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 مدافع تیم مقابل شوت اوت نبازیکبر علیه به یک یک  بصورت متناوب بازیکن از هر تیم در رقابت شوت اوت، سهبر اساس این مقررات 
شوت اجرای  نحوهصول زیر اشوت اوت جهت تعیین نتیجه می باشد. ضربات های  تمام سریرا انجام می دهند. رقابت شوت اوت شامل 

 اوت را تعریف می کند.

بازیکن را جهت زدن و یک بازیکن را جهت  سرپرست هر تیم از بازیکنانی که نام آن ها در فرم گزارش مسابقه آمده است  سه .3
شود. به می تواند برای زدن شوت اوت هم معرفی معرفی شده دفاع  ی که برای. بازیکنمعرفی می کنددفاع در مقابل شوت اوت 

 شوت اوت صورت گیرد. ض و جایگزینی نباید در طول رقابتیجز آنچه که در زیر آمده، هیچگونه تعو

مسئول فنی تحویل داده به بازیکن زننده و توالی آنها را تائید می کند. این فرم  سرپرست تیم با امضاء فرم رقابت شوت اوت، سه .2
 می شود.

قیقه از د 5فوق باید سریعاً رعایت شوند تا اولین شوت اوت ظرف  انجام می گیرد، اصولان بازی رقابت شوت اوت بعد از پایاگر  .1
 اجرا گردد. پایان وقت بازی

ا در طول بازی منتهی به سرپرست کل است ی از سویباطی ام رقابت شوت اوت متحمل تعلیق انضبازیکنی که همچنان در هنگ .4
شرکت کند. بازیکنی که  رقابت شوت اوت( نمی تواند در ست )کارت قرمزاز بازی اخراج شده ابه طور دائم  رقابت شوت اوت

 تمام نشده باشد. کند حتی اگر مدت زمان اخراج وی شرکت رقابت شوت اوتبا کارت سبز یا زرد اخراج شده می تواند در  موقتاً

 گیری تعیین خواهد کرد د و نیاز به دقت در زمانموجو با احتساب امکانات را گیری شوت اوت وقتسرپرست کل نحوه  .5

 سرپرست کل دروازه ای که قرار است شوت اوت روی آن انجام شود را از پیش تعیین می کند .6

سکه ای جهت قرعه کشی پرتاب می شود. تیم برنده قرعه کشی انتخاب می کند اولین ضربه را بزند یا در مقابل اولین ضربه  .7
 دفاع کند

    که شوت اوت در آن انجام زمین بازی  از نیمه ای درند نمی توا مسابقه آمده استنام آنها در فرم گزارش همه نفراتی که  .8
سرپرست  از سویباطی ام رقابت شوت اوت متحمل تعلیق انضکه همچنان در هنگبه جز هر بازیکنی ) مستقر شوندنمی گردد 

 ازی اخراج شده است(ببه طور دائم از با کارت قرمز کل است یا در طول بازی منتهی به رقابت شوت اوت 

 مستقر شود Dمحوطه از  بیروندروازه بان/ بازیکن دفاع کننده تیم زننده شوت اوت می تواند روی خط عرضی  .3

 نیمه ای شود که شوت اوت در آن انجام می گیردخود وارد  وظیفهبازیکن زننده یا دفاع کننده شوت اوت می تواند بمنظور انجام  .31

شوت اوت را  ده ودفاع کننده شوت اوت زمان کافی داده می شود تا تجهیزات محافظ خود را درآور زننده و همچنین انبازیکن هب .33
 دناز شوت اوت دفاع کنپوشیده و انجام دهد و یا متعاقباً تجهیزات محافظ خود را 

بل انجام می دهند ابر علیه دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده تیم مق شوت اوت خود را بصورت یک به یکبازیکن از هر تیم  سه .32
 شوت اوت انجام شود 6تا در مجموع 

 انجام شوت اوت: .31

مستقر شده و بین دیرک های عمودی دروازه دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده بنحوی شروع می کند که رو یا پشت خط الف(   
 باشد

داخل سالنهاکی  شوت اوت رقابت  
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 روبروی مرکز دروازه قرار می گیردبیرون محوطه و متری  1توپ روی ب(     

 نزدیک به توپ مستقر می شود زیکن مهاجم پشت وباپ(     

 داور شروع وقت را به میز فنی اعالم می کندت(     

 ث(   یکی از عوامل میز فنی تایمر را شروع می کند  

 بازیکن مهاجم و دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده می توانند به هر جهتی حرکت کنندج(     

 رسد که: چ(   شوت اوت هنگامی به پایان می  

 6 ثانیه به پایان برسد 

 گل زده شود 

 بازیکن مهاجم مرتکب خطا شود 

 ی انجام دهد. در این مورد شوت اوت درون یا بیرون محوطه خطای غیر عمد ،دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده
 شودمی بین آن دو بازیکن تکرار مجدداً 

 ین مورد پنالتی استروک در ا. انجام دهد یی عمددرون یا بیرون محوطه خطا ،دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده
 می شودو انجام اعالم 

 بیرون رود. این شامل عمداً بیرون زدن توپ از خط عرضی توسط دروازه  یا تخته کناری توپ از روی خط عرضی
 بان/ بازیکن دفاع کننده نیز می شود

  بازیکن دفاع کننده از تخته کناری بیرون رود شوت اوت پایان می یابد. اگر اگر توپ پس از ریباند دروازه بان /
از تخته کناری بیرون بزند شوت اوت  اعمال زور و فشاردروازه بان / بازیکن دفاع کننده شوت اوت توپ را با 

 مجدداً بین آن دو بازیکن تکرار می شود

مسابقه  توسط هر بازیکن واجد شرایط که نامش در فرم گزارش 21و  33، 38 با توجه به تبصره های می تواند پنالتی استروک.   34
 آمده زده یا دفاع شود

 .   تیمی که بیشترین گل را به ثمر برساند برنده است )یا از لحاظ تعداد گل جلوتر از تیم مقابلی باشد که شوت اوت نزده دارد(35

 یا قرمز اخراج شود )نه کارت سبز( .   در طول شوت اوت بازیکن ممکن است با کارت زرد36

 )شامل پنالتی استروک( بازیکنی با کارت زرد یا قرمز اخراج شود: رقابت شوت اوت.   اگر در طول 37

این بازیکن دیگر حق شرکت در رقابت شوت اوت را نخواهد داشت و نمی تواند جایگزین شود مگر اینکه دروازه بان/ الف(   
 بازیکن دفاع کننده باشد

 انتخاب شود رقابت شوت اوتنفر معرفی شده برای  راجی می تواند از سهجایگزین دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده اخب(     

  مجاز است زمان کافی داشته باشد تا تجهیزات محافظ به مانند آن جایگزین دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده
 بازیکنی که با وی جایگزین شده را بپوشد

 شوت  تا تجهیزات محافظ خود را درآورد واین بازیکن مجاز است زمان کافی داشته باشد  وت اوتبرای زدن ش
 اوت را انجام دهد و متعاقباً تجهیزات خود را بپوشد
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که باید توسط بازیکن اخراجی زده شود باطل است. هر گلی که توسط این بازیکن قبل از اخراجش به ثمر  هر شوت اوتی(   پ
 ی گرددرسیده محسوب م

 دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده مصدوم شود: رقابت شوت اوت.   اگر در طول 38

الف(   این دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده می تواند با بازیکن دیگری که نامش در فرم گزارش مسابقه آمده جایگزین شود )به 
 وسط داوران اخراج شده باشد(.جز آنچه در این مقررات آمده یا مگر اینکه در طول رقابت شوت اوت ت

 ب(   دروازه بان جایگزین:  

 دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده ای که مصدوم  اشد تا تجهیزات محافظ به مانندمجاز است زمان کافی داشته ب
 شده بپوشد

 فظ زنندگان شوت اوت نیز می باشد، می تواند زمان کافی داشته باشد که تجهیزات محا ءاگر این جایگزین جز
 خود را درآورد تا شوت اوت را انجام دهد سپس تجهیزات را مجدداً بپوشد

مهاجمی مصدوم شود، آن مهاجم می تواند با بازیکن دیگری که نامش در گزارش آن  نبازیک رقابت شوت اوت.   اگر در طول 33
 ت شوت اوت توسط داوران اخراج شده باشد(.)به جز آنچه در باال اشاره شد یا مگر اینکه در طول رقابمسابقه آمده جایگزین شود 

 مساوی باشد:تعداد گل  ،شوت اوت هر تیم.   اگر بعد از انجام سه 21

 شرایطی که در این مقررات مشخص شده است( هب م می شود )منوطشوت اوت با همان بازیکنان انجا الف(   سری دوم سه

 ول باشدب(   توالی زنندگان شوت اوت نیاز نیست به مانند سری ا

 سری بعد از اولین شوت اوت دفاع می کندشوت اوت را زده باشد، در  تیمی که بازیکنش در یک سری اولینپ(   

 زدهگل  یک(، تیمی که شذه باشدشوت اوت زده  ت اوت زده باشند )حتماً نباید سهشو (   هنگامیکه دو تیم به تعداد برابرت
 برنده است بیشتر دارد

باز تعداد گل مساوی باشد، سری های بعدی شوت اوت باید با همان  یا سری های بعد شوت اوت سری دوم هس .   اگر بعد از23
 بازیکنان و با توجه به شرایط تعیین شده در این مقررات انجام شوند:

 توالی بازیکنان مهاجم زننده شوت اوت نیاز نیست که در هر سری به مانند بعدی باشدالف(   

 جابجا می شود با تیم مقابل سری از شوت اوت را شروع می کند در سری بعد تیمی که یک ب(   

 داجرا می گردشوت اوت  رقابت در طول سالن است، قوانین هاکی داخل در این مقررات آمده که .   به جز آنچه22

 


