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 مقررات عمومی:  - 5بخش 
 

 ندی خواهد شد.مسابقات با توجه به تعداد تیم های رشکت کننده قرعه کشی و گروه ب -

 میزبان بنا به درخواست هیئت مربوطه و بر اساس اصل امکانات و رشایط بهرت و با تائید مناینده فدراسیون پس از بازدید انتخاب می شود. -

 می باشد. تغذیه بعهده تیم های رشکت کننده هزینه ایاب و ذهاب و -

 .و به بعد حق رشکت در این مسابقات را دارند 5971متولدین سال  -

 این مسابقات انتخابی تیم های ملی می باشد. -

 بازیکنان باید کارت بیمه حوادث ورزشی معترب از فدراسیون پزشکی داشته باشند )به همراه داشنت کارت الزامی است(. -

عرفی مناید. نحوه بازیکن بعالوه رسپرست، جانشین رسپرست و مربی جهت صدور آیدی کارت به فدراسیون م 52هر تیم می تواند حداکرث اسامی  -
 حضور آنها در نیمکت تیم بر اساس قوانین هاکی می باشد. 

 با توجه به اینکه این مسابقات بصورت قهرمانی کشور برگزار می گردد هر استان فقط باید از بازیکنان بومی خود استفاده کند. -

 اعضاء تیم باید کتباً توسط هیئت هاکی استان تائید و معرفی شوند. -

سیون هاکی از با توجه ب - شند و فدرا سابقات, کلیه رشکت کنندگان ملزم به رعایت موارد زیر می با سامل برگزاری م سیون هاکی در  ست فدرا سیا ه 
 رشکت بازیکنانی که دارای مدارک ناقص باشند جلوگیری بعمل خواهد آورد. 

 گردند.  به فدراسیون ارسال 5931بهمن  52لیست اسامی هر تیم در هر رده باید تا تاریخ 
شت )برای بازیکنان زیر  ضاء و اثر انگ صل و یک برگ کپی  9×4قطعه عکس  2سال(,  58ارائه رضایت نامه والدین بهمراه ام سفید، ا رنگی زمينه 

یت فشناسنامه, کپی کارت ملی, اصل گواهی تحصیلی عکس دار )از سیستم سناد( و ممهور به مهر آموزش و پرورش استان و یا مدرکی دال بر معا
این آئین نامه( بهمراه تعهد نامه رسپرسییت و  9)گواهی تحصیییلی یا معافیت از تحصیییل یا کارت پایان خدمت یا اعزام به خدمت بر اسییاس ماده 

به رسپرست کل الزامیست. ارائه گواهی تحصیلی بدون عکس و  مسابقاتجانشین رسپرست, مربی و بازیکنان جهت تحویل آیدی کارت در محل 
مهور و یا خارج از سیستم سناد یا نقص در سایر مدارک )رضایت نامه والدین بدون اثر انگشت( مورد قبول منی باشد و از رشکت بازیکن یا غیر م

 جلوگیری بعمل خواهد آمد. 
 شند.ضمناً کلیه نفرات رشکت کننده در مسابقات فدراسیون هاکی ملزم به ارائه فرم تعهد رشکت در مسابقات بصورت پر شده می با

 در جهت تعیین دقیق سن بازیکنان, فدراسیون هاکی خود را در هر زمانی مجاز به بهره گیری از روش های علمی می داند. -

 میستهنگام ورود به محل مسابقات اعم از زمین بازی، محوطه فنی و جایگاه متاشاچیان و ... همراه داشنت آیدی کارت برای کلیه اعضای تیم الزا  -
 

 رات فنی:مقر  - 2بخش 
 

موجود در سایت فدراسیون برگزار خواهد  5931مسابقات بصورت هاکی داخل سالن و براساس قوانین و مقررات فدراسیون بین املللی هاکی سال  -
نت سالمت رفشد و کلیه رسپرستان، مربیان، بازیکنان و اعضا، تیم ملزم به رعایت مقررات بوده و بازیکنان هم در طول هر مسابقه باید با در نظر گ

 سایر بازیکنان ایفای نقش کنند.

تائید  مکلیه بازیکنان ملزم به استفاده از تجهیزات قانونی مصوب فدراسیون بین املللی هاکی که در کتاب قوانین ذکر شده می باشند و مسئولیت عد -
 آنها به عهده خود تیم رشکت کننده می باشد.

 های مختلف داشته باشد. هر تیم باید حداقل دو دست لباس کامل با رنگ -

 مربیان تیم ها الزاماً بايد دارای کارت مربیگری هاکی باشند. -

 باشد و شامره دروازه بانان هم باید از میان این شامره ها انتخاب شود. 92الی  5شامره های لباس بازیکنان باید از عدد  -

شده در محل مسابقات حارض نباشد مشمول قانون عدم صالحیت خواهد  مسابقات راس ساعت مقرر برگزار می شود و چنانچه تیمی در زمان اعالم -
 شد.

 رسپرستان و مربیان تیم های رشکت کننده باید در جلسه فنی که شب قبل از انجام مسابقات تشکیل خواهد شد رشکت منایند. -

 ایر تجهیزات را جهت کنرتل به همراه داشته باشند.رسپرستان باید در جلسه فنی منونه دو دست لباس کامل بازیکنان، تجهیزات دروازه بانان و س -
 
 
 
 

 5931آقایان  سال -امید های کشور آئین نامه مقدماتی مسابقات قهرمانی  
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 نظام وظیفه:  - 9بخش 

 رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا( 39/9/49مورخ  49/4/31/1/31)بخشنامه شامره  -
 31ن )قانون خدمت وظیفه عمومی و همچنین ترسیع در ساماندهی وضعیت ورزشکاران، کلیه ورزشکارانیکه به س 31در راستای اجرای ماده 

 هسال متام( رسیده اند می بایستی تا قبل از انجام خدمت دوره رضورت  مدراکی دال بر روشن شدن وضعیت خدمتی خود ارائه، تا بتوان به ادام

 فعالیت ورزشی در هیئت ها و باشگاه های مربوطه اقدام منایند.
جوانان، هیچ یک از فدراسیون ها، هیئت ها و باشگاه های  وزارت ورزش و 9/9/41مورخ  41/ص/311/331ضمناً بر اساس بخشنامه شامره 

سال متام که فاقد کارت پایان خدمت و یا معاف از خدمت منی باشند و بکارگیری دارندگان  31ورزشی مجاز به بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی 

 فه عمومی امکان پذیر می باشد.برگ اعزام، معافیت تحصیلی یا معافیت موقت رصفاً با کسب اجازه کتبی سازمان وظی

 ورزشکارانی که به سن مشمولیت رسیده و فاقد مجوز های فوق باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.  حضورلذا بر همین اساس از ثبت 

نند. بازی ک بازیکنانی که بصورت رسباز قهرمان در حال گذراندن خدمت مقدس رسبازی می باشند, باید فقط در تیم استان خود )محل خدمت( -
در صورتیکه  تیم محل خدمت در مسابقات حضور ندارد, بازیکن مربوطه می تواند با اخذ رضایتنامه از هیئت مربوطه با تیم دیگری قرارداد 

 انعقاد مناید.
 

 مسئولیت های میزبان:  - 4بخش 
 

ستان و آمبوالنس( و تجهیزات ال  - سابقات و تقبل هزینه هامهنگی جهت کادر پزشکی )پزشک معتمد هیئت پزشکی ا زم از لحظه رشو  تا پایان م
 های مربوطه 

ساعت قبل از رشو  مسابقات به رسپرست کل، زمین باید کامالً خط کشی و تور دروازه ها بسته شده باشد، میز و صندلی  24تحویل زمین بازی  -
 لی.صند  6های الزم جهت کادر برگزاری، و نیز تیم های رشکت کننده که برای هر تیم 

 تامین امنیت کامل مسابقات و کادر برگزاری بر عهده رئیس هیئت استان خواهد بود.  -

 تحویل تجهیزات مرتبط به مسابقات به رسپرست کل )توپ، وسایل مورد نیاز میز فنی و...( -

 باشد. تدارک محل مناسبی جهت اسکان تیم ها و کادر برگزاری مسابقات که قبال به تائید مناینده فدراسیون رسیده -

 تامین ترانسپورت کادر برگزاری از محل اسکان به محل مسابقات و بالعکس -

 برگزاری مراسم اختتامیه -

 تعبیه جایگاه ویژه جهت روابط عمومی، انتظامات و دبري خانه مسابقات -
 

 نکته:
 طی فدراسیون هاکی قابل استناد می باشندمواردی در که این آیین نامه به آنها اشاره نشده در آیین نامه کمیته های مسابقات، فنی و انضبا
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 قوانین مسابقات. 5
 توسعه این ورزش در میان همگان تدوین گردیده است.جهت این آیین نامه، به منظور آگاهی و جلب اعتامد رشکت کنندگان و نیز  5.5

 
 د.نشو می  هاکی داخل سالن رشو بین املللی  و مقررات قوانین از روز اول بر اساس مسابقات 5.2

 حق قانونگذاری در رشایط خاص را برای خود محفوظ می داند.فدراسیون هاکی  -
 

برگزاری  هنگامدر و نسییخه های دیگری نیز  شییده اندسییایت فدراسیییون آپلود  و کلیه اسییناد مرتبط در بخش مسییابقاتمقررات مسییابقات  5.9
 .می شود مسابقات برای ارائه در جلسات تهیه

 
 و به بعد( 5971امیدها )متولدین  رده سنینو  مسابقات:  5.4

 
ای اهداف غیر تنها بر یر برگرفته شیییده در مسیییابقات مختلف می دهد تا از تصیییاو فدراسییییونحقوق تصیییویربرداری این امکان را به قوانین  5.1

ستفاده  سابقات کندبازرگانی و غیر تبلیغاتی ا ست در م سیا شگاهی. این  ست. با صادق ا صاوی نیز  ستفاده از ت جهت  ر مختلفبطور کلی ا
 اهداف تبلیغاتی باید با مجوز فرد دخیل انجام پذیرد.

 

 مسئولین مسابقات. 2
تبط با مر موارد کلیه  بارهدر  دارد که توجه به مقررات این قدرت و اختیار را  با شود. ویمی انتخاب فدراسیون  توسطمسابقات ت کل رسپرس 3.3

 تصمیم گیری کند. جریان مسابقات

 کند.می تعیین فدراسیون انتخاب شده از سوی رادی که قبالً را از میان افهر مسابقه ن فنی سئولیمرسپرست کل، )الف(  
 

 :تخاب داور برای هر مسابقه را عهده دار می باشدانوظیفه پس از مشورت با رسپرست کل, داوری مسابقات )ب(  مسئول   
 

در مورد  قانونچنین این داوری کنند. هم ه آنها حضیییور دارد، هیئت یا باشیییگاکه تیم مسیییابقه ایداوران انتخاب شیییده نباید در  (5)
 فنی نیز صادق است. ینمسئول

 
 د.نباش سمتی داشتهدر مسابقات د نمنی توانننده رشکت ک های تیم اعضاء کادر (2)

 
 :فنی برگزار کنندهنفرات  (9)

 

 رسپرست کل و مناینده فدراسیون در مسابقات متمرکز: داور و جاج با توجه به تعداد تیم ها، مسئول داوران، مسئول فنی, -
 

 )پ(  رسپرست کل باید اطمینان حاصل کند که متامی رشکت کنندگان از آیین نامه انضباطی فدراسیون آگاه هستند.                       
 

 ،ی قبللیل اتفاقاتی که به نظر و ن تیم و یا سایر مسئولین را به دبازی، بازیکنان، مسئولی چندکه یک یا  دارداختیار را  اینرسپرست کل (  ت)
 به حالت تعلیق درآورد. طول جریان بازی رخ داده است  بعد و یا در

 

باید تا پایان  )کارت قرمز( با توجه به رشایط فیزیکی سیییالن و در صیییورت عدم وجود رختکن برای تیم, شیییخص اخراجی -
 حضور داشته باشد.یا در دبیر خانه مسابقه بیرون از سالن 

 

  محوطه فنی نباید وارد زمین وشخص خاطی تی که اخراج منتهی به محرومیت از مسابقه / مسابقات بعدی گردد, در صور  -
 حضور داشته باشد. جایگاه متاشاچیاندر تا انتهای تعلیق  باید و تیم( شود نیمکت)از جمله 

 
سابقات می تواند در مورد مدت(  ث) سابقات به  یک تعلیق را فقط هر تعلیق، رسپرست کل م  ومحدود نکند بازی های باقیامنده در آن م

 نیز ادامه داشته باشد. در مسابقات آتیآثار آن  انضباطی فدراسیوننظر کمیته  بادر نظر بگیرد که  تعلیق را به گونه ای
 

 ود را به مسییئولین فنیصییورت نیاز متام یا بخشییی از وظایف خ ، رسپرسییت کل مسییابقات می تواند درفدراسیییونمناینده و توافق رضییایت با  2.2
 امکان پذیر است.فدراسیون دبیرکل  رضایت رئیس یا این اختیار با ،صورت غیبت مناینده واگذار کند. در

 
سیون 2.9 سابقات فدرا ضباطی م ستناد به آیین نامه ان سابقات می تواند با ا ساس  ،رسپرست کل م سئولی را که به نظر وی یا بر ا هر بازیکن یا م

  ز تخلفات درجه سه، دو و یک را انجام داده است به حالت تعلیق درآورده و اخراج مناید.شواهد موجود یکی ا
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بازیکن یا مسئولی که توسط رسپرست کل بصورتی به حالت تعلیق در آورده شده که جریمه وی تا مسابقات آتی هم ادامه دارد می تواند بر  2.4
 فدراسیون درخواست تجدید نظر دهد.کمیته انضباطی  کمیته فنی مسابقات یا اساس این بند به

 
 ینکته: با توجه با گزارشات دریافتی یا ماهیت تخلف، رسپرست کل باید تخلفات را به کمیته انضباطی ارجا  دهد یا در صورت ذیقع وقت تصمیم

 قات اتخاذ می گردد.در مسابقات متمرکز تصمیم اولیه قابل اجرا در محل مساب اتخاذ مناید که متناسب با عمل انجام شده باشد.
 

 تیم. 9
 .ر مسابقات رشکت منایددمی تواند  از هر تیم بازیکن33حداکرث  1.3

 د. نارسال گرد هاکی روز قبل از رشو  مسابقات به فدراسیون 51باید تیم ها فرم رسمی اسامی  9.2
 

 :موارد زیر را در بر می گیرد تیم اسامیفرم  9.9
 

 (92تا  5)شامره کرد  در مسابقات رشکت خواهندبازیکن که  52اسامی  -

 باشد(ا دکرت تیم مربی، کمک مربی و یمنی تواند ) اسم رسپرست -

سم جانشین رسپرست )منی تواند مربی، کمک مربی ی - شد(. جانشین رسپرست در صورت ا دکرت تیم ا تیم  یا تعلیق رسپرست کسالتبا

 اختیارات وی را عهده دار می شود.

 تیم جای دارند. نیمکتروی که  مربی اسم -

از رنگی  نیز بایداز یک رنگ تشکیل شود و لباس دست دوم  بایددرصد لباس اصلی  81 - جزئیات کامل و رنگ لباس اصلی و دست دوم -

 / دامن و جوراب( باشد.شورت، پیراهنکامالً متفاوت از رنگ لباس اصلی )

 دو دست لباس بازیکن متفاوت باشد. رنگ آن باید کامالً از - اصلی و دست دوم دروازه بانجزئیات کامل و رنگ پیراهن  -

 دهد.می ارائه  رسپرست کلقبل از رشو  مسابقات به  اسامی رافرم های  ییک نسخه از متام کمیته برگزاری 9.4
 

 ، رشکت تیم رزرو منوط به رشایط زیر است:از مسابقات در صورت انرصاف یک یا چند تیم 9.1
 

 تیمیک ترکیب . 4
سئوالن تیم به جزء بازیکنانی که از رسپرست هر تیم باید قبل از رشو  ه 9.3 سامی بازیکنان و م ر بازی فرم مربوطه را تکمیل کند. در این فرم ا

  آورده می شود.ه اند، از رشکت در مسابقه محروم شد کمیته انضباطی رسپرست کل یا سوی

 حارض در زمینبازیکن  6 اسامی -

 بازیکن ذخیره 6 -

 دندباید مشخص گر  کاپیتان و دروازه بانان تیم -

 رسپرست تیم -

 مربی  -

 دکرت )در صورت حضور( -
 

 حضور داشته باشد.تیم  نیمکتیا روی  ندر زمیدر طول بازی حتامً  کاپیتان هر تیم باید 4.2

 

 )یک روز قبل( مسابقاتشروع جلسه توجیهی قبل از . 1
 در این جلسه الزامی است. نیز تیم و مربی حضور رسپرستدر این جلسه رسپرست کل, مسئول فنی و مسئول داوران حضور دارند که  4.9

 
ته شدر این جلسه رسپرست تیم باید منونه لباس بازیکنان، دروازه بان )دست اصلی و دست دوم( و متامی تجهیزات بازی را برای تائید بهمراه دا 4.4

 باشد. تجهیزات دروازه بانی شامل کاله، دستکش، پد و کیکرز و تجهیزات بازیکنان شامل ماسک و دستکش است.
 

اشته و درا در این جلسه بهمراه و همچنین کارت بیمه ورزشی ای شناسایی که از قبل توسط فدراسیون ارسال شده رسپرست تیم باید کارت ه 4.1
 یا مدارک ذکر شده در این آئین نامه را جهت صدور آیدی کارت به رسپرست کل تحویل دهد. به مسئول فنی ارائه دهد
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 باس و تجهیزات بازیکنانل. 6
  مورد تایید رسپرست کل قرار گرفته است را بپوشند.گ هایی که قبالً معرفی شده و زیکنان هر تیم باید لباس با رنبا 1.3

 .که بر تن دارند باشد می کنند باید همرنگ لباسیاستفاده مکملی که بازیکنان در طول بازی  لباس گونههر  6.2
 

 به منظور رویت بهرت توپ قوانین زیر حاکم است:   6.9

 رنگ کفش تیره باشد ترجیحاً  -

 د.یا کیکرز دروازه بان تیره باش پد، پیراهنمتفاوت از رنگ لباس تیم خود و تيم مقابل باشد. بهرت است رنگ  رنگ پیراهن دروازه بان باید -

 ی شود.پ بسته مو چ یمیلی مرت باالتر از قسمت انتهای 511ترجیحاً تیره باشد. این نوار  روی آن بایدرنگ چوب و نوار بسته شده  -
 

 :گ( و مشخص باشد و اندازه آن باید)پررن کند. این شامره باید کامالً توپرهر بازیکن در طول مسابقات نباید تغییر شامره  6.4

 پیراهنپشت  -سانتی مرت  21تا  56ارتفا :  -

 (گوشه سمت چپجلوی شلوار/ دامن ) -سانتی مرت  3تا  7ارتفا :  -
 

 :)پر رنگ( و مشخص باشد و اندازه آن بایدباید کامالً توپر د تغییر کند. این شامره نبای مسابقاتشامره دروازه بان در طول  6.1

 پشت پیراهن -سانتی مرت  21تا  56ارتفا :  -

 جلو –سانتی مرت  21تا  7ارتفا :  -
 

 بازیکنان باید در طول بازی کامآًل مرتب باشند و لباس های یک شکل به تن داشته باشند. کلیه 6.6
 

 :ایدزات، بازیکنان بدر ارتباط با تجهی 6.7

 استفاده کنند. طول بازی زير جوراب خود از محافظ ساق پادر متام  -

 استفاده کنند.لثه بند ترجیحاً و کاپ در زیر لباس خود از  -

ستفاده از هرگونه  قبل از - ضافی  تجهیزاتا ستفاده از آنکه باید گواهی پزشکی  (،بنا به دالیل پزشکی)ا صورت تجهیزات علت ا  بیکت را به 
 .ابقات ارائه داده شودبه رسپرست کل مسرشح داده 

 
 هیچ بازیکنی در زمین مجاز به استفاده از وسایل ارتباطی نیست. 6.8

 
 استفاده از عینکهای طبی و معمولی ممنو  است. بازیکنان در صورت نیاز باید از عینک های مخصوص ورزشی استفاده کنند. 6.3

 
 بان در آن حضور دارد, اولویت انتخاب رنگ لباس با میزبان است.  در صورت تداخل رنگ در مسابقه ای که میز 6.51

 

 .  مدت زمان یک مسابقه7
پایان وقت بازی  . نتیجه درمحاسییبه می گرددجهت اسییرتاحت بین دو نیمه وقت دقیقه  1می باشیید. ای دقیقه  21 زمان قانونی 2بازی دارای   7.5

 شد.به عنوان نتیجه بازی ثبت خواهد  فدراسیونتوسط 
 

 توجه به رشایط، ممکن است مقررات خاصی جهت وقت مسابقات تعیین گردد.با  -
 

 :اضافه وقت  2.3

 .وت تعیین کننده برنده مسابقه استبعد از پایان بازی رقابت شوت ا دقیقه 5 در مسابقاتی که نیاز به نتیجه دارد دقیقاً  -

 .  تعویض بازیکنان8
 امکان پذیر است. ی که اسامی آنها در لیست مسابقه آمدهتعویض بازیکنان تنها از میان بازیکنان  8.5
 

 تحت نظارت کامل مسئول فنی صورت می گیرد. ان)الف( تعویض بازیکن  8.2
 

 .مستقر شودروی نیمکت تیم ( بعد از انجام تعویض، بازیکن تعویضی باید رسیعاً از زمین مسابقه خارج و )ب
 

 مسئول است.ان تیم خود بازیکن صحیح تعویض انجام)پ( رسپرست تیم در مورد 
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 ورود به زمین بازی .3
 مربی تیم یا کمک مربی تحت هیچ رشایطی منی تواند وارد زمین مسابقه شود.  3.5
 

شده اند  ذخیرهو بازیکنان  مربی ،دو( رسپرست یا جانشین رسپرست )ولی نه هر  3.2 به عالوه دکرت تیم  (نفر 6حداکرث )که برای مسابقه انتخاب 
ام جهت صحبت یا انجآنها را داور یا مسئول فنی یکی از  ند مگر اینکهبنشین نیمکتروی ام زمان قانونی مسابقه در مت رت حضور( بایددرصو )

ی رو  که مسییئول رفتار متامی افراد حارض (رسپرسییت یا جانشییین)و یا تعویضییی صییورت گیرد. رسپرسییت  قرار دهدخطاب  کارهای مرتبط مورد
 د.نفر اول نیمکت به سمت میز فنی باشباید  نیمکت است

 
 مورد خطابرا تیم حریف  /کادربازیکنان هر نحوی مسییئولین مسییابقه/داوران ونباید به کادر و بازیکنان مسییتقر روی نیمکت  میانصییحبت   3.9

تور توجه به دس فرد مزبور با داد،خود ادامه فعالیت به وی  /افراد خاطیمسئول فنی به رسپرست تیم در مورد فرد تذکرد. اگر بعد از قرار ده
 بگذراند. /خارج از محل مسابقهمسئول فنی باید بقیه وقت بازی را در اتاق رختکن

 
 خواهد شد. عامل مسابقات ا / کمیته انضباطی تنبیه انضباطی در مورد فرد خاطی از سوی رسپرست کل به رشایط، با توجه

 
 مگر در رشایط زیر:ه بان نباید در زمین مسابقه صورت گیرد درواز  مان هیچ یک از بازیکنان به جزءدر  3.4
 

صمیم می گیرد آیا وی نیاز به مداوا   الف() ستور توقف بازی را می دهد و ت شود یکی از داوران د سیب  سابقه دچار آ اگر بازیکن در زمین م
 دارد یا خیر.

 
زمین مسابقه )در صورت حضور( وارد  ی دهد که فیزیوتراپ یا دکرت تیماگر یکی از بازیکنان درون زمین آسیب دید. داور اجازه م  (5)  )ب(

شود. اگر تیم دکرت یا فیزیوتراپ نداشت در این صورت دکرت حارض در محل مسابقه و یا رسپرست تیم وارد زمین مسابقه می شوند 
سابقه اجازه ورود برانکارد به زمین را می داور م ،می کنند. در صورت نیاز هدایتو فرد مصدوم را هرچه رسیعرت به بیرون از زمین 

 دهد.
 

سیب2) صورت آ ضور( فیزیوتراپ و یا دکرت تیم  روازه بان،د (  در  صورت ح شوند.  می توانند)در  چنانچه تیم با اجازه داور وارد زمین 
ا درمان مخترصیی و یبرای انجام  ددکرت حارض در محل مسییابقه و یا رسپرسییت تیم با اجازه داور می توانن ارد،دکرت و یا فیزیوتراپ ند

 برانکارد وارد زمین می شود.با اجازه داور در صورت نیاز ند. وارد زمین مسابقه شو  دروازه بان قال انت
 
سابقات چنانچه دکرت تیم  ج( ) دقیقه زمین  5حداقل  بازیکن بایداین د، نشو روازه بان( وارد زمین به جز دجهت درمان یک بازیکن )یا دکرت م

خواهد شیید. با توجه به قوانین هاکی داخل سییالن،  محاسییبهفنی  مسییئول توسییطبنشیییند. این زمان  روی نیمکتبقه را ترک کند و مسییا
 د تعویض شود.می توان  بازیکن مصدوم

 
سابقه ریخته ر  خون لکه هایاگر   3.1 شد، شدهوی زمین م سبت ب تارا متوقف خواهد کرد داور بازی  با شود. محل  نهاآ ز کردن متیه رسیعاً ن اقدام 

ستفاده از پاک هخون آلود شود. در صورت نبود  این محلول می توان از  باید با ا سیدی و ضد عفونی کننده متیز   81تبا غلظالکل کننده غیر ا
 درصد استفاده کرد.

 
باید از  داردمایعاتی قصیید نوشیییدن  در زمان توقف بازیچنانچه بازیکنی  داخل زمین مسییابقه ممنو  می باشیید. هرگونه مایعات در نوشیییدن 3.6

 ،هدرواز  می تواند از کنارفقط دروازه بان نیز . )بر طبق قوانین هاکی داخل سالن( مجدداً وارد زمین شود مسابقه خارج و پس از نوشیدنزمین 
 زمین شود. وارداز زمین بیرون و یا مجدداً 

 
سئول  3.7 سئولین و بازیکنان تیم می توانند با اجازه م سرتاحت بین دو نیمه محوطه فنی اطراف زمین م سابقه را ترک کنند. البفنی در زمان ا ته م

 رشو  مسابقه به زمین باز گردند.به  قبل از یک دقیقهماسک خود را نزدیک صندلی تیم قرار دهند و باید چوب، دستکش و 
 

 وقت کنترل. 51
از وظایف مسییئول  و یا وقت اضییافه بازی )نیمه اول و نیمه دوم( م پایان وقت قانونیه دارد. اعال مسییئول فنی کنرتل زمان مسییابقه را بر عهد 51.5

 د.نپایان مسابقه را اعالم می کن انداور کرنر، پنالتی  نجامجهت ا وقت قانونی ادامهفنی است. البته در صورت 
 

با نشییان دادن رشو  مجدد بازی را یا ان موظفند توقف و اعالم می کنند. البته داور  زدن  مجدد مسییابقه را با سییوت و داوران رشو  و یا رش  51.2
 اعالم منایند.به مسئول فنی  عالمت
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 مسابقه یک توقف/قطع. 55
ود متوقف شیییا مسییئول فنی )به دالیلی مانند رعد و برق( و...(  ، عدم نورکافییا زمین به دالیلی مانند رشایط بد بازیسییوی داور )از چنانچه بازی 
 د(:هامن زمین و یا هامن روز باش الزاماً نباید درشود ) ادامه دادهمجدداً  طبق رشایط زیر این بازی باید

 
هامنی خواهد بود که هنگام ادامه ادامه پیدا کند. نتیجۀ بازی  (7.2وقت اضافه )قانون  پایان( یا 7.5قانون مسابقه باید تا پایان وقت قانونی ) 55.5

 ت.در لحظۀ قطع مسابقه رقم خورده اس
 

 باید با فرض اینکه بازی اصالً قطع نشده اعامل شود.تعویض بازیکنان  مرتبط با 8در هنگام انجام ادامۀ بازی، قانون  55.2
 

 /ادامه ندادن به بازیعدم صالحیت. 52

شاچیان یک تیم به گونه ا ضاء تیم یا متا صالحیت / ادامه ندادن به بازی:          رفتار و برخورد اع سابقه را تعریف عدم  ضاوت یا م ست که ادامه ق ی ا
برای داوران و کادر برگزاری مسییابقات بسیییار سییخت یا غیر ممکن می سییازد و به نظر داوران و 

 مسئولین مسابقات در صورت ادامه بازی چهره ورزش هاکی مخدوش می گردد.
 

 های گروهی بازیدر  52.5
 

بقات تیم از مساآن که  ادامه و یا تکمیل بازی امتنان ورزد، فرض بر این خواهد بوداز صالحیت نداشته باشد یا  برای مسابقه یتیمالف( اگر )
 کناره گیری کرده است.

 
 :کندکناره گیری گروهی ( اگر تیمی از مسابقات )ب 
 

 بر صفر محسوب می گردد 5هر مسابقه ای که بازی کرده یا قرار است بازی کند, بعنوان یک باخت  -

 ارج می گردداین تیم از مسابقات خ -

 جدول نتایج و رنکینگ متعاقباً برای همه تیم ها اصالح می گردد -

 آمار تیمی و فردی گلزنی این تیم دیگر محسوب نخواهد شد -

 در بازی های رضبدری و تعیین مقام 52.2
 

ن در ای ین خواهد بود که آن تیم)الف( اگر تیمی برای مسییابقه صییالحیت نداشییته باشیید یا از ادامه و یا تکمیل بازی امتنان ورزد، فرض بر ا
 از مسابقات کناره گیری کرده است. مرحله

 
 :کناره گیری کند رضبدری و تعیین مقام)ب( اگر تیمی از مسابقات  
 

 مسابقه در حال انجام باخت محسوب می گردد -

 این تیم از مسابقات خارج می گردد -

 تیم های پائینرت در رنکینگ نهایی یک پله صعود می کنند -

 چ گلی برای بازیکنان تیم که در مرحله رضبدری و تعیین مقام به مثر رسانده اند حساب منی گرددهی -

 آمار تیم در بازی های گروهی حفظ اما آمار گلزنی فردی از بین می رود -

 با توجه به زمان انرصاف, فدراسیون حق تعیین رنکینگ نهایی را برای خود محفوظ می داند.( پ)
 

 اعتراض. 59
 اعرتاض کند، رسپرست تیم باید: رقابت یا  یک مسابقهچنانچه تیمی قصد داشته باشد در انتهای  59.5
 

 بیان کند. (با امضا) شوت اوتورت روشن در انتهای گزارش مسابقه یا رقابت ( هدف خود را نیز به ص)الف 
 
 به مسئول فنی تحویل دهد. شوت اوتقابت ر دقیقه بعد از امتام  مسابقه یا  91تا  کتبی خود را به طور خالصه اعرتاضب( )
 
 د.به مسئول فنی مسابقات بپرداز  شوت اوترقابت دقیقه بعد از امتام مسابقه یا  91 را تا ریال میلیون ج( مبلغ دو) 
 

 عدم رعایت هرگونه از این موارد به لغو اعرتاض می انجامد. -
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 .اسرتداد می شود فدراسیون ه اعرتاض وارد نباشد، این مبلغ بهدر صورتیک 59.2
 

در مورد اعرتاض تیم تصمیم نهایی را  شوت اوترقابت پس از پایان مسابقه یا  ساعت 2رسپرست کل مسابقات موظف است ظرف مدت  59.9
 بگیرد. 

 
واردی را ن مبه نحوی داوری مسابقه پذیرفته نیست و رسپرست کل هم این چنیهیچ گونه اعرتاضی  ،بدون توجه به تبرصه های این قانون 59.4

  بررسی نخواهد کرد.
 

اعرتاض خود را بهمراه مبلغ جریمه  ,دقیقه پس از اعالم رای 61در صورت داشنت اعرتاض به رای رسپرست کل, رسپرست تیم باید حداکرث تا  59.1
تجدید مان تا ز  لذا .ی گرددو نتیجه قبل از بازی آتی تیم به رسپرست ابالغ مبررسی فرصت  دهد. اعرتاض در اولین به رسپرست کل تحویل

 رای تجدید نظر غیر قابل اعرتاض می باشد. , رای رسپرست کل اعامل می گردد.نظر
 

 تست دوپینگ. 54
 د.نانجام شو ( NADOو   (WADAبر اساس آئین نامه جهانی مبارزه با دوپینگمتامی تست های دوپینگ باید  54.5

 
 جام می شود.ان لیگ مسابقاتدر تست دوپینگ ( )الف    54.2
 

 ( رسپرست تیم از جزئیات و روند انجام این تست در جلسه فنی مطلع خواهد شد.)ب
 

د. ممکن نبازیکن ذخیره باشمسابقه حتی اگر در طول  بازیکنانی که برای مسابقه انتخاب شده ممکن است تست دوپینگ گرفته شود از 54.9
 است از یک بازیکن چند نو  تست دوپینگ گرفته شود.

 
یم بازیکن خاطی و مسئولین تنعت بعمل آورد مام تستاز انجام  یچنانچه جواب تست مثبت باشد یا بازیکنبر طبق قوانین ضد دوپینگ  54.4

 متحمل جریمه خواهند شد.
 

 . فرم های گزارش مسابقه51
مسییئولین  ل اعرتاض یا عدم اعرتاض می شییود.این قانون شییام مناید. ءرا امضییا هگزارش مسییابقدقیقه  1رسییت هر تیم باید حداکرث ظرف رسپ 51.5

 مسابقه بعد از امضای رسپرستان تیم ها امضا خواهند کرد.
 

 شرایط پیش بینی نشده. 56
سابقات  56.5 سابقات وضعیتی پیش آید که در قوانینچنانچه در حین برگزاری م سالن یا مقررات م شده، هاکی داخل  شاره ن  رسپرست به آن ا

سابقات متم سیونکل )در م سابقات تک بازی(  رکز( و فدرا صمیم گیری کند. مختلف می تواند با در نظر گرفنت رشایط)در م ص ت ورت در 
 مغایرت بین قوانین و مقررات ترجمه شده, منت زبان انگلیسی مورد استناد می باشد.
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 5ضمیمه  – مسابقات دو گروهی
 

 برنامه مسابقات .5

مساوی باشد در یکی از گروه ها یک تیم بیشرت از دیگری ف تیم ها می باشند. اگر تعداد ناود که هر کدام شامل نصدو گروه تشکیل می ش 5.5
 وجود خواهد داشت.

 :می باشد ارائه شده تویط کمیته مسابقات . تعیین اعدداد گروهها بر اساس سیدبندیدو گروه به صورت زیر شکل خواهند گرفت    -
  B گروه  A گروه
5 2 
4 9 
1 6 
8 7 
3 51 
52 55 
59  
  

 
 
 
 
 

 ا جایگاه هر تیم در هر گروه مشخص گردد.پس از سیدبندی, بین هر سید قرعه کشی انجام ت        
 

 .ولی در صورت تغییر دو تیم, قرعه کشی مجدداً انجام خواهد شد تیم جایگزین جدول مسابقات تغییر نخواهد کردیک در صورت استفاده از   5.2
 را دوباره سازماندهی کند.هر چند فدراسیون این حق را برای خود محفوظ می داند که قبل از مسابقات و در صورت نیاز گروه ها 

 

 جدول بازی ها .2

 و برنامه بازی پس از تائید کمیته مسابقات ارائه می شوند. گروه بندی 2.5
 

 ساعت باشد. 4 بایداگر تیم ها دو بازی در روز دارند حداقل فاصله زمانی بین دو بازی یک تیم  2.2

 حق تغییر برنامه را برای خود محفوظ می داند. ه رشایط تغییر دهد وبازی ها را با توجه ب بندیفدراسیون می تواند جدول زمان 2.9
 

 رنکینگ )رتبه بندی( در گروه ها .9

 در هر گروه همة تیم ها در مقابل هم بازی خواهند کرد و امتیازات زیر برای هر مسابقه منظور خواهد شد: 9.5
 

 در جریان بازی:

 سه امتیاز برای برنده 

 ورت مساوی یک امتیاز به هر تیم، در ص 

 صفر امتیاز برای بازنده 
 

 در شوت اوت:

 دو امتیاز برای برنده 

 امتیاز برای بازنده یک 
 

 در جدول هر گروه، تیم ها براساس تعداد امتیازات کسب کرده در مسابقات رتبه بندی می شوند.
 

 می شوند. ر اساس تعداد برد رتبه بندییم ب)الف( اگر در پایان مسابقات دو یا چند تیم امتیازات مساوی داشته باشند، این ت  9.2
 

ل گل )گل زده در مقاب س تفاضل گل رتبه بندی می شوند)ب( اگر باز هم رشایط تساوی بین دو یا چند تیم برقرار باشد، این تیم ها بر اسا
 همیشه تفاضل گل مثبت بر تفاضل گل منفی تقدم دارد. - خورده(

 

 5931نهایی امید های سال  سید بندی

 سیدینگ سید

 گلستان سمنان  1

 آ. غربی مرکزی  2

 آ. شرقی همدان 3

 کرمانشاه قم 4

 زنجان کرمان 5

 مازندران سیستان و ... 6

  اصفهان 7
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 یا چند تیم برقرار باشد، این تیم ها براساس تعداد گل زده رتبه بندی می شوند. )پ( اگر باز هم رشایط تساوی بین دو
 

برقرار باشیید، سییپس نتیجه آن تیم ها در مقابل همدیگر جهت تعیین رتبه بندی تیم هایی که از تیم م رشایط تسییاوی بین دو )ت( اگر بازه
 لحاظ امتیاز به هم گره خورده در نظر گرفته خواهد شد.

 
این رشایط را دارند، سییپس یک رتبه بندی فقط بر اسییاس نتایج مسییابقات میان آنها تعیین کننده جایگاه آنها در  بیشییرت از دو تیم اگر)ث( 

)الف(،  9.2براساس بندهای  بایدتیم ها تساوی برقرار باشد، سپس این  مراجعه کنید(. اگر باز هم رشایط 9.5جدول خواهد بود )به بند 
 ن ضمیمه رتبه بندی می شوند.)ب(، )پ( و )ت( ای

 
( بین آن تیم ها حل 9ضمیمه ) شوت اوتبا رقابت  باید( اگر باز هم رشایط تساوی بین دو یا چند تیم برقرار باشد، سپس این موضو  ج)

 شود.
 

مانند توالی  در مقابل تیم های دیگر به شییوت اوتاگر بیشییرت از دو تیم در این موضییو  دخیل هسییتند، سییپس هر تیم یک رقابت )چ( 
 به مانند توالی برای بازی خواهد زد(. شوت اوت 9مسابقات خواهد داشت )اما اجباراً هر تیم فقط 

 
امتیاز هم  5امتیاز کسب می کند و  9باشد  تیمی که بیشرتین گل را زده ساس نتایج شوت اوت ایجاد می گردد:)ح( سپس یک رنکینگ بر ا

 امتیاز هم برای تیمی که کمرتین گل را زده باشد. 1ده باشند و برای تیم های که به اندازه هم گل ز 
 
سپس تیم هایی که تعداد امتیاز برابر دارند )خ(  ساوی وجود دارد،  ساس بندهای  بایداگر باز هم رشایط ت )الف(، )ب(، )پ( و )ث(  9.2برا

  است رتبه بندی می شوند. شوت اوتدر این ضمیمه که مبنی بر گل های ثبت شده در 
 
وجود دارد، سپس هامن روش تا زمانی که رتبه تیم ها مشخص می گردد اعامل خواهد همچنان  سه تیم یا بیشرتاگر رشایط تساوی برای )د( 

 شد.
 

 نحوه انجام بازی ها .4

 می باشد. نامه پیوستبرنامه مسابقات در آخر این آئین  مسابقات بصورت متمرکز و در سه مرحله انجام می گیرد: گروهی, رضبدری و تعیین مقام 9.3

 

           با امتیازات کسب شده در بازیهای گروهی اعاملبازی های یاد شده, در نتیجه تعیین مقام  .بازی های پنجم تا دوازدهم برگزار منی شود 9.3
 می شود.
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 2ضمیمه  – تبلیغ لباس

 

 مشخصه تولید کننده .5
نشان تجاری، لوگو یا هر عالمت مشخصی از آن قلم نام،  تولید کننده باشد:یک ند منایش دهنده مشخصه قالم لباس یا تجهیزات می توایکی از ا

 )درصورت استفاده توسط بازیکن، آفیشال، داور در هنگام بازی یا فعالیت رسمی(
 

 .شود  آوردهاین منایش می تواند فقط یکبار روی هر قلمی از لباس 
 واند به صورت یک یاد دو شکل در پشت آنها نشان داده شود()به استثناء لباس/ بلوز که می ت

 
 قلمی افزایش یابد.هر سانتی مرت مربع در روی  21سایز کلی اینگونه منایش نباید از 

 
 هیچ محدودیتی برای تجهیزات، کاله خود و کفش ها وجود ندارد.

 

 تبلیغ اسپانسر  .2
 :تفسیر  2.5

 
اس کامل لبیک دست عام و خاص می باشد.  الی از جمله کمیته های ملی املپیک و یا رشکت هایتبلیغ اسپانرس شامل متامی نهادهای م( )الف

 اسپانرس( را حمل کند. 4تبلیغ )از حداکرث  1می تواند 
 
 آمده بصورت یک مربع برای تبلیغ رسم شده اند. 1)ب( متامی اندازه هامنطوری که در ضمیمه  
 
و مقررات مسابقات تطابق داشته باشد هر تیم رشکت کننده )هیئت یا باشگاه( وظیفه دارد تا اطمینان  با متامی قوانین کشور بایدتبلیغ  (پ) 

 حاصل کندکه تبلیغ با قوانین تطابق دارد.
 
 فدراسیون هاکی برای این ورزش مرض است استفاده کرد.)ت( نباید از تبلیغی که از دید  
 
 انجام شود.)ث( تبلیغات خارج از عرف جامعه نباید اصالً  
 

   تبلیغ  نحوه تصویب   2.2
 

 :زیر را به اطال  فدراسیون برساندروز قبل از رشو  مسابقات موارد  54حداقل  باید( هیئت یا باشگاه )الف
 

 تیمی که تبلیغ برای آن استفاده می شود. (5)
 

 نام رشکت، سازمان، محصوالت، نو  فعالیت و محل آن (2)
 

 اعالم شود( یدبااندازه تبیلغ )مقیاس واقعی آن  (9)
 
 منت تبلیغ (4)

 
 محل تبلیغ بر روی لباس (1)

 
روز بعد از اعالم هیئت یا باشگاه برای آنها ارسال خواهد شد. درصورت تصویب،  4( مجوز کتبی فدراسیون )تصویب یا رو تبیلغ( ظرف )ب

 این مجوز برای رویداد های آتی هم کاربرد خواهد داشت.
 

 مقررات فوق و به مانند قبل به اطال  فدراسیون رسانده شود. براساس باید( هرگونه تغییر تبلیغ )پ
 

( اگر تیم میزبان و تیم رشکت کننده از یک تبلیغ استفاده می کنند تصمیم نهایی جهت مجوز تبلیغ )به کدام تیم اجازه داده شود( با )ت
 فدراسیون خواهد بود.
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 لباس ورزشکاران 2.9
 

 :بر روی لباس ورزشکاران آورده شودان تجاری می تواند بصورت زیر و با مجوز فدراسیون تبلیغ بصورت نام رشکت، لوگو یا نش
 

 میلی مرت مربع باشد. 911نباید بیشرت  –/ بلوز ورزشکار ( در جلوی پیراهن)الف
 

 میلی مرت مربع باشد. 81نباید بیشرت از  –( لباس با آستین : روی قسمت باالیی هر دو آستین )ب
 

 میلی مرت مربع باشد. 81نباید بیشرت از  -ن آستین : در هر دو حاشیه کناری پیراهن / بلوز ( لباس بدو )پ
 

 میلی مرت مربع باشد. 41نباید بیشرت از  -( در جلوی یقه )ت
 

 میلی مرت مربع باشد.  511نباید بیشرت از  -( شورت مردانه : در پشت پای راست )ث
 
 میلی مرت مربع باشد.  511نباید بیشرت از  -( دامن زنانه : در پشت زیر خط کمر)ج
 
 به فدراسیون اختصاص داده شود. باید( یک قسمت زیر یقه و در طرف مخالف لوگوی هیئت یا باشگاه )چ
 
 ( هیچ محدودیتی برای اندازه لوگوی هیئت یا باشگاه وجود ندارد.)ح
 

 / مسئولین مسابقات لباس داوران 2.4
 

 :بر روی لباس ورزشکاران آورده شودیا نشان تجاری می تواند بصورت زیر و با مجوز فدراسیون  تبلیغ بصورت نام رشکت، لوگو
 

 میلی مرت مربع باشد. 911نباید بیشرت از   -( در جلوی پیراهن / بلوز داوران )الف
 

 میلی مرت مربع باشد. 911نباید بیشرت از  -( در پشت پیراهن/ بلوز داوران، زیر نام آنها )ب
 

هیئت یا باشگاه میزبان می تواند با تصویب فدراسیون لباس هایی با لوگوی مسابقات، فدراسیون، هیئت و یا باشگاه برای داوران و ( )پ
 در این مورد محدودیتی برای اندازه وجود ندارد. -مسئولین مسابقات تهیه کند
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 آستین دار پیراهن مردانه
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 پیراهن مردانه بدون آستین

 
 

                                                                     
 
 
 
 
 

 اسم

 رزرو فدراسیون
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 شورت مردانه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تولید کننده

سانتیمتر مربع 21  

جلو - شورت  

عقب - شورت  
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 آستین دار پیراهن زنانه
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 پیراهن زنانه بدون آستین

 
 

                                                                      
 
 
 
 
 

 اسم

 

 رزرو فدراسیون
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 دامن زنانه 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 تولید کننده

سانتیمتر مربع 21  

 اسپانسر

مربعسانتیمتر  511  

جلو - شورت  

عقب - شورت  
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د ر است که تاریخ پایانی برای آنها اعالم نشده ولی حداقل تا حصول بازخو  2157و  2156در سال  و مقررات مطالب زیر چکیده ای از مهمرتین تغییرات قوانین

سابق سب در م شنهاد کمیته قوانینمنا شت. این قوانین با پی شکاران  ات مختلف ادامه خواهند دا سیون بین املللی و گاهاً پانل ورز سه فدرا و تائید هیئت رئی
به  وانانجهاکی به تصویب رسیده اند تا به اهداف واقعی هاکی یعنی افزایش رسعت و تعداد گل دست یابند و از طرفی با مد نظر گرفنت هیجان سبب جذب 

 2156از یک ژانویه  در مسابقات بین املللی . تاریخ اجرای رسمی این قوانینو مشخصات هاکی سالن و چمن هم به همدیگر نزدیک کنند ورزش هاکی شوند
چارچوب مقررات مسابقات ضمناً برخی از این تغییرات در کتاب قوانین نیامده و در  می باشد. 5931در مسابقات داخلی از ابتدای سال و ( 5934)یازده دیامه 

 بین املللی قرار دارند ولی از فدراسیون های ملی خواسته شده تا آنها را اجرا منایند. 
سیون هاکی االبته جهت آشنایی و تفسیر مشرتک قوانین جهت دوری از هرگونه تضاد امری بدیهی است, کلیه تغییرات و تفاسیر بدواً از طریق وب سایت فدر 

www.iranhockey.org  .به اطال  جامعه عزیز هاکی کشور خواهد رسید 

 
 

 تجهیزات بازی – 5.8قانون  -

 هیچ تجهیزات یا وسیله ای از قبیل کاله, ماسک, دستکش, حوله, بطری آب و غیره نباید درون دروازه قرار داده شود.
 

 تعداد بازیکنان  - 2.5قانون  -

 ایش یافته استحداکرث تعداد بازیکنان در زمین بازی به عدد شش افز 
 

 محدودیت تعویض –ب  2.9قانون  -

ود خهیچ محدودیتی برای تعویض و تعداد تعویض همزمان بازیکنان وجود ندارد به اسییتثناء اینکه تعداد دفعاتی که یک تیم می تواند دروازه بان 
. تعویض دروازه بان با دروازه بان جزء این محدودیت اسییتبار  2عویض کند در مجمو  با بازیکنان با امتیازات دروازه بانی یا با بازیکنان زمین ترا 

 نیست.
 

 لباس و تجهیزات بازیکنان – 4قانون  -

 بازیکنان مجاز هستند هنگام دفا  از پنالتی کرنر یا پنالتی اسرتوک از ماسک با میله های فلزی استفاده کنند.
 

 خروج توپ از زمین بازی – 7قانون  -

عمل  نیحال اگر ا شود. یکه توپ از تخته عبور کرده آغاز م یمحل یمرت  کیمجدداً در  یباز  رود یم رونیب یر تخته کنا یتوپ از رو  کهیهنگام
داً مجد یمرت فاصله از تخته کنار  کیبا  نینمرت فاصله از محوطه و همچ کیبا  یمهاجم در محوطه شود، باز  میتوسط ت یسبب رشو  مجدد باز 

 شود. یآغاز م
 

 پوش آزاد  - 59قانون  -

اتفاق می افتند می  Dجهت همسویی با تغییرات اخیر قانون هیت آزاد هاکی روی چمن, اکنون پوش های آزادی که در بین سه مرتی لبه محوطه 
 توانند در هامن محل خطا انجام گیرند.

 

 ورود پزشک به زمین بازی -

 قه بازی را ترک کند. دروازه بان نیز شامل این قانون می شود.دقی 2اگر پزشک جهت درمان بازیکنی وارد زمین شود, آن بازیکن باید برای مدت 
 

 کرنر -

ان ناگر توپ بطور غیر عمد توسط یکی از بازیکنان تیم مدافع از خط بیرون زده شود یا آخرین بار قبل از خروج از خط عرضی توسط یکی از بازیک
گردد. در این حالت توپ روی خط مرکزی و در موازات با خروج توپ از  تیم مدافع ملس شیییود, بازی مجدداً با کرنر به سیییود تیم مهاجم آغاز می

 روی خط عرضی قرار می گیرد و اصول انجام یک پوش آزاد اعامل می شود.
 

 شمارش معکوس ساعت در پنالتی کرنر -

 41د. داور اصییلی باید به تیم ها بگوید که ثانیه برای آمادگی به تیم ها زمان دهن 41هنگامیکه پنالتی کرنر اعالم می شییود, داوران نباید بیشییرت از 
ثانیه آماده شییوند, داور می تواند اجازه دهد که پنالتی کرنر زودتر انجام شییود. همچنین در صییورت  41ثانیه رو به پایان اسییت. اگر تیم ها قبل از 

 دهد.ثانیه و به رشط آماده بودن هر دو تیم, داور باید اجازه رشو  پنالتی کرنر را ب 41پایان 
 
 

 9ضمیمه  – 2157و  2156در سال های  هاکی داخل سالنتغییرات عمده قوانین 
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o نکته 
مرتی محوطه  9این قانوان فقط برای پنالتی کرنر اولیه اعامل می شود نه برای تکرار مجدد یا یک پنالتی جدید که قبل از خروج توپ از 

 اعالم شده است
 

( می دهد ثانیه آماده نشده باشد, داور به بازیکنی که مسئول تاخیر است جریمه شخصی )کارت سبز 41در حالتی که یک تیم پس از 
و اگر تاخیر تکراری است داور از کارت زرد استفاده می کند. اگر این بازیکن مدافع است, تیم مدافع باید با یک بازیکن کمرت از پنالتی 
ا بکرنر دفا  کند. برای هر خطایی در این قانون که توسییط دروازه بان یا بازیکنی با امتیازات دروازه بانی صییورت گیرد, تیم مدافع باید 

یک بازیکن کمرت از این پنالتی کرنر دفا  کند. در این حالت خود تیم مدافع تعیین می کند که به کدام بازیکن جریمه شیییخصیییی داده 
 شود.
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 4ضمیمه  – Dپوش آزاد تهاجمی در سه متری محوطه  – 59تفسیر قانون 

 
مرت حرکت کرده )در هر جهتی( یا توسط بازیکن  9به سود تیم مهاجم اعالم می شود, توپ منی تواند تا زمانیکه حداقل  در پوش آزادی که در نیمه تهاجمی

مرت حرکت کرده  9مدافع ملس شده وارد محوطه شود. توپ همچنین می تواند از طریق تخته ها وارد محوطه شود منوط بر اینکه قبل از ریباند از تخته ها 
 باشد.

 
 زیکن زننده پوش آزاد خودش بخواهد بصورت پاس بخود با توپ بازی کند )هنوز هیچ بازیکن مدافعی توپ را ملس نکرده است(:اگر با

 

 این بازیکن می تواند به دفعات با توپ بازی کند, اما ... -

 مرت حرکت کند )در هر جهتی( قبل از اینکه ... 9توپ باید حداقل  -

 ارسال کندآن بازیکن توپ را به درون محوطه  -
 

 متناوباً:
 

 بعد از ملس توپ توسط بازیکن مدافع, توپ می تواند توسط هر بازیکن دیگری حتی زننده پوش آزاد وارد محوطه شود -
 

 مرتی محوطه به سود تیم مهاجم اعالم می شود, توپ منی تواند  9در پوش آزادی که در 
 

 مرت حرکت کرده, یا 9تا زمانیکه حداقل  -

 بازیکن مدافع ملس شده, یا تا زمانیکه توسط -

 مرت حرکت کرده وارد محوطه شود 9تا زمانیکه قبل از ریباند از تخته ها  -
 

مرتی پوش آزاد قرار دارند و در بازی دخالت منی کنند,         می توانند درون محوطه سایه به  9بر همین اساس, مدافعانی که درون محوطه در فاصله کمرت از 
ش آزاد را به صورت پاس بخود انجام می دهد حرکت کنند برشطیکه در بازی دخالت نکرده یا تالش به بازی با توپ نکنند یا در بازی تاثیر سایه بازیکنی که پو 

 نگذارند:
 

 مرت حرکت می کند یا  9تا زمانیکه توپ حداقل  -

 یا تا زمانیکه توپ توسط بازیکن مدافعی که قانوناً مجاز به بازی با توپ است ملس می شود -

 مرت حرکت کرده باشد 9تا زمانیکه توپ قبل از ریباند از تخته ها حداقل  -
 

مرتی  9مرت یا بیشرت از محل خطا فاصله داشته اند منی توانند حرکت کرده و در فاصله کمرت از  9بازیکنان درون یا بیرون محوطه که در زمان اعالم پوش آزاد 
 توپ قرار بگیرند.

 
مرت از توپ  9ذکر شده, هرگونه بازی با توپ, تالش به بازی با توپ یا دخالت در بازی توسط بازیکن مدافع یا بازیکن مهاجمی که به جز آنچه که در باال 

 فاصله نداشته باید جریمه گردد.
 

مرت  9ننده پوش آزاد باید حداقل در صورت توقف زمان بازی بعد از اعالم یک پوش آزاد درون نیمه تهاجمی, در هنگام رشو  مجدد بازی همه بازیکنان بجز ز 
 از توپ فاصله داشته باشند. 
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 1ضمیمه  – قوانین اجرایی هاکی داخل سالن

 سد چوب
ه ن با توجه بیادآور می شود که سد چوب یک عمل رسیع است و با توجه به پتانسیل این حرکت در لحظه انجام ممکن است از دید داوران پنهان مباند. داورا

 بردن باالفاکتور: موقعیت, نیت و لحظه انجام تشخیص خواهند داد که سدی اتفاق افتاده است یا خیر. تظاهر به سد یا سد چوب جریمه می گردد )مانند سه 
 دست به نشان اعالم سد(

 

 تکل مخرب –تکل بد 
وب به چوب و یا نحوه تکل مهم نیست. ماهیت و هدف تکل را مخصوصاً از لحظه رشو  بازی )در تکل صدای چ تکل های بد باید رسیعاً از بازی حذف شوند

 باید در نظر گرفت(.
 دالیل:

 بر خالف روح بازی است -

 مهارت بازیکنان را از بین می برد -

 بسیار خطرناک است -
 

 نحوه برخورد داوران:
 گیرد برخورد کرد. در اولین لحظه باید قاطعانه با تکل های بدی که با استفاده از چوب، بدن و یا هر دو صورت می

 
 جرایم شخصی بر علیه بازیکن خاطی استفاده می شود. البته با توجه شدت خطا یکی از گزینه های زیر انتخاب می گردد:

 

 باید همه را آگاه ساخت که اینگونه تکل ها قابل قبول نیست. -یک سوت بلند و تذکر شفاهی -

 ت زرد نیستاین کارت جایگزین کار  -کارت سبز )یک دقیقه اخراج(  -

 دقیقه(    2کارت زرد )حداقل  -

 کارت قرمز )اگر به این مرحله برسیم رسپرست تیم باید پاسخگو باشد( -

 جرایم تیمی نیز استفاده خواهد شد:

 پنالتی کرنر در نیمه تدافعی )ما منی خواهیم که تورمننتی داشته باشیم که پر از پنالتی کرنر به دلیل تکلینگ باشد( -

 در محوطه پنالتی اسرتوک -
 بسیار مهم است که بدانید داوران در رشایط مختلف از جرایم شخصی و تیمی استفاده خواهند کرد.

 

 توپ های بلند
ت ر یک توپ زمانی بلند محسوب می شود که از روی چوب بازیکن حریف رد شده و یا بازیکنی در فاصله بازی با آن قرار داشته باشد در غیر اینصو  -

 "ادامه بازی".

 تفسیر برای متامی نقاط زمین قابل اجرا است. این -

 دالیل:

 سوت کمرت + جریان بیشرت بازی -

 درک آسانرت قانون -

 اِسلمینگ )زدن توپ به چوب یا بدن حریف(
 حس مشرتک و برداشت داور تفسیر کننده این قانون خواهد بود.این عمل تعمداً جهت زدن توپ به سوی حریف و گرفنت خطا صورت می گیرد.

 یل:دال

 بسیار خطرناک است. -

 هیچ مهارتی برای این عمل وجود ندارد. -

 بر خالف روح بازی است. -
 

 نحوه برخورد داوران:

 یک پوش آزاد به سود تیم حریف -
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 اگر بد یا مکرر صورت گیرد:

 سوت بلند -

 کارت سبز -

 کارت زرد -

 کارت قرمز -
 

 تایم اوت
 اوت کندرسپرست تیم فقط در هر نیمه می تواند یکبار درخواست تایم  •

 زمانیکه بازی متوقف است می توان از مسئول فنی درخواست تایم اوت منود. رسپرست فنی در لحظه توقف بازی اعالم تایم اوت می مناید. •

 یا پنالتی اسرتوک مجاز نیست درخواست تایم اوت از زمان رشو  تا پایان پنالتی کرنر •

 رسپرست فنی کنرتل زمان را بر عهده دارد •

 مسئول استفاده صحیح تیمشان از تایم اوت هستندکاپیتان ها  •

 وارد زمین بازی شوند. 11تیم ها باید در ثانیه  •

 

 دروازه بانی
 هر تیم می تواند از دو حالت دروازه بانی و یک حالت هم بدون دروازه بان برای تیم خود سود بربد.

 
 دروازه بانی با تجهیزات کامل .5

رنر و هنگام دفا  از پنالتی ک –متام اختیارات یک دروازه بان را دارد -نگ پیراهن این بازیکن باید متفاوت باشدبازیکنی با امتیازات دروازه بانی )ر  .2

 شوت اوت باید از کاله محافظ استفاده کند(

نی کرنر هیچ بازیکهنگام پنالتی  –هیچ بازیکنی امتیازات دروازه بانی ندارد  –بدون دروازه بان )همه بازیکن محسوب می شوند و همرنگ هستند  .9

 باید هنگام شوت اوت فقط از ماسک و چوب استفاده شود( –نباید درون دروازه قرار گیرد 

 پوش آزاد

 مرت است 9در نیمه تهاجمی حداقل فاصله بین مهاجامن  -

 مرت از توپ فاصله داشته باشند 9در نیمه تهاجمی مدافعان باید حداقل  -

 ه محوطه را ندارددر نیمه تهاجمی توپ حق ارسال مستقیم ب -

ود خجهت اینکه بتوان توپ مستقیم وارد محوطه شود: باید از طریق تخته باشد یا قبل از ورود بازیکن دیگری آنرا ملس کند یا اگر بصورت پاس ب -

 مرت حرکت کند یا از طریق گزینه های باال انجام شود. 9انجام می گردد توپ حداقل 
 خطاها:

 به سود حریف اشتباه در محل خطا: پوش آزاد -

 ارسال مستقیم به محوطه: پوش آزاد به سود حریف در محل ارسال توپ -

 عدم رعایت فاصله در نیمه تهاجمی: پنالتی کرنر -
 

 ترک خط عرضی توسط مدافعان و زود وارد شدن مهاجمان به محوطه در پنالتی کرنر 
 فتاده پشت خط بایستند.مدافعان و مهاجامن باید تا زمانیکه توپ در پنالتی کرنر به جریان نی

 دالیل:

 زمان بازی را تلف می کند -

 این عمل برای بازیکنان مهاجم و متاشاچیان خسته کننده است -

 عمدی و غیر رضوری است -
 نحوه برخورد داوران با مدافعان:

 رسیعاً با اولین ترک باید با بازیکنان خاطی برخورد شود. -

 .مدافع ترک کننده به آنسوی نیمه هدایت می شود -

 اگر این عمل را دروازه بان انجام دهد یک مدافع به آنسوی نیمه هدایت می شود. -
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 .داگر مدافعی که از قبل آنسوی نیمه ایستاده، زودتر نیمه زمین را ترک کند یک مدافع از کنار دروازه باید به آنسوی نیمه انتقال پیدا کن -

 اعالم شوت اوت می مناید.در صورت ترک آخرین مدافعی که کنار دروازه ایستاده داور  -
 

 نحوه برخورد داوران با مهاجامن:

 اگر بازیکن مهاجمی زودتر از ارسال توپ وارد محوطه شود باید به آنسوی نیمه هدایت شود. -

 ارسال توپ زودتر از دست یا عالمت داور در پنالتی کرنر: -

 رسمی برای رشو  پنالتی کرنر تعریف نشده است. کالً هیچ نو  عالمت -دست یک عالمت رسمی برای رشو  پنالتی کرنر نیست 
 اگر بازیکن مهاجم برای اولین بار توپ را زودتر از اجازه داور ارسال مناید:

 

 از او خواسته می شود که این عمل را مجدداً انجام ندهد. -بار اول: تکرار  -

 :در صورت تکرار -

 کارت سبز -

 کارت زرد  -

 کارت قرمز -
 

 التی کرنر:تظاهر به ارسال توپ در پن -

 فرستنده به آنسوی نیمه هدایت می شود -

 خطا در پنالتی استروک
 )گل جریمه حذف شده است(

 اگر قبل از سوت رضبه زده شود:

 گل به مثر برسد: تکرار -

 گل به مثر نرسد: پوش آزاد به سود مدافع -

 سایر خطاها توسط مهاجم: پوش آزاد به سود مدافع -
 مقابل اسرتوک: برای هر خطا توسط بازیکن مدافع در

 گل زده شود: احتساب گل -

 گل زده نشود: تکرار -

 
به مثر  لبه جزء بازیکنانی که در اسرتوک دخیل هستند، برای هر خطای دیگری توسط سایر مدافعان که گل به مثر منی رسد یا توسط سایر مهاجامن که گ

 می رسد، شوت اوت باید تکرار شود 

 

 کارت سبز
 می شود، بازیکن خاطی موقتاً برای یک دقیقه اخراج می گردد.هنگامیکه کارت سبز داده  -

 در طول اخراج موقت یک بازیکن، تیم خاطی باید با یک بازیکن کمرت به بازی ادامه دهد. -

اطی در ازیکن خبرای کارت سبز داور میتواند وقت بازی را متوقف نکند. بعد از دریافت کارت بازیکن خاطی باید فوراً زمین بازی را ترک کند. اگر ب -

 مسیرش به سمت میز فنی در بازی دخالت کند، داور وی را بر اساس قوانین هاکی داخل سالن جریمه خواهد کرد.

 مدت زمان یک دقیقه اخراج از لحظۀ استقرار بازیکن در کنار میز فنی آغاز می گردد. -

 مدت زمان اخراج توسط مسئول فنی کنرتل می شود -
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 کرادینگ
قع حلقه زدن و یا دوره کردن داور است. هرگونه اعرتاض تصویر و زیبایی هاکی را مخدوش می کند پس همه ما باید با همکاری از هر گونه کرادینگ در وا

ر گونه ت هر صور فشار بی مورد روی بازیکنان و داوران پرهیز کنیم. کاپیتان سخنگوی تیم و یقیناً مسئول رفتار اعضای تیم خود )شامل مدیریت تیم( است. د
است  رادینگاعرتاض داوران مجبور خواهند شد که تصمیم مناسب اتخاذ کنند. به یا داشته باشید بیشرت از دو بازیکن )مبنظور اعرتاض( اطراف داور یک ک

 بنابراین داور با خاطی یا کاپیتان برخورد می کند. 
 

 نحوه برخورد داوران:

 ان برای اولین اعرتاض یا بازیکن خاطیتذکر شفاهی /  کارت سبز یک دقیقه ای به کاپیت -

 کارت زرد برای کاپیتان یا بازیکنان تجمع کننده -
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 6 ضمیمه – داخل سالنهاکی رقابت شوت اوت 
 

اوت را انجام می دهند.  مدافع تیم مقابل شوت نبر اساس این مقررات در رقابت شوت اوت، سه بازیکن از هر تیم بصورت متناوب یک به یک بر علیه بازیک
اجرای شوت اوت را تعریف می کند. نحوهرقابت شوت اوت شامل متام رسی های رضبات شوت اوت جهت تعیین نتیجه می باشد. اصول زیر   

ت مقابل شو  رسپرست هر تیم از بازیکنانی که نام آن ها در فرم گزارش مسابقه آمده است  سه بازیکن را جهت زدن و یک بازیکن را جهت دفا  در .3

اوت معرفی می کند. بازیکنی که برای دفا  معرفی شده می تواند برای زدن شوت اوت هم معرفی شود. به جز آنچه که در زیر آمده، هیچگونه 
 تعویض و جایگزینی نباید در طول رقابت شوت اوت صورت گیرد.

 ا را تائید می کند. این فرم به مسئول فنی تحویل داده می شود.رسپرست تیم با امضاء فرم رقابت شوت اوت، سه بازیکن زننده و توالی آنه .3

دقیقه از پایان وقت بازی  5اگر رقابت شوت اوت بعد از پایان بازی انجام می گیرد، اصول فوق باید رسیعاً رعایت شوند تا اولین شوت اوت ظرف  .1
 اجرا گردد.

باطی از سوی رسپرست کل است یا در طول بازی منتهی به رقابت شوت اوت بازیکنی که همچنان در هنگام رقابت شوت اوت متحمل تعلیق انض .9
ده ش به طور دائم از بازی اخراج شده است )کارت قرمز( منی تواند در رقابت شوت اوت رشکت کند. بازیکنی که موقتاً با کارت سبز یا زرد اخراج

 ام نشده باشد.می تواند در رقابت شوت اوت رشکت کند حتی اگر مدت زمان اخراج وی مت

 با احتساب امکانات موجود و نیاز به دقت در زمان گیری تعیین خواهد کرد را رسپرست کل نحوه وقت گیری شوت اوت .5

 رسپرست کل دروازه ای که قرار است شوت اوت روی آن انجام شود را از پیش تعیین می کند .1

 می کند اولین رضبه را بزند یا در مقابل اولین رضبه دفا  کند سکه ای جهت قرعه کشی پرتاب می شود. تیم برنده قرعه کشی انتخاب .2

ند قر شو همه نفراتی که نام آنها در فرم گزارش مسابقه آمده است می توانند در نیمه ای از زمین بازی که شوت اوت در آن انجام     منی گردد مست .1
نضباطی از سوی رسپرست کل است یا در طول بازی منتهی به رقابت )به جز هر بازیکنی که همچنان در هنگام رقابت شوت اوت متحمل تعلیق ا

 شوت اوت با کارت قرمز به طور دائم از بازی اخراج شده است(

 مستقر شود Dدروازه بان/ بازیکن دفا  کننده تیم زننده شوت اوت می تواند روی خط عرضی بیرون از محوطه  .4

 نظور انجام وظیفه خود وارد نیمه ای شود که شوت اوت در آن انجام می گیردبازیکن زننده یا دفا  کننده شوت اوت می تواند مب .31

یا به بازیکنان زننده و همچنین دفا  کننده شوت اوت زمان کافی داده می شود تا تجهیزات محافظ خود را درآورده و شوت اوت را انجام دهد و  .33
 متعاقباً تجهیزات محافظ خود را پوشیده و از شوت اوت دفا  کنند

 6سه بازیکن از هر تیم شوت اوت خود را بصورت یک به یک بر علیه دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده تیم مقابل انجام می دهند تا در مجمو   .33
 شوت اوت انجام شود

 انجام شوت اوت: .31

 دی مستقر شده باشدالف(   دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده بنحوی رشو  می کند که رو یا پشت خط دروازه و بین دیرک های عمو 

 مرتی بیرون محوطه و روبروی مرکز دروازه قرار می گیرد 9ب(   توپ روی   

 پ(   بازیکن مهاجم پشت و نزدیک به توپ مستقر می شود  

 ت(   داور رشو  وقت را به میز فنی اعالم می کند  

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

 دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده می توانند به هر جهتی حرکت کنند ج(   بازیکن مهاجم و  

 چ(   شوت اوت هنگامی به پایان می رسد که:  

 6 ثانیه به پایان برسد 

 گل زده شود 

 بازیکن مهاجم مرتکب خطا شود 
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  اوت مجدداً بین آن دو دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده، درون یا بیرون محوطه خطای غیر عمدی انجام دهد. در این مورد شوت

 بازیکن تکرار می شود

  دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده، درون یا بیرون محوطه خطای عمدی انجام دهد. در این مورد پنالتی اسرتوک اعالم و انجام می
 شود

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

  اگر توپ پس از ریباند دروازه بان / بازیکن دفا  کننده از تخته کناری بیرون رود شوت اوت پایان می یابد. اگر دروازه بان / بازیکن
 یکن تکرار می شوددفا  کننده شوت اوت توپ را با اعامل زور و فشار از تخته کناری بیرون بزند شوت اوت مجدداً بین آن دو باز

 

 توسط هر بازیکن واجد رشایط که نامش در فرم گزارش مسابقه آمده زده یا دفا  شود 21و  53، 58.   شوت اوت می تواند با توجه به تبرصه های 54

 نزده دارد( .   تیمی که بیشرتین گل را به مثر برساند برنده است )یا از لحاظ تعداد گل جلوتر از تیم مقابلی باشد که شوت اوت51

 .   در طول شوت اوت بازیکن ممکن است با کارت زرد یا قرمز اخراج شود )نه کارت سبز(56

 .   اگر در طول رقابت شوت اوت )شامل شوت اوت( بازیکنی با کارت زرد یا قرمز اخراج شود:57

گزین شود مگر اینکه دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده الف(   این بازیکن دیگر حق رشکت در رقابت شوت اوت را نخواهد داشت و منی تواند جای
 باشد

 ب(   جایگزین دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده اخراجی می تواند از سه نفر معرفی شده برای رقابت شوت اوت انتخاب شود  

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

  برای زدن شوت اوت این بازیکن مجاز است زمان کافی داشته باشد تا تجهیزات محافظ خود را درآورد و شوت اوت را انجام دهد

 و متعاقباً تجهیزات خود را بپوشد

که توسط این بازیکن قبل از اخراجش به مثر رسیده محسوب  پ(   هر شوت اوتی که باید توسط بازیکن اخراجی زده شود باطل است. هر گلی
 می گردد

 .   اگر در طول رقابت شوت اوت دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده مصدوم شود:58

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

 ب(   دروازه بان جایگزین:  

 مجاز است زمان کافی داشته باشد تا تجهیزات محافظ به مانند دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده ای که مصدوم شده بپوشد 

 می باشد، می تواند زمان کافی داشته باشد که تجهیزات محافظ خود را درآورد تا  اگر این جایگزین جزء زنندگان شوت اوت نیز

 شوت اوت را انجام دهد سپس تجهیزات را مجدداً بپوشد

ین .   اگر در طول رقابت شوت اوت بازیکن مهاجمی مصدوم شود، آن مهاجم می تواند با بازیکن دیگری که نامش در گزارش آن مسابقه آمده جایگز53
 )به جز آنچه در باال اشاره شد یا مگر اینکه در طول رقابت شوت اوت توسط داوران اخراج شده باشد(. شود

 .   اگر بعد از انجام سه شوت اوت هر تیم، تعداد گل مساوی باشد:31

 ت(الف(   رسی دوم سه شوت اوت با هامن بازیکنان انجام می شود )منوط به رشایطی که در این مقررات مشخص شده اس

 ب(   توالی زنندگان شوت اوت نیاز نیست به مانند رسی اول باشد

 پ(   تیمی که بازیکنش در یک رسی اولین شوت اوت را زده باشد، در رسی بعد از اولین شوت اوت دفا  می کند

ی که یک گل زده بیشرت دارد برنده ت(   هنگامیکه دو تیم به تعداد برابر شوت اوت زده باشند )حتامً نباید سه شوت اوت زده شذه باشد(، تیم
 است
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 ه به.   اگر بعد از سه شوت اوت رسی دوم یا رسی های بعد باز تعداد گل مساوی باشد، رسی های بعدی شوت اوت باید با هامن بازیکنان و با توج33
 رشایط تعیین شده در این مقررات انجام شوند:

 نیست که در هر رسی به مانند بعدی باشد توالی بازیکنان مهاجم زننده شوت اوت نیازالف(   

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

 .   به جز آنچه که در این مقررات آمده است، قوانین هاکی داخل سالن در طول رقابت شوت اوت اجرا می گردد22
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 پروتوکل چینش مسابقات فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران    
 5934مصوب      

 دور

تیمی 9  
بازی( 3)  

تیمی 4  
بازی( 6)  

تیمی 1  
بازی( 01)  

تیمی 6  
بازی( 01)  

تیمی 7  
بازی( 10)  

تیمی 8  
بازی( 12)  

 بازیها شامره بازیها شامره بازیها شامره بازیها شامره بازیها شامره بازیها شامره

5 

1با  B 5 3با  3 -- 1با  3 5 1با  3 5  1با  B 5 3با  3 -- 

5با  3 2 5با  3 5 9با  B 2 3با  3 --  2با  3 2 3با  1 5 

 
 

 
9با  1 9 9با  1 2   1با  1 9 5با  9 2 

 5با  9 4 1با  2 9    

2 

5با  3 4 5با  3 9 9با  B 9 1با  1 --  2با  B 1 3با  3 -- 

9با  1 1 9با  B -- 3با  3 4 3با  3 2  1با  1 6 5با  3 4 

 
 

 
1با  3 6 1با  3 4   5با  3 7 1با  1 1 

 9با  1 8 2با  9 6    

9 

3با  1 7 3با  B -- 9با B 1 3با  3 --  5 با B 3 2با  5 -- 

3با  9 8 3با  9 1  3با  1 6  3با  1 9  1با  3 51 1با  3 7 

 
 

 
5با  1 3 5با  1 6   9با  1 55 2با  3 8 

 1با  3 52 9با  1 3    

4     

9با  3 51 9با  3 7  9با  B 59 1با  1 -- 

1با  B 55 5با  5 --  5 با 3 54 2با  5 51 

1با  3 52 1با  3 8  1با  2 51 9با  3 55 

 3با  1 56 1با  3 52    

1     

5با  9 59 5با  9 3  1 با B 57 5با  2 -- 

1با  B 54 1با  1 --  9با  3 58 9با  1 59 

3با  3 51 3با  3 51  3با  1 53 1با  5 54 

 1با  2 21 3با  3 51    

6         

 3 با B 25 9با  9 --

 1با  3 22 1با  2 56

 1با  5 29 3با  1 57

 2با  1 24 3با  5 58

7         

 1 با B 21 1با  1 --

 3با  3 26 3با  9 53

 2با  9 27 3با  2 21

  1با  5 28  5با  1 25
 

پس از پایان بازی های گروهی بازی های تعیین مقام انجام می گیرد. در این و در صورت مهیا بودن رشایط  تیم 8در مسابقات تک گروهی زیر  -

 نهایی با فدراسیون است.  ارتباط تصمیم

 دو گروه انجام می شود. در تیمی 7مسابقات باالی  -

اس بر اسمسابقات در دو گروه میرس نیست, این چنینی  در رشایطی که برگزاری مسابقاتتیمی عموماً در دو گروه انجام می گیرد ولی  8مسابقات  -
 چینش فوق برگزار می گردند.

دور و در مسابقات روی چمن هر روز یک دور انجام می گیرد. در مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون هاکی در مسابقات داخل سالن هر روز دو  -
 انجام منی گیرد نحوه چینش با برگزار کننده است.

 در رشایط خاص, فدراسیون حق جابجای بازیها را برای خود محفوظ می داند. -
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 ن المی ایراآئین نامه انضباطی مسابقات فدراسیون هاکی جمهوری اس

 5931تیر  53تاریخ اجرا: از 

 
 درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم می شوند.  تخلفات عمومی, تخلفات در این آئین نامه به الف   

رپرست کل, یا س, با صالحدید نماینده فدراسیون بعد از پایان مسابقات. جرایم و تنبیهات قید شده در این آئین نامه فقط برای جریان مسابقات استب     
 ارجاع می شوند. فدراسیون به کمیته انضباطی مناسب تربرای بررسی های بیشتر و اعمال جرایم تخلفات 

 .برخورد داور با تخلف نیستفقط مسابقه، یک مبنای جرایم مرتبط با جریان پ     

ر این صورت . داعتراض نموده و داور نیز با آن برخورد نکرده استبه صورت زبانی به قضاوت داور  شرکت کنندگان)به عنوان مثال: بازیکنان یا یکی از 
 (.باشداین آئین نامه می  جزء شمولبعد از مسابقه، برخورد با این اعتراض 

 ت   به هر شخصی که به هر نحوی در مسابقات دخیل است شرکت کننده گفته می شود.  

 مرتبط با تخلف درجه دو را با اخراج از اردو اعمال کند. سرپرست کل مسابقات می تواند در موارد خاص، جرایمث     

 در زمین بازی و یا خارج از آن اعمال می شود.و کادر برگزاری مسابقات  سایر عوامل تیم ها, ین آئین نامه برای کلیه بازیکنان، مربیان، سرپرستانج   ا  

 ی یا گروهی مورد تنبیه انضباطی قرار گیرند.چ   با توجه به ماهیت تخلف, ممکن است اعضای تیم بصورت انفراد  

 ح   تخلفات بازی های آخر تیم ها در مسابقات نیز از شمول این آئین نامه می باشند و به کمیته انضباطی گزارش می شوند.  

 اذ خواهد کرد.سرپرست کل مسابقات در ارتباط با مواردی که در این آئین نامه به آنها اشاره نشده تصمیم نهایی را اتخخ     

 د   نکات یاد شده در زیر هر بند فقط حکم راهنما را دارند.  

 

 : تخلف عمومی5ماده  .5

این آئین نامه نباشد, پس از ارائه گزارش سرپرست کل توسط کمیته  4و  3, 2تصمیم گیری در خصوص تخلفات زیر اگر مصادیق آن جزء مواد 

 انضباطی بررسی خواهند شد.
 

 د بر اساس کلیه قوانین, مقررات و آئین نامه های فدراسیون هاکی رفتار کنند.شرکت کنندگان بای 1,1

 شرکت کنندگان همیشه باید بهترین تالش خود را برای انجام یک مسابقه سالم بکار گیرند. 1,2

 ول رفتار کنند.شرکت کنندگان باید در زمین بازی, درون یا بیرون محل برگزاری و محل اسکان بطور جوانمردانه, بدرستی و قابل قب 1,3

ا ی شرکت کنندگان نباید طوری رفتار کنند که منافع, وجهه و شهرت فدراسیون, هیئت و باشگاه میزبان, هیئت و باشگاه خود را متضرر, خدشه دار 1,4

 زیر سوال ببرند.
 

 : تخلف درجه یک2ماده  .2

 مسابقه اعمال می شوند:محرومیت حداقل از یک یا جرایم مرتبط با تخلفات درجه یک به صورت توبیخ کتبی و 
 

 و بدرفتاری توهین آمیز)الفاظ( یا حرکات زشت, تهاجمی, استفاده از زبان  2,1

 شامل صدای بسیار بلند, تکرار مکرر قسم یاد کردن, حرکات زشتی که مخاطب خاص ندارد قسم یاد کردن بدلیل بازی ضعیف خودنکته: 

 نشان دادن اعتراض به تصمیم داور 2,2

 بد, عکس العمل محرک یا ناپسند به تصمیم داور یا یکی از مسئولین زمین یا مسابقاتنکته: شامل مخالفت 

 رفتن به سمت داور یا یکی از مسئولین مسابقات بطور تهاجمی یا نا مناسب 2,3

 نقد بیش از حد تصمیم یک داور یا کراد کردن داور )دوره کردن( 2,4

 ای وادار کردن داور به مشورت با داور همکار نکته: شامل اعتراض مکرر به یک تصمیم, یا درخواست مکرر بر

 یبسمت هر شخص ای کیبه طور خطرناک نزد زاتیتجه ریسا ایپرتاب کردن چوب، توپ  2,2

 مسابقه کی انیدر جر کنانیباز نیو نادرست ب یتعمد یکیزیتماس ف 2,2

 نکته: هل دادن تعمدی, رفتن )قدم زدن یا دویدن( به سمت یک شرکت کننده دیگر

 بدنام کردن یکی از شرکت کنندگان در مسابقات, کادر برگزاری یا عوامل فدراسیون تهمت زدن یا 2,2
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  یدگید بیآس جادیبعنوان مسبب ا گرید کنیاز حد جهت متهم کردن باز شیعکس العمل ب ای یدگید بیتظاهر به آس 2,2

 است نکته: شامل تظاهر به مصدومیت جهت جریمه شدن شرکت کننده ای که متهم به آسیب زدن به وی

 استفاده نادرست از تجهیزات بازی, لباس یا تجهیزات و متعلقات زمین و محل برگزاری 2,2

و هر عملی که عمداً یا مسامحه کارانه  یا توپ نکته: هر عملی که خارج از حرکات معمول جریان بازی باشد از قبیل شوت کردن دیرک های دروازه

 ختکن ها, شیشه ها و آئینه ها یا سایر متعلقات گرددسبب خسارت به نیمکت ها, ابزار تبلیغات, درهای ر

 ایجاد توقف یا قطع لحظه ای یک مسابقه 2,12

 تبلیغات لباس یا پروتوکل پوشیدن لباس نقض سیاست 2,11

ن ینکته: یکی از اهداف فدراسیون از این سیاست اطمینان از اعمال استانداردهای درست و حرفه ای در زمین بازی و مراسم های مسابقات است. ا

 بند شامل عدم شرکت در مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات نیز می باشد. 

 نقض سیاست رسانه فدراسیون 2,12

در صورت  یعدم شرکت در مصاحبه مطبوعاتیکی از اهداف فدراسیون از این سیاست تعامل با رسانه و توسعه ورزش هاکی می باشد بنابراین نکته: 

 این بند می باشد. شامل درخواست

در خصوص حادثه یا اتفاقی که در یک مسابقه یا برای یک شرکت کننده یا تیم رخ داده  یا نا مربوط د عمومی یا اظهار نظر عمومی نامناسبنق 2,13

 است.

 یزمانیکه حقایق یک اتفاق یا حادثه باندازه کافی یا بطور شفاف در خصوص تخلفات باال مشخص نیست, رفتاری صورت گیرد که مغایر با روح باز 2,14

 است یا سبب بی اعتباری یا خدشه در هاکی گردد.

 کم در نظر گرفته می شود فوق با تاثیر بندنکته: 
 

 : تخلف درجه دو9ماده  .9

 اعمال می شوند: و گزارش به کمیته انضباطی فدراسیون مسابقه دومحرومیت حداقل از ا ب دوجرایم مرتبط با تخلفات درجه 

 

 به یک شرکت کننده یا یک شخص ثالث دیگر زیآم نیتوهبسیار  ای یتهاجمبسیار زشت, سیار بحرکات  ایاستفاده از زبان )الفاظ(  3,1

کالمی  طنکته: تبادل کالم در جریان بازی بین بازیکنان وجود دارد, از داوران و مسئولین فنی خواسته می شود بجای اینکه بدنبال حذف کلیه ارتبا

 بصورت مکتوب گزارش کنند.غیر متعارف و ناپسند در بازی باشند, آنها را 

رخ  میت ایشرکت کننده  کی یبرا ایمسابقه  کیکه در  یاتفاق ایدر خصوص حادثه  و نا متعارف نامناسبی جدی, اظهار نظر عموم ای ینقد عموم 3,2

 داده است.

 و نا جوامردانه مناسب به دالیل استراتژیک و تاکتیکی نایا مسابقات هر گونه تالش برای دستکاری یا دخالت در جریان یک مسابقه  3,3

 از این بند بعنوان یک عامل بازدارنده استفاده می گردد. نکته: 

 ترساندن داور یا هر شخص ثالث دیگر بواسطه زبان یا رفتار )حتی زبان بدنی( در طول یک مسابقه یا مسابقات درون یا بیرون زمین 3,4

 نکته: شامل اعتراض بصورت تهاجمی یا تهدید آمیز

 انیتماشاچ ایاز شرکت کنندگان  یکیبدون جرح با  یکیزیبرخورد ف ایبه برخورد  دیتهده, اقدام به حمل 3,2

 را پوشش نمی دهد. 4بند یک ماده نکته: محتوای این بند تخلفات 

 هر گونه حرکت با نشان از خشونت یا احتمال ایجاد ضرب و شتم در درون یا بیرون زمین 3,2

 منطقه خاص کیو زبان  تینسبت به فرهنگ، مل یاحترام یب 3,2

 یبا روح باز ریکه مغا ردیصورت گ ی, رفتارستیبطور شفاف در خصوص تخلفات باال مشخص ن ای یحادثه باندازه کاف ایاتفاق  کی قیحقا کهیزمان 3,2

 گردد. یخدشه در هاک ای یاعتبار یسبب ب ایاست 

 .شود یدر نظر گرفته مجدی  تاثیربند فوق با نکته: 

 تکرار تخلف درجه یک 3,2
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 : تخلف درجه سه4ده ما .4

 عمالا می تواند بهمرا اخراج از اردو و گزارش به کمیته انضباطی فدراسیون مسابقهپنج محرومیت حداقل از ضمن  سهجرایم مرتبط با تخلفات درجه 

 شوند:

 

 داوران یا مسئولین مسابقاتاز  یکیبدون جرح با  یکیزیبرخورد ف ایبه برخورد  دیتهداقدام به حمله,  4,1

سابقات م منجر به محرومیت تا پایانکلیه برخوردهای با جرح با هر شرکت کننده ای  .ردیگ یرا در نظر مجدی  تاثیر بسیار بند نیا یمحتوانکته: 

 .شودمی 

 مسابقات نیمسئولیکی از  ای انداور به میمستق یفحاش 4,2

 یبا روح باز ریکه مغا ردیصورت گ ی, رفتارستیاال مشخص نبطور شفاف در خصوص تخلفات ب ای یحادثه باندازه کاف ایاتفاق  کی قیحقا کهیزمان 4,3

 گردد. یخدشه در هاک ای یاعتبار یسبب ب ایاست 

 .شود یدر نظر گرفته مجدی بسیار  تاثیربند فوق با نکته: 

 تکرار تخلف درجه دو 4,4
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 تعهد نامه سرپرست تیم
 

ه خود و متامی بازیکنان و عواملی که به رسپرستی اینجانب در مسابقات مندرج زیر رشکت اینجانب امضاء کننده ذیل متعهد می شوم ک
منوده تابع قوانین و مقررات هاکی، آئین نامه برگزاری و انضباطی مسابقات فدراسیون هاکی و همچنین قوانین مرتبط با مبارزه دوپینگ 

 هات مربوطه را پذیرا می باشم. بوده و در صورت عدم رعایت و انجام تعهدات، قوانین و تنبی

 

     5931قهرمانی امید های کشور              مسابقات:   

 

 …………………………………………………………………………………  نام و نام خانوادگی:

 

 …………………………………………………………………………………  رسپرست تیم:

 

 
  امضاء  تاریخ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی آیددر صورت عدم امضاء این تعهد نامه قبل از رشو  مسابقات، از رشکت تیم در مسابقات جلوگیری به عمل م. 
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تیم نامه مربیتعهد   
 

کننده ذیل متعهد می شوم که خود و متامی بازیکنانی که به مربیگری اینجانب در مسابقات مندرج زیر رشکت منوده تابع اینجانب امضاء 
قوانین و مقررات هاکی، آئین نامه برگزاری و انظباطی مسابقات فدراسیون هاکی و همچنین قوانین مرتبط با مبارزه دوپینگ بوده و در 

 ت، قوانین و تنبیهات مربوطه را پذیرا می باشم. صورت عدم رعایت و انجام تعهدا

 

 

     5931قهرمانی امید های کشور                            مسابقات:   

 

 …………………………………………………………………………  نام و نام خانوادگی:

 

 …………………………………………………………………………………  تیم: مربی

 

 
  امضاء  تاریخ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  در صورت عدم رشکت در جلسه فنی این برگه می بایست توسط مربی امضاء شده و از طریق رسپرست تیم به
 رسپرست کل مسابقات تحویل داده شود.
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 را اعالم نمایند * 8931سال  کشورهاکی امید های  مسابقاتنسبت به حضور فرزند خود در سال باید رضایت مکتوب  81نان زیر ولی بازیک *            

 

 

 متن رضایتنامه:

 

---------------شماره شناسنامه  ----------متولد  ----------فرزند  ------------------بدینوسیله اینجانب 

-به نشانی        ----------------------------------------------شماره ملی -------------------ه صادر

--------------------------------------------------------------------------- 

              ---------شناسنامهشماره  ------------- متولد -----------فرزند     ---------------ی / قیم بازیکن ول

بموجب این رضایتنامه, رضایت و موافقت خود مبنی حضور ,  --------------------شماره ملی   -----------------صادره 

 می نمایم.    را اعالم مسابقات امید های هاکی کشور که زیر نظر فدراسیون هاکی برگزار می گردد شرکت در  جهتفرزندم 

 

 

 تماس ولی:         شماره 

 

 

 

 

 امضـاء, تاریخ و اثـر انگشـت ولی بازیکن

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 رضایتنامه والدین
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 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 تعهد نامه شرکت در مسابقات
 

کی جمهوری اسالمی ایران و برگزار کنندگان مسابقات از جمله در قبال فدراسیون ها ......................................................................این متن مؤید تعهدات بازیکن 

 جسرپرست کل، مسئول فنی، مسئول داوران، داوران و سایر عوامل اجرایی می باشد. براساس این متن تعهداتی به شرح ذیل برای مدت یک دوره در

 .................................................................................................................................................... گردید. ضمناً دوره عبارت است از:

 بازیکن اعالم داشت که از موارد زیر مطلع و به آنان ملتزم خواهد بود: 

بازیکن حق شرکت در مسابقات را نخواهد  این تعهد نامه برای هر دوره به صورت جداگانه نوشته و امضاء می شود و در غیر اینصورت  .1

داشت و مسئولیت هر گونه تخطی از این شرط با بازیکن خواهد بود. این تعهد نامه باید قبل از شروع مسابقات به فدراسیون یا سرپرست 

 کل تحویل داده شود. 

 ....................................................................................................................................................هئیت / باشگاه: 

 .....................................................................................................................................................مسابقات       : 

 ..............................................................تاریخ تولد:     ......................................................................................................................................................کننده :  شرکت

الم داشته که آیین نامه مسابقات و انضباطی فدراسیون را مطالعه نموده است و ضمن موافقت و رضایت کامل متعهد به بازیکن اقرار و اع  .2

عملکرد بر اساس این آیین نامه ها می باشد در غیر اینصورت ملزم به جبران خسارات خواهد بود و فدراسیون حق تصمیم گیری در خصوص 

 رسیدگی به این امر فدراسیون می باشد.  وضعیت بازیکن را خواهد داشت. مرجع

بازیکن اعالم می دارد مقررات آیین نامه ضد دوپینگ جهانی را آگاهانه مطالعه کرده و آن را کامالً می پذیرد. همچنین می پذیرد که در  .3

د. ضد دوپینگ جریمه کننصورت تخلف، فدراسیون هاکی و فدراسیون بین المللی هاکی می توانند وی را براساس مفاد قرارداد جهانی 

 اعتراض به نتیجه دوپینگ باید بر اساس آیین نامه جهانی ضد دوپینگ و مقررات بین المللی انجام شود. 

مقررات مسابقات مربوطه و سایر بندها آگاهی  2-1بازیکن اعالم می دارد از رویه و مقررات تصویر برداری فدراسیون هاکی به خصوص بند   .4

تفاده فدراسیون از عکس ها و فیلم های گرفته شده جهت اهداف فدراسیون موافقت دارد که این امر به صورت استفاده کامل دارد و با اس

 غیر تجاری و غیر بازرگانی خواهد بود. 

رات ابازیکن اعالم می دارد که از ممنوعیت قانونی شرط بندی آگاه بوده و در صورت بروز و ارتکاب مواردی از این دست ضمن جبران خس .2

 مادی و معنوی, فدراسیون حق برخورد قانونی و معرفی به مراجع قضایی را دارد.

بازیکن با اطالع کامل اقرار و اعالم می دارد که اقدام فدراسیون هاکی، تیم اجرایی و سایر عوامل در برگزاری مسابقات کسب منفعت و   .2

وانح در عملیات ورزشی اطالع کامل دارد و در صورت بروز حوادث و سوانح سود دهی نمی باشد بنابراین بازیکن از امکان بروز حوادث و س

در طول مسابقات فوق الذکر این مسئولیت را متوجه فدراسیون، تیم اجرایی و سایر عوامل مسابقات نمی داند و در صورت عدم رعایت 

 ی باشد. قانون مجازات اسالمی، شخص خاطی بر اساس قانون مسئول م 122مقررات بند ث ماده 

 قانون مجازات اسالمی 811اده م

 عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: -122ماده 

 ط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشرو -ث

 
 تعهد نامه را پذیرا می باشم.مندرجات این  با آگاهی کامل ..................................................................... بشماره ملی ...................................................................... اینجانب

 

 
 :نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                            

                                                                                                                      تاریخ: 
                                                                                                 : امضاء و اثر انگشت       

http://sport-law.persianblog.ir/post/272/
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 مسابقات قهرمانی هاکی امید های کشور 

5931ماه  اسفند 4الی  بهمن 91 –اراک   

 برنامه بازیها

 Aگروه  Bگروه 

 سمنان .5 آ. غربی. 2 گلستان. 5 مرکزی. 2
 آ. رشقی. 9 قم. 4 همدان. 9 کرمانشاه. 4
 زنجان. 1 سیستان و بلوچستان. 6 کرمان. 1 مازندران. 6
 . اصفهان7   

    

 مسابقه گروه ساعت شماره تاریخ روز

31/00/0331 شنبه  آ. غربی آ. رشقی Aگروه  12:11 0 
 زنجان قم Aگروه  13:11 1
 سیستان و بلوچستان اصفهان Aگروه  01:11 3
 مازندران گلستان Bگروه  00:11 4
 کرمان یمرکز  Bگروه  01:11 1
 کرمانشاه همدان Bگروه  03:11 6
 زنجان سمنان Aگروه  04:11 7
 سیستان و بلوچستان آ. رشقی Aگروه  01:11 2
 اصفهان قم Aگروه  06:11 3
 کرمان گلستان Bگروه  07:11 01
 کرمانشاه مازندران Bگروه  02:11 00
 همدان یمرکز  Bگروه  03:11 01

0/01/0331 یکشنبه  سیستان و بلوچستان آ. غربی Aگروه  12:11 03 
 اصفهان سمنان Aگروه  13:11 04
 قم آ. رشقی Aگروه  01:11 51
 یمرکز  مازندران Bگروه  00:11 51
 گلستان کرمانشاه Bگروه  01:11 51
 کرمان همدان Bگروه  03:11 51
 اصفهان زنجان Aگروه  04:11 51
 قم آ. غربی Aگروه  01:11 02
 رشقیآ.  سمنان Aگروه  06:11 05
 کرمانشاه یمرکز  Bگروه  07:11 00
 مازندران کرمان Bگروه  02:11 02
 همدان گلستان Bگروه  03:11 02

1/10/1033 دوشنبه  قم و بلوچستان ستانیس Aگروه  12:11 01 
 یآ. رشق زنجان Aگروه  13:11 01
 سمنان ی. غربآ Aگروه  01:11 01
 کرمان کرمانشاه Bگروه  00:11 01
 مازندران همدان Bگروه  01:11 01
 یمرکز  گلستان Bگروه  03:11 22
 یآ. رشق اصفهان Aگروه  06:11 25
 سمنان و بلوچستان ستانیس Aگروه  07:11 20
 یآ. غرب زنجان Aگروه  02:11 22

3/10/1033 سه شنبه  سمنان قم Aگروه  13:11 22 
 یغربآ.  اصفهان Aگروه  01:11 21
 زنجان و بلوچستان ستانیس Aگروه  00:11 21
 Bدوم   Aاول  5 رضبدری 06:31 21
 Aدوم  Bاول  0 رضبدری 07:41 21

4/10/1033 چهار شنبه  32بازنده بازی  37بازنده بازی  رده بندی 13:31 21 
22 41:10 37برنده بازی  فینال  32برنده بازی    

01:01 مراسم مسابقاتاختتامیه    
 

 .محفوظ می داندبرای خود را  یا جابجایی بازی ها فدراسیون هاکی در رشایط خاص حق تغییر برنامه -


