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ن عالمت برخورد کردید، اطالعات هر جا با ای
 مفیدی را خواهید دید.
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 "سوگند نامه"
 پروردگارا:

همچنانکه تو را به بزرگی و 

وحدانیت در عالم می پرستم و به 

قدرت و عظمت الیزالت در عالم 

بی کرانت ایمان دارم، به نام 

مقدس تو سوگند یاد می کنم که 

در صحنه مسابقه با وجدانی بیدار، 

و شرافتمندی عمل  به درستی

 نمایم.
 

 آمین یا رب العالمین
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 مقدمه

است که در زمین  از هر تیم(بازیکن  5) نفره 10مینی هاکی یک بازی 
انجام می شود. زمین کوچک سبب می شود که  داخل سالن هاکیتاندارد اس

بازیکنان بیشتر در بازی درگیر شوند که در نتیجه حس لذت و موفقیت را برای 
 بچه ها به همراه خواهد داشت.

 

ادگی قبل درک و اجرا هستند. این قوانین به شکل  سقوانین مینی هاکی به 
چه درک بهتری از بازی ان با مطالعة این کتابساده ای درآمده تا بازیکنان جو

سالگی  12بدست آورند چون بعضی از بازیکنان جوان قبل از اینکه به سن 
 برسند آمادگی این را دارند که در هاکی استاندارد بازی کنند.

 

مهمترین تغییری که در این سری از قوانین مینی هاکی صورت گرفت حذف 
انی بود. این حذف با توجه به فیدبک دریافتی از بازیکنی با امتیازات دروازه 

البته جهت سهل در درک بهتر  صورت گرفت. 1394مسابقات مدارس هاکی 
این سری از قوانین, هر تغییری که در این کتاب آمده با یک خط در حاشیه 

 متن آن مشخص گردیده است.
 

استاندارد قوانین همان ابچه آمده سایر قوانین نای قوانینی که در این کتاستثبه 
البته ویرایش فعلی کامالً با هاکی استاندارد  می باشند. داخل سالن هاکی

     5هماهنگ شده است و ترکیبی از هاکی روی چمن, داخل سالن و هاکی 
 می باشد.

 

، فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران امیدوار است که با توزیع این در پایان
یک وحدت رویه و یکپارچگی در بتواند کشور  کتابچه در میان جامعه هاکی

در  ورزشاین برگزاری مسابقات مینی هاکی که یکی از ارکان توسعه و اشاعة 
که مینی هاکی  داشتیاد  همچنین باید به ایجاد نماید.است  بعد استانی و ملی

 .ایفا می کندپشتوانه سازی تیم های ملی  در نقس بسزایی
 

منابع اصلی اصالح و بهتر سازی قوانین, فیدبک ضمناً, با توجه به اینکه 
دریافتی از تیم ها و هیئت های استانی می باشد, خواهشمند است پیشنهادات و 
 نظرات خود را در خصوص قوانین به فدراسیون هاکی ارسال دارید. متشکریم ...
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قوانین مینی هاکی 

 داخل سالن
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 تیم ها – 1قانون 

داشته بازیکن  10 بایدبقه بین دو تیم انجام می شود. هر تیم الف.   یک مسا
 نباید از لحظه تیم در زمین بازی در هر هرباشد. حداکثر تعداد بازیکنان 

 .بیشتر باشدبازیکن  5
 

 یا بازیکنی با امتیازات دروازه بانیدر مینی هاکی داخل سالن دروازه بان ب.   
  .وجود ندارد

 
 بازیکن باقیمانده ذخیره هستند. پنج پ.   

 

 تعویض - 2قانون 

جز زمان شروع تا پایان پنالتی کرنر مجاز است. در این  تعویض در هر لحظه
 مجاز است.یا اخراج ض فقط بعلت مصدومیت یحالت تعو

 

 مدت زمان بازی – 3قانون 

 می باشد. دقیقه 5ه بین دو نیم حتمدت استرا  -دقیقه ای  12الف.   دو نیمة 
 
نیمکت ها را عوض می کنند و در نیمه دوم تیم ها  ,در پایان نیمة اولب.    

 جهت بازی تغییر می کند. 
 

زمان ها و وقت های استراحت با توجه به مقررات مسابقات ممکن است پ.   
 دیگری هم در نظر گرفته شود.

 
 6دارد. بعد از پایان دقیقه فنی وجود ت.   در مینی هاکی داخل سالن تایم اوت 

 دقیقه اعمال می گردد. 1هر نیمه یک تایم اوت به مدت 
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 کاپیتان ها – 4قانون 

    وپ پرتاب ه ای جهت انتخاب نیمه یا مالکیت تالف.   بین کاپیتان ها سک
 می شود.

 
بپوشد و مسئول رفتار بازیکنان درون یا پابند ب.   هر کاپیتان باید یک بازوبند  

 تیم خود می باشد. زمین بیرون و

 

 زمین بازی - 5قانون 

 
 ابعاد )متر( کد ابعاد )متر( کد
A  36 -طول E  18 -نیمه 

B  18 -عرض F  5 -پنالتی کرنر 

C  7 -نقطه پنالتی G  1 -اوت کناری محوطه 

D  9 -محوطه   
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 دروازه - 6قانون 

 سانتی متر 70عمق:  – متر انتیس 70: ارتفاع -متر  سانتی 150طول: الف.  
 

در جایی که دروازه با ابعاد جدید مقدور نمی باشد می توان از دروازه با 
سانتی متر در عرض استفاده کرد.  70سانتی متر در طول و  100ابعاد 

هر چند در مسابقات رسمی از دروازه هایی با ابعاد جدید استفاده خواهد 
د گل و در نتیجه ارتقاء سطح هیجان شد. هدف از این کار افزایش تعدا

 در بازی است.
 

 سانتی متر است. 8.   پهنا و عمق دیرک ها ب
 

ین در یک بصورتیکه با مرکز زمدروازه باید روی لبة بیرونی خط عرضی پ. 
 برای مینی هاکی طراحی شده است.دروازه خط باشد قرار می گیرید. این 

 

 توپ - 7قانون 

بازیکنان  در مسابقاتی کهالف.   
جوان و کم تجربه حضور 
دارند می توان از یک توپ 
سبکتر استفاده کرد. پیشنهاد 

گرمی  113می شود از توپ 
استفاده شود. در غیر 
اینصورت اندازة توپ دقیقاً 
برابر با اندازة توپ هاکی 

 163تا  156استاندارد است )
 گرم(.
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 چوب - 8قانون 

 یکطرف صاف و طرف دیگر مدور -باشد باید استاندارد هاکی الف.   چوب 
 
 ا توپ بازی کرد.بباید با طرف صاف چوب    ب.  

 
 همچنین .می باشدهیت در هاکی داخل سالن ممنوع که باید یادآور شد 

از مربیان و آموزش دهندگان خواسته می شود که بازیکنان جوان را 
 . تشویق کنند تا از چوب با اندازه و وزن مناسب استفاده کنند

 
استفاده از چوبی که با قوانین هاکی مطابقت ندارد  باید: داوران 1نکته

 را منع کنند.
 

 لباس و تجهیزات بازیکنان – 9قانون 

       متحد الشکل استفاده کنند و شدیداً توصیه بازیکنان باید از لباسالف.   
 همیشه از لثه بند استفاده کنند. می شود که

 
ناک است راز تجهیزاتی که برای خودشان و سایرین خطب.   بازیکنان نباید  

 یا شی تیزهرات برجسته، کاله لبه دار استفاده کنند. شامل: جوا
 
پ.   استفاده از کفش ورزشی مناسب که با سطح زمین بازی همخوانی داشته  

 باشد توصیه می گردد.
 

 
 
 
 
 
 
  

: داوران باید استفاده از 2نکته
تجهیزاتی که با قانون 

 مطابقت ندارد را منع کنند.
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 دروازه بان – 10قانون 

هم دارای بازیکنی و هیچ  وجود نداردازه بان ن از درودر مینی هاکی داخل سال
 امتیازات دروازه بانی نمی باشد.

 
, قانون بازیکنی با امتیازات 1394فیدبک دریافتی مسابقات  به : با توجه3نکته

 دروازه بانی در این سری از قوانین حذف گردیده است.
 

 شروع و شروع مجدد بازی – 11قانون 

)بعد از به  پوش آغاز می شودسوت داور و بوسیلة  مین باالف.   بازی از مرکز ز
 .روع می شود(با این حالت ش مجدداً ر رسیدن گل بازی همثم

 
در نیمة خود مستقر  بایدبجز زننده قبل از انجام پاس مرکزی هر تیم   ب.  

 متر از توپ فاصله داشته باشند. 3حداقل  بایدشود و بازیکنان حریف هم 
 
 .شود به جلو، عقب یا کناره ها بازیپ.   توپ می تواند  

 
  زیکن زننده می تواند از پاس به خود استفاده کند. این پاس به خود بات.    

دیگر نیاز نیست شامل دو حرکت جداگانه باشد و می تواند بصورت حمل 
 توپ انجام شود.

 
: این قانون دقیقاً همان قانونی است که در هاکی استاندارد 4نکته

شود و مانند هاکی داخل سالن هم تفسیر        استفاده می
 می شود. 

 
توپ نباید تا زمانیکه به سود مهاجم پشت محوطه  در شروع مجدد  ث.  

متر حرکت می کند یا توسط بازیکنی از هر دو تیم به جز  3حداقل 
 زننده لمس می شود به سمت دروازه شلیک یا ارسال گردد.
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 روش گل زدن – 12قانون 

زمانی محسوب می شود که توپ توسط بازیکن مهاجم درون محوطة یک گل 
کامالً از روی خط دروازه بین  بایدبه سمت دروازه زده یا منحرف شود. توپ 

 .دیرک های عمودی و از زیر دیرک افقی عبور کند

 

 
 

 توپ خارج از زمین بازی – 13قانون 

 :روی تخته کناریاز 

 عبور می کند بازیخط طولی  تخته کناریوی الف.   هنگامیکه توپ کامالً از ر
پوش یا پاس به خود و در هر جهتی بوسیلة  یک متری محل عبوردر 

 توسط تیمی که آخرین بار توپ را لمس نکرده مجدداً آغاز می شود.
 
متری  3، هیچ بازیکن حریفی نباید در با توپ بازی نشده استتا زمانیکه ب.    

 بازی با توپ قرار بگیرد.
 

اگر توپ آخرین بار توسط بازیکن مدافع از خط طولی درون  :5 نکته 
توسط بازیکن تیم محوطه بیرون رفته باشد, بازی مجدداً 

   بیرون محوطه و در یک متری خط طولی آغاز مهاجم در 
 می گردد.
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 از روی خط عرضی توسط مهاجم:

الف.   هنگامیکه توپ توسط بازیکن مهاجم از روی خط عرضی بیرون می رود 
 مدافعآزاد به سود  پوشبا یک  بایدو گلی هم به ثمر نمی رسد، بازی 

در هر جای مجدداً آغاز شود. توپ باید با استفاده از پوش یا پاس به خود 
ط سانتی متر امتدداد محل عبور توپ از خ 9,10محوطه یا تا فاصله 

 .عرضی مجدداً آغاز گردد
 

 از روی خط عرضی توسط مدافع:

رون یب از خط عرضی محوطه در خارج اززیکن مدافعی توسط بااگر توپ الف.   
 می شود.ک کرنر به سود مهاجم مجدداً آغاز ، بازی با یزده شود

 
بیرون محوطه و به موازات محل عبور توپ از  در یک متری ب.   یک کرنر 

 سط بازیکن مهاجم مجدداً آغاز می گردد.خط عرضی تو
 
توپ نباید تا زمانیکه بازی به جریان می افتد پ.   هیچ بازیکنی به جز زننده  

 متری توپ قرار گیرد. 3در 
 
خط عرضی بیرون از عمداً درون محوطه ت.   اگر توپ توسط بازیکن مدافع از  

       آغاز هاجمزده شود بازی مجدداً با یک پنالتی کرنر به سود تیم م
 گردد. می 

 

 خطا ها – 14قانون 

      هر رفتاری که از نظر داور خشن و خطرناک محسوب شود جریمهالف.  
 می گردد.

 
تذکر  داردهر بازیکنی که اصرار به نقض قانون به  باید: داوران 6نکته

 کنند. دهند / اخراج
 
 .جات دروازه استفاده کندبرای نقسمتی از بدنشان  بازیکنان نباید از هیچب.    
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 از پشت چوب استفاده کنند.  بزنند یابازیکنان نباید به توپ ضربه .   پ  
 
 .یا بازی را بسمت خطر هدایت کنند .   بازیکنان نباید خطرناک بازی کنندت  
 
 بزنند.بازیکنان نباید توپ را با پا .   ث  

 
    رنر جریمه با یک پنالتی ک: خطای غیر عمد درون محوطه 7نکته

 می شود.
 

اگر توپ به پای بازیکنان برخورد کند خطا نیست و زمانی   :8نکته
 خللینواخته شود که عمل پیش آمده در بازی  دیسوت با

ایجاد کرده یا تیمی از بازی با توپ محروم شود. داوران 
البته شرایط این نوع از هاکی  قاضیان مطلق بازی هستند.

 را نیز خواستار است.انعطاف پذیری داوران 
 

.   بازیکنان نباید با دویدن بین حریف و توپ ایجاد سد کنند که بدینوسیله ج  
هر  نباید بابصورت ناجوانمردانه از بازی حریف جلوگیری کنند. آنها 

 سد یک بازیکن استفاده کنند. برایز بدن یا چوب خود قسمتی ا
 
تکل کنند یا بد یرند، با پا یا تنه بزنند، .   بازیکنان نباید سایر بازیکنان را بگچ  

 با چوب خود به دیگران ضربه بزنند.
 

 پوش آزاد – 15قانون 

اما نباید درون محوطه  نزدیک به محل خطا انجام شود بایدآزاد  پوشالف.   
 .اجرا گردد

 
 اعمال است.قابل  آزادی پوشقانون پاس به خود در هر   ب.   

 
 شد.ساکن با بایدتوپ پ.    
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بازیکنان حریف باید  فقطت.    زمانیکه پوش آزاد در نیمه خود انجام می شود  
د نهم تیمی می توان انمتر از توپ فاصله داشته باشند. بازیکن 3حداقل 

 د.ندر فاصله نزدیک قرار گیر
 
ج.    زمانیکه پوش آزاد در نیمه حریف انجام می شود همة بازیکنان بجز زننده  

 متر از توپ فاصله داشته باشند. 3باید حداقل 
 
آزاد و  پوشآزاد بعنوان یک پاس به خود انجام می شود، عمل  پوش.   اگر چ 

 انجام انهدو عمل جداگبصورت  دیگر نیاز نیستا توپ بازی بعدی ب

 گیرد.

 
  

 به خود یا , پاسبوسیله پاس .   در مینی هاکی داخل سالن می توان توپ راح
 د وارد محوطه کرد.از طریق تخته آزا

 

 پنالتی کرنر – 16قانون 

 پنالتی کرنر در موارد زیر اعالم می شود:

 الف.   بازیکن مدافع تصادفاً درون محوطه مرتکب خطایی شود.
 
ب.   بازیکن مدافع عمداً بیرون محوطه ولی درون نیمة زمین خود مرتکب  

 خطایی شود.
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یمه یا محوطه تدافعی توپ را از خط پ.   بازیکن مدافع عمداً در هر جایی از ن 
 عرضی خود بیرون بزند.

 
ت.   بازیکن مدافع عمداً درون محوطه مرتکب خطایی شود که از موقعیت  

 احتمالی گل جلوگیری نکند.
  

 نحوه انجام:

متر از دیرک عمودی  5الف.   پنالتی کرنر در روی خط عرضی و عالمتی که 
 فاصله دارد انجام می پذیرد.

 
 بازیکنان حق انتخاب دارند که در کدام طرف پنالتی کرنر را انجام دهند.   ب. 

 
ین بازی یرون زمحداقل یکی از پاهایش ب بایدپ.   شروع کننده پنالتی کرنر  

   باشد.
 
ت.   توپ باید بصورت پاس ارسال گردد. استفاده از پاس به خود جهت شروع  

 پنالتی کرنر مجاز نیست.
 
بازیکن برای انجام پنالتی کرنر  2بازیکن و از تیم مهاجم  1مدافع از تیم .   ث 

آنطرف خط نیمه  بایدتدافعی قرار می گیرند. سایر بازیکنان  محوطهدر 
بازیکن مدافع روی خط دروازه مسقر می شود و یکی از  مستقر شوند.

در محل ارسال پنالتی کرنر و بازیکن مهاجم دیگر  بازیکنان مهاجم
 ه جهت دریافت توپ مسقر می شود.بیرون محوط

 
پنالتی کرنر انجام شود. این زمان جزء زمان  تاثانیه وقت داده می شود  15.   ج 

 می شود.رل این زمان توسط داور انجام کنت بازی محسوب نمی گردد.
 
، بتواند توپ را از محوطه خارج کنداگر در طول این زمان بازیکن مدافع .   چ 

به خارج از یا بطور غیر عمد توسط مدافع مهاجم  توسط بازیکنانتوپ 
ثانیه تمام  15یا  ، بازیکنان مهاجم مرتکب خطا شوند ومحوطه زده شود
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توپ را عمداً از خط  گر بازیکن مدافعا .پنالتی کرنر به پایان می رسد شود
 عرضی خارج کند پنالتی کرنر تکرار می گردد.

 
  نباید ضربه ایی زده شود. اگر احتمال ایجاد خطر وجود دارد  .  ح
 

بطور  بایداعالم می شود زمان پایان نیمه اول یا دوم  در پنالتی کرنری که خ.  
 کامل انجام شود.

 
   توپ نباید تا زمانیکه بازی به جریان ارسال کننده جز بمهاجم  بازیکن.   د

 ندمی افتد وارد محوطه شو
 
 ید یکبار از محوطه خارج شده باشد. قبل از اینکه گلی به ثمر برسد توپ با    ذ.
 

 
 

 بازیکنان مهاجم      
 بازیکنان مدافع      

 
مدافع  بازیکن انجام خطای غیر عمد توسط ,: در پنالتی کرنر9نکته 

منجر به توسط بازیکن مدافع و انجام خطای عمد  استتکرار 
 اعالم پنالتی استروک می گردد.
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کرنر در صورت به ثمر رسیدن گل بازی با  : بعد از پایان پنالتی10نکته 
یک آغاز می شود. در غیر اینصورت بازی با پاس مرکزی 

 پوش آزاد به سود تیم مدافع از سر محوطه آغاز می گردد.
 

ند یا نزودتر از اجازه داور ارسال ک , توپ رار.    اگر هر کدام از بازیکنان مهاجم
 زیکن آنطرف نیمه جابجا شوند.قبل از ارسال وارد محوطه شود باید با با

 
قبل از ارسال توپ خط دروازه را ترک کند باید با بازیکن .    اگر بازیکن مدافع ز

 جابجا شود. آنطرف نیمهمدافع 
 

 س.    بازیکن مدافع باید الزاماً از ماسک صورت و ترجیحاً از کاپ استقاده کند.
 

معقول با یک پوش آزاد به اصله باالی زانو در صورت برخورد در فش.   ضربات 
سود مدافع جریمه می شوند. در صورت برخورد توپ به زیر زانو پنالتی کرنر 

 تکرار می گردد.
 

 پنالتی استروک – 17قانون 

 پنالتی استروک در موارد زیر اعالم می شود:

الف.   بازیکن مدافع درون محوطه مرتکب خطایی شود که از گل جلوگیری 
 کند.

 
مدافع درون محوطه خطای عمدی بر روی بازیکن حریفی که  ب.   بازیکن 

 مالکیت توپ یا فرصت بازی با توپ را دارد انجام دهد.
 
پ.   قطع مکرر خط مرکزی توسط بازیکن مدافع قبل از شروع پنالتی کرنر  

 )اگر بیشتر از سه بار انجام شود(
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 نحوه انجام:

خط دروازه لبه درونی متر از  7ه پنالتی استروک در روی نقطة پنالتی کالف.   
 می شود. انجامفاصله دارد 

 
در  آنسوی خط نیمه مستقر شوند. بایدب.   همة بازیکنان به جز بازیکن زننده  

 مینی هاکی داخل سالن هیچ بازیکنی درون دروازه قرار نمی گیرد.
 
بازی  در پشت توپ قرار بگیرد و نباید دو بار با توپ بایدبازیکن زننده .   پ 

 کند.
 
 ت.   هیچ بازیکن مدافعی درون دروازه قرار نمی گیرد. 

 
 .   در لحظة اعالم پنالتی استروک وقت خوابانده می شود.ث 

 

      یکن زننده اعالم آمادگیداور قبل از زدن سوت از باز: 10 نکته
بار اول تکرار  می گیرد. ضربه نباید قبل از سوت زده شود.

 زاد به سود مدافع اعالم می گردد.و بار دوم یک پوش آ
 
 
 
 
 
 

با  و زمان بازی ,بعد از اتمام پنالتی استروک، در صورت گل :11نکته 
با یک  و زمان پاس مرکزی و در صورت عدم گل بازی

     سر محوطه مجدداً آغاز آزاد به سود تیم مدافع از پوش
 می گردد.

 
 
 

i 

عالمت داور جهت اعالم پنالتی استروک باال بردن یک 
 دست و نشان دادن نقطة پنالتی استروک با دست دیگر است.
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 حادثه – 18قانون 

ه دلیل حادثه یا مصدومیتی که به دلیل آن جریمه ایی الف.   اگر بازی موقتاً ب
بازی را مجدداً نزدیک به محل قطع آن با  بایداعالم نشده قطع شود 

 یک بولی آغاز کرد.
 
قبل از بازی با توپ و سوت داور روبروی هم قرار بگیرند و  بایدب.   بازیکنان  

یکدیگر در با چوب یکبار یر روی زمین و یکبار هم به چوب  بایدسپس 
 باالی توپ ضربه بزنند.

 
 متر از توپ فاصله داشته باشند. 3حداقل  بایدپ.   سایر بازیکنان   

 
 اجرا گردد. درون محوطهنباید بولی  :12نکته 

   
بازیکنانی که به دلیل مصدومیت یا هر دلیل دیگری که خونریزی دارند    ت. 

زمان پانسمان شدن فوراً زمین بازی را ترک کنند و نباید تا  باید
 زخمشان به زمین بازی برگردند.

 
دقیقه  1: در صورت حضور پزشک بازیکن مصدوم باید حداقل 13نکته

تعویض مجاز انجام از زمین بازی بیرون رود. در این حالت 
 است.
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 داوران - 19قانون 

 الف.   مینی هاکی توسط دو داور کنترل می شود.
 
می تصمیمات و جرایم هستند و مانند هاکی خاذ تماب.   داوران مسئول ات 

 داخل سالن ایفای نقش می کنند.
 

کمیته داوران فدراسیون هاکی از توسعه و ارتقاء داوران جوان 

مدیریت مینی هاکی از تمامی افراد دخیل در حمایت می کند. 

می شود تا همیشه فرصت های داوری برای داوران جوان خواسته 

 فراهم کنند.

 

وری یک تجربه مهیج و لذت بخش است. همة بازیکنان جوان دا

 .بتوانند عالوه بر بازی داوری کنند باید


