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 قوانین مسابقات .9
 .تدوین گردیده است همگانتوسعه این ورزش در میان جهت و نیز  این آیین نامه، به منظور آگاهی و جلب اعتماد شرکت کنندگان 3.3

 

 هاکی داخل سالن شروع شود.بین المللی قوانین  از روز اول بر اساس مسابقات باید 3.2

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

 
 .می شود ات تهیهبرگزاری مسابقات برای ارائه در جلس هنگامدر و نسخه های دیگری نیز  در سایت فدراسیون آپلود می گرددمقررات مسابقات  3.1

 

 )جهت اطالعات کامل به ضمیمه یک مراجعه شود( نوع مسابقات: لیگ و رده سنی آزاد 3.4

 بصورت رفت و برگشت انجام می گیرد. Bو  Aدور مقدماتی در دو گروه  -

 

ای اهداف غیر بازرگاانی و  بر تنهایر برگرفته شده در مسابقات مختلف می دهد تا از تصاو فدراسیونحقوق تصویربرداری این امکان را به قوانین  3.5
بطور کلی استفاده از تصاویر مختلف جهت اهداف تبلیغاتی باید با  نیز صادق است. باشگاهی. این سیاست در مسابقات غیر تبلیغاتی استفاده شود

 مجوز فرد دخیل انجام پذیرد.
 

 مسئولین مسابقات .2
ماوارد  کلیاه   در بااره  دارد کاه  توجه به مقررات این قدرت و اختیاار را   با شود. ویمی انتخاب از سوی فدراسیون مسابقات لیگ ت کل سرپرس 2.3

 تصمیم گیری کند. مرتبط با جریان مسابقات

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

 
 :اور برای هر مسابقه را عهده دار می باشدتخاب دانداوری مسابقات وظیفه مسئول (  ب) 

 
 یندر مورد مسائول  قانونچنین این داوری کنند. هم ، هیئت یا باشگاه آنها حضور داردکه تیم مسابقه ایداوران انتخاب شده نباید در  (3)

 فنی نیز صادق است.

 

 د.نباش سمتی داشتهدر مسابقات د ننمی توانننده شرکت ک های تیم اعضاء کادر (2)

 
 :فنی برگزار کننده نفرات (1)

 : دو نفر داور، دو نفر جاج، یک نفر داور ذخیره، ناظر داوری، مسئول فنی و نماینده فدراسیوندر مسابقات تک بازی -

 

 داور و جاج با توجه به تعداد تیم ها، مسئول داوران، مسئول فنی, سرپرست کل و نماینده فدراسیونمتمرکز:  ابقاتدر مس -

 

ابقات تک بازی / متمرکز را از نظر کیفی و کمی باا توجاه باه پتانسایل خاود و حساسایت باازی انتخااب                فدراسیون نفرات فنی مس (4)
 می نماید.

 
 (  سرپرست کل باید اطمینان حاصل کند که تمامی شرکت کنندگان از آیین نامه انضباطی فدراسیون آگاه هستند.پ)                       

 
 ،ن تیم و یا سایر مسئولین را به دلیل اتفاقاتی که به نظر وی قبلبازی، بازیکنان، مسئولی چندکه یک یا  داردار را اختی اینسرپرست کل (  ت)  

 به حالت تعلیق درآورد. طول جریان بازی رخ داده است  بعد و یا در
 

 سالنشخص اخراجی باید تا پایان مسابقه بیرون از  ,در صورت عدم وجود رختکن برای تیمتوجه به شرایط فیزیکی سالن و با  -
 باشد. حضور داشته

 
محوطه فنای )از   وارد زمین و نبایدشخص خاطی گردد,  یعدبسابقات م/  میت از مسابقهمحروصورتی که اخراج منتهی به در  -

 حضور داشته باشد. جایگاه تماشاچیاندر تعلیق  تا انتهای باید و شودتیم(  نیمکتجمله 
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و تعلیق محدود نکند به بازی های باقیمانده در آن مسابقات  یک تعلیق را فقط هر تعلیق، سرپرست کل مسابقات می تواند در مورد مدت(  ث)
 ادامه داشته باشد. نیز در مسابقات آتیآثار آن  انضباطی فدراسیوننظر کمیته  بادر نظر بگیرد که  را به گونه ای

 
صورت نیاز تمام یا بخشی از وظایف خود را به مسئولین فنای واگاذار    ، سرپرست کل مسابقات می تواند درفدراسیوننماینده و توافق رضایت با  2.2

 امکان پذیر است.فدراسیون دبیرکل  رضایت رئیس یا این اختیار با ،صورت غیبت نماینده کند. در

 
واند با استناد به آیین نامه انضباطی مسابقات فدراسیون هر بازیکن یا مسئولی را که به نظر وی یا بر اساس شواهد سرپرست کل مسابقات می ت 2.1

  موجود یکی از تخلفات درجه سه، دو و یک را انجام داده است به حالت تعلیق درآورده و اخراج نماید.

 
در آورده شده که جریمه وی تا مسابقات آتی هم اداماه دارد مای تواناد بار     بازیکن یا مسئولی که توسط سرپرست کل بصورتی به حالت تعلیق  2.4

 کمیته انضباطی فدراسیون درخواست تجدید نظر دهد. کمیته فنی مسابقات یا اساس این بند به

 
وقت تصمیمی اتخاذ  ذیقعصورت نکته: با توجه با گزارشات دریافتی یا ماهیت تخلف، سرپرست کل باید تخلفات را به کمیته انضباطی ارجاع دهد یا در 

 نماید که متناسب با عمل انجام شده باشد.
 

 تیم .3
 بازیکن می توان استفاده کرد. 32برای هر بازی فقط از  ر مسابقات شرکت نماید.دمی تواند  از هر تیم بازیکن 21حداکثر  1.3

 

یاا تغییار    تکمیال و جهات   ارسال گردد.فدراسیون ت به روز قبل از شروع مسابقا 5از سوی تمامی شرکت کنندگان  باید تیمفرم رسمی اسامی  1.2
شروع قبل از روز  5عدم ارسال اسامی  ید به فدراسیون ارسال گردد.بابرگشت اسامی روز قبل از شروع مسابقات دور  5در نیم فصل,  نفرات تیم

 بدین معناست که تغییری صورت نگرفته است. دور برگشت
 

 :موارد زیر را در بر می گیرد تیم اسامیفرم  1.1

 

  (12تا  3)شماره در مسابقات شرکت خواهند کرد بازیکن که  32اسامی 

 باشد(ا دکتر تیم مربی، کمک مربی و ینمی تواند ) اسم سرپرست 

 یا تعلیق سرپرست تیم  کسالتین سرپرست در صورت باشد(. جانشا دکتر تیم اسم جانشین سرپرست )نمی تواند مربی، کمک مربی ی

 اختیارات وی را عهده دار می شود.

 تیم جای دارند. نیمکتروی ، فیزیوتراپ و دکتر )در صورت حضور( که ، کمک مربیمربی اسم 

 از رنگی  ز بایدنیاز 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 )

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

 متفاوت از یکدیگر باشد. بایدم یاسم سرپرست دو تدو باشگاه در مسابقات شرکت می کند،  از یک استانچنانچه  1.4

 
 دهد.می ارائه  نماینده فدراسیون / مسئول فنیقبل از شروع مسابقات به  اسامی رافرم های  ییک نسخه از تمام کمیته برگزاری 1.5

 

مسائول فنای   یم به سرپرست ت توسط یا در جلسه توجیهی قبل از مسابقهساعت قبل از شروع مسابقه و  24باید  اسامی اصالح و یا تغییر در فرم 1.6
 اعالم شود. بازی

 

 ، شرکت تیم رزرو منوط به شرایط زیر است:از مسابقات در صورت انصراف یک یا چند تیم 1.7

 

  استفاده می نماید دیگر یا تیم های خود جهت انتخاب یک تیم قفدراسیون از ح لیگدر مسابقات. 
 
 



 5                                                                                                         3131آئین نامه مسابقات لیگ برتر باشگاههای هاکی کشور، 

 تیمیک ترکیب  .4
ربوطه را تکمیل کند. در این فرم اسامی بازیکنان و مسئوالن تیم باه جازء بازیکناانی کاه از     سرپرست هر تیم باید قبل از شروع هر بازی فرم م 4.3

 .(1. 1 و 1.2 ه اند، ذکر شده است )قانوناز شرکت در مسابقه محروم شد کمیته انضباطیسوی 

 

  حاضر در زمینبازیکن  5اسامی 

 7 بازیکن ذخیره 
 باید مشخص گردند کاپیتان و دروازه بانان تیم -

 رست تیمسرپ 

 اما نه هر دو مربی و کمک مربی() 

  (حضورفیزیوتراپ )در صورت 

 (دکتر )در صورت حضور 

 
 حضور داشته باشد.تیم  نیمکتدر زمین و یا روی در طول بازی حتماً  کاپیتان هر تیم باید 4.2

 

 )یک روز قبل( مسابقاتشروع جلسه توجیهی قبل از  .5
 در این جلسه الزامی است. نیز تیم و مربی حضور سرپرستوران حضور دارند که در این جلسه سرپرست کل, مسئول فنی و مسئول دا 5.3

 
ا برای تائید بهمراه داشته دست اصلی و دست دوم( و تمامی تجهیزات بازی رس بازیکنان، دروازه بان )در این جلسه سرپرست تیم باید نمونه لبا 5.2

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

 

 ای شناسایی که از قبل توسط فدراسیون ارسال شده را در این جلسه بهمراه داشته و به مسئول فنی ارائه دهد. سرپرست تیم باید کارت ه 5.1

 
 ای فدراسیون ارسال گردد.بر بایدقبل از  شکی( بصورت امضاء شدهسرپرستان، مربیان، پزشک و کادر پزنامه )بازیکنان، فرم تعهد 5.4

 

 باس و تجهیزات بازیکنانل .6
  بازیکنان هر تیم باید لباس با رنگ هایی که قبالً معرفی شده و نیز مورد تایید سرپرست کل قرار گرفته است را بپوشند. 6.3

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

 
 به منظور رویت بهتر توپ قوانین زیر حاکم است:   6.1

 ترجیحاً رنگ کفش تیره باشد 

 یا کیکرز دروازه بان تیره باشد. پد، پیراهنمتفاوت از رنگ لباس تیم خود و تیم مقابل باشد. بهتر است رنگ  رنگ پیراهن دروازه بان باید 

  پ بسته می شود.وچ یمیلی متر باالتر از قسمت انتهای 311این نوار  ترجیحاً تیره باشد. روی آن بایدرنگ چوب و نوار بسته شده 

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

  :پیراهنپشت  -سانتی متر  21تا  36ارتفاع 

 :(گوشه سمت چپدامن )جلوی شلوار/  - سانتی متر 3تا  7 ارتفاع 

 
 :)پر رنگ( و مشخص باشد و اندازه آن بایدباید کامالً توپر نباید تغییر کند. این شماره  مسابقاتشماره دروازه بان در طول  6.5

  :پیراهنپشت  -سانتی متر  21تا  36ارتفاع 

 :جلو - سانتی متر 21تا  7 ارتفاع 

 
 و لباس های یک شکل به تن داشته باشند. بازیکنان باید در طول بازی کامآلً مرتب باشند کلیه 6.6
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 :ایددر ارتباط با تجهیزات، بازیکنان ب 6.7

  استفاده کنند. طول بازی زیر جوراب خود از محافظ ساق پادر تمام 

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

 شرح  را به صورت کتبی تجهیزات علت استفاده از آنکه د گواهی پزشکی بای (،بنا به دالیل پزشکی)اضافی  تجهیزاتاستفاده از هرگونه  قبل از
 .ابقات ارائه داده شودبه سرپرست کل مسداده 

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

 
 شی استفاده کنند.استفاده از عینکهای طبی و معمولی ممنوع است. بازیکنان در صورت نیاز باید از عینک های مخصوص ورز 6.3

 

 .  مدت زمان یک مسابقه7
باه   فدراسایون پایان وقت باازی توساط    دقیقه وقت استراحت است. نتیجه در 5نیمه،  دومی باشد. بین ای دقیقه  21زمان قانونی  2بازی دارای   7.3

 عنوان نتیجه بازی ثبت خواهد شد.
 تعیین گردد. با توجه به شرایط، ممکن است مقررات خاصی جهت وقت مسابقات -

 
 :اضافه وقت  7.2

  جهت تعیین برنده برگزار مای   شوت اوتدر بازیهای ضربدری و بازی رده بندی وقت اضافه انجام نمی گیرد و دقیقاً بعد از پایان بازی رقابت
 گردد.

 

  باید ادامه پیدا کند.بازی  طعیجهت تعیین برنده قزمان مسابقه بازی در پایان وقت قانونی مساوی باشد، در بازی فینال چنانچه نتیجه 

 
دقیقه ای داوران بین کاپیتان ها قرعه کشی می کنند. برنده حق دارد زمین یا توپ را انتخاب کند. وقت اضافه شاامل   5بعد از یک استراحت 

 را عوض می کنند. تیم ها بدون استراحت نیمه ها ،دقیقه ای است که در پایان زمان اول 5دو زمان 

 
 که یک تیم گلی به ثمر می رساند وقت اضافه به پایان می رسد و تیمی که گل زده برنده مسابقه می باشد. در لحظه ای -

 
 گیرد.می انجام  جهت تعیین برنده مسابقه شوت اوتاگر در پایان وقت اضافه بازی مساوی شود، رقابت      -
 

 در وقت اضافه نیز قوانین هاکی داخل سالن حاکم است.  -
 

 زیکنانتعویض با  .8
 امکان پذیر است. ی که اسامی آنها در لیست مسابقه آمدهتعویض بازیکنان تنها از میان بازیکنان  8.3

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

 
 .قر شودمستروی نیمکت تیم ( بعد از انجام تعویض، بازیکن تعویضی باید سریعاً از زمین مسابقه خارج و )ب
 

 مسئول است.ان تیم خود صحیح تعویض بازیکن انجام( سرپرست تیم در مورد )پ
 

 که ضمیمه این آئین نامه می باشد مراجعه گردد. 2135)ت( جهت تعویض دروازه بان به قوانین جدید 
 

 .  ورود به زمین بازی1
 ه شود.مربی تیم یا کمک مربی تحت هیچ شرایطی نمی تواند وارد زمین مسابق  3.3

 



 7                                                                                                         3131آئین نامه مسابقات لیگ برتر باشگاههای هاکی کشور، 

که بارای مساابقه انتخااب     ذخیرهفیزیوتراپ و بازیکنان  ،دو( مربی تیم یا کمک مربی )ولی نه هر ،دو( سرپرست یا جانشین سرپرست )ولی نه هر 3.2
ور یاا مسائول   دا ند مگر اینکهبنشین نیمکتروی ام زمان قانونی مسابقه در تم رت حضور( بایددرصو)به عالوه دکتر تیم  (نفر 31حداکثر )شده اند 

کاه   (سرپرسات  یا جانشین)و یا تعویضی صورت گیرد. سرپرست  قرار دهدخطاب  جهت صحبت یا انجام کارهای مرتبط موردآنها را فنی یکی از 
 د.نفر اول نیمکت به سمت میز فنی باشباید  نیمکت استروی  مسئول رفتار تمامی افراد حاضر

 
د. قرار دهمورد خطاب را تیم حریف  /کادربازیکنان هر نحوی مسئولین مسابقه/داوران ونباید به نیمکت  کادر و بازیکنان مستقر روی میانصحبت  3.1

توجه به دستور مسئول فنی بایاد   فرد مزبور با خود ادامه داد،فعالیت به وی  /افراد خاطیمسئول فنی به سرپرست تیم در مورد فرد تذکراگر بعد از 
 بگذراند. /خارج از محل مسابقهنبقیه وقت بازی را در اتاق رختک

 
 خواهد شد. عمال مسابقات ا / کمیته انضباطی تنبیه انضباطی در مورد فرد خاطی از سوی سرپرست کل به شرایط، با توجه

 

 مگر در شرایط زیر:دروازه بان نباید در زمین مسابقه صورت گیرد  مان هیچ یک از بازیکنان به جزءدر 3.4
 

زمین مسابقه دچار آسیب شود یکی از داوران دستور توقف بازی را می دهد و تصمیم می گیرد آیا وی نیاز به ماداوا دارد یاا    اگر بازیکن در  الف()
 خیر.

 
زمین مسابقه شود. )در صورت حضور( وارد  اگر یکی از بازیکنان درون زمین آسیب دید. داور اجازه می دهد که فیزیوتراپ یا دکتر تیم  (3)  )ب(

دکتر یا فیزیوتراپ نداشت در این صورت دکتر حاضر در محل مسابقه و یا سرپرست تیم وارد زمین مسابقه می شاوند و فارد   اگر تیم 
 داور مسابقه اجازه ورود برانکارد به زمین را می دهد. ،می کنند. در صورت نیاز هدایتمصدوم را هرچه سریعتر به بیرون از زمین 

 
چنانچه تیم دکتر و با اجازه داور وارد زمین شوند.  می توانند)در صورت حضور( فیزیوتراپ و یا دکتر تیم  روازه بان،د (  در صورت آسیب2)

 قاال  درماان مختصار و یاا انت   د برای انجاام  دکتر حاضر در محل مسابقه و یا سرپرست تیم با اجازه داور می توانن ارد،یا فیزیوتراپ ند
 برانکارد وارد زمین می شود.با اجازه داور رت نیاز در صوند. وارد زمین مسابقه شو دروازه بان

 
دقیقاه زماین    3حاداقل   بازیکن بایداین د، نشوروازه بان( وارد زمین به جز دزیکن )یک باجهت درمان یا دکتر مسابقات چنانچه دکتر تیم  ج( )

باازیکن  با توجه به قوانین هاکی داخل ساالن،  خواهد شد.  محاسبهفنی  مسئول توسطبنشیند. این زمان  روی نیمکتبقه را ترک کند و مسا
 د تعویض شود.می توان  مصدوم

 
خون اقدام شود. محل  آنهاز کردن تمیه سریعاً نسبت ب تارا متوقف خواهد کرد داور بازی  باشد، شدهوی زمین مسابقه ریخته ر خون لکه هایاگر  3.5

درصاد   81باا غلظات  الکال  ی کننده تمیز شود. در صورت نبود  این محلول می توان از کننده غیر اسیدی و ضد عفون باید با استفاده از پاک هآلود
 استفاده کرد.

 
بایاد از زماین    داردمایعااتی  قصد نوشایدن  در زمان توقف بازی چنانچه بازیکنی  داخل زمین مسابقه ممنوع می باشد. هرگونه مایعات در نوشیدن 3.6

از زماین   ،دروازه می تواناد از کناار  فقط دروازه بان نیز . (طبق قوانین هاکی داخل سالن بر) زمین شودمجدداً وارد  مسابقه خارج و پس از نوشیدن
 زمین شود. واردبیرون و یا مجدداً 

 
ه بایاد  مسابقه را ترک کنند. البتمسئولین و بازیکنان تیم می توانند با اجازه مسئول فنی در زمان استراحت بین دو نیمه محوطه فنی اطراف زمین  3.7

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

 وقت کنترل. 91
نای  از وظایف مسائول ف  و یا وقت اضافه بازی )نیمه اول و نیمه دوم( ه دارد. اعالم پایان وقت قانونیکنترل زمان مسابقه را بر عهدفنی  مسئول 31.3

 د.نپایان مسابقه را اعالم می کن انداورکرنر، پنالتی  نجامجهت ا وقت قانونی ادامهاست. البته در صورت 
 

 با نشان دادن عالمتشروع مجدد بازی را یا اعالم می کنند. البته داوران موظفند توقف و  زدنع مجدد مسابقه را با سوت وداوران شروع و یا شر 31.2
 مایند.اعالم نفنی  به مسئول
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 مسابقه یک توقف/قطع. 99
الزاماً شود ) ادامه دادهمجدداً  طبق شرایط زیر و...( متوقف شود این بازی باید به دالیلی مانند شرایط بد بازی، عدم نورکافیسوی داور )از چنانچه بازی 

 د(:همان زمین و یا همان روز باش نباید در
 

همانی خواهد باود کاه در   هنگام ادامه ادامه پیدا کند. نتیجۀ بازی  (7.2وقت اضافه )قانون  پایان( یا 7.3ون قانمسابقه باید تا پایان وقت قانونی ) 33.3
 لحظۀ قطع مسابقه رقم خورده است.

 
 قطع نشده اعمال شود. اصالًباید با فرض اینکه بازی تعویض بازیکنان  مرتبط با 8در هنگام انجام ادامۀ بازی، قانون  33.2

 

 /ادامه ندادن به بازییحیتعدم صال. 92

 

 

 
 های گروهی بازیدر  32.3

تایم از مساابقات   آن کاه   ادامه و یا تکمیل بازی امتنان ورزد، فرض بر این خواهد باود صالحیت نداشته باشد یا از  برای مسابقه یتیمالف( اگر )
 کناره گیری کرده است.

 
یاا  بار صافر    5با نتیجاه   که قرار است انجام دهدهای  انجام داده و یا بازی ههایی ک کند تمامی بازی( اگر تیمی از مسابقات کناره گیری )ب 

ل گاروه  این تیم بازنده به حساب می آید و در انتهاای جادو  منظور خواهد شد و  نتیجه بازی تا آن لحظه هر کدام به سود تیم مقابل است
 طبق آن تصحیح خواهد شد.قرار خواهد گرفت. جدول گروه 

 
و یا بازی را به اتمام نرساند ثبت نخواهاد   انصراف دهدای بازیکن تیمی که جهت ادامه بازی صالحیت ندارد یا از ادامه بازی ( هیچ گلی بر)ج 

 شد.

 
 و تعیین مقام ضربدریهای  در بازی 32.2

تایم از   فرض بر این است که آن ندجهت ادامه بازی صالحیت ندارد یا از ادامه بازی انصراف دهد و یا بازی را به اتمام نرسا( چنانچه تیمی )الف
 مسابقات کناره گیری کرده است.

 
به آن تیم تعلق نمی گیرد و چنانچه جام را از آن خاود   یدر این صورت مدال یا جام مقام آخر مسابقات محسوب خواهد شد کهتیم مذبور ( )ب

 د.وشباید از آن تیم پس گرفته کرده 
 
له صعود خواهند کرد. پس از ایان رتباه   بندی نهایی یک پ م انصراف دهنده هستند، در رتبهئین تر از تیپا ( تمام تیم هایی که از لحاظ مقامپ)

 .و جام برای تیم های باالتر خواهد بودمدال بندی، 
 
د ثبت نخواهاد  هیچ گلی برای بازیکن تیمی که جهت ادامه بازی صالحیت ندارد یا از ادامه بازی انصراف دهد و یا بازی را به اتمام نرسان( ت)

 شد.

 

 اعتراض. 93
 اعتراض کند، سرپرست تیم باید: رقابت یا  یک مسابقهچنانچه تیمی قصد داشته باشد در انتهای  31.3
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 بیان کند. (با امضا) شوت اوتورت روشن در انتهای گزارش مسابقه یا رقابت ( هدف خود را نیز به صالف) 
 
 به مسئول فنی تحویل دهد. شوت اوترقابت دقیقه بعد از اتمام  مسابقه یا  35تا  کتبی خود را به طور خالصه اعتراضب( )

 
 د.به مسئول فنی مسابقات بپرداز شوت اوترقابت دقیقه بعد از اتمام مسابقه یا  11را تا ریال ج( مبلغ یک میلیون) 

 
 عدم رعایت هرگونه از این موارد به لغو اعتراض می انجامد. -
 

 .استرداد می شود فدراسیون ض وارد نباشد، این مبلغ بهه اعترادر صورتیک 31.2
 

 در مورد اعتراض تیم تصمیم نهایی را بگیرد.  شوت اوترقابت پس از پایان مسابقه یا  روز 1سرپرست کل مسابقات موظف است ظرف مدت  31.1
 

یرفته نیست و سرپرست کل هم این چناین ماواردی را   به نحوی داوری مسابقه پذهیچ گونه اعتراضی  ،بدون توجه به تبصره های این قانون 31.4
  بررسی نخواهد کرد.

 
 در مسابقات ضربدری, اعتراض تیم باید کتباً توسط مسئول فنی به اطالع فدراسیون برسد. 31.5

 
 

 تست دوپینگ. 94
 د.نام شوانج (NADO و  (WADAبر اساس آئین نامه جهانی مبارزه با دوپینگتمامی تست های دوپینگ باید  35.3

 
 انجام می شود. لیگ مسابقاتدر تست دوپینگ ( )الف    35.2

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

مکن است د. منبازیکن ذخیره باشمسابقه حتی اگر در طول  بازیکنانی که برای مسابقه انتخاب شده ممکن است تست دوپینگ گرفته شود از 35.1
 از یک بازیکن چند نوع تست دوپینگ گرفته شود.

 
باازیکن خااطی و مسائولین تایم     نعت بعمال آورد  مما تستاز انجام  یچنانچه جواب تست مثبت باشد یا بازیکنبر طبق قوانین ضد دوپینگ  35.4

 متحمل جریمه خواهند شد.
 

 شرایط پیش بینی نشده. 95
سرپرسات کال    به آن اشاره نشده، هاکی داخل سالن یا مقررات مسابقات وضعیتی پیش آید که در قوانین چنانچه در حین برگزاری مسابقات 36.3

صاورت مغاایرت   در  تصمیم گیری کند. مختلف می تواند با در نظر گرفتن شرایط)در مسابقات تک بازی(  فدراسیون و)در مسابقات متمرکز( 
 مورد استناد می باشد. یانگلیس زبان , متنترجمه شده و مقررات قوانینبین 
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 مسابقات دو گروهی
 

 برنامه مسابقات .9

ز گروه ها یک تیم بیشتر از دیگری وجود مساوی باشد در یکی اف تیم ها می باشند. اگر تعداد نادو گروه تشکیل می شود که هر کدام شامل نص 3.3
 خواهد داشت.

 د که مسابقات را در یک گروه برگزار کند.این حق را برای خود محفوظ می دان در صورت فرد بودن تعداد تیم ها فدراسیون
 

 دو گروه به صورت زیر شکل خواهند گرفت: 3.2

  B گروه  A گروه
3 2 
4 1 
5 6 
8 7 
3 31 

  

ه از تیم جایگزین جدول مسابقات تغییر نخواهد کرد. هر چند فدراسیون این حق را برای خود محفوظ می داند که قبل از در صورت استفاد 3.1
 مسابقات و در صورت نیاز گروه ها را دوباره سازماندهی کند.

 

 جدول بازی ها .2

 نش( مراجعه شود.)پروتوکل چی 11صفحه  6جهت اطالع از گروه بندی و بازی تیم های شرکت کننده به ضمیمه  2.3

 
بازی ها    می تواند در جدول زمان ساعت باشد. فدراسیون  4 بایداگر تیم ها دو بازی در روز دارند حداقل فاصله زمانی بین دو بازی یک تیم   2.2

 را با توجه به شرایط جا به جا کند.

 فدراسیون حق تغییر برنامه را برای خود محفوظ می داند. 2.1

 
 

 گروه ها رنکینگ )رتبه بندی( در .3

 در هر گروه همۀ تیم ها در مقابل هم بازی خواهند کرد و امتیازات زیر برای هر مسابقه منظور خواهد شد: 1.3
 در جریان بازی:

 سه امتیاز برای برنده 

  یک امتیاز به هر تیم، در صورت مساوی 

 صفر امتیاز برای بازنده 

 
 در شوت اوت:

 امتیاز برای برنده دو 

 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 بندی)الف( اگر در پایان مسابقات دو یا چند تیم امتیازات مساوی داشته باشند، این تیم ب  1.2
 

)گال زده در مقابال گال     س تفاضل گل رتبه بندی می شوندار باشد، این تیم ها بر اسا)ب( اگر باز هم شرایط تساوی بین دو یا چند تیم برقر
 خورده(
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 همیشه تفاضل گل مثبت بر تفاضل گل منفی تقدم دارد.
 

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

ایط تساوی بین دو یا چند تیم برقرار باشد، سپس نتیجه آن تیم ها در مقابل همدیگر جهت تعیین رتبه بندی تیم هایی کاه  )ت( اگر بازهم شر
 از لحاظ امتیاز به هم گره خورده در نظر گرفته خواهد شد.

 
عیین کننده جایگاه آنهاا در جادول   اگر دو یا چند تیم این شرایط را دارند، سپس یک رتبه بندی فقط بر اساس نتایج مسابقات میان آنها ت

)الف(، )ب(، )پ(  3.2براساس بندهای  بایدتیم ها تساوی برقرار باشد، سپس این  مراجعه کنید(. اگر باز هم شرایط 3.3خواهد بود )به بند 
 و )ت( این ضمیمه رتبه بندی می شوند.

 
این ضمیمه( بین آن تیم هاا   4)بند  شوت اوتبا رقابت  بایدین موضوع )ث( اگر باز هم شرایط تساوی بین دو یا چند تیم برقرار باشد، سپس ا

 حل شود.
 

در مقابل تیم های دیگر به مانند تاوالی مساابقات    شوت اوتاگر بیشتر از دو تیم در این موضوع دخیل هستند، سپس هر تیم یک رقابت 
 ازی خواهد زد(.به مانند توالی برای ب شوت اوت 1خواهد داشت )اما اجباراً هر تیم فقط 

 
)الف(، )ب(، )پ( و )ث( در این  3.2براساس بندهای  بایداگر باز هم شرایط تساوی وجود دارد، سپس تیم هایی که تعداد امتیاز برابر دارند 

 است رتبه بندی می شوند.  شوت اوتضمیمه که مبنی بر گل های ثبت شده در 
 

 د، سپس همان روش تا زمانی که رتبه تیم ها مشخص می گردد اعمال خواهد شد.اگر شرایط تساوی برای بیشتر از دو تیم وجود دار
 

 بازی های ضربدری .4

 بازی های نیمه نهایی بصورت زیر انجام می شوند:  4.3
 Bدوم گروه  با Aاول گروه 

 Aدوم گروه  با Bاول گروه 
   

 ده برای مقام های سوم و چهارم )رده بندی( بازی خواهند کرد.برنده این بازی ها برای مقام های اول و دوم )فینال( و تیم های بازن
 

 بازی های ضربدری برای مقام پنجم تا هشتم بصورت زیر انجام می شوند: 4.2 

 Bگروه سوم  با Aسوم گروه 
 Aچهارم گروه  با Bگروه  چهارم

 هفتم و هشتم بازی خواهند کرد. برنده این بازی ها برای مقام های پنجم و ششم و تیم های بازنده برای مقام های
 

 بازی های ضربدری برای مقام نهم تا دوازدهم بصورت زیر انجام می شوند: 4.1

 Bگروه  پنجم با Aپنجم گروه 
   

 .دهم خواهند شد بازنده مقام برنده این بازی مقام نهم و
 

 آخر مسابقات به هم بازی خواهند کرد. گروه جهت تعیین دو مقام ای آخر هردر صورتیکه تعداد تیم ها در هر گروه برابر ولی فرد باشد، تیم ه 4.4

 

 :در صورتیکه تعداد تیم ها در یک گروه فرد و در گروه دیگر زوج باشد، بازی های تعیین کننده سه مقام آخر مسابقات به شرح زیر خواهد بود 4.5

 Bآخر گروه  با Aآخر گروه 
وج بازی خواهد و جهت تعیین دو مقام باالتر، برنده این مسابقه با تیم یکی مانده به آخر گروه زبازنده این بازی مقام آخر مسابقات خواهد بود 

.کرد  
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 اگر انجام بازی های پنجم تا دهم مقدور نباشد, امتیازات کسب شده تعیین کننده مقام تیم های خواهند بود. -

 

ه صورت فرد آخر می شود دیگر بازی تعیین کننده مقام نخواهد داشت و بتیم انجام می شود، تیم که در گروه  3که مسابقات با هر چند، هنگامی

 خودکار  مقام آخر مسابقات محسوب خواهد شد.

 بعنوان نتیجه نهایی مسابقه محسوب شود. بایدنتیجه ای که در پایان وقت قانونی هر مسابقه رقم می خورد  4.6

 

 5ادامه پیدا کند. بعد از یک اساتراحت   بایددر پایان وقت قانونی تساوی شده است(  ، زمان بازی )اگر بازیمسابقه فینالجهت تعیین برنده قطعی  4.7
دقیقه ای اسات   5دقیقه ای داوران بین کاپیتان ها قرعه کشی می کنند. برنده حق دارد زمین یا توپ را انتخاب کند. وقت اضافه شامل دو زمان 

 ود را عوض می کنند.که در پایان زمان اول تیم ها بدون استراحت نیمه های خ

 

.یی()قانون گل طال در لحظه ای که یک تیم گلی به ثمر می رساند وقت اضافه به پایان می رسد و تیمی که گل زده برنده مسابقه می باشد  

 انجام گیرد. بایدجهت تعیین برنده مسابقه  شوت اوتاگر در پایان وقت اضافه بازی مساوی شود، رقابت   4.8

 

 شوت اوترقابت  .5

 به ضمایم ارجاع شود. شوت اوتجهت مطالعه مقررات مرتبط با رقابت 
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 تبلیغ لباس

 

 مشخصه تولید کننده .9
نشان تجاری، لوگو یا هر عالمت مشخصی از آن قلم نام،  تولید کننده باشد:یک ند نمایش دهنده مشخصه قالم لباس یا تجهیزات می توایکی از ا

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

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

 
 قلمی افزایش یابد.هر مربع در روی سانتی متر  21سایز کلی اینگونه نمایش نباید از 

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

 

 تبلیغ اسپانسر  .2
 تفسیر  2.3

 
کامل لباس یک دست عام و خاص می باشد.  تبلیغ اسپانسر شامل تمامی نهادهای مالی از جمله کمیته های ملی المپیک و یا شرکت های( )الف

 اسپانسر( را حمل کند. 4از حداکثر تبلیغ ) 5می تواند 
 
 آمده بصورت یک مربع برای تبلیغ رسم شده اند. 5)ب( تمامی اندازه همانطوری که در ضمیمه  

 
با تمامی قوانین کشور و مقررات مسابقات تطابق داشته باشد هر تیم شرکت کننده )هیئت یا باشگاه( وظیفه دارد تا اطمینان  بایدتبلیغ  (پ) 

 ه تبلیغ با قوانین تطابق دارد.حاصل کندک
 
 فدراسیون هاکی برای این ورزش مضر است استفاده کرد.)ت( نباید از تبلیغی که از دید  

 
 )ث( تبلیغات خارج از عرف جامعه نباید اصالً انجام شود. 

 
   تبلیغ  نحوه تصویب   2.2

 
 :زیر را به اطالع فدراسیون برساندرد روز قبل از شروع مسابقات موا 34حداقل  باید( هیئت یا باشگاه )الف

 
 تیمی که تبلیغ برای آن استفاده می شود. (3)

 

 نام شرکت، سازمان، محصوالت، نوع فعالیت و محل آن (2)

 
 اعالم شود( بایداندازه تبیلغ )مقیاس واقعی آن  (1)

 
 متن تبلیغ (4)

 
 محل تبلیغ بر روی لباس (5)

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

 مجوز برای رویداد های آتی هم کاربرد خواهد داشت.
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 براساس مقررات فوق و به مانند قبل به اطالع فدراسیون رسانده شود. باید( هرگونه تغییر تبلیغ )پ
 

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

 
 لباس ورزشکاران 2.3

 
 :بر روی لباس ورزشکاران آورده شودتبلیغ بصورت نام شرکت، لوگو یا نشان تجاری می تواند بصورت زیر و با مجوز فدراسیون 

 
 میلی متر مربع باشد. 151نباید بیشتر  –ورزشکار / بلوز ( در جلوی پیراهن)الف

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

 میلی متر مربع باشد. 81نباید بیشتر از  -( لباس بدون آستین : در هر دو حاشیه کناری پیراهن / بلوز )پ
 

 میلی متر مربع باشد. 41د بیشتر از نبای -( در جلوی یقه )ت
 

 میلی متر مربع باشد.  311نباید بیشتر از  -( شورت مردانه : در پشت پای راست )ث
 
 میلی متر مربع باشد.  311نباید بیشتر از  -( دامن زنانه : در پشت زیر خط کمر)ج
 
 اسیون اختصاص داده شود.به فدر 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 2.2
 

 :بر روی لباس ورزشکاران آورده شودتبلیغ بصورت نام شرکت، لوگو یا نشان تجاری می تواند بصورت زیر و با مجوز فدراسیون 
 

 میلی متر مربع باشد. 151نباید بیشتر از   -وز داوران ( در جلوی پیراهن / بل)الف
 

 میلی متر مربع باشد. 151نباید بیشتر از  -( در پشت پیراهن/ بلوز داوران، زیر نام آنها )ب
 

ران و ( هیئت یا باشگاه میزبان می تواند با تصویب فدراسیون لباس هایی با لوگوی مسابقات، فدراسیون، هیئت و یا باشگاه برای داو)پ
 در این مورد محدودیتی برای اندازه وجود ندارد. -مسئولین مسابقات تهیه کند

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 آستین دار پیراهن مردانه
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 پیراهن مردانه بدون آستین



 36                                                                                                         3131آئین نامه مسابقات لیگ برتر باشگاههای هاکی کشور، 

 
 

                                                                     
 
 
 
 
 

 شورت مردانه 
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 آستین دار پیراهن زنانه



 38                                                                                                         3131آئین نامه مسابقات لیگ برتر باشگاههای هاکی کشور، 

 
 

                                      
 
 
 

 پیراهن زنانه بدون آستین
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 دامن زنانه 
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 هاکی داخل سالنن اجرایی قوانی                                                                        

 سد چوب
ن با توجه به سه یادآور می شود که سد چوب یک عمل سریع است و با توجه به پتانسیل این حرکت در لحظه انجام ممکن است از دید داوران پنهان بماند. داورا

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

 

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

 در نظر گرفت(.
 دالیل:

 بر خالف روح بازی است -

 مهارت بازیکنان را از بین می برد -

 بسیار خطرناک است -

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

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

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

 این کارت جایگزین کارت زرد نیست -کارت سبز )یک دقیقه اخراج(  -

 دقیقه(    2کارت زرد )حداقل  -

 ت قرمز )اگر به این مرحله برسیم سرپرست تیم باید پاسخگو باشد(کار -

 جرایم تیمی نیز استفاده خواهد شد:
 پنالتی کرنر در نیمه تدافعی )ما نمی خواهیم که تورنمنتی داشته باشیم که پر از پنالتی کرنر به دلیل تکلینگ باشد( -

 در محوطه پنالتی استروک -

 ر شرایط مختلف از جرایم شخصی و تیمی استفاده خواهند کرد.بسیار مهم است که بدانید داوران د
 

 توپ های بلند
 رت 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"

 .این تفسیر برای تمامی نقاط زمین قابل اجرا است 

 دالیل: 

 سوت کمتر + جریان بیشتر بازی 

 درک آسانتر قانون 

 اِسلمینگ )زدن توپ به چوب یا بدن یحریف(
 حس مشترک و برداشت داور تفسیر کننده این قانون خواهد بود

 این عمل تعمداً جهت زدن توپ به سوی حریف و گرفتن خطا صورت می گیرد.

 دالیل:

 .بسیار خطرناک است 

 عمل وجود ندارد. هیچ مهارتی برای این 
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 .بر خالف روح بازی است 

 نحوه برخورد داوران:

 یک پوش آزاد به سود تیم حریف 

 اگر بد یا مکرر صورت گیرد:         

 سوت بلند 

 کارت سبز 

 کارت زرد 

 کارت قرمز 

 تایم اوت

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

 توان از مسئول فنی درخواست تایم اوت نمود. سرپرست فنی در لحظه توقف بازی اعالم تایم اوت می نماید.زمانیکه بازی متوقف است می  •

 و در دو دقیقه آخر بازی مجاز نیست شوت اوتدرخواست تایم اوت از زمان شروع تا پایان پنالتی کرنر،  •

 سرپرست فنی کنترل زمان را بر عهده دارد •

 تیمشان از تایم اوت هستندکاپیتان ها مسئول استفاده صحیح  •

 وارد زمین بازی شوند. 51تیم 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 ببرد.
 دروازه بانی با تجهیزات کامل .3

شوت هنگام دفاع از پنالتی کرنر و  –تمام اختیارات یک دروازه بان را دارد -باید متفاوت باشد بازیکنی با امتیازات دروازه بانی )رنگ پیراهن این بازیکن .2

 باید از کاله محافظ استفاده کند( اوت

ید هنگام پنالتی کرنر هیچ بازیکنی نبا –هیچ بازیکنی امتیازات دروازه بانی ندارد  –بدون دروازه بان )همه بازیکن محسوب می شوند و همرنگ هستند  .1

 فقط از ماسک و چوب استفاده شود( شوت اوتباید هنگام  –درون دروازه قرار گیرد 

 پوش آزاد

 توپ در نیمه تدافعی بین مدافعان باید حداقل یک متر حرکت کند 

  متر است 1در نیمه تهاجمی حداقل فاصله بین مهاجمان 

  دمتر از توپ فاصله داشته باشن 1در نیمه تهاجمی مدافعان باید حداقل 

 در نیمه تهاجمی توپ حق ارسال مستقیم به محوطه را ندارد 

 خود جهت اینکه بتوان توپ مستقیم وارد محوطه شود: باید از طریق تخته باشد یا قبل از ورود بازیکن دیگری آنرا لمس کند یا اگر بصورت پاس ب

 ود.متر حرکت کند یا از طریق گزینه های باال انجام ش 1انجام می گردد توپ حداقل 

 خطاها:
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 اشتباه در محل خطا: پوش آزاد به سود حریف 

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

 عدم رعایت فاصله در نیمه تهاجمی: پنالتی کرنر 

 در پنالتی کرنر به محوطه ترک خط عرضی توسط مدافعان و زود وارد شدن مهاجمان 
 مانیکه توپ در پنالتی کرنر به جریان نیفتاده پشت خط بایستند.مدافعان و مهاجمان باید تا ز

 دالیل:

 زمان بازی را تلف می کند 

 این عمل برای بازیکنان مهاجم و تماشاچیان خسته کننده است 

 عمدی و غیر ضروری است 

 نحوه برخورد داوران با مدافعان:

  با بازیکنان خاطی برخورد شود. بایدسریعاً با اولین ترک 

 ترک کننده به آنسوی نیمه هدایت می شود. مدافع 

 .اگر این عمل را دروازه بان انجام دهد یک مدافع به آنسوی نیمه هدایت می شود 

 د.اگر 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 

 می نماید. شوت اوتن مدافعی که کنار دروازه ایستاده داور اعالم در صورت ترک آخری 

 نحوه برخورد داوران با مهاجمان:

  به آنسوی نیمه هدایت شود. بایداگر بازیکن مهاجمی زودتر از ارسال توپ وارد محوطه شود 

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

 کالً هیچ نوع عالمت رسمی برای شروع پنالتی کرنر تعریف نشده است. -نالتی کرنر نیست دست یک عالمت رسمی برای شروع پ
 اگر بازیکن مهاجم برای اولین بار توپ را زودتر از اجازه داور ارسال نماید:

 

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

 :در صورت تکرار -

 کارت سبز 

  کارت زرد 

 کارت قرمز 

 
 تظاهر به ارسال توپ در پنالتی کرنر: -

  به آنسوی نیمه هدایت می شودفرستنده 

 پنالتی استروکخطا در 
 )گل جریمه حذف شده است(

 اگر قبل از سوت ضربه زده شود:
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 گل به ثمر برسد: تکرار •

 پوش آزاد به سود مدافع: گل به ثمر نرسد •

 افعسایر خطاها توسط مهاجم: پوش آزاد به سود مد •

 برای هر خطا توسط بازیکن مدافع در مقابل استروک:

 گل زده شود: احتساب گل •

 تکرار: گل زده نشود •

ل به ثمر به جزء بازیکنانی که در استروک دخیل هستند، برای هر خطای دیگری توسط سایر مدافعان که گل به ثمر نمی رسد یا توسط سایر مهاجمان که گ
  باید تکرار شود شوت اوتمی رسد، 

 

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

 با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دهد. بایددر طول اخراج موقت یک بازیکن، تیم خاطی  •

فوراً زمین بازی را ترک کند. اگر بازیکن خاطی در  دبایبرای کارت سبز داور میتواند وقت بازی را متوقف نکند. بعد از دریافت کارت بازیکن خاطی  •

 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. •

 ترل می شودمدت زمان اخراج توسط مسئول فنی کن •

 

 ای کناریهگیر دادن توپ به تخته 
 بصورت عمدی: خطای بازیکنی است که توپ را بین چوب و تخته قرار می دهید و با شیلدینگ اجازه نمی دهد که بازیکنان به توپ برسند

 
 : داوران بولی اعالم می کننداگر توپ بین دو بازیکن و یا تخته گیر کند

 

 در نظر گرفته شود. خطای عمده گیر دادن توپ به تخته های کناری باید بعنوان یک آمده است ک 2135در قوانین  -

 

 کرادینگ
رگونه اعتراض تصویر و زیبایی هاکی را مخدوش می کند پس همه ما باید با همکاری از هر گونه فشار هکرادینگ در واقع حلقه زدن و یا دوره کردن داور است. 

رهیز کنیم. کاپیتان سخنگوی تیم و یقیناً مسئول رفتار اعضای تیم خود )شامل مدیریت تیم( است. در صورت هر گونه اعتراض بی مورد روی بازیکنان و داوران پ
 است بنابراین داور باداوران مجبور خواهند شد که تصمیم مناسب اتخاذ کنند. به یا داشته باشید بیشتر از دو بازیکن )بمنظور اعتراض( اطراف داور یک کرادینگ 

 خاطی یا کاپیتان برخورد می کند. 
 

 نحوه برخورد داوران:
 تذکر شفاهی /  کارت سبز یک دقیقه ای به کاپیتان برای اولین اعتراض یا بازیکن خاطی -

 کارت زرد برای کاپیتان یا بازیکنان تجمع کننده -
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یخ پایانی برای آنها اعالم نشده ولی حداقل تا حصول بازخود است که تار 2135قوانین زیر چکیده ای از مهمترین تغییرات قوانین در سال 
مناسب در مسابقات مختلف ادامه خواهند داشت. این قوانین با پیشنهاد کمیته قوانین هاکی و تائید هیئت رئیساه فدراسایون باین المللای     

ت و تعداد گل دست یابند و از طرفای باا ماد    هاکی به تصویب رسیده اند تا به دو هدف عمده اسپانسرهای بین المللی یعنی افزایش سرع
( می 3131)یازده دیماه  2135نظر گرفتن هیجان سبب جذب جوانان به ورزش هاکی شوند. تاریخ اجرای رسمی این قوانین از یک ژانویه 

ن باازی، در ترجماه کتاب    باشد. البته تغییراتی در بخش اصطالحات و تفاسیر نیز اعمال شده ولی بدلیل عدم تاثیر آنها در چهارچوب زمای 
 قوانین به اطالع خواهند رسید.

 
 

 تعویض دروازه بان )قانون الزامی تجربی( -

هیچ محدودیتی برای تعویض و تعداد تعویض همزمان بازیکنان وجود ندارد به استثناء اینکه تعداد دفعاتی که یک تیم می تواند 
 بار است. 2دروازه بان خود را تعویض کند در مجموع 

 
 هنمایی:را
 

بار تعویض دروازه بان استفاده کرده و دروازه بان آن تیم به دلیل مصدومیت قادر به ادامه بازی نباشد، باه دلیال    2اگر تیمی از 
 ایجاد ایمنی و سالمت در بازی آن تیم مجاز است یکبار دیگر از دروازه بانی با تجهیزات کامل محافظ استفاده کند.

 
اخراج موقت می شود، برگشت وی به زمین جزء تعویض محسوب نمی شود مشروط بار اینکاه بجاای    در حالتی که دروازه بان 

وی فقط از بازیکنی با امتیازات دروازه بانی یا بازیکن زمین استفاده شده باشد. اگر بجای دروازه بان اخراجای از دروازه باانی باا    
 اجی به زمین یک تعویض محسوب می گردد.تجهیزات کامل محافظ استفاده شده باشد برگشت دروازه بان اخر

 
اگر تیمی از دو تعویض دروازه بانی خود استفاده کرده باشد و دروازه بان درون زمین بطور موقت یا دائم اخراج گاردد باه دلیال    

 ایجاد ایمنی و سالمت آن تیم مجاز است یکباز دیگر از دروازه بانی با تجهیزات کامل محافظ استاده کند.
 

 ازی: بازیکنانانجام ب -

یک بازیکن فقط زمانی مرتکب خطا می شود که به طور ارادی از دست، پا یا بدن برای بازی باا تاوپ    "تفسیری که می گفت 
 حذف شده و با تفسیر زیر جایگزین شده است: "استفاده کند 

 "یک بازیکن فقط زمانی مرتکب خطا می شود که سودی به دست آورد ....  "
 

 پنالتی کرنر -

اصرار بر قطع خط عرضی بازیکنان مدافع زودتر از ارسال توپ در پنالتی کرنار باود کاه در     پنالتی استروکی از دالیل اعالم یک
قوانین جدید این تبصره حذف می گردد. بدین معنا که پنالتی کرنر باید بوسیله قانون فرستادن بازیکنان مدافع خاطی به آنسوی 

 خط نیمه مدیریت گردد.

 
 ید: بازیکنی که تظاهر به ارسال توپ می کند باید به آنسوی خط نبمه فرستاده شودجد تفسیر

 2195قوانین هاکی داخل سالن در سال  عمده تغییرات
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 توپ به تخته های کنارییا نگه داشتن گیر دادن  -

 بازیکنان نباید عمداً توپ را به تخته های کناری گیر دهند یا نگه دارند.
بین چوب بازیکنان و یا بطور غیر باه تختاه   داوران باید این موقعیت را درک کرده و بازی را قطع کنند. هنگامیکه توپ  -

 ها گیر می کند بازی با یک بولی مجدداً آغاز می گردد

بطور عمد گیر دادن و یا نگه داشتن توپ به تخته های کناری باید بعنوان بک خطای عمد مشاهده و در نتیجه جریماه   -
 گردد.

 

 متر جلو بردن توپ 5 -

متر جلو  5یمه، خطا یا بد رفتاری دیگری صورت گیرد پوش آزاد می تواند به اندازه اگر قبل از اجرای جر" قانونی که می گفت 
 حذف شده است و باید بر اساس تفاسیر قانون پوش آزاد و پاس بخود با آن برخورد گردد. "برده شود 

 

 کارت سبز -

 مقرر شده است که در مسابقات سطح پایین کارت سبز همچنان یک تذکر باشد نه اخراج.
 

 چوب -

این جام،  شوت اوت با توجه با تجربیات کسب شده در جام جهانی روی چمن هلند و سوء استفاده از اندازه چوب در رقابت های
 سانتی متر بیشتر باشد.  315حداکثر اندازه چوب نباید از 
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 شوت اوتم مقابل مدافع تی ن، سه بازیکن از هر تیم بصورت متناوب یک به یک بر علیه بازیکشوت اوتبر اساس این مقررات در رقابت 
شوت ای اجر نحوهجهت تعیین نتیجه می باشد. اصول زیر  شوت اوتشامل تمام سری های ضربات  شوت اوترا انجام می دهند. رقابت 

د.را تعریف می کن اوت  

سرپرست هر تیم از بازیکنانی که نام آن ها در فرم گزارش مسابقه آمده است  سه بازیکن را جهت زدن و یک بازیکن را جهت  .3

هم معرفی شود.  شوت اوتمعرفی می کند. بازیکنی که برای دفاع معرفی شده می تواند برای زدن  شوت اوتدفاع در مقابل 

 صورت گیرد. شوت اوتعویض و جایگزینی نباید در طول رقابت به جز آنچه که در زیر آمده، هیچگونه ت

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

 داده می شود.

دقیقه از  5ظرف  شوت اوتشوند تا اولین  بعد از پایان بازی انجام می گیرد، اصول فوق باید سریعاً رعایت شوت اوتاگر رقابت  .1

 پایان وقت بازی اجرا گردد.

متحمل تعلیق انضباطی از سوی سرپرست کل است یا در طول بازی منتهی  شوت اوتبازیکنی که همچنان در هنگام رقابت  .4

شرکت کند. بازیکنی که  شوت اوتبه طور دائم از بازی اخراج شده است )کارت قرمز( نمی تواند در رقابت  شوت اوتبه رقابت 

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

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

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

در آن انجام      شوت اوتمین بازی که همه نفراتی که نام آنها در فرم گزارش مسابقه آمده است می توانند در نیمه ای از ز .8

متحمل تعلیق انضباطی از سوی سرپرست  شوت اوتنمی گردد مستقر شوند )به جز هر بازیکنی که همچنان در هنگام رقابت 

 با کارت قرمز به طور دائم از بازی اخراج شده است( شوت اوتکل است یا در طول بازی منتهی به رقابت 

 مستقر شود Dمی تواند روی خط عرضی بیرون از محوطه  شوت اوتع کننده تیم زننده دروازه بان/ بازیکن دفا .3

در آن انجام می  شوت اوتمی تواند بمنظور انجام وظیفه خود وارد نیمه ای شود که  شوت اوتبازیکن زننده یا دفاع کننده  .31

 گیرد

 شوت اوتتا تجهیزات محافظ خود را درآورده و  زمان کافی داده می شود شوت اوتبه بازیکنان زننده و همچنین دفاع کننده  .33

 دفاع کنند شوت اوترا انجام دهد و یا متعاقباً تجهیزات محافظ خود را پوشیده و از 

خود را بصورت یک به یک بر علیه دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده تیم مقابل انجام می دهند  شوت اوتسه بازیکن از هر تیم  .32

 نجام شودا شوت اوت 6تا در مجموع 

 هاکی داخل سالن شوت اوت بترقا
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 :شوت اوتانجام  .31

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

 متری بیرون محوطه و روبروی مرکز دروازه قرار می گیرد 1ب(   توپ روی   

 دپ(   بازیکن مهاجم پشت و نزدیک به توپ مستقر می شو  

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

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

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

 هنگامی به پایان می رسد که: شوت اوتچ(     

 6 ثانیه به پایان برسد 

 گل زده شود 

 بازیکن مهاجم مرتکب خطا شود 

  شوت اوتدروازه بان/ بازیکن دفاع کننده، درون یا بیرون محوطه خطای غیر عمدی انجام دهد. در این مورد 

 مجدداً بین آن دو بازیکن تکرار می شود

  وکپنالتی استردروازه بان/ بازیکن دفاع کننده، درون یا بیرون محوطه خطای عمدی انجام دهد. در این مورد 

 اعالم و انجام می شود

  توپ از روی خط عرضی یا تخته کناری بیرون رود. این شامل عمداً بیرون زدن توپ از خط عرضی توسط

 دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده نیز می شود

  پایان می یابد. اگر شوت اوتاگر توپ پس از ریباند دروازه بان / بازیکن دفاع کننده از تخته کناری بیرون رود 

 شوت اوتتوپ را با اعمال زور و فشار از تخته کناری بیرون بزند  شوت اوتدروازه بان / بازیکن دفاع کننده 

 مجدداً بین آن دو بازیکن تکرار می شود

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

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

 بازیکن ممکن است با کارت زرد یا قرمز اخراج شود )نه کارت سبز( شوت اوت.   در طول 36

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

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

 انتخاب شود شوت اوترای رقابت ب(   جایگزین دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده اخراجی می تواند از سه نفر معرفی شده ب  
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  دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده جایگزین مجاز است زمان کافی داشته باشد تا تجهیزات محافظ به مانند آن

 بازیکنی که با وی جایگزین شده را بپوشد

  وت شاین بازیکن مجاز است زمان کافی داشته باشد تا تجهیزات محافظ خود را درآورد و  شوت اوتبرای زدن

 را انجام دهد و متعاقباً تجهیزات خود را بپوشد اوت

ی که باید توسط بازیکن اخراجی زده شود باطل است. هر گلی که توسط این بازیکن قبل از اخراجش به شوت اوتپ(   هر 
 ثمر رسیده محسوب می گردد

 

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

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

 ب(   دروازه بان جایگزین:  

 اشد تا تجهیزات محافظ به مانند دروازه بان/ بازیکن دفاع کننده ای که مصدوم مجاز است زمان کافی داشته ب

 شده بپوشد

  نیز می باشد، می تواند زمان کافی داشته باشد که تجهیزات محافظ  شوت اوتاگر این جایگزین جزء زنندگان

 را انجام دهد سپس تجهیزات را مجدداً بپوشد شوت اوتخود را درآورد تا 

بازیکن مهاجمی مصدوم شود، آن مهاجم می تواند با بازیکن دیگری که نامش در گزارش آن  شوت اوتطول رقابت  .   اگر در33
توسط داوران اخراج شده  شوت اوت)به جز آنچه در باال اشاره شد یا مگر اینکه در طول رقابت مسابقه آمده جایگزین شود 

 باشد(.

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

 با همان بازیکنان انجام می شود )منوط به شرایطی که در این مقررات مشخص شده است( شوت اوتالف(   سری دوم سه 

 نیاز نیست به مانند سری اول باشد شوت اوتب(   توالی زنندگان 

 دفاع می کند شوت اوتولین را زده باشد، در سری بعد از ا شوت اوتپ(   تیمی که بازیکنش در یک سری اولین 

زده شذه باشد(، تیمی که یک گل زده  شوت اوتزده باشند )حتماً نباید سه  شوت اوتت(   هنگامیکه دو تیم به تعداد برابر 
 بیشتر دارد برنده است

ید با همان با شوت اوتسری دوم یا سری های بعد باز تعداد گل مساوی باشد، سری های بعدی  شوت اوت.   اگر بعد از سه 23
 بازیکنان و با توجه به شرایط تعیین شده در این مقررات انجام شوند:

 نیاز نیست که در هر سری به مانند بعدی باشد شوت اوتتوالی بازیکنان مهاجم زننده الف(   

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

 

 اجرا می گردد شوت اوتآنچه که در این مقررات آمده است، قوانین هاکی داخل سالن در طول رقابت .   به جز 22
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 پروتوکل چینش مسابقات

 

 (3133)تیرماه  2132ژوالی   - (FIHبر اساس مقررات فدراسیون بین المللی هاکی )

 دور
تیم در یک گروه 4  

تیم در یک گروه است،  3اگر )

 (حذف شود 4بازی مقابل 

تیم در یک گروه 6  
تیم در یک گروه است،  5اگر )

 (حذف شود 6بازی مقابل 

تیم در یک گروه 8  
تیم در یک گروه است،  7اگر )

 (حذف شود 8بازی مقابل 

1دور  1با  3   
4با  2  

6با  3  
5با  2  
4با  1  

8با  3  
7با  2  
6با  1  
5با  4  

2دور  4با  1   
3با  2  

5با  3  
4با  2  
1با  6  

7با  3  
6با  2  
5با  1  
8با  4  

3دور  4با 3   
  2با  1

2با  6  
5با  4  
3با  1  

6با  3  
5با  2  
4با  1  
8با  7  

4دور  6با  4    
3با  2  
1با  5  

5با  3  
4با  2  
8با  1  
7با  6  

5دور  4با  3    
6با  5  
2با  1  

1با  3  
8با  2  
7با  4  
6با  5  

6دور  2با  3     
7با  1  
6با  4  
5با  8  

7دور  4با  3     
1با  2  
7با  5  
  8با  6

تیم، پس از پایان بازی های گروهی، بازی های تعیین مقام انجام می گیرد. در این ارتباط تصمیم نهایی با فدراسیون /  7در مسابقات تک گروهی زیر  -

 برگزار کننده است. 
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 آئین نامه انضباطی
 

  سه تقسیم می شوند.  به طور کلی تخلفات در این آئین نامه به درجه یک، درجه دو و درجه 

 جرایم و تنبیهات قید شده در این آئین نامه فقط برای جریان مسابقات است و بعد از پایان مسابقات برای بررسی های بیشتر و اعمال جرایم 
 ارجاع می شوند. کمیته انضباطیسنگین تر به 

  ،مثال: بازیکنان یا یکی از اشخاص تیم به صورت زبانی به قضاوت  به عنوانبرخورد داور با تخلف نیست )مبنای جرایم مرتبط با جریان مسابقه
 داور اعتراض نموده و داور نیز با آن برخورد نکرده است که بعد از مسابقه، برخورد با این اعتراض شامل این آئین نامه می شود(.

 اج از اردو اعمال کند.سرپرست کل مسابقات می تواند در موارد خاص، جرایم مرتبط با تخلف درجه دو را با اخر 
 سرپرستان و سایر عوامل تیم ها در زمین بازی و یا خارج از آن اعمال می شود. ، مربیان، این آئین نامه برای کلیه بازیکنان 

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

 

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

 بد رفتاری با بازیکنان، مربیان، سرپرستان، عوامل تیم ها، تدارکات مسابقات، تماشاچیان و سایر 

 سابقاتاعتراض شفاهی، عکس العمل محرک یا ناپسند نسبت به تصمیم داور یا مسئولین م 

 رفتن به سمت داور یا یکی از مسئولین مسابقات به طور نا مناسب 

  پرتاب کردن چوب، توپ یا سایر تجهیزات به طور خطر ناک 

 تماس فیزیکی تعمدی و نادرست بین بازیکنان در جریان یک مسابقه 

 استفاده از الفاظ زشت و ناپسند حتی میان عوامل یک تیم 

 باط با بازیکنان، داوران،  مسئولین مسابقات و سایریناظهار نظرهای نامربوط در ارت 

 در صورت درخواست، عدم شرکت در مصاحبه مطبوعاتی 

 تخلف درجه دو
 جرایم مرتبط با تخلفات درجه دو با محرومیت حداقل دو مسابقه ای یا بیشتر اعمال می شوند:

 ن مسابقاتتهدید، بدنام کردن، توهین یا اقدام به حمله به سمت داور یا مسئولی 

  برخورد فیزیکی بدون جرح با بازیکنان، مربیان، سرپرستان، عوامل تیم ها، تدارکات مسابقات، تماشاچیان و سایر 

 هر گونه حرکت یا رفتار با نشان از خشونت در جریان یک مسابقه 

 ایجاد توقف یا قطع لحظه ای یک مسابقه 

 صبی احترامی نسبت به فرهنگ، ملیت و زبان یک منطقه خا 

 سابقات، توهین یا استفاده از حرکات توهین آمیز، فحاشی، ترساندن، تهدید و بد نام کردن بازیکنان، مربیان، سرپرستان، عوامل تیم ها، تدارکات م

 تماشاچیان و سایر

 تکرار مجدد تخلف درجه یک 

 تخلف درجه سه
 تر و اخراج از محل اردو اعمال می شوند:جرایم مرتبط با تخلفات درجه سه با محرومیت حداقل پنج مسابقه ای یا بیش

 فحاشی مستقیم یا برخورد فیزیکی با داور یا مسئولین مسابقات 

 برخورد فیزیکی با ایجاد جرح با بازیکنان، مربیان، سرپرستان، عوامل تیم ها، تدارکات مسابقات، تماشاچیان و سایر 

 عدم شرکت در تست دوپینگ 

 تکرار مجدد تخلف درجه دو 

 


