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 کشور بانوان باشگاه های  برترن نامه مقدماتی لیگ آئی
 

شت متمرکز  - صورت رفت و برگ شرکت کننده گروه بندی می گردند و ب سب تیم های  سابقات بر ح تیمی  4و دور نهایی م
 طبق تقویم اعالم شده برگزار خواهد شد. 

ایط بهتر انتخاب خواهد شد و هزینه رفت میزبان بنا به درخواست هیئت یا باشگاه مربوطه و بر اساس اصل امکانات و شر -
 و برگشت و غذا بعهده تیم های شرکت کننده خواهد بود.

 پرداخت حق رشد بر اساس مقررات مربوطه موجود در سایت فدراسیون هاکی الزامی است. -

 ت.در صورت عدم اتمام قرارداد با هیئت یا باشگاه قبلی، ارائه رضایت نامه فسخ قرارداد فعلی الزامی اس -

در صورت انعقاد قرارداد با هیئت یا باشگاهی غیر از هیئت سازنده, ارائه رضایت نامه انعقاد قرارداد جدید از هیئت سازنده  -
الزامی استتت. ضتتمنا بازیکن آزاد یبازیکنی که ترت قرارداد هیش باشتتگاهی نمی باشتتد و یکبار هم حق رشتتد وی به هیئت 

 مذکور ندارد.  سازنده پرداخت شده است( نیاز به مرحله

مهر ماه ستتتال جاری حضتتتورا  به  25قرارداد بازیکنان و اعضتتتای تیم پز از  بت در هیئت استتتتان باید حداکتر تا تاریخ  -
 فدراسیون ترویل گردد.

بازیکنان و کادر تیم باید کارت بیمه حوادث ورزشتتی معتبر از فدراستتیون پزشتتکی داشتتته باشتتند یبه همراه داشتتتن کارت  -
 الزامی است(.

کلیه بازیکنان ملزم به استتتداده از تجهیزات قانونی مصتتوب فدراستتیون بین المللی هاکی که در کتاب قوانین هکر شتتده می  -
 باشند و مسئولیت عدم تائید آنها به عهده تیم شرکت کننده می باشد.

سامی هر تیم می توا - ست، مربی، کمک مربی،  18ند حداکتر ا سرپر شین  ست، جان سرپر فیزیوتراپ و دکتر بازیکن بعالوه 
 جهت صدور آیدی کارت  به فدراسیون معرفی نماید. نروه حضور آنها در نیمکت تیم بر اساس قوانین هاکی می باشد. 

 اعضای تیم باید کتبا  توسط هیئت هاکی استان تائید و معرفی شوند. -

جهت صتتتدور آیدی کارت رنگی زمینه ستتتدید و یک برپ کشی شتتتناستتتنامه و کشی کارت ملی  3×4قطعه عکز  3ارستتتال  -
صدور آیدی کارت بازیکنان زیر  ضمنا  جهت  ست.   سیون  18الزامی سنامه باید به رویت فدرا شنا صل کارت ملی و  سال ا

هاکی رسانده شود. یهنگام ورود به مرل مسابقات اعم از زمین بازی، مروطه فنی و جایگاه تماشاچیان و ... همراه داشتن 
 تیم الزامیست( آیدی  کارت برای کلیه اعضای

 ارسال تعهد نامه سرپرست، مربی، بازیکنان و لیست اعضای تیم به فدراسیون الزامیست. -
 

 مقررات فنی:  - 2بخش 
سیون  - سایت فدرا سیون بین المللی هاکی موجود در  ساس آخرین قوانین فدرا سالن و برا صورت هاکی داخل  سابقات ب م

ستان، مربیان، ب سرپر شد و کلیه  ضا، تیم ملزم به رعایت مقررات بوده و بازیکنان در طول هر برگزار خواهد  ازیکنان و اع
 مسابقه باید با در نظر گرفتن سالمت سایر بازیکنان ایدای نقش کنند.

ستاندارد  جدول مسابقات تهیه خواهد  - ساس اصول ا سیون انجام و بر ا سید بندی، گروه بندی و قرعه کشی در مرل فدرا
 شد.

 دو دست لباس کامل با رنگ های مختلف داشته باشد.هر تیم باید حداقل  -
 مربیان تیم ها الزاما  باید دارای کارت مربیگری هاکی باشند. -

 سال سن داشته باشند. 30سرپرستان تیم ها باید حداقل باالی  -
 ها انتخاب شود. باشد و شماره دروازه بانان هم باید از میان این شماره 32الی  1شماره های لباس بازیکنان باید از عدد  -
مسابقات راس ساعت مقرر برگزار می شود و چنانچه تیمی در زمان اعالم شده در مرل مسابقات حاضر نباشد مشمول  -

 قانون عدم صالحیت خواهد شد.
شرکت  - شد  شکیل خواهد  سابقات ت شب قبل از انجام م سه فنی که  شرکت کننده باید در جل سرپرستان و مربیان تیم های 

 نمایند.
ستان باید در جلسه فنی نمونه دو دست لباس کامل بازیکنان، تجهیزات دروازه بانان و سایر تجهیزات را جهت کنترل سرپر -

 به همراه داشته باشند.
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 مسئولیت های میزبان:  - 3بخش 
هماهنگی جهت کادر پزشتتکی یپزشتتک معتمد هیئت پزشتتکی استتتان، آمبوالنز( و تجهیزات الزم از لرظه شتترو  تا پایان  -

 سابقات و تقبل هزینه های مربوطه م

سته  24ترویل زمین بازی  - سرپرست کل، زمین باید کامال  خط کشی و تور دروازه ها ب شرو  مسابقات به  ساعت قبل از 
 صندلی. 10شده باشد، میز و صندلی های الزم جهت کادر برگزاری، و نیز تیم های شرکت کننده که برای هر تیم 

 ات و کادر برگزاری بر عهده رئیز هیئت استان خواهد بود. تامین امنیت کامل مسابق -

 ترویل تجهیزات به سرپرست کل یتوپ، وسایل مورد نیاز میز فنی و...( -

 تدارک مرل مناسبی جهت اسکان کادر برگزاری مسابقات که قبال به تائید نماینده فدراسیون رسیده باشد. -

سکان تیم ها که قبال به  - سبی جهت ا شد.تدارک مرل منا سیون رسیده با در صورت عدم رضایت, فراهم  تائید نماینده فدرا
 نمودن مرل اسکان به عهده خود تیم می باشد.

 برگزاری مراسم اختتامیه -

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

 نکته:
ته های مسابقات، فنی و انضباطی فدراسیون هاکی قابل استناد می مواردی در که این آیین نامه به آنها اشاره نشده در آیین نامه کمی

 باشند
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 قوانین مسابقات .1
توسعه این ورزش در میان همگان تدوین جهت این آیین نامه، به منظور آگاهی و جلب اعتماد شرکت کنندگان و نیز  1,1

 گردیده است.

 
 شود.می شرو   2017هاکی داخل سالن للی بین المقوانین  از روز اول بر اساسمسابقات  1,2

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

 
ر دو نسخه های دیگری نیز  شده اندسایت فدراسیون آپلود  و کلیه اسناد مرتبط در بخش مسابقاتمقررات مسابقات  1,3

 .شود می برگزاری مسابقات برای ارائه در جلسات تهیه هنگام

 
  یجهت اطالعات کامل به ضمیمه یک مراجعه شود( نو  مسابقات: لیگ و رده سنی آزاد 1,4

 
نها تیر برگرفته شده در مسابقات مختلف می دهد تا از تصاو فدراسیونحقوق تصویربرداری این امکان را به قوانین  1,5

کلی  بطور نیز صادق است. باشگاهیات . این سیاست در مسابقکندای اهداف غیر بازرگانی و غیر تبلیغاتی استداده بر
 استداده از تصاویر مختلف جهت اهداف تبلیغاتی باید با مجوز فرد دخیل انجام پذیرد.

 

 مسئولین مسابقات .2
ستترپرستتت کل هر دوره از مستتابقات لیگ توستتط فدراستتیون انتخاب می شتتود. وی با توجه به مقررات این قدرت و  2,1

 وارد مرتبط با جریان مسابقات تصمیم گیری کند.اختیار را  دارد که در باره کلیه م

 
 کند.می تعیین  واجد شرایط رادرا از میان اف مسئولین مسابقات، کمیته انتصابیالف(  

 
 :را عهده دار می باشد برایمسئول داوران تخاب انوظیده  کمیته داورانیب(    
 

چنین این داوری کنند. هم ه آنها حضور دارد، هیئت یا باشگاکه تیم مسابقه ایداوران انتخاب شده نباید در  (1ی
 فنی نیز صادق است. یندر مورد مسئول قانون

 
 د.نباش سمتی داشتهدر مسابقات د ننمی توانننده شرکت ک های تیم اعضای کادر (2ی

 
 :هر مسابقه فنی برگزار کنندهندرات  (3ی

 

 و نماینده فدراسیون ول فنیول داوران، مسئمسئجاج, یکی از آنها هخیره است(, دو  یدر هر بازی داورسه  -

 
 می نماید.خود و حساسیت بازی انتخاب را از نظر کیدی و کمی با توجه به پتانسیل فدراسیون ندرات  (4ی

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

 
ا را ب ینن تیم و یا سایر مسئولبازی، بازیکنان، مسئولی چندکه یک یا  دارداختیار را  این سابقاتسرپرست کل م(  تی

شواهد موجود و به سابقاتطول جریان  بعد و یا در ،قبل دلیل اتداقاتی که توجه به  ست  م ستناد به رخ داده ا با ا
 یا اخراج نماید. به حالت تعلیق درآوردآئین نامه انضباطی مسابقات 

 
شخص اخراجی - صورت عدم وجود رختکن برای تیم,  سالن و در  شرایط فیزیکی  یکارت  با توجه به 

 بیرون از سالن حضور داشته باشد.یا  در رختکن یدر صورت وجود( باید تا پایان مسابقه قرمز(
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نباید  در بازی بعد شتتخص خاطیبعدی گردد,  ی به مررومیت از مستتابقهدر صتتورتی که اخراج منته -
 جایگاه تماشتتتاچیاندر تا انتهای تعلیق  باید و تیم( شتتتود نیمکتیاز جمله   مروطه فنی زمین ووارد 

 حضور داشته باشد.

 
 مردودبه بازی های باقیمانده در آن مسابقات  یک تعلیق را فقط می تواندسرپرست کل هر تعلیق،  در مورد مدت(  ثی 

یز ن در مستتابقات آتیآ ار آن  انضتتباطی فدراستتیونر کمیته نظ بادر نظر بگیرد که  و تعلیق را به گونه اینکند 
 ادامه داشته باشد.

 
هم  آتیه ورده شده که جریمه وی تا مسابقبصورتی به حالت تعلیق در آ سرپرست کلیکن یا مسئولی که توسط باز 2,2

ساس این بند به ضباطی موقتکمیته  ادامه دارد می تواند بر ا سیون درخ یا ان ضباطی فدرا ست تجدید نظر کمیته ان وا
 دهد.

 
می تواند در صورت نیاز تمام یا بخشی از وظایف خود را  همسابقمسئول فنی با رضایت و توافق نماینده فدراسیون،  2,3

 امکان پذیر کمیته اجرایی لیگواگذار کند. در صورت غیبت نماینده، این اختیار با رضایت  مسئول داوران یا جاج هابه 
 است.

 

 تیم .3
 .ر مسابقات شرکت نمایددمی تواند  از هر تیم کنبازی 12حداکتر  3,1

 ضروری است.سال  18والدین برای بازیکنان زیر ارائه رضایت نامه  -

ارسال  هاکی روز قبل از شرو  مسابقات به فدراسیون 15باید تیم ها  و سایر مدارک فرم رسمی اسامی و قرارداد 3,2
  ت طبق برنامه زمانی زیر انجام می گردد:االدر صورت نقل و انتقو یا می الیست اس د. جهت تکمیلنگرد

 
باشگاهی که بازیکن ترت قرارداد آن می باشد هیئت سازنده یا هیئت و  موضو  نقل و انتقال باید با رضایت کتبی -

 صورت گیرد. مدت نقل و انتقال باید در نامه موافقت ارسالی هیئت به فدراسیون اعالم گردد.

 
 :ارد زیر را در بر می گیردمو تیم اسامیفرم در هر بازی  3,3

 

 (32تا  1یشماره در مسابقات شرکت خواهند کرد بازیکن که  12اسامی  -

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

یا  کسالتباشد(. جانشین سرپرست در صورت ا دکتر تیم اسم جانشین سرپرست ینمی تواند مربی، کمک مربی ی -

 اختیارات وی را عهده دار می شود. تعلیق سرپرست تیم

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

از یک رنگ تشکیل شود و لباس دست  بایددرصد لباس اصلی  80 - جزئیات کامل و رنگ لباس اصلی و دست دوم -

 / دامن و جوراب( باشد.شورت، پیراهنلی یاز رنگی کامال  متداوت از رنگ لباس اص نیز بایددوم 

رنگ آن باید کامال  از دو دست لباس بازیکن متداوت  - اصلی و دست دوم دروازه بانجزئیات کامل و رنگ پیراهن  -

 باشد.

رست اسم سرپ تیم ها باید کتبا  توسط هیئت معرفی شوند. دو باشگاه در مسابقات شرکت می کند، از یک استانچنانچه  3,4
 در صورت سید خالی، به تیم دوم اجازه شرکت داده می شود. متداوت از یکدیگر باشد. بایدم دو تی

 
 دهد.می ارائه  سرپرست کلقبل از شرو  مسابقات به  اسامی رافرم های  ییک نسخه از تمام فدراسیون 3,5



 7                                                                                                         1396کشور،  بانوان باشگاههای هاکی برترآئین نامه مسابقات لیگ 

 ، شرکت تیم رزرو منوط به شرایط زیر است:از مسابقات در صورت انصراف یک یا چند تیم 3,6

 استداده می نماید دیگر یا تیم های تیم خود جهت انتخاب یک قفدراسیون از ح ,لیگبقات در مسا -

 

 تیمیک ترکیب  .4
سئوالن تیم  4,1 سامی بازیکنان و م شرو  هر بازی فرم مربوطه را تکمیل کند. در این فرم ا سرپرست هر تیم باید قبل از 

 آورده می شود.ه اند، رکت در مسابقه مرروم شداز ش کمیته انضباطی سرپرست کل یا به جزی بازیکنانی که از سوی
 .(3. 3 و 3,2 یقانون

 
 حاضر در زمینبازیکن  6اسامی  -

 بازیکن هخیره 6 -
 باید مشخص گردند کاپیتان و دروازه بانان تیم -

 سرپرست تیم -
 (یاما نه هر دو مربی و کمک مربی -

 (حضورفیزیوتراپ یدر صورت  -
 (دکتر یدر صورت حضور -

 
 حضور داشته باشد.تیم  نیمکتیا روی  ندر زمیدر طول بازی حتما   دکاپیتان هر تیم بای 4,2

 

 مسابقهشروع جلسه توجیهی قبل از  .5
در این جلسه سرپرست کل, مسئول فنی و مسئول داوران حضور دارند که حضور سرپرست و مربی تیم نیز در این  5,1

 جلسه الزامی است.

 
دروازه بان یدست اصلی و دست دوم( و تمامی تجهیزات بازی  در این جلسه سرپرست تیم باید نمونه لباس بازیکنان، 5,2

را برای تائید بهمراه داشته باشد. تجهیزات دروازه بانی شامل کاله، دستکش، پد و کیکرز و تجهیزات بازیکنان شامل 
 ماسک و دستکش است.

 
ارت بیمه ورزشی را در سرپرست تیم باید کارت های شناسایی که از قبل توسط فدراسیون ارسال شده و همچنین ک 5,3

سه بهمراه  ستی باید این جل صدور کارت در مرل, مدارک درخوا صورت  سئول فنی ارائه دهد و یا در  شته و به م دا
 بطور کامل ارائه گردند.

 

 باس و تجهیزات بازیکنانل .6
  ند.ه است را بشوشمورد تایید سرپرست کل قرار گرفتگ هایی که قبال  معرفی شده و بازیکنان هر تیم باید لباس با رن 6,1

 
 .که بر تن دارند باشد می کنند باید همرنگ لباسیاستداده لباس مکملی که بازیکنان در طول بازی  گونههر  6,2

 
 به منظور رویت بهتر توپ قوانین زیر حاکم است:   6,3

 ترجیرا  رنگ کدش تیره باشد -
ز یا کیکر پد، پیراهناشتتتد. بهتر استتتت رنگ متداوت از رنگ لباس تیم خود و تیم مقابل ب رنگ پیراهن دروازه بان باید -

 دروازه بان تیره باشد.
شده  - سته  شد. این نوار  روی آن بایدرنگ چوب و نوار ب سمت انتهای 100ترجیرا  تیره با پ وچ یمیلی متر باالتر از ق

 بسته می شود.
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گ( و مشخص باشد و اندازه آن رنیپر کند. این شماره باید کامال  توپرهر بازیکن در طول مسابقات نباید تغییر شماره  6,4
 :باید

 پیراهنپشت  -سانتی متر  20تا  16ارتدا :  -
 (گوشه سمت چپجلوی شلوار/ دامن ی -سانتی متر  9تا  7ارتدا :  -

 
سابقاتشماره دروازه بان در طول  6,5 شماره  م شد و اندازه باید کامال  توپر نباید تغییر کند. این  یپر رنگ( و مشخص با

 :آن باید
 پشت پیراهن -سانتی متر  20تا  16 ارتدا : -

 جلو –سانتی متر  20تا  7ارتدا :  -

 
 بازیکنان باید در طول بازی کامآل  مرتب باشند و لباس های یک شکل به تن داشته باشند. کلیه 6,6

 
 :ایددر ارتباط با تجهیزات، بازیکنان ب 6,7
 استداده کنند. طول بازی زیر جوراب خود از مرافظ ساق پادر تمام  -

 استداده کنند.لته بند ترجیرا  و کاپ ر لباس خود از در زی -
 جهیزاتت علت استداده از آنکه باید گواهی پزشکی  (،بنا به دالیل پزشکییاضافی  تجهیزاتاستداده از هرگونه  قبل از -

 .ابقات ارائه داده شودبه سرپرست کل مسشرح داده  را به صورت کتبی

 
 از وسایل ارتباطی نیست.هیش بازیکنی در زمین مجاز به استداده  6,8

 
مانند استداده از عینکهای طبی و معمولی ممنو  است. بازیکنان در صورت نیاز باید از عینک های مخصوص ورزشی  6,9

 استداده کنند.عینک های شنا 

 
 در صورت تداخل رنگ در مسابقه ای که میزبان در آن حضور دارد, اولویت انتخاب رنگ لباس با میزبان است.    6,10

 
 چاپ لوگو بر روی قسمت راست لباس بازیکنان ضروری می باشد. این مسابقات, در   6,11

 

 .  مدت زمان یک مسابقه7
پایان وقت بازی  دقیقه وقت استراحت است. نتیجه در 5نیمه،  دومی باشد. بین ای دقیقه  20زمان قانونی  2بازی دارای   7,1

 به عنوان نتیجه بازی  بت خواهد شد. فدراسیونتوسط 
 

 :و شوت اوت اضافه وقت  7,2
در این مسابقات وقت اضافی وجود ندارد و در صورت نیاز به حصول نتیجه مستقیما  بعد از پایان وقت قانونی, رقابت  -

 شوت اوت برگزار می گردد.

 مراجعه شود. 3,3در مسابقات گروهی: به مقررات مسابقات دو گروهی بند  -

 .  تعویض بازیکنان8
 امکان پذیر است. ی که اسامی آنها در لیست مسابقه آمدهن تنها از میان بازیکنانتعویض بازیکنا  8,1
 

 ترت نظارت کامل مسئول فنی صورت می گیرد. انیالف( تعویض بازیکن  8,2
 

 .مستقر شودروی نیمکت تیم ( بعد از انجام تعویض، بازیکن تعویضی باید سریعا  از زمین مسابقه خارج و یب
 مسئول است.ان تیم خود صریح تعویض بازیکن انجاممورد  یپ( سرپرست تیم در
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 که ضمیمه این آئین نامه می باشد مراجعه گردد. 2017یت( جهت تعویض دروازه بان به قوانین جدید 
 

 .  ورود به زمین بازی9
 مربی تیم یا کمک مربی ترت هیش شرایطی نمی تواند وارد زمین مسابقه شود.  9,1
 

فیزیوتراپ و بازیکنان  ،دو( مربی تیم یا کمک مربی یولی نه هر ،دو( ین ستترپرستتت یولی نه هرستترپرستتت یا جانشتت  9,2
ام زمان در تم رت حضتتور( بایددرصتتویبه عالوه دکتر تیم  (ندر 10حداکتر یکه برای مستتابقه انتخاب شتتده اند  هخیره

جهت صربت یا انجام کارهای مرتبط ا را آنهداور یا مسئول فنی یکی از  ند مگر اینکهبنشین نیمکتروی قانونی مسابقه 
ست  قرار دهدخطاب  مورد سرپر صورت گیرد.  ضی  شینیو یا تعوی ست یا جان سئول رفتار تمامی افراد  (سرپر که م

 د.ندر اول نیمکت به سمت میز فنی باشباید  نیمکت استروی  حاضر
 

یم ت /کادربازیکنان ستتئولین مستتابقه/داوران وهر نروی منباید به کادر و بازیکنان مستتتقر روی نیمکت  میانصتتربت   9,3
فعالیت به وی  /افراد خاطیمسئول فنی به سرپرست تیم در مورد فرد تذکرد. اگر بعد از قرار دهمورد خطاب را حریف 

 /خارج از مرل مسابقهتوجه به دستور مسئول فنی باید بقیه وقت بازی را در اتاق رختکن فرد مزبور با خود ادامه داد،
 خواهد شد. عمال مسابقات ا سرپرستر مورد فرد خاطی از سوی تنبیه انضباطی د به شرایط، با توجه اند.بگذر

 
 مگر در شرایط زیر:دروازه بان نباید در زمین مسابقه صورت گیرد  مان هیش یک از بازیکنان به جزیدر 9,4
 

ر توقف بازی را می دهد و تصمیم می گیرد اگر بازیکن در زمین مسابقه دچار آسیب شود یکی از داوران دستو  الف(ی
 آیا وی نیاز به مداوا دارد یا خیر.

 
یدر صتتتورت  اگر یکی از بازیکنان درون زمین آستتتیب دید. داور اجازه می دهد که فیزیوتراپ یا دکتر تیم  (1ی  یب(

ضرحضور( وارد  صورت دکتر حا شت در این  شود. اگر تیم دکتر یا فیزیوتراپ ندا سابقه  در مرل  زمین م
مسابقه و یا سرپرست تیم وارد زمین مسابقه می شوند و فرد مصدوم را هرچه سریعتر به بیرون از زمین 

 داور مسابقه اجازه ورود برانکارد به زمین را می دهد. ،می کنند. در صورت نیاز هدایت
 

سیب2ی صورت آ صورت حضور( فیزیوتراپ و یا دکتر تیم  روازه بان،د (  در  با اجازه داور وارد  نندمی توایدر 
دکتر حاضر در مرل مسابقه و یا سرپرست تیم با اجازه  ارد،چنانچه تیم دکتر و یا فیزیوتراپ ندزمین شوند. 
در صورت نیاز ند. وارد زمین مسابقه شو دروازه بان قال درمان مختصر و یا انتد برای انجام داور می توانن
 ود.برانکارد وارد زمین می شبا اجازه داور 

 
 بازیکن بایداین د، نشوروازه بان( وارد زمین به جز دجهت درمان یک بازیکن ییا دکتر مسابقات چنانچه دکتر تیم  ج( ی

د. خواهد ش مراسبهفنی  مسئول توسطبنشیند. این زمان  روی نیمکتبقه را ترک کند و دقیقه زمین مسا 1حداقل 
 د تعویض شود.می توان  مبازیکن مصدوبا توجه به قوانین هاکی داخل سالن، 

 
ز تمیه ستتریعا  نستتبت ب تارا متوقف خواهد کرد داور بازی  باشتتد، شتتدهوی زمین مستتابقه ریخته ر خون لکه هایاگر   9,5

شود. مرل  آنهاکردن  ستداده از پاک هخون آلوداقدام  شود. در  باید با ا ضد عدونی کننده تمیز  سیدی و  کننده غیر ا
 درصد استداده کرد. 80با غلظتالکل توان از  صورت نبود  این مرلول می

 
قصد نوشیدن در زمان توقف بازی چنانچه بازیکنی  داخل زمین مسابقه ممنو  می باشد. هرگونه مایعات در نوشیدن 9,6

شیدنباید از زمین  داردمایعاتی  سابقه خارج و پز از نو شود م سالن( مجددا  وارد زمین  . یبر طبق قوانین هاکی داخل 
 زمین شود. وارداز زمین بیرون و یا مجددا   ،دروازه می تواند از کنارفقط ازه بان نیز درو
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مستتتئولین و بازیکنان تیم می توانند با اجازه مستتتئول فنی در زمان استتتتراحت بین دو نیمه مروطه فنی اطراف زمین  9,7
ه ب قبل از یک دقیقهیم قرار دهند و ماستتک خود را نزدیک صتتندلی تمستتابقه را ترک کنند. البته باید چوب، دستتتکش و 

 شرو  مسابقه به زمین باز گردند.
 

 وقت کنترل. 10
و یا وقت اضتتافه بازی ینیمه اول و نیمه  ه دارد. اعالم پایان وقت قانونیمستتئول فنی کنترل زمان مستتابقه را بر عهد 10,1

 وقت قانونی ادامه. البته در صورت ل کندکه می تواند این وظایف را به جاج ها مرو از وظایف مسئول فنی است دوم(
 د.نپایان مسابقه را اعالم می کن انداورکرنر، پنالتی  نجامجهت ا

 
شرو  مجدد یا اعالم می کنند. البته داوران موظدند توقف و  زدن  مجدد مسابقه را با سوت وداوران شرو  و یا شر 10,2

 ایند.اعالم نمبه مسئول فنی  با نشان دادن عالمتبازی را 
 

 مسابقه یک توقف/قطع. 11
طبق  و...( متوقف شتتتود این بازی باید به دالیلی مانند شتتترایط بد بازی، عدم نورکافیستتتوی داور یاز چنانچه بازی  11,1

 د(:همان زمین و یا همان روز باش الزاما  نباید دری  شود ادامه دادهمجددا   شرایط زیر
 

همانی خواهد بود که در هنگام ادامه ادامه پیدا کند. نتیجۀ بازی ( 7,1قانون ی یمستتتابقه باید تا پایان وقت قانون یالف(
 لرظۀ قطع مسابقه رقم خورده است.

 
باید با فرض اینکه بازی اصال  قطع نشده اعمال تعویض بازیکنان  مرتبط با 8در هنگام انجام ادامۀ بازی، قانون  یب(

 شود.
 

 /ادامه ندادن به بازیعدم صالحیت. 12

 عریف عدم صالحیت / ادامه ندادن به بازی:   ت
        

رفتار و برخورد اعضتتای تیم یا تماشتتاچیان یک تیم به گونه ای استتت که ادامه قضتتاوت یا مستتابقه را برای داوران و کادر 
صورت ادامه بازی  سابقات در  سئولین م سازد و به نظر داوران و م سخت یا غیر ممکن می  سیار  سابقات ب چهره برگزاری م

 ورزش هاکی مخدوش می گردد.
 

 در بازی های گروهی 12,1

 
یالف( اگر تیمی برای مسابقه صالحیت نداشته باشد یا از ادامه و یا تکمیل بازی امتنان ورزد، فرض بر این خواهد بود 

 که آن تیم از مسابقات کناره گیری کرده است.
 
 :کناره گیری کندگروهی یب( اگر تیمی از مسابقات  

            بر صدر مرسوب  5یا قرار است بازی کند, بعنوان یک باخت  تا آن لرظه انجام دادهمسابقه ای که هر  -

 می گردد

 و در رنکینگ نهایی هم جایی نخواهد داشتاین تیم از مسابقات خارج  -

 و رنکینگ متعاقبا  برای همه تیم ها اصالح می گرددگروه جدول نتایج  -

 این تیم دیگر مرسوب نخواهد شدآمار تیمی و فردی گلزنی  -
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 (تعیین مقام /ضربدری نیمه نهایی یدر بازی های  12,2

 
یالف( اگر تیمی برای مسابقه صالحیت نداشته باشد یا از ادامه و یا تکمیل بازی امتنان ورزد، فرض بر این خواهد بود 

 از مسابقات کناره گیری کرده است. در این مرحله که آن تیم
 
 :کناره گیری کند (تعیین مقام /ضربدری نیمه نهایی یی از مسابقات یب( اگر تیم 

 
 مسابقه در حال انجام باخت مرسوب می گردد -

 و در رنکینگ نهایی هم جایی نخواهد داشتاین تیم از مسابقات خارج  -

 این تیم در رنکینگ مسابقات فدراسیون جایی نخواهد داشت -

 یک پله صعود می کنندبقات این مساتر در رنکینگ نهایی  تیم های پائین -

 تعیین مقام به  مر رسانده اند حساب نمی گردد /تیم که در مرحله ضربدری  این هیش گلی برای بازیکنان -

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

 ردوظ می داند.با توجه به زمان انصراف, فدراسیون حق تعیین رنکینگ نهایی را برای خود م( پی

 

 اعتراض. 13
 اعتراض کند، سرپرست تیم باید: شوت اوت رقابتیا  یک مسابقهچنانچه تیمی قصد داشته باشد در انتهای  13,1

 
 بیان کند. (با امضای شوت اوتورت روشن در انتهای گزارش مسابقه یا رقابت ( هدف خود را نیز به صیالف 
 
به مستتئول فنی  شتتوت اوترقابت دقیقه بعد از اتمام  مستتابقه یا  30تا  کتبی خود را به طور خالصتته اعتراضب( ی

 ترویل دهد.
 
 د.بشرداز به مسئول فنی بهمراه اعتراض کتبی خودرا  ریال میلیون ج( مبلغ دوی 
 

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

 سریعا  به سرپرست کل اطال  دهد.در صورت اعالم یک اعتراض رسمی, مسئول فنی باید  13,2
 

به نروی داوری مسابقه پذیرفته نیست و سرپرست کل هیش گونه اعتراضی  ،بدون توجه به تبصره های این قانون 13,3
  هم این چنین مواردی را بررسی نخواهد کرد.

 
اعتراض نماید. در  1,4ورد یک تیم می تواند در مورد هر تصمیم سرپرست کل یا نروه اعمال این مقررات به جز م 13,4

 این صورت, سرپرست تیم باید:
 

 ترویل دهد. ویبه  اعالم تصمیم سرپرست کلدقیقه بعد از  30یالف( اعتراض کتبی خود را به طور خالصه تا 
 

 بشردازد. به مسئول فنی بهمراه اعتراض کتبی خودیب( مبلغ دو میلیون ریال را 
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صیم را اتخاه و اعالم نماید. در تصمیمات مرتبط با سن و مرل اقامت با توجه سرپرست کل باید ظرف دو ساعت ت 13,5
اعالم تصمیم می تواند بدوا  بصورت شداهی به زمانبری پروسه, ممکن است تصمیم به بعد از مسابقات موکول شود. 

 باشد.
 

 دسترس باشد.سرپرست تیم باید شرایطی را فراهم نماید که جهت دریافت تصمیم سرپرست کل در   13,6
 

 عدم رعایت موارزد فوق منجر به رد اعتراض خواهد شد. 13,7
 

 در صورت وارد بودن اعتراض, بازگشت کل / قسمتی از ودیعه اعتراض منوط به تصمیم فدراسیون می باشد.  13,8
 

ظرف  باید تیمی اعتراض کننده می تواند نسبت به تصمیم سرپرست کل درخواست استیناف نماید. سرپرست تیم 13,9
دقیقه درخواست استیناف خود را به سرپرست کل ارائه نماید. در صورت عدم درخواست استیناف در زمان  60

 مقرر, تصمیم سرپرست کل نهایی می باشد. 
 

شود, سرپرست کل باید سریعا  به نماینده فدراسیون اطال  دهد. در صورت عدم  داده یتجدید نظراگر درخواست  13,10
  ارجا  شود. 15,14به بند اینده فدراسیون در مسابقات, انتصاب نم

 

 هیئت تجدید نظر. 14
در مسابقات فدراسیون هاکی و در صورت نصب نماینده فدراسیون, هیئت تجدید نظر توسط وی تشکیل می شود  14,1

سامی سیون, ا صورت تائید فدرا سیون  آنها و در  صورتی که نماینده فدرا شد. در  سابقات ی برااعالم خواهند  م
 انتخاب نشده باشد, دبیر فدراسیون هیئت تجدید نظر را شکل می دهد. 

 
 , وی رئیسی برای این جلسه انتخاب می کند. / دادرسی در صورت عدم ریاست نماینده فدراسیون بر جلسه استما  14,2

 
 ندر می باشد. 5و حداکتر  3هیئت تجدید نظر متشکل از حداقل  14,3

 
 عضو هیئت تجدید نظر باشند. ,ر بررسی موارد قبل حضور داشته اند, نمی توانند در مورد جدیدکسانی که د 14,4

 
 سال گذشته در هاکی بین الملل فعالیتی نموده باشد. 10از اعضای هیئت تجدید نظر, حداقل یکی از آنها باید ظرف   14,5

 

 تجدید نظر / استینافدرخواست . 15
 :ارائه دهددر خصوص موارد زیر واند درخواست تجدید نظری را هر شخص یا هر تیمی می ت  15,1

 
 تصمیم سرپرست کل در جهت مررومیت یک بازیکن, تیم, مسئول تیم یا سایر مسئولین مرتبط با مسابقاتیالف( 

 
 اعتراضی که توسط سرپرست کل پذیرفته نشده است.یب( 

 
سرپ  15,2 صمیم  سی ت ست تجدید نظر نباید در خصوص برر صمیم در ارتباط با درخوا شد مگر اینکه آن ت ست کل با ر

اگر درخواستتت تجدید نظر در خصتتوص استتت که در طول مستتابقات مو ر می باشتتد.  یا جریمه ای مررومیتی
تصمیمی است که بعد از مسابقات هم مو ر می باشد, درخواست کتبی تجدید نظر ظرف سه روز از اعالم تصمیم 

دراستتیون که وی هم آن را به رئیز کمیته انضتتباطی ارجا  می دهد رستتانده باید به اطال  دبیر ف کل ستترپرستتت
 شود. 
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در خصوص مررومیت یک بازیکن, تیم, مسئول تیم یا سایر  مبلغ دو میلیون ریال باید بهمراه درخواست تجدید نظر  15,3
 ارائه گردد. مسئولین مرتبط با مسابقات

 
 یر را در بر بگیرد:درخواست کتبی تجدید نظر باید موارد ز  15,4

 
 حکمیالف( 

 
 جریمهیب( 

 
 یپ( هر دوی حکم و جریمه

 
 یت( ایرادات جلسه استما  / دادرسی

 
درخواست تجدید نظر در واقع برگزاری مجدد استما  / دادرسی نیست بلکه بازنگری تصمیم سرپرست کل برای   15,5

 رات می باشد.تطبیق با آئین نامه مسابقات, آئین نامه انضباطی و سایر مقر
 

برای درخواست تجدید نظر نباید مدرک, سند یا شواهد جدیدی قبل از تصویب ارائه گردد. اگر ارائه مدرک, سند یا   15,6
 شواهد جدید مصوب شد, باید در درخواست کتبی تجدید نظر دالیل عدم ارائه آنها به سرپرست کل قید شود. 

 
رفین یسرپرست کل و خاطی / مرروم شده( باید شداها  نظرات خود را ارائه در جلسه استما  هیئت تجدید نظر, ط  15,7

 نمایند. 
 

 نروه و شرایط برگزاری جلسه استما  / دادرسی بر عهده هیئت تجدید نظر می باشد.   15,8
 

مکتوب بصورت  و قبل از اولین بازی مسابقات در روز بعد و ساعت 2هیئت تجدید نظر باید تصمیم خود را ظرف   15,9
در صورت اعالم نماید و رونوشت آن هم برای نماینده فدراسیون, دبیر فدراسیون و سرپرست کل ارسال شود. 

فراهم بودن شرایط, رئیز هیئت تجدید نظر باید تصمیم اتخاه شده را بوصرت شداهی به سرپرست تیم یا مسئول 
 مربوطه اعالم نماید. 

 
 رای همگان الزم االجرا می باشد. تصمیم هیئت تجدید نظر نهایی و ب 15,10

 
 ("نه  "بجای  "احتمال زیاد " تصمیم هیئت تجدید نظر باید بر پایه توازن میان احتماالت باشد ی 15,11

 
 اختیارات هیئت تجدید نظر: 15,12

 
 قبول یا رد درخواست تجدید نظریالف( 

 
 تغییر تصمیم سرپرست کلیب( 

 
 یک جریمه شامل تصمیم سرپرست کلیپ( افزایش, کاهش, بخشش یا تغییر 

 
 یت( ترمیل جرایم دیگر
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 یث( اعالم استرداد یا عدم استرداد ودیعه جریمه
 

 یج( دستور پرداخت هزینه های مرتبط
 

هر نو  تصتتمیم هیئت تجدید نظر که ادامه آن به بعد از مستتابقات منجر می شتتود, باید بصتتورت مکتوب به دبیر  15,13
 فدراسیون اعالم شود.

 
تصمیم سرپرست کل  رویبر  درخواست تجدید نظر در مسابقاتی که نماینده فدراسیون منصوب نشده است, هر 15,14

ضباطی ارجا  می دهد  اطال  باید با سیون که وی هم آن را به رئیز کمیته ان ساندهدبیر فدرا صول بند شود.  ر ا
صم 15,3و  15,2, 13,10های  صورتیکه اعمال ت شوند. در  شد,  15,9یم در مردوده زمانی بند باید رعایت  مهیا نبا

 تصمیم سرپرست کل در زمان بررسی توسط کمیته انضباطی اجرایی می باشد. 

 

 تست دوپینگ. 16
 د.نانجام شو( NADOو   (WADAبر اساس آئین نامه جهانی مبارزه با دوپینگتمامی تست های دوپینگ باید  16,1

 
 انجام می شود. لیگ مسابقاتدر تست دوپینگ ( یالف    16,2

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

 
یکن بازمسابقه حتی اگر در طول  بازیکنانی که برای مسابقه انتخاب شده ممکن است تست دوپینگ گرفته شود از 16,3

 شود. د. ممکن است از یک بازیکن چند نو  تست دوپینگ گرفتهنهخیره باش
 

ضد دوپینگ  16,4 شد یا بازیکنبر طبق قوانین  ست متبت با ستاز انجام  یچنانچه جواب ت ن بازیکنعت بعمل آورد مما ت
 خاطی و مسئولین تیم مترمل جریمه خواهند شد.

 

 . فرم های گزارش مسابقه17
نون شتتامل اعتراض یا عدم این قا نماید. یرا امضتتا هدقیقه گزارش مستتابق 5حداکتر ظرف  رستتت هر تیم بایدستترپ 17,1

 مسئولین مسابقه بعد از امضای سرپرستان تیم ها امضا خواهند کرد. اعتراض می شود.
 

ساعت گزارشات و فرم های مربوطه  48مسئول فنی و داوران باید حداکتر پز از سرپرست کل, نمانده فدراسیون,  17,2
 را به فدراسیون ارسال نمایند.

 

 شرایط پیش بینی نشده. 18
سابقات  18,1 ضعیتی پیش آید که در قوانینچنانچه در حین برگزاری م سابقات و سالن یا مقررات م به آن  هاکی داخل 

شده، شاره ن شرایط سرپرست کل ا صمیم گیری کند. مختلف می تواند با در نظر گرفتن  صورت مغایرت بین  ت در 
ضتتمنا  هر گونه تدستتیر، ابهام زدایی یا  باشتتد.قوانین و مقررات ترجمه شتتده, متن زبان انگلیستتی مورد استتتناد می 

صرفا  سازی این مقررات  سیون هاکی سرپرست کل و از اختیارات  شداف  سابقات فدرا شد و کمیته م  نهایتا  می با
 تصمیمات اتخاه شده الزم االجرا می باشند. صورت می گیرد.توسط این کمیته 
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 1ضمیمه  – گروهی تکسابقات م
 

 برنامه مسابقات .1

 شود.تشکیل می تیم  6با  گروه کی 1.1
 

 هو قرع . تعیین اعدداد گروهها بر اساس سیدبندیصورت زیر شکل خواهند گرفتب بندی انجام ر اساس سیددو گروه ب 1.2
 :می باشد

  B گروه  A گروه سید
1 1 2 
2 4 3 
3 5 6 
4 8 7 
5 9 10 

 
 

در صورت استداده از تیم جایگزین جدول مسابقات تغییر نخواهد کرد. هر چند فدراسیون این حق را برای خود مردوظ  1.3
 می داند که قبل از مسابقات و در صورت نیاز گروه ها را دوباره سازماندهی کند.

 

 بازی هال جدو .2

 یپروتوکل چینش( مراجعه شود. 33صدره  7ی تیم های شرکت کننده به ضمیمه جهت اطال  از  باز

 
 ساعت باشد. 4 بایددو بازی یک تیم ساعات اگر تیم ها دو بازی در روز دارند حداقل فاصله زمانی بین  2.1

  حق تغییر برنامه را برای خود مردوظ  فدراسیون می تواند جدول زمان بازی ها را با توجه به شرایط تغییر دهد و 2.2

 می داند.

 

 ه بندی( در گروه هارنکینگ )رتب .3

 در گروه همۀ تیم ها در مقابل هم بازی خواهند کرد و امتیازات زیر برای هر مسابقه منظور خواهد شد: 3.1

 
 در جریان بازی:

 سه امتیاز برای برنده -

 یک امتیاز به هر تیم، در صورت مساوی  -

 صدر امتیاز برای بازنده -

 

 تیم ها قرعه

 ایالم 1
 گیالن 2

 گلستان 3

 همدان 4

 کرمان 5
 خراسان رضوی 6
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 در شوت اوت:
 دو امتیاز برای برنده -

 بازنده امتیاز برای یک -
 

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

        ر اساس تعداد برد رتبه بندییالف( اگر در پایان مسابقات دو یا چند تیم امتیازات مساوی داشته باشند، این تیم ب  3,2
 می شوند.

 
 س تداضل گل رتبه بندی می شوندچند تیم برقرار باشد، این تیم ها بر اسایب( اگر باز هم شرایط تساوی بین دو یا 

 یگل زده در مقابل گل خورده(
 

 همیشه تداضل گل متبت بر تداضل گل مندی تقدم دارد.
 

          یپ( اگر باز هم شتتترایط تستتتاوی بین دو یا چند تیم برقرار باشتتتد، این تیم ها براستتتاس تعداد گل زده رتبه بندی
 وند.می ش

 
سشز نتیجه آن تیم ها در مقابل همدیگر جهت تعیین  شد،  ساوی بین دو یا چند تیم برقرار با شرایط ت یت( اگر بازهم 

 رتبه بندی تیم هایی که از لراظ امتیاز به هم گره خورده در نظر گرفته خواهد شد.
 

یج مسابقات میان آنها تعیین کننده اگر دو یا چند تیم این شرایط را دارند، سشز یک رتبه بندی فقط بر اساس نتا
شرایط 1,1جایگاه آنها در جدول خواهد بود یبه بند  سشز این  مراجعه کنید(. اگر باز هم  شد،  ساوی برقرار با ت

 یالف(، یب(، یپ( و یت( این ضمیمه رتبه بندی می شوند. 1,2براساس بندهای  بایدتیم ها 
 

ه ضمیمی شوت اوتبا رقابت  بایدتیم برقرار باشد، سشز این موضو  یث( اگر باز هم شرایط تساوی بین دو یا چند 
 ( بین آن تیم ها حل شود.6
 

 نحوه انجام بازی ها .4

 یک گروه بصورت رفت و برگشتمتمرکز در              
 

 در دور برگشت جهت بازی ها تغییر خواهد کرد.: 1نکته 

 پز از پایان دور رفت و برگشت, دو تیم آخر گروه به مسابقات لیگ دسته یک سقوط خواهند کرد.: 2 نکته
 

 وت اوتشرقابت  .5

 به ضمایم ارجا  شود. شوت اوتجهت مطالعه مقررات مرتبط با رقابت 
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 2ضمیمه  – تبلیغ لباس

 

 مشخصه تولید کننده .1
نشان تجاری، لوگو یا هر عالمت نام،  تولید کننده باشد:یک ند نمایش دهنده مشخصه قالم لباس یا تجهیزات می توایکی از ا

 ده توسط بازیکن، آفیشال، داور در هنگام بازی یا فعالیت رسمی(مشخصی از آن قلم یدرصورت استدا
 

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

 
 قلمی افزایش یابد.هر در روی سانتی متر مربع  20سایز کلی اینگونه نمایش نباید از 

 
 هیش مردودیتی برای تجهیزات، کاله خود و کدش ها وجود ندارد.

 

 تبلیغ اسپانسر  .2
 :تدسیر 

 
عام و خاص می باشد.  تبلیغ اسشانسر شامل تمامی نهادهای مالی از جمله کمیته های ملی المشیک و یا شرکت های( یالف

 اسشانسر( را حمل کند. 4داکتر تبلیغ یاز ح 5کامل لباس می تواند یک دست 
 
 آمده بصورت یک مربع برای تبلیغ رسم شده اند. 5یب( تمامی اندازه همانطوری که در ضمیمه  
 
با تمامی قوانین کشور و مقررات مسابقات تطابق داشته باشد هر تیم شرکت کننده یهیئت یا باشگاه( وظیده  بایدتبلیغ  (پی 

 لیغ با قوانین تطابق دارد.دارد تا اطمینان حاصل کندکه تب
 
 فدراسیون هاکی برای این ورزش مضر است استداده کرد.یت( نباید از تبلیغی که از دید  
 
 یث( تبلیغات خارج از عرف جامعه نباید اصال  انجام شود. 
 

   تبلیغ  نروه تصویب   2,2
 

 :یر را به اطال  فدراسیون برساندزروز قبل از شرو  مسابقات موارد  14حداقل  باید( هیئت یا باشگاه یالف
 

 تیمی که تبلیغ برای آن استداده می شود.

 
 نام شرکت، سازمان، مرصوالت، نو  فعالیت و مرل آن

 
 اعالم شود( بایداندازه تبیلغ یمقیاس واقعی آن 

 
 متن تبلیغ

 
 مرل تبلیغ بر روی لباس
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از اعالم هیئت یا باشگاه برای آنها ارسال خواهد شد.  روز بعد 4( مجوز کتبی فدراسیون یتصویب یا رو تبیلغ( ظرف یب
 درصورت تصویب، این مجوز برای رویداد های آتی هم کاربرد خواهد داشت.

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

استداده می کنند تصمیم نهایی جهت مجوز تبلیغ یبه کدام تیم اجازه  ( اگر تیم میزبان و تیم شرکت کننده از یک تبلیغیت
 داده شود( با فدراسیون خواهد بود.

 
 لباس ورزشکاران

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

 :آورده شود
 

 .باشد مربع متر میلی 350 بیشتر نباید –شکار / بلوز ورز( در جلوی پیراهنیالف
 

 .باشد مربع متر میلی 80 از بیشتر نباید –( لباس با آستین : روی قسمت باالیی هر دو آستین یب
 

 میلی متر مربع باشد. 80نباید بیشتر از  -( لباس بدون آستین : در هر دو حاشیه کناری پیراهن / بلوز یپ
 

 میلی متر مربع باشد. 40یشتر از نباید ب -( در جلوی یقه یت
 

 میلی متر مربع باشد.  100نباید بیشتر از  -( شورت مردانه : در پشت پای راست یث
 
 میلی متر مربع باشد.  100نباید بیشتر از  -( دامن زنانه : در پشت زیر خط کمریج
 
 ون اختصاص داده شود.به فدراسی باید( یک قسمت زیر یقه و در طرف مخالف لوگوی هیئت یا باشگاه یچ
 
 ( هیش مردودیتی برای اندازه لوگوی هیئت یا باشگاه وجود ندارد.یح
 

 / مسئولین مسابقات لباس داوران
 

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

 
 میلی متر مربع باشد. 350نباید بیشتر از   -داوران ( در جلوی پیراهن / بلوز یالف

 
 میلی متر مربع باشد. 350نباید بیشتر از  -( در پشت پیراهن/ بلوز داوران، زیر نام آنها یب
 

( هیئت یا باشگاه میزبان می تواند با تصویب فدراسیون لباس هایی با لوگوی مسابقات، فدراسیون، هیئت و یا باشگاه یپ
 در این مورد مردودیتی برای اندازه وجود ندارد. -و مسئولین مسابقات تهیه کند برای داوران
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 مقررات:

چاپ  خود بر اساس ابعاد اعالم شده بر روی پیراهن بازیکنان مسابقات راکلیه تیم های شرکت کننده لوگوی  الزام است که, 1396 برتر در لیگ

  .کنند
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 3ضمیمه  –راهنمای داوران 

 کرنر
فع لمز شده اگر توپ بطور غیر عمد بعد از خروج توپ از خط عرضی و عدم به  مر رسیدن گل آخرین بار توسط بازیکنی از تیم مدا
 باشد, بازی مجددا  با یک کرنر به موازات مرل خروج توپ از روی خط عرضی و در مرکز زمین مجددا  آغاز می گردد.

 

 کارت سبز
اخراج با کارت سبز به یک دقیقه بیرون نشستن بازیکن ختم می شود. زمان اخراج از لرظه استقرار بر روی نیکت اخراج مراسبه می 

 شود.
 

 پنالتی استروک حرکت پا در
 بازیکن مدافع پنالتی استروک ییا دروازه بان( تا لرظه ای که ضربه زده نشده نباید پاهایش را حرکت دهد.

 

 برخورد توپ با تجهیزات محافظ
آزاد شرو  می شود ولی اگر این  اگر توپ درون مروطه به تجهیزات مرافظ یمانند ماسک( برخورد کند بازی مجددا  با یک پوش

 برخورد درون مروطه صورت گیرد بازی با یک پنالتی کرنر شرو  می شود.
 

 مسابقه
 اگر دقیقا  قبل از اعالم یک تصمیم توسط داور وقت بازی تمام شود, داوران مجاز هستند که آن تصمیم را اعمال کنند.

 اعالم گل 

 یمه شخصیاعالم پنالتی کرنر, پنالتی استروک یا جر 

 همچنین داوران می توانند حواد ی که فورا  قبل از اتمام وقت بازی اتداق افتاده را بررسی کنند. متال: اصالح یک تصمیم اشتباه
 

 تکل های بد و مخرب
 مهم است که در جهت جریان دادن به بازی دقیقا  از همان ابتدا تکل های بد کامال  از بازی حذف گردند.

 دلیل:

 وح بازی هستندبر خالف ر 

 مهارت بازیکنان را خراب می کنند 

 معموال  خطرناک هستند 

 عمل:
 عکز العمل سریع باید بر علیه تکل هایی که با چوب, بدن یا هر دو صورت گرفته در اولین تکل اعمال شود.

 جرایم شخصی برای بازیکن خاطی در نظر گرفته می شود.

 
 ریافت می کند(تذکر شداهی یبازیکن و تیم خاطی یک پیام د 

  )این کارت جایگزین کارت زرد نمی باشد -کارت سبز ییک دقیقه اخراج 

  یحداقل دو دقیقه اخراج( –کارت زرد 

  اگر به این مرحله برسیم, مدیریت تیم باید پاسخگو باشد –کارت قرمز 

یزیکی شامل آن دسته از تکل ها که تکل هایی که از روی بی احتیاطی زده می شوند مانند تکل های شیرجه ای و سایر تکل های ف
سبب زمین زدن بازیکنان می شود و پتانسیل آسیب رساندن به بازیکنان دیگر را دارند باید به نسبت جرایم تیمی و فردی خود را 

 داشته باشند. 
 همچنین جرایم شخصی بر علیه بازیکن خاطی استداده می شود. 
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 پنالتی کرنر در نیمه تهاجمی 

 پنالتی استروک 

 داوران باید از هر دو جریمه به نسبت استداده کنند.

 

 خطا در پنالتی کرنر
 .بازیکنان مدافع باید تا زمانیکه توپ ارسال می گردد, پشت خط عرضی بایستند 

  اگر ارسال کننده تظاهر به ارسال کند باید آنطرف خط نیمه برود و با بازیکن مهاجم  –از نیت ارسال کننده آگاه باشید

 جابجا شود.دیگری 

 .بازیکنان مهاجمی که قبل از ارسال توپ وارد مروطه می شوند باید آنطرف خط نیمه بروند و می توانند جایگزین شوند 

  براای خطاهای مشابه توسط بازیکن مهاجم, مدافع یا دروازه بان, در پنالتی کرنر جاری یا پنالتی کرنر بعدی, همان شرایط

 اعمال می شود.

 خط نیمه فقط یرای پنالتی کرنر بعدی می توانند برگردند نه برای تکرار مجدد. بازیکنان آنسوی 

  انجام گردد. 13,6و  13,5یک پنالتی کرنر تا زمانی تکرار مجدد مرسوب می شود که یکی از شرایط هکر شده در قوانین 

 پنالتی کرنر زمانی پایان می یابد که: 13,3

 
 الف  گلی به  مر می رسد

 ه سود تیم مدافع اعالم می شودب   یک پوش آزاد ب
 متری مروطه خارج می شود 3پ   توپ از 

 ث   توپ از خط عرضی بیرون زده می شود و پنالتی کرنر دیگری اعالم نمی گردد
 ث   توپ از روی تخته کناری بیرون می رود و پنالتی کرنر اعالم نمی شود

 التی کرنر دیگری اعالم نمی گرددج   بازیکن مدافع مرتکب خطایی می شود که در نتیجه آن پن
 چ   پنالتی استروک اعالم می گردد

 ح   بولی اعالم می گردد

 
اگر در حین انجام پنالتی کرنری که در پایان وقت نیمه اول یا نیمه دوم اعالم شتتده بازی به دلیل مصتتدومیت یا هر دلیل 

زی اعالم می گردد( پنالتی کرنر باید مجددا  دیگری متوقف شتتود یدر حالت معمول بازی یک بولی جهت شتترو  مجدد با
 اجرا گردد.

اگر در پنالتی کرنر توپ برای بار دوم از مروطه بیرون رود بازی از حالت پنالتی کرنر خارج می شتتتود. در این    13,6
 حالت انجام تعویض مجاز است. 

 دویدن های خطرناک در پنالتی کرنر 

  می دوند را سد می کنندمهاجمان بازیکنان مدافعی که به بیرون 

 عدم بیرون آمدن توپ از مروطه 

 استاپ کردن توپ با دست 

 نگاه کنید که در فلیک توپ به کجای بدن مدافع برخورد می کند 

کار تیمی فوق العاده مهم است. همه داوران باید این راهنما را از ابتدای مسابقات و از اولین سوت اولین بازی تا آخرین سوت بازی 
 را کنند. آخر اج

 

 پوش آزاد
متری توپ باشد ولی در در بازی دخالت نکند, تالش به  3در کلیه حالت ها, اگر پوش آزاد سریع انجام شود و بازیکن حریف هم در 

 بازی با توپ نداشته باشد دیگر نیاز نیست اجرای پوش آزاد را به تاخیر انداخت. در انجام این تدسیر  بات داشته باشید.



 24                                                                                                         1396کشور،  بانوان باشگاههای هاکی برترآئین نامه مسابقات لیگ 

 اصل کنید که توپ حتی بطور مختصر استاپ می شوداطمینان ح 

 بازیکنان باید چوب خود را سر توپ قرار دهند 

تواند  یشود, توپ نم یتوسط مهاجم انجام م یتهاجم مهیکه در ن (یتخته کنار یآزاد یشامل کرنر و شرو  مجدد ها یدر پوش ها
ها  از تخته باندیقبل از ر نکهیبه درون مروطه ارسال گردد منوط بر ا زیتخته ها ن قیتواند از طر یوارد مروطه شود. توپ م ما یمستق

 .متر حرکت کرده باشد 3

 
 متر یدر هر  3حداقل  دیوارد مروطه شود با یگریمهاجم د ایانجام دهنده پاس بخود  کنیبتواند توسط باز نکهیتوپ قبل از ا

 ( حرکت کرده باشدیجهت

  خود زننده پوش  ایمهاجم  کنیمجاز به ورود به مروطه توسط هر باز نکهیقبل از ا ای, توپ قبل از ورود به مروطه متناوبا

 کنیعمد توسط باز ریتوپ بطور غ کهیشرو  مجدد کرنر, هنگام یبرا. لمز شده باشد یمدافع کنیتوسط باز دیآزاد شود با

توپ به  می. ارسال مستقدریگ یصورت م فیحر میتوسط ت یخط مرکز یاز رو یرود, شرو  مجدد باز یم رونیمدافع ب

 باشد. یدرون مروطه مجاز نم

 :حالت خاص نای در –شود  یمروطه به ندع مهاجم اعالم م یمتر 3که در  یآزاد یدر پوش ها
 ممکن است  یدخالت کنند. حت یدر باز دیپوش آزاد قرار دارند نبا یکه درون مروطه و در فاصله کمتر از سه متر یمدافعان

 هکیتا زمان دیدهد حرکت کنند البته نبا یکه پاس بخود را انجام م یمهاجم هیبه سا هیع, درون مروطه سامداف کنانیباز نیا

 با توپ یکنند, تالش به باز یشود با توپ باز یمدافع مجاز لمز م کنیباز کیتوسط  ایکند  یمتر حرکت م 3توپ حداقل 

 .متر حرکت کرده باشد 3از تخته ها  باندیر توپ قبل از کهیتا زمان ایبگذارند.  ریتا  یدر باز ایکنند 

 در لرظه اعالم پوش آزاد  ستندیفاصله دارند مجاز ن شتریب ایمروطه که از مرل پوش آزاد سه متر  رونیب ایدرون  کنانیباز

نه , هرگوجز آنچه که در باال هکر شده به. رندیبه توپ قرار بگ یحرکت کرده و به حالت آماده باش در فاصله کمتر از سه متر

متر از توپ فاصله  3که  یمهاجم کنیباز ایمدافع  کنیتوسط باز یدخالت در باز ایبا توپ  یبا توپ, تالش به باز یباز

 گردد. مهیجر دیندارند با

مهاجم درون  می( که توسط تیکنار یتخته ها یبعد از خروج توپ از رو یباز یآزاد یشامل شرو  مجددها یپوش ها یدر تمام
 :گردد یاجرا م نیزم یجمتها مهین

 متر از مرل پوش آزاد فاصله داشته  3حداقل  دیبا کنانیتوقف یخواباندن( وقت, همه باز کیبعد از  یشرو  مجدد باز در

 باشند.

 اسلمینگ

 هر دو عمل زیر خطرناک هستند و باید جریمه شوند:
  ایشود  یانجام م کیدر فاصله نزد کهیگاممخصوصا  هن فیحر کنیدست باز ایعمدا  و مرکم زدن توپ به سمت چوب، پا 

 توپ را دارد افتیقصد در نیبا سطح اتکا پائ فیحر

 طح با س ایکه تالش به تکل دارد  یدیحر یکنیباز ریدارند توپ را عمدا  از مس یچرخند و سع یم رند،یگ یتوپ را م کنانیباز

 داده شود یخاط کنیممکن است به باز هم یشخص مهیجر کی - مالک توپ است رد کنند کیبدن نزد نییاتکا پا

 سد

 یم یسع کنانیباز یگاه دیو بدان دیبه توپ آگاه باش دنیاز رس یریو جلوگ فیحر یقانون ریاز بدن جهت سد غ یاز استداده حرفه ا
 کنندکه سد شده است یتظاهر م فیسر حر یکنند با باال آوردن چوب خود بصورت خطرناک تا باال

وت س یو فقط زمان دیریبگ میدر مورد آن تصم حیاست. منصدانه و به طور صر کنانیباز یبرا“ مهم اریموضو  بس” کیچوب  سد
 دیدار نانیاطم %100که  دیبزن
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 اسلپ هیت

ان بعنو ردیگ یزدن توپ بصورت اسلپ بطوریکه قبل از تماس چوب با توپ حرکت پوش بلند یا جارویی صورت مهیت ممنو  است. 
 لطدا  در اجرای این قانون  بات داشته باشید. .ستیانجام آن مجاز ن نیه می شود. بنابرایک هیت در نظر گرفت

 

 گیر دادن توپ به تخته های کناری

 یم     مرسوب عمد یخطا کیاست  ی با توپدر فاصله باز فیحر کهیهنگام یکنار یتوپ به تخته ها یتعمدنگه داشتن  ایدادن  ریگ
 . شود مهیرج دیاساس هم با نیشود و بر هم

 یرا قطع و با بول یشود، پز باز یداده م ریگ یکنار یعمد به تخته ها ریبطور غ ای کنانیچوب باز نیتوپ ب یچه هنگام دیدرک کن
 شود یاگر مشخص است که توپ آزاد نم دی. زمان را مردود کندیمجددا  شرو  کن

 

 بلند شدن توپ

حریف رد شود یا حریف در فاصله بازی باشد. این تدسیر همه جای زمین  توپ بلند فقط زمانی جریمه می شود که از روی چوب
  ابت است. ما از عوامل تیم ها و بازیکنان انتظار همکاری داریم.

 دالیل:
 سوت کمتر, جریان بیشتر 

 درک آسان قانون براب همه 

 دراز کشیدن روی زمین

 ست د -کنند  یبا توپ باز دیقرار دارد نبا نیزم یآنها رو یزانو ایدست، بازو  ای دهیدراز کش نیزم یرو کهیهنگام کنانیباز
 است یقانون مستتن نینگه دارنده چوب از ا

 دیآ یبه دست نم یکه سود ییشود جا مهیجر دیزانو جهت حدظ تعادل نبا ایاز دست  یتصادف استداده 

 شوند مهیکه چوب را نگه داشته جر یبه خاطر برخورد توپ با دست دینبا کنانیباز 

 ند که کن یتوانند با توپ باز یم یاند فقط زمان دهیدراز کش نیزم یکه رو یدروازه بان ازاتیبا امت کنانیباز ایبانان  روازهد
 باشند D هم خود آنها و هم توپ در داخل مروطه

 

 اعتراض

اوران پرهیز کنیم. کاپیتان اعتراض بازیکنان کالمی یا غیر کالمی سبب خراب شدن بازی می شود. همه باید از فشار بی مورد بر د
 مسئول رفتار کلیه اعضای تیم خود می باشد و داوران در صورت لزوم از وی استداده خواهند کرد.

 
 آزردن, ترساندن و دوره کردن داور یک کرادینگ مرسوب می شود

 
 عمل:

 3  تان صربت شودبار اول به بازیکن سوم حتما  کارت سبز داده خواهد شد. با کاپی –بازیکن = کرادینگ 

 برای تکرار کارت زرد 

 
 در صورت کرادینگ, مدیریت تیم باید پاسخگو باشد.

 

 زبان و الفاظ نادرست

 استداده از الداظ نادرست به هر کسی چهره بازی هاکی را خراب می کند در نتیجه برخورد قاطع در اولین اتداق نیاز است.
 

 عمل:
 کارت قرمز - دکارت زر - کارت سبز - تذکر شداهی به خاطی 
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4ضمیمه  – مقررات شوت اوت داخل سالن  

 

وت ش، سه بازیکن از هر تیم بصورت متناوب یک به یک بر علیه بازیکن مدافع تیم مقابل شوت اوتبر اساس این مقررات در رقابت 
اصول زیر نروه  جهت تعیین نتیجه می باشد. شوت اوتشامل تمام سری های ضربات  شوت اوترا انجام می دهند. رقابت  اوت

 را تعریف می کند. شوت اوتاجرای 

سرپرست هر تیم از بازیکنانی که نام آن ها در فرم گزارش مسابقه آمده است  سه بازیکن را جهت زدن و یک بازیکن را  .1

 یهم معرف شوت اوتمعرفی می کند. بازیکنی که برای دفا  معرفی شده می تواند برای زدن  شوت اوتجهت دفا  در مقابل 

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

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

 داده می شود.

 5ظرف  شوت اوتی انجام می گیرد، اصول فوق باید سریعا  رعایت شوند تا اولین بعد از پایان باز شوت اوتاگر رقابت  .3

 دقیقه از پایان وقت بازی اجرا گردد.

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

شرکت کند. بازیکنی  شوت اوتاست یکارت قرمز( نمی تواند در رقابت  به طور دائم از بازی اخراج شده شوت اوتبه رقابت 

شرکت کند حتی اگر مدت زمان اخراج وی تمام  شوت اوتکه موقتا  با کارت سبز یا زرد اخراج شده می تواند در رقابت 

 نشده باشد.

 ان گیری تعیین خواهد کردرا با احتساب امکانات موجود و نیاز به دقت در زم شوت اوتسرپرست کل نروه وقت گیری  .5

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

 دفا  کند

در آن انجام      شوت اوتش مسابقه آمده است می توانند در نیمه ای از زمین بازی که همه ندراتی که نام آنها در فرم گزار .8

مترمل تعلیق انضباطی از سوی سرپرست  شوت اوتنمی گردد مستقر شوند یبه جز هر بازیکنی که همچنان در هنگام رقابت 

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

 مستقر شود Dمی تواند روی خط عرضی بیرون از مروطه  شوت اوتدروازه بان/ بازیکن دفا  کننده تیم زننده  .9

در آن انجام می  شوت اوتمی تواند بمنظور انجام وظیده خود وارد نیمه ای شود که  شوت اوتبازیکن زننده یا دفا  کننده  .10

 گیرد

شوت زمان کافی داده می شود تا تجهیزات مرافظ خود را درآورده و  شوت اوتین دفا  کننده به بازیکنان زننده و همچن .11

 دفا  کنند شوت اوترا انجام دهد و یا متعاقبا  تجهیزات مرافظ خود را پوشیده و از  اوت

د مقابل انجام می دهنخود را بصورت یک به یک بر علیه دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده تیم  شوت اوتسه بازیکن از هر تیم  .12

 انجام شود شوت اوت 6تا در مجمو  

 :شوت اوتانجام  .13
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الف(   دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده بنروی شرو  می کند که رو یا پشت خط دروازه و بین دیرک های عمودی مستقر 
 شده باشد

 متری بیرون مروطه و روبروی مرکز دروازه قرار می گیرد 3ب(   توپ روی   

 بازیکن مهاجم پشت و نزدیک به توپ مستقر می شودپ(     

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

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

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

 می رسد که:هنگامی به پایان  شوت اوتچ(     

 6 انیه به پایان برسد  

 گل زده شود 

 بازیکن مهاجم مرتکب خطا شود 

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

 مجددا  بین آن دو بازیکن تکرار می شود

 پنالتی استروکطای عمدی انجام دهد. در این مورد دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده، درون یا بیرون مروطه خ 

 اعالم و انجام می شود

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

 دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده نیز می شود

 پایان می یابد.  شوت اوتکناری بیرون رود  اگر توپ پز از ریباند دروازه بان / بازیکن دفا  کننده از تخته

 شوتتوپ را با اعمال زور و فشار از تخته کناری بیرون بزند  شوت اوتاگر دروازه بان / بازیکن دفا  کننده 

 مجددا  بین آن دو بازیکن تکرار می شود اوت

شرایط که نامش در فرم گزارش مسابقه توسط هر بازیکن واجد  20و  19، 18می تواند با توجه به تبصره های  شوت اوت.   14
 آمده زده یا دفا  شود

 زده دارد(ن شوت اوت.   تیمی که بیشترین گل را به  مر برساند برنده است ییا از لراظ تعداد گل جلوتر از تیم مقابلی باشد که 15

 بازیکن ممکن است با کارت زرد یا قرمز اخراج شود ینه کارت سبز( شوت اوت.   در طول 16

 ( بازیکنی با کارت زرد یا قرمز اخراج شود:شوت اوتیشامل  شوت اوت.   اگر در طول رقابت 17

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

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

  دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده جایگزین مجاز است زمان کافی داشته باشد تا تجهیزات مرافظ به مانند آن

 بازیکنی که با وی جایگزین شده را بشوشد
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  شته باشد تا تجهیزات مرافظ خود را درآورد و این بازیکن مجاز است زمان کافی دا شوت اوتبرای زدن

 را انجام دهد و متعاقبا  تجهیزات خود را بشوشد شوت اوت

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

 روازه بان/ بازیکن دفا  کننده مصدوم شود:د شوت اوت.   اگر در طول رقابت 18

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

 زه بان جایگزین:ب(   دروا  

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

 شده بشوشد

  نیز می باشد، می تواند زمان کافی داشته باشد که تجهیزات مرافظ  شوت اوتاگر این جایگزین جزی زنندگان

 د سشز تجهیزات را مجددا  بشوشدرا انجام ده شوت اوتخود را درآورد تا 

بازیکن مهاجمی مصدوم شود، آن مهاجم می تواند با بازیکن دیگری که نامش در گزارش  شوت اوت.   اگر در طول رقابت 19
توسط داوران اخراج  شوت اوتآن مسابقه آمده جایگزین شود یبه جز آنچه در باال اشاره شد یا مگر اینکه در طول رقابت 

 شده باشد(.

 هر تیم، تعداد گل مساوی باشد: شوت اوت.   اگر بعد از انجام سه 20

 با همان بازیکنان انجام می شود یمنوط 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 

 دفا  می کند شوت اوترا زده باشد، در سری بعد از اولین  شوت اوتاولین پ(   تیمی که بازیکنش در یک سری 

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

باید با همان  شوت اوتداد گل مساوی باشد، سری های بعدی سری دوم یا سری های بعد باز تع شوت اوت.   اگر بعد از سه 21
 بازیکنان و با توجه به شرایط تعیین شده در این مقررات انجام شوند:

 نیاز نیست که در هر سری به مانند بعدی باشد شوت اوتالف(   توالی بازیکنان مهاجم زننده 

 د با تیم مقابل جابجا می شود را شرو  می کند در سری بع شوت اوتب(   تیمی که یک سری از 

 اجرا می گردد شوت اوت.   به جز آنچه که در این مقررات آمده است، قوانین هاکی داخل سالن در طول رقابت 22
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 5ضمیمه  – پروتوکل چینش مسابقات    

 1394مصوب      

 دور

تیمی 3  
بازی( 3)  

تیمی 4  
بازی( 6)  

تیمی 5  
بازی( 10)  

تیمی 6  
بازی( 15)  

تیمی 7  
بازی( 21)  

تیمی 8  
بازی( 28)  

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

1 

6با  B 1 1با  1 -- 3با  1 1 3با  1 1  8با  B 1 1با  1 -- 

5با  2 2 5با  2 1 4با  B 2 2با  2 --  7با  2 2 2با  3 1 

 
 

 
4با  3 3 4با  3 2   6با  3 3 5با  4 2 

 5با  4 4 6با  7 3    

2 

5با  1 4 5با  1 3 4با  B 3 3با  3 --  7با  B 5 1با  2 -- 

4با  6 5 4با  B -- 1با  2 4 1با  2 2  6با  8 6 5با  1 4 

 
 

 
3با  2 6 3با  2 4   5با  2 7 6با  3 5 

 4با  3 8 7با  4 6    

3 

2با  6 7 2با  B -- 4با B 5 1با  1 --  5 با B 9 7با  5 -- 

1با  4 8 1با  4 5  2با  3 6  2با  3 3  6با  1 10 6با  2 7 

 
 

 
5با  3 9 5با  3 6   4با  8 11 7با  1 8 

 3با  2 12 4با  3 9    

4     

4با  2 10 4با  2 7  4با  B 13 6با  6 -- 

6با  B 11 5با  5 --  5 با 1 14 7با  5 10 

3با  1 12 3با  1 8  3با  7 15 4با  2 11 

 2با  8 16 3با  1 12    

5     

5با  4 13 5با  4 9  3 با B 17 5با  7 -- 

6با  B 14 3با  3 --  4با  1 18 4با  6 13 

2با  1 15 2با  1 10  2با  6 19 3با  5 14 

 8با  7 20 1با  2 15    

6         

 2 با B 21 4با  4 --

 3با  1 22 3با  7 16

 8با  5 23 1با  6 17

 7با  6 24 2با  5 18

7         

 8 با B 25 3با  3 --

 2با  1 26 1با  4 19

 7با  4 27 2با  7 20

  6با  5 28  5با  6 21
 

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

 ارتباط تصمیم نهایی با فدراسیون است. 

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

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

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

 ایط خاص, فدراسیون حق جابجای بازیها را برای خود محفوظ می داند.در رش  -
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 6ضمیمه  –آئین نامه انضباطی مسابقات 

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

ل. . با صالحدید نماینده فدراسیون یا سرپرست کبعد از پایان مسابقات. سابقات استجرایم و تنبیهات قید شده در این آئین نامه فقط برای جریان مب     
 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 . دبه صورت زبانی به قضاوت داور اعتراض نموده و داور نیز با آن برخورد نکرده است شرکت کنندگان: بازیکنان یا یکی از )به عنوان مثال
 (.باشداین آئین نامه می  جزء شمولبعد از مسابقه، برخورد با این اعتراض 

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

 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 شودو کادر برگزاری مسابقات  سایر عوامل تیم ها. ین آئین نامه برای کلیه بازیکنان، مربیان، سرپرستانج   ا  

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

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

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

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

 

 : تخلف عمومی1ماده  .1

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

 انضباطی بررسی خواهند شد.
 

 شرکت کنندگان باید بر اساس کلیه قوانین. مقررات و آئین نامه های فدراسیون هاکی رفتار کنند. 1.1

 شرکت کنندگان همیشه باید بهترین تالش خود را برای انجام یک مسابقه سالم بکار گیرند. 1.2

 یرون محل برگزاری و محل اسکان بطور جوانمردانه. بدرستی و قابل قبول رفتار کنند.شرکت کنندگان باید در زمین بازی. درون یا ب 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

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

 و بدرفتاری توهین آمیز)الفاظ( یا حرکات زشت. تهاجمی. استفاده از زبان  2.1

 دازی ضعیف خوشامل صدای بسیار بلند. تکرار مکرر قسم یاد کردن. حرکات زشتی که مخاطب خاص ندارد قسم یاد کردن بدلیل بنکته: 

 نشان دادن اعتراض به تصمیم داور 2.2

 نکته: شامل مخالفت بد. عکس العمل محرک یا ناپسند به تصمیم داور یا یکی از مسئولین زمین یا مسابقات

 رفتن به سمت داور یا یکی از مسئولین مسابقات بطور تهاجمی یا نا مناسب 2.3

 ه کردن(نقد بیش از حد تصمیم یک داور یا کراد کردن داور )دور 2.4

 نکته: شامل اعتراض مکرر به یک تصمیم. یا درخواست مکرر برای وادار کردن داور به مشورت با داور همکار 

 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

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

 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

 مصدومیت جهت جریمه شدن شرکت کننده ای که متهم به آسیب زدن به وی است نکته: شامل تظاهر به
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 استفاده نادرست از تجهیزات بازی. لباس یا تجهیزات و متعلقات زمین و محل برگزاری 2.9

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

 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

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

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

 نقض سیاست رسانه فدراسیون 2.12

در صورت  یکت در مصاحبه مطبوعاتعدم شریکی 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 نقد عمومی یا اظهار نظر عمومی نامناسب 2.13

 است.

تخلفات باال مشخص نیست. رفتاری صورت گیرد که مغایر با روح  زمانیکه حقایق یک اتفاق یا حادثه باندازه کافی یا بطور شفاف در خصوص 2.14

 بازی است یا سبب بی اعتباری یا خدشه در هاکی گردد.

 کم در نظر گرفته می شود فوق با تاثیر بندنکته: 
 

 : تخلف درجه دو3ماده  .3

 اعمال می شوند: طی فدراسیونو گزارش به کمیته انضبا 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

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

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

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 به دالیل استراتژیک و تاکتیکی نا مناسبیا مسابقات در جریان یک مسابقه  هر گونه تالش برای دستکاری یا دخالت 3.3

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

 زمینترساندن داور یا هر شخص ثالث دیگر بواسطه زبان یا رفتار )حتی زبان بدنی( در طول یک مسابقه یا مسابقات درون یا بیرون  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. 4بند یک ماده نکته: محتوای این بند تخلفات 

 م در درون یا بیرون زمینهر گونه حرکت با نشان از خشونت یا احتمال ایجاد ضرب و شت 3.6

 منطقه خاص کیو زبان  تینسبت به فرهنگ، مل یاحترام یب 3.7

 یبا روح باز ریکه مغا ردیصورت گ ی. رفتارستیبطور شفاف در خصوص تخلفات باال مشخص ن ای یحادثه باندازه کاف ایاتفاق  کی قیحقا کهیزمان 3.8

 گردد. یخدشه در هاک ای یاعتبار یسبب ب ایاست 

 .شود یدر نظر گرفته مجدی  تاثیرفوق با بند نکته: 

 تکرار تخلف درجه یک 3.9
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 : تخلف درجه سه4ماده  .4

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

 شوند: اعمال

 

 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 ینکته: محتوا

 .شودمی 

 مسابقات نیمسئولیکی از  ای انداور به میمستق یفحاش 4.2

 یبا روح باز ریکه مغا ردیصورت گ ی. رفتارستیبطور شفاف در خصوص تخلفات باال مشخص ن ای یحادثه باندازه کاف ایاتفاق  کی قیقاح 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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 7ضمیمه  –رضایت نامه والدین 

 
 

 

 
 

 

 اعالم نمایند * 1396 بانوان برترمسابقات لیگ نسبت به حضور فرزند خود در سال باید رضایت مکتوب  18نان زیر ولی بازیک *            

 

 

 متن رضایتنامه:

 

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

        ----------------------------------------------------------شماره ملی -------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------به نشانی

              ---------شماره شناسنامه ------------- متولد -----------فرزند     ---------------ی / قیم بازیکن ول

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

 می نمایم. را اعالمردد که زیر نظر فدراسیون هاکی برگزار می گ 1396 بانوان برترلیگ مسابقات شرکت در  جهتفرزندم 

 

 

 شماره تماس ولی:         

 

 

 

 

 امضـاء, تاریخ و اثـر انگشـت ولی بازیکن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 رضایتنامه والدین
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8ضمیمه  – حق رشدمقررات   

 )لیگ برتر و سایر لیگ ها(

 چیست؟  حق رشد

ا باشگاه هیئت یمی شود که  بازیکن به مبلغی اطالق یک ورش های آموزش و پرحق رشد )حق الزحمه پرورش بازیکن( به عنوان یک قاعده کلی برای جبران هزینه

به تخصصی  با توجهپرورش دهنده بازیکنی که نسبت به آموزش و پرورش آن اقدام نموده است مبلغی را پرداخت نماید.  هیئت گیرنده یک بازیکن، موظف است به

سالگی  28سالگی تا زمانی که پرورش بازیکن به اتمام رسیده است یعنی حداکثر  12ن ز ساین مبلغ معموال ابودن ورزش هاکی و عدم آشنایی عرف با این ورزش، 

 باشگاه پرورش دهنده پرداخت می شود. هیئت یا محاسبه و به

 نمی کند. حقوق به منظور فسخ قرارداد ایجاد )حق رشد( هیچگونه خللی در لزوم پرداخت هرگونه حق و در این راستا پرداخت حق الزحمه پرورش بازیکن

 هدف: 

 اکیهسازنده استعدادهای  هیئت هایهدف از دریافت حق رشد یا هزینه های مربوط به آموزش بازیکنان را به این منظور معین کرده است که از فدراسیون هاکی 

 اقدامات ویژه ای را انجام دهد. هیئت هاحمایت کند و نسبت به تأمین منابع مالی این  کشوردر سراسر 

 

 :ی هیئت پرورش دهنده / سازندهشناسای

گیرد لذا اولین  ورت میبا توجه به اینکه سیستم باشگاه داری در هاکی کشور آماتور بوده و با توجه به کمبود منابع مالی هیئت ها، لیگ برتر در مدت زمان کمی ص

اشگاه پرورش دهنده یا سازنده شناسایی می شود. از طرفی چون حق رشد هیئت یا باشگاهی که بازیکن با نام وی در آن رده سنی در مسابقات حضور یافته بعنوان ب

جود صورت وبرای پیشرفت ورزش هاکی اعمال می گردد لذا حسن صداقت و همکاری هیئت ها و بازیکنان نقش بسزایی در انجام این فرآیند ایفا می کند. در 

ماه از لیگ  3سابقات فدراسیون می باشد. همچنین در شرایطی که مسابقات لیگ در فاصله کمتر از اختالف بر سر هیئت یا باشگاه سازنده، تصمیم نهایی با کمیته م

رش دهنده وقبلی شروع گردد حق رشد متعلق به آخرین هیئت یا باشگاهی است که بازیکن در آن حضور داشته است در غیر اینصورت حق رشد باید به هیئت پر

 پرداخت گردد. 

 

 د: چگونگی محاسبه حق رش

درصد قرارداد  10 برتردرصد و لیگ  15رده لیگ برتر  در فدراسیون هاکیاساس پایه  برو فقط یکبار باید پرداخت گردد.  سال بوده 28حق رشد مختص بازیکنان زیر 

 داخت گردد.درصد است که باید توسط باشگاه گیرنده پر 5. میزان دیرکرد پرداخت حق رشد به باشگاه سازنده ماهیانه صورت می پذیرد

 

 فرآیند پرداخت: 

در صورتیکه حق رشد این  پرورش دهنده بازیکن هیئتسهم مشارکت نعقاد قرارداد، روز پس از ا 7 باشگاه گیرنده بازیکن موظف است حداکثر ظرف مدتهیئت یا 

اعتبار می باشد. در صورت عدم پرداخت حق رشد بازیکنانی  با پرداخت حق رشد. قرارداد رسمیت داشته و دارای را پرداخت نماید. بازیکن در گذشته پرداخت نشده

 که تا کنون حق رشد برای آنها پرداخت نشده. قرارداد در فدراسیون ثبت نمی گردد.

 

 پرداخت: عدم 

باطی مطرح نماید، کمیته انضفدراسیون باشگاه گیرنده بازیکن از پرداخت حق رشد خودداری نماید و باشگاه پرورش دهنده شکایت خود را نزد  هیئت یا چنانچه

در صورت عدم پرداخت حق رشد، فدراسیون برای بازیکن  جریمه های جدیدی را برای باشگاه گیرنده صادر نماید.عالوه بر دریافت حق رشد می تواند فدراسیون 

 یی با کمیته مسابقات فدراسیون می باشد.دخیل آی دی کارت صادر نخواهد کرد. در صورت وجود اختالف بر سر هیئت یا باشگاه سازنده، تصمیم نها

افت کننده داشته دریضمناً، هیئت پرورش دهنده می تواند بر حسب صالحدید از دریافت حق رشد بازیکن خودداری کند یا توافق دیگری با بازیکن، هیئت یا باشگاه 

 باشد. البته هرگونه توافق درخصوص حق رشد باید در فرم رضایت نامه قید گردد.

 : وت و تفسیر مقررات حق رشدسک

 هر گونه اصالح. تفسیر، ابهام زدایی یا شفاف سازی این مقررات صرفاً توسط کمیته مسابقات فدراسیون هاکی صورت می گیرد.
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 9ضمیمه  – پرداخت حق رشد

 
 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 

 پرداخت حق رشد
 

 هوری اسالمی ایران، در جهت رشد و تقویت هیئت های بازیکن سازنظر به قانون مصوب حق رشد فدراسیون هاکی جم
درصد از قرارداد آقای/خانم ..................................... به شماره  15................................ ریال معادل مبلغ ...........

ان ....................... مورخ  ......................... از طریق فیش شماره ......................................... ثبت در هیئت هاکی است
سازنده بازیکن  ........................... تاریخ ...................... به حساب هیئت هاکی استان ................................ بعنوان هیئت

 نامبرده پرداخت گردید. 
 
 
 
 

 مدیر باشگاه ...........................رئیس هیئت / مهر و امضاء 

                    
 
 
 
 
 

 .تصویر فیش واریزی ضمیمه گردد -

 

 

 

 

 

 

 شماره: 

 تاریخ: 

 :پیوست
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 10ضمیمه  – رضایت نامه فسخ قرارداد فعلی

 
 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 

 رضایت نامه فسخ قرارداد فعلی

 
 نانی می باشد که تحت قرارداد یک هیئت / باشگاه می باشند()توضیح : این فرم برای آن دسته از بازیک

 
قای / خانم نظر به قرارداد شماره ................................... )ثبت فدراسیون هاکی( مورخ ............................... فی ما بین آ

باشگاه ........................................ و آقای / خانم .............................. به نمایندگی از هیئت هاکی استان / 
جه به توافق و ............................... به شماره ملی  .................................. بعنوان بازیکن، بدینوسیله اعالم می دارد با تو

 رضایت طرفین، 
 ......... مشترکًا فسخ و نامبرده بازیکن آزاد اعالم می گردد.....از تاریخ ................قرارداد فوق  -

 یا

 می گردد.  نامبرده از تاریخ ...................... لغایت ......................... بازیکن آزاد اعالم بازیکن  -
 
 
 
 

   

                    
 
 
 
 

 این فرم در چهار نسخه به شرح زیر تهیه می گردد: -

زیکننسخه با  

 نسخه باشگاه

 نسخه هیئت

 نسخه فدراسیون

 شماره: 

 تاریخ: 

 :پیوست

رئیس هیئت مهر و امضاء 

مدیر باشگاه / 

........................... 

امضاو و اثر انگشت 

 بازیکن
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 11ضمیمه  – رضایت نامه انعقاد قرارداد جدید از هیئت سازنده

 
 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 

 رضایت نامه انعقاد قرارداد جدید از هیئت سازنده
 

 باشگاهی قرارداد ندارند()توضیح : این فرم برای آن دسته از بازیکنانی می باشد که در حال حاضر با هیچ 

 
باشگاههای هاکی کشور دوره .................. بدینوسیله اعالم می دارد: با توجه به توافق  برترت لیگ نظر به شروع مسابقا

........... از یک و رضایت طرفین )آقای / خانم  .................................... بعنوان رئیس هیئت هاکی استان .......................
ر( نامبرده به عنوان طرف و آقای / خانم ............................................... به شماره ملی  .................................. از طرف دیگ

 بازیکن آزاد می تواند جهت عضویت در باشگاه دیگری اقدام نماید. 
 حق رشد می باشد       / نمی باشد این رضایت نامه منوط به دریافت 

 
 
 
 
 

   

                    
 
 
 
 

 این فرم در چهار نسخه به شرح زیر تهیه می گردد: -

 نسخه بازیکن

 نسخه باشگاه

 نسخه هیئت

 نسخه فدراسیون

 
 
 

 شماره: 

 تاریخ: 

 :پیوست

رئیس مهر و امضاء 

 ....................هیئت

امضاو و اثر انگشت 

 بازیکن
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 12ضمیمه  –برنامه بازیها 

 

 یم های شرکت کنندهت

  . ایالم1 . گیالن2 

  . گلستان3 . همدان4 

  کرمان. 5 . خراسان رضوی6 

    

 مسابقه ساعت شماره گروه تاریخ روز
52/50/1396 چهارشنبه  خراسان رضوی ایالم 09:00 1 دوره ای 

 کرمان گیالن 10:00 2 ""

 همدان گلستان 11:00 3 ""

 کرمان ایالم 17:00 4 ""

 همدان خراسان رضوی 18:00 5 ""

 گلستان گیالن 19:00 6 ""

26/05/1396 پنجشنبه  گیالن خراسان رضوی 09:00 7 "" 

 ایالم همدان 10:00 8 ""

 کرمان گلستان 11:00 9 ""

 همدان گیالن 17:00 10 ""

 خراسان رضوی کرمان 18:00 11 ""

 گلستان ایالم 19:00 12 ""

27/05/1396 جمعه  کرمان همدان 09:00 13 "" 

 خراسان رضوی گلستان 10:00 14 ""

 گیالن ایالم 11:00 15 ""

 

 زی ها را برای خود محفوظ می داندفدراسیون هاکی در شرایط خاص حق تغییر برنامه یا جابجایی با -


