویم 

B 17 زمیه: عرض E ٍ25پىالتی:  وقط 

C  :ٍ5محًط F :ٌ77/7ي عرض  225 طًل درياز 

 کرور: خط مرکسی محل *  

 

 



 

 خطاَا

 دقیقِ اص باصی اخشاج هی شَد.  1کٌٌذُ کاست صسد بوذت  باصیکي دسیافت 

 .کاست سبض فقط یک تزکش است 

 .بشای ایي ًَع اص ّاکی, کاست قشهض ٍجَد ًذاسد 

  ِباصیکي خاطی ٌّگام  شَد.اػالم کشًش شذُ ٍ بِ هَاصات هحل خطا دس هشکض صهیي اًجام هی خطای غیش ػوذ داخل هحَطِ هٌجش ب

 کشًش دس پشت خط هشکضی صهیي قشاس هی گیشد.

  بیشٍى سفتي غیش ػوذ تَپ تَسط هذافغ, هٌجش بِ کشًش هی شَد ٍ بِ هَاصات هحل بیشٍى سفتي تَپ اص خط ػشظی دس هشکض صهیي

 اًجام هی گیشد.

 ( خطا هحسَب هی شَد.دس دسٍاصُ خالی صهاى بِ ثوش سسیذى گل بِ جضبلٌذ شذى تَپ دس ّش ششایطی ) 

  اػالم هی گشددپٌالتی استشٍک , اص خط ػشظی ٍ یا بیشٍى صدى ػوذی تَپ دسٍى هحَطِ خطای ػوذ داخلاًجام. 

 


