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 ن فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایرا مسابقات آئین نامه انضباطی

 1395تیر  19تاریخ اجرا: از 

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

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

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

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

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

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

 در زمین بازی و یا خارج از آن اعمال می شود.و کادر برگزاری مسابقات  سایر عوامل تیم ها, مه برای کلیه بازیکنان، مربیان، سرپرستانین آئین نااج     

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

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

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

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

 

 عمومی : تخلف1ماده  .1

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

 انضباطی بررسی خواهند شد.
 

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

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

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

تضرر, خدشه شرکت کنندگان نباید طوری رفتار کنند که منافع, وجهه و شهرت فدراسیون, هیئت و باشگاه میزبان, هیئت و باشگاه خود را م 1,4

 دار یا زیر سوال ببرند.
 

 تخلف درجه یک: 2ماده  .2

 محرومیت حداقل از یک مسابقه اعمال می شوند: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

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

 نشان دادن اعتراض به تصمیم داور 2,2

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

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

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

 , یا درخواست مکرر برای وادار کردن داور به مشورت با داور همکار نکته: شامل اعتراض مکرر به یک تصمیم
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 یبسمت هر شخص ای کیبه طور خطرناک نزد زاتیتجه ریسا ایپرتاب کردن چوب، توپ  2,5

 

 مسابقه کی انیدر جر کنانیباز نیو نادرست ب یتعمد یکیزیتماس ف 2,6

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

 تهمت زدن یا بدنام کردن یکی از شرکت کنندگان در مسابقات, کادر برگزاری یا عوامل فدراسیون 2,7

  یدگید بیآس جادیبعنوان مسبب ا گرید کنیاز حد جهت متهم کردن باز شیعکس العمل ب ای یدگید بیتظاهر به آس 2,8

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

 استفاده نادرست از تجهیزات بازی, لباس یا تجهیزات و متعلقات زمین و محل برگزاری 2,9

و هر عملی که عمداً یا مسامحه  یا توپ شوت کردن دیرک های دروازهخارج از حرکات معمول جریان بازی باشد از قبیل  هر عملی کهنکته: 

 کارانه سبب خسارت به نیمکت ها, ابزار تبلیغات, درهای رختکن ها, شیشه ها و آئینه ها یا سایر متعلقات گردد

 ایجاد توقف یا قطع لحظه ای یک مسابقه 2,10

 تبلیغات لباس یا پروتوکل پوشیدن لباس نقض سیاست 2,11

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

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

 وننقض سیاست رسانه فدراسی 2,12

ی در عدم 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 صورت درخواست

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

 است.

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

 در هاکی گردد. خدشهبازی است یا سبب بی اعتباری یا 

 کم در نظر گرفته می شود فوق با تاثیر بندته: نک
 

 درجه دو تخلف: 3ماده  .3

 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, بسیار حرکات  ایاستفاده از زبان )الفاظ(  3,1

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

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

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

 رخ داده است.

 به دالیل استراتژیک و تاکتیکی یا مسابقات یک مسابقه جریان هر گونه تالش برای دستکاری یا دخالت در  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  دیتهداقدام به حمله,  3,5

 .را پوشش نمی دهد 4ماده  ات بند یکنکته: محتوای این بند تخلف
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 حرکت با نشان از خشونت یا احتمال ایجاد ضرب و شتم در درون یا بیرون زمینهر گونه  3,6

 منطقه خاص کیو زبان  تینسبت به فرهنگ، مل یاحترام یب 3,7

با روح  ریکه مغا ردیصورت گ ی, رفتارستیبطور شفاف در خصوص تخلفات باال مشخص ن ای یحادثه باندازه کاف ایاتفاق  کی قیحقا کهیزمان 3,8

 گردد. یخدشه در هاک ای یاعتبار یسبب ب ایاست  یباز

 .شود یدر نظر گرفته مجدی  تاثیربند فوق با نکته: 

 تکرار تخلف درجه یک 3,9
 

 سه: تخلف درجه 4ماده  .4

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

 شوند: اعمال اردو

 

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

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

 .شودمی مسابقات 

 مسابقات نیمسئولیکی از  ای انداور به میمستق یفحاش 4,2

با روح  ریکه مغا ردیصورت گ یرفتار ,ستیبطور شفاف در خصوص تخلفات باال مشخص ن ای یحادثه باندازه کاف ایاتفاق  کی قیحقا کهیزمان 4,3

 گردد. یخدشه در هاک ای یاعتبار یسبب ب ایاست  یباز

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

 تکرار تخلف درجه دو 4,4

 
 


