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 9315کشور سال  بانوانباشگاههای  هاکی مسابقات لیگ برتر ن نامه مقدماتیآئی
 

 مقررات عمومی:  - 9بخش 

 ت رفت و برگشت متمرکز طبق تقویم اعالم شده برگزار خواهد شد. مسابقات بر حسب تیم های رشکت کننده گروه بندی می گردند و بصور  -

ه میزبان بنا به درخواست هیئت یا باشگاه مربوطه و بر اساس اصل امکانات و رشایط بهرت انتخاب خواهد شد و هزینه رفت و برگشت و غذا بعهد -
 تیم های رشکت کننده خواهد بود.

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

 در صورت عدم امتام قرارداد با هیئت یا باشگاه قبلی، ارائه رضایت نامه فسخ قرارداد فعلی الزامی است. -

. ضیمنا در صورت انعقاد قرارداد با هیئت یا باشگاهی غیر از هیئت سازنده, ارائه رضایت نامه انعقاد قرارداد جدید از هیئت سازنده الزامیی اسیت -
بازیکن آزاد )بازیکنی که تحت قرارداد هیچ باشگاهی منی باشد و یکبار هم حق رشد وی به هیئت سازنده پرداخیت شیده اسیتی نییاز بیه مرحلیه 

 مذکور ندارد. 

 تحویل گردد. مهر ماه سال جاری حضوراً به فدراسیون 25قرارداد بازیکنان و اعضاء تیم پس از ثبت در هیئت استان باید حداکرث تا تاریخ  -

 بازیکنان و کادر تیم باید کارت بیمه حوادث ورزشی معترب از فدراسیون پزشکی داشته باشند )به همراه داشنت کارت الزامی استی. -

 مکلیه بازیکنان ملزم به استفاده از تجهیزات قانونی مصوب فدراسیون بین املللی هاکی که در کتاب قوانین ذکر شده میی باشیند و مسیئولیت عید -
 تائید آنها به عهده تیم رشکت کننده می باشد.

بازیکن بعالوه رسپرست، جانشین رسپرست، مربی، کمک مربی، فیزیوتراپ و دکرت جهت صیدور آییدی کیارت   18هر تیم می توانند حداکرث اسامی  -
 به فدراسیون معرفی مناید. نحوه حضور آنها در نیمکت تیم بر اساس قوانین هاکی می باشد. 

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

رنگی زمينه سفید و یک برگ کپی شناسنامه و کپی کارت ملی جهت صدور آیدی کارت الزامیست.  ضمناً جهیت صیدور  3×4قطعه عکس  3ارسال  -
رسانده شود. )هنگام ورود به محل مسیابقات اعیم از سال اصل کارت ملی و شناسنامه باید به رویت فدراسیون هاکی  18آیدی کارت بازیکنان زیر 

 زمین بازی، محوطه فنی و جایگاه متاشاچیان و ... همراه داشنت آیدی  کارت برای کلیه اعضای تیم الزامیستی

 ارسال تعهد نامه رسپرست، مربی، بازیکنان و ليست اعضاء تيم به فدراسیون الزامیست. -
 

 مقررات فنی:  - 2بخش 

رت هاکی داخل سالن و براساس آخرین قوانین فدراسیون بین املللی هاکی موجود در سایت فدراسیون برگزار خواهد شد و کلیه مسابقات بصو  -
بازیکنان رسپرستان، مربیان، بازیکنان و اعضا، تیم ملزم به رعایت مقررات بوده و بازیکنان در طول هر مسابقه باید با در نظر گرفنت سالمت سایر 

 نند.ایفای نقش ک

 سید بندی، گروه بندی و قرعه کشی در محل فدراسیون انجام و بر اساس اصول استاندارد  جدول مسابقات تهیه خواهد شد. -

نفر هر مسابقه  12بازیکن باید جز، لیست  2بازیکن حداقل  3بازیکن خود داشته باشد. از این  18سال در ترکیب  18بازیکن زیر  3هر تیم باید  -
 باشد.

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

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

 سال سن داشته باشند. 31رسپرستان تیم ها باید حداقل باالی  -

 این شامره ها انتخاب شود.باشد و شامره دروازه بانان هم باید از میان  32الی  1شامره های لباس بازیکنان باید از عدد  -

مسابقات راس ساعت مقرر برگزار می شود و چنانچه تیمی در زمان اعالم شده در محیل مسیابقات حیاب نباشید مشیمول قیانون عیدم صیالحیت  -
 خواهد شد.

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

 شند.رسپرستان باید در جلسه فنی منونه دو دست لباس کامل بازیکنان، تجهیزات دروازه بانان و سایر تجهیزات را جهت کنرتل به همراه داشته با -
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 مسئولیت های میزبان:  - 3بخش 

و  تیا پاییان مسیابقات و تقبیل هزینیه و تجهیزات الزم از لحظیه رش )پزشک معتمد هیئت پزشکی استان، آمبوالنسی هامهنگی جهت کادر پزشکی  -
 های مربوطه 

ساعت قبل از رشو  مسابقات به رسپرست کل، زمین باید کامالً خط کشی و تور دروازه ها بسته شده باشید، مییز و صیندلی  24تحویل زمین بازی  -
 صندلی. 11های الزم جهت کادر برگزاری، و نیز تیم های رشکت کننده که برای هر تیم 

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

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

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

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

 برگزاری مراسم اختتامیه -

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

 نکته:
 ناد می باشندمواردی در که این آیین نامه به آنها اشاره نشده در آیین نامه کمیته های مسابقات، فنی و انضباطی فدراسیون هاکی قابل است
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 قوانین مسابقات .9
 توسعه این ورزش در میان همگان تدوین گردیده است.جهت این آیین نامه، به منظور آگاهی و جلب اعتامد رشکت کنندگان و نیز  1.1

 
 شود.می رشو   2117هاکی داخل سالن بین املللی قوانین  از روز اول بر اساسمسابقات  1.2

 حق قانونگذاری در رشایط خاص را برای خود محفوظ می داند. فدراسیون هاکی -
 
برگیزاری  هنگیامدر و نسیخه هیای دیگیری نییز  شیده انیدسایت فدراسیون آپلود  و کلیه اسناد مرتبط در بخش مسابقاتمقررات مسابقات  1.3

 .می شود مسابقات برای ارائه در جلسات تهیه
 
  ت کامل به ضمیمه یک مراجعه شودی)جهت اطالعا نو  مسابقات: لیگ و رده سنی آزاد 1.4

 
ای اهیدا  غییر تنهیا بیر یر برگرفتیه شیده در مسیابقات مختلیف می دهد تا از تصیاو فدراسیونحقوق تصویربرداری این امکان را به قوانین  1.5

ر مختلیف جهیت بطیور کلیی اسیتفاده از تصیاوی نیز صادق اسیت. باشگاهی. این سیاست در مسابقات کندبازرگانی و غیر تبلیغاتی استفاده 
 اهدا  تبلیغاتی باید با مجوز فرد دخیل انجام پذیرد.

 

 مسئولین مسابقات .2
رسپرسیت انتخاب میی گیردد.  اجرایی لیگ دبیردبیر کمیته مسابقات بعنوان و  سیون رسپرست اجرایی لیگ می باشدفدرا نایب رئیس بانوان 2.1

با توجه به مقررات این قدرت و اختیار را  دارد که در باره کلیه میوارد کل هر دوره از مسابقات لیگ توسط فدراسیون انتخاب می شود. وی 
 مرتبط با جریان مسابقات تصمیم گیری کند.

 
 کند.می تعیین  واجد رشایط رادرا از میان اف مسئولین مسابقات، کمیته انتصاب)الفی  

 
 :ا عهده دار می باشدداور برای هر مسابقه ر مسئول داوران و تخاب انوظیفه  کمیته داوران)بی    
 

در میورد  قیانونچنیین ایین داوری کننید. هم ، هیئت یا باشگاه آنهیا حضیور داردکه تیم مسابقه ایداوران انتخاب شده نباید در  ی1)
 فنی نیز صادق است. ینمسئول

 
 د.نباش سمتی داشتهدر مسابقات د نمنی توانننده رشکت ک های تیم اعضاء کادر ی2)

 
 :مسابقه هر فنی برگزار کنندهنفرات  ی3)

 

 و مناینده فدراسیون ول داوران، مسئول فنیمسئجاج, یکی از آنها ذخیره استی, دو  )در هر بازی داورسه  -
 

 می مناید.خود و حساسیت بازی انتخاب را از نظر کیفی و کمی با توجه به پتانسیل فدراسیون نفرات  ی4)
 

 که متامی رشکت کنندگان از آیین نامه انضباطی فدراسیون آگاه هستند. باید اطمینان حاصل کند مسئول فنی)پی                         
 

 ا توجه به شواهد موجود و بهین را بن تیم و یا سایر مسئولبازی، بازیکنان، مسئولی چندکه یک یا  دارداختیار را  این کمیته اجرایی لیگی  ت)
بیه حالیت تعلییق با استناد به آئین نامیه انضیباطی مسیابقات است  رخ داده مسابقاتطول جریان  بعد و یا در ،قبل دلیل اتفاقاتی که

 یا اخراج مناید. درآورد
 

بایید تیا پاییان  )کیارت قرمیزی با توجه به رشایط فیزیکی سالن و در صورت عدم وجود رختکن برای تیم, شیخ  اخراجیی -
 بیرون از سالن حضور داشته باشد.یا  در رختکن )در صورت وجودی مسابقه

 

محوطیه  نبایید وارد زمیین و در بازی بعد شخ  خاطیبعدی گردد,  ی به محرومیت از مسابقهی که اخراج منتهدر صورت -
 حضور داشته باشد. جایگاه متاشاچیاندر تا انتهای تعلیق  باید و تیمی شود نیمکت)از جمله   فنی

 

و محیدود نکنید بازی هیای باقیامنیده در آن مسیابقات  به یک تعلیق را فقط می تواند کمیته اجرایی لیگهر تعلیق،  در مورد مدتی  ث) 
 نیز ادامه داشته باشد. در مسابقات آتیآثار آن  انضباطی فدراسیوننظر کمیته  بادر نظر بگیرد که  تعلیق را به گونه ای

 
هم ادامه دارد می تواند بر  آتیه ورده شده که جریمه وی تا مسابقبصورتی به حالت تعلیق در آ کمیته اجرایی یکن یا مسئولی که توسط باز 2.2

 کمیته انضباطی فدراسیون درخواست تجدید نظر دهد. یا انضباطی موقتکمیته  اساس این بند به
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مسئول داوران یا جاج می تواند در صورت نیاز متام یا بخشی از وظایف خود را به  همسابقمسئول فنی ، با رضایت و توافق مناینده فدراسیون 2.3
 امکان پذیر است. کمیته اجرایی لیگورت غیبت مناینده، این اختیار با رضایت واگذار کند. در ص ها

 

 تیم .3
 .ر مسابقات رشکت منایددمی تواند  از هر تیم بازیکن 18حداکرث  3.1

 بوری است.سال  81والدین برای بازیکنان زیر ارائه رضایت نامه  -

لیست  د. جهت تکمیلنارسال گرد هاکی از رشو  مسابقات به فدراسیونروز قبل  15باید تیم ها  و سایر مدارک فرم رسمی اسامی و قرارداد 3.2
  ت طبق برنامه زمانی زیر انجام می گردد:در صورت نقل و انتقاال و یا می ااس

 

 روز قبل از رشو  دور برگشت 81از پایان دور رفت تا  -

یکن تحت قرارداد آن می باشد صورت گیرد. مدت باشگاهی که بازهیئت سازنده یا هیئت و  موضو  نقل و انتقال باید با رضایت کتبی -
 نقل و انتقال باید در نامه موافقت ارسالی هیئت به فدراسیون اعالم گردد.

 منی تواند از پایان قرارداد اولیه بیشرت باشد. می گردد و پایان مدت انتقال مدت انتقال جزء مدت قرارداد محسوب -

ً پس از نقل و انتقال لیست  آنها کامل شده بازیکن 18 تیم هایی که لیست - در صورتی می توانند بازیکن انتقالی بگیرند که مجددا
 بازیکن نباشد. 18اسامی آنها بیشرت از 

در صورت نقل و انتقال, اصول مرتبط با حق رشد و رضایت نامه باید رعایت گردند. در غیر اینصورت قرارداد در فدراسیون ثبت منی  -
 گردد.
 

 :موارد زیر را در بر می گیرد تیم یاسامفرم در هر بازی  3.3
 

 ی32تا  1)شامره در مسابقات رشکت خواهند کرد بازیکن که  12اسامی  -

 باشدیا دکرت تیم مربی، کمک مربی و یمنی تواند ) اسم رسپرست -

پرست تیم یا تعلیق رس کسالتباشدی. جانشین رسپرست در صورت ا دکرت تیم اسم جانشین رسپرست )منی تواند مربی، کمک مربی ی -

 اختیارات وی را عهده دار می شود.

 تیم جای دارند. نیمکتروی ، فیزیوتراپ و دکرت )در صورت حضوری که ، کمک مربیمربی اسم -

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

 / دامن و جورابی باشد.شورت، پیراهنلباس اصلی ) رنگی کامالً متفاوت از رنگ

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

متفاوت  بایدم دو تی اسم رسپرست تیم ها باید کتباً توسط هیئت معرفی شوند. دو باشگاه در مسابقات رشکت می کند، از یک استانچنانچه  3.4
 در صورت سید خالی، به تیم دوم اجازه رشکت داده می شود. از یکدیگر باشد.

 
 دهد.می ارائه  رسپرست کلقبل از رشو  مسابقات به  اسامی رافرم های  ییک نسخه از متام اجراییکمیته  3.5

 
 ر است:، رشکت تیم رزرو منوط به رشایط زیاز مسابقات در صورت انرصا  یک یا چند تیم 3.6

 استفاده می مناید دیگر یا تیم های تیم خود جهت انتخاب یک قفدراسیون از ح ,لیگدر مسابقات  -
 

 تیمیک ترکیب  .4
ز رسپرست هر تیم باید قبل از رشو  هر بازی فرم مربوطه را تکمیل کند. در این فرم اسامی بازیکنان و مسئوالن تیم به جزء بازیکنانی کیه ا 4.1

 .ی3. 3 و 3.2 )قانون آورده می شود.ه اند، از رشکت در مسابقه محروم شد انضباطی کمیته رسپرست کل یا سوی
 

 حاب در زمینبازیکن  6اسامی  -

 بازیکن ذخیره 6 -

 باید مشخ  گردند کاپیتان و دروازه بانان تیم -

 رسپرست تیم -

 ی)اما نه هر دو مربی و کمک مربی -

 یحضورفیزیوتراپ )در صورت  -
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 یدکرت )در صورت حضور -
 

 حضور داشته باشد.تیم  نیمکتیا روی  ندر زمیدر طول بازی حتامً  ان هر تیم بایدکاپیت 4.2

 

 مسابقهشروع جلسه توجیهی قبل از  .5
 در این جلسه رسپرست کل, مسئول فنی و مسئول داوران حضور دارند که حضور رسپرست و مربی تیم نیز در این جلسه الزامی است. 5.1

 
باس بازیکنان، دروازه بان )دست اصلی و دست دومی و متامی تجهییزات بیازی را بیرای تائیید بهمیراه در این جلسه رسپرست تیم باید منونه ل 5.2

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

ده و همچنین کارت بیمه ورزشی را در این جلسه بهمراه داشیته رسپرست تیم باید کارت های شناسایی که از قبل توسط فدراسیون ارسال ش 5.3
 و به مسئول فنی ارائه دهد. 

 

 باس و تجهیزات بازیکنانل .6
  مورد تایید رسپرست کل قرار گرفته است را بپوشند.گ هایی که قبالً معرفی شده و بازیکنان هر تیم باید لباس با رن 6.1

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

 
 به منظور رویت بهرت توپ قوانین زیر حاکم است:   6.3

 ترجیحاً رنگ کفش تیره باشد -

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

 پ بسته می شود.و چ یمیلی مرت باالتر از قسمت انتهای 111ترجیحاً تیره باشد. این نوار  روی آن بایدرنگ چوب و نوار بسته شده  -
 

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

 پیراهنپشت  -رت سانتی م 21تا  16ارتفا :  -

 یگوشه سمت چپجلوی شلوار/ دامن ) -سانتی مرت  9تا  7ارتفا :  -
 

 :)پر رنگی و مشخ  باشد و اندازه آن بایدباید کامالً توپر نباید تغییر کند. این شامره  مسابقاتشامره دروازه بان در طول  6.5

 پشت پیراهن -سانتی مرت  21تا  16ارتفا :  -

 جلو –سانتی مرت  21تا  7ارتفا :  -
 

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

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

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

 را بیه صیورت کتبیی تجهیزات علت استفاده از آنکه باید گواهی پزشکی  ی،بنا به دالیل پزشکی)اضافی  تجهیزاتتفاده از هرگونه اس قبل از -
 .ابقات ارائه داده شودبه رسپرست کل مسرشح داده 

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

 
 و  است. بازیکنان در صورت نیاز باید از عینک های مخصوص ورزشی استفاده کنند.استفاده از عینکهای طبی و معمولی ممن 6.9

 
 در صورت تداخل رنگ در مسابقه ای که میزبان در آن حضور دارد, اولویت انتخاب رنگ لباس با میزبان است.   6.11

 
 , چاپ لوگو بر روی قسمت راست لباس بازیکنان بوری می باشد. 1395در لیگ  6.11

 

 یک مسابقه.  مدت زمان 7
به  فدراسیونپایان وقت بازی توسط  دقیقه وقت اسرتاحت است. نتیجه در 5نیمه،  دومی باشد. بین ای دقیقه  21زمان قانونی  2بازی دارای   7.1

 عنوان نتیجه بازی ثبت خواهد شد.
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 :و شوت اوت اضافه وقت  7.2
 

 وقت اضافی وجود ندارد. 8931در لیگ  -

 مراجعه شود. 9.9رات مسابقات دو گروهی بند در مسابقات گروهی: به مقر  -

 

 .  تعویض بازیکنان8
 امکان پذیر است. ی که اسامی آنها در لیست مسابقه آمدهتعویض بازیکنان تنها از میان بازیکنان  8.1
 
 تحت نظارت کامل مسئول فنی صورت می گیرد. ان)الفی تعویض بازیکن  8.2
 

 .مستقر شودروی نیمکت تیم ضی باید رسیعاً از زمین مسابقه خارج و ی بعد از انجام تعویض، بازیکن تعوی)ب
 

 مسئول است.ان تیم خود صحیح تعویض بازیکن انجام)پی رسپرست تیم در مورد 
 

 که ضمیمه این آئین نامه می باشد مراجعه گردد. 2117)تی جهت تعویض دروازه بان به قوانین جدید 
 

 .  ورود به زمین بازی1
 م یا کمک مربی تحت هیچ رشایطی منی تواند وارد زمین مسابقه شود.مربی تی  9.1
 
کیه بیرای مسیابقه  ذخییرهفیزییوتراپ و بازیکنیان  ،دوی مربی تیم یا کمک مربی )ولی نه هر ،دوی رسپرست یا جانشین رسپرست )ولی نه هر  9.2

داور  ند مگر اینکهبنشین نیمکتروی ام زمان قانونی مسابقه مت در رت حضوری بایددرصو )به عالوه دکرت تیم  ینفر 11حداکرث )انتخاب شده اند 
 ییا جانشیین)و یا تعویضی صورت گییرد. رسپرسیت  قرار دهدخطاب  جهت صحبت یا انجام کارهای مرتبط موردآنها را یا مسئول فنی یکی از 

 د.میز فنی باش نفر اول نیمکت به سمتباید  نیمکت استروی  که مسئول رفتار متامی افراد حاب یرسپرست
 

میورد خطیاب را تییم حرییف  /کادربازیکنان هر نحوی مسئولین مسابقه/داوران ونباید به کادر و بازیکنان مستقر روی نیمکت  میانصحبت   9.3
جه به دستور تو  فرد مزبور با خود ادامه داد،فعالیت به وی  /افراد خاطیمسئول فنی به رسپرست تیم در مورد فرد تذکرد. اگر بعد از قرار ده

 بگذراند. /خارج از محل مسابقهمسئول فنی باید بقیه وقت بازی را در اتاق رختکن
 خواهد شد. عامل مسابقات ا / کمیته انضباطیکمیته اجرایی ر مورد فرد خاطی از سوی تنبیه انضباطی د به رشایط، با توجه

 
 مگر در رشایط زیر:ن مسابقه صورت گیرد دروازه بان نباید در زمی مان هیچ یک از بازیکنان به جزءدر  9.4
 

اگر بازیکن در زمین مسابقه دچار آسیب شود یکی از داوران دستور توقف بازی را می دهد و تصمیم می گیرد آیا وی نییاز بیه میداوا   الفی)
 دارد یا خیر.

 
زمین مسابقه )در صورت حضوری وارد  یا دکرت تیم اگر یکی از بازیکنان درون زمین آسیب دید. داور اجازه می دهد که فیزیوتراپ  ی1)  )بی

شود. اگر تیم دکرت یا فیزیوتراپ نداشت در این صورت دکرت حاب در محل مسابقه و یا رسپرست تیم وارد زمین مسابقه می شوند 
رانکیارد بیه زمیین را داور مسابقه اجازه ورود ب ،می کنند. در صورت نیاز هدایتو فرد مصدوم را هرچه رسیعرت به بیرون از زمین 

 می دهد.
 

چنانچیه تییم با اجازه داور وارد زمین شیوند.  می توانند)در صورت حضوری فیزیوتراپ و یا دکرت تیم  روازه بان،د ی  در صورت آسیب2)
مخترصی و ییا درمان د برای انجام دکرت حاب در محل مسابقه و یا رسپرست تیم با اجازه داور می توانن ارد،دکرت و یا فیزیوتراپ ند

 برانکارد وارد زمین می شود.با اجازه داور در صورت نیاز ند. وارد زمین مسابقه شو  دروازه بان قال انت
 

دقیقه زمین  1حداقل  بازیکن بایداین د، نشو روازه بانی وارد زمین به جز دجهت درمان یک بازیکن )یا دکرت مسابقات چنانچه دکرت تیم  جی )
خواهد شد. بیا توجیه بیه قیوانین هیاکی داخیل سیالن،  محاسبهفنی  مسئول توسطبنشیند. این زمان  وی نیمکتر بقه را ترک کند و مسا

 د تعویض شود.می توان  بازیکن مصدوم
 
 اقدام شیود. محیل آنهاز کردن متیه رسیعاً نسبت ب تارا متوقف خواهد کرد داور بازی  باشد، شدهوی زمین مسابقه ریخته ر  خون لکه هایاگر   9.5

 81با غلظیتالکل کننده غیر اسیدی و ضد عفونی کننده متیز شود. در صورت نبود  این محلول می توان از  باید با استفاده از پاک هخون آلود
 درصد استفاده کرد.
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بایید از  داردی مایعیاتقصید نوشییدن در زمان توقف بیازی چنانچه بازیکنی  داخل زمین مسابقه ممنو  می باشد. هرگونه مایعات در نوشیدن 9.6
 ،دروازه می تواند از کنارفقط دروازه بان نیز . )بر طبق قوانین هاکی داخل سالنی مجدداً وارد زمین شود مسابقه خارج و پس از نوشیدنزمین 

 زمین شود. وارداز زمین بیرون و یا مجدداً 
 

مسابقه را ترک کننید. البتیه ت بین دو نیمه محوطه فنی اطرا  زمین مسئولین و بازیکنان تیم می توانند با اجازه مسئول فنی در زمان اسرتاح 9.7
 رشو  مسابقه به زمین باز گردند.به  قبل از یک دقیقهماسک خود را نزدیک صندلی تیم قرار دهند و باید چوب، دستکش و 

 

 وقت کنترل. 91
از وظیایف مسیئول  و یا وقت اضافه بازی )نیمیه اول و نیمیه دومی ه دارد. اعالم پایان وقت قانونیمسئول فنی کنرتل زمان مسابقه را بر عهد 11.1

پاییان  انداور کرنیر، پنیالتی  نجیامجهیت ا وقیت قیانونی ادامیه. البته در صورت که می تواند این وظایف را به جاج ها محول کند فنی است
 د.نمسابقه را اعالم می کن

 
بیا نشیان دادن رشو  مجیدد بیازی را یا اعالم می کنند. البته داوران موظفند توقف و  زدن  مجدد مسابقه را با سوت و داوران رشو  و یا رش  11.2

 اعالم منایند.به مسئول فنی  عالمت
 

 مسابقه یک توقف/قطع. 99
  شود مه دادهادامجدداً  طبق رشایط زیر و...ی متوقف شود این بازی باید به دالیلی مانند رشایط بد بازی، عدم نورکافیسوی داور )از چنانچه بازی 

 دی:هامن زمین و یا هامن روز باش الزاماً نباید در)
 

هامنیی خواهید بیود هنگام ادامه ادامه پیدا کند. نتیجۀ بازی  ی7.2وقت اضافه )قانون  پایانی یا 7.1قانون مسابقه باید تا پایان وقت قانونی ) 11.1
 که در لحظۀ قطع مسابقه رقم خورده است.

 
 باید با فرض اینکه بازی اصالً قطع نشده اعامل شود.تعویض بازیکنان  مرتبط با 8ادامۀ بازی، قانون در هنگام انجام  11.2

 

 /ادامه ندادن به بازیعدم صالحیت. 92

مسیابقه را ا تعریف عدم صالحیت / ادامه ندادن به بازی:          رفتار و برخورد اعضاء تیم یا متاشاچیان یک تیم به گونه ای است که ادامه قضیاوت یی
برای داوران و کادر برگزاری مسابقات بسیار سخت یا غییر ممکین میی سیازد و بیه نظیر داوران و 

 مسئولین مسابقات در صورت ادامه بازی چهره ورزش هاکی مخدوش می گردد.
 در بازی های گروهی 12.1
 

امتنان ورزد، فرض بر این خواهد بود که آن تیم از مسابقات )الفی اگر تیمی برای مسابقه صالحیت نداشته باشد یا از ادامه و یا تکمیل بازی 
 کناره گیری کرده است.

 
 :کناره گیری کندگروهی )بی اگر تیمی از مسابقات  

 بر صفر محسوب می گردد 1هر مسابقه ای که بازی کرده یا قرار است بازی کند, بعنوان یک باخت  -

 این تیم از مسابقات خارج می گردد -

 نکینگ متعاقباً برای همه تیم ها اصالح می گرددجدول نتایج و ر  -

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

 یببدری و تعیین مقامنیمه نهایی )در بازی های  12.2
 

در ایین  کیه آن تییم)الفی اگر تیمی برای مسابقه صالحیت نداشته باشد یا از ادامه و یا تکمیل بازی امتنان ورزد، فرض بر این خواهید بیود 
 از مسابقات کناره گیری کرده است. مرحله

 
 :کناره گیری کند ببدری و تعیین مقام)بی اگر تیمی از مسابقات  
 

 مسابقه در حال انجام باخت محسوب می گردد -

 این تیم از مسابقات خارج می گردد -

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

 زیکنان تیم که در مرحله ببدری و تعیین مقام به مثر رسانده اند حساب منی گرددهیچ گلی برای با -

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



 51                                                                                                         5931کشور،  بانوان آئین نامه مسابقات لیگ برتر باشگاههای هاکی

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

 

 اعتراض. 93
 اعرتاض کند، رسپرست تیم باید: رقابت یا  یک مسابقهصد داشته باشد در انتهای چنانچه تیمی ق 13.1
 

 بیان کند. یبا امضا) شوت اوتورت روشن در انتهای گزارش مسابقه یا رقابت ی هد  خود را نیز به ص)الف 
 
 به مسئول فنی تحویل دهد. شوت اوترقابت دقیقه بعد از امتام  مسابقه یا  31تا  کتبی خود را به طور خالصه اعرتاضبی )
 
 د.به مسئول فنی مسابقات بپرداز  شوت اوترقابت دقیقه بعد از امتام مسابقه یا  31را تا ریال میلیون جی مبلغ دو) 
 

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

 .وداسرتداد می ش فدراسیون ه اعرتاض وارد نباشد، این مبلغ بهدر صورتیک 13.2
 

در مورد اعرتاض تیم تصمیم نهیایی را  شوت اوترقابت پس از پایان مسابقه یا  ساعت 2رسپرست کل مسابقات موظف است ظر  مدت  13.3
 بگیرد. 

 
به نحوی داوری مسابقه پذیرفته نیست و رسپرست کل هم این چنین مواردی را هیچ گونه اعرتاضی  ،بدون توجه به تبرصه های این قانون 13.4
  ررسی نخواهد کرد.ب

 
دقیقه پس از اعالم رای اعرتاض خود را بهمراه مبلغ جریمه  61در صورت داشنت اعرتاض به رای رسپرست کل, رسپرست تیم باید حداکرث تا  13.5

ت. تا به رسپرست کل تحویل دهد. اعرتاض در اولین جلسه کمیته مسابقات فدراسیون بررسی خواهد گشت و در هر لحظه قابل اعامل اس
 زمان بررسی, رای رسپرست کل اعامل می گردد.

 
 

 تست دوپینگ. 94
 د.نانجام شو ی NADOو   (WADAبر اساس آئین نامه جهانی مبارزه با دوپینگمتامی تست های دوپینگ باید  14.1

 
 انجام می شود. لیگ مسابقاتدر تست دوپینگ ی )الف    14.2

 ین تست در جلسه فنی مطلع خواهد شد.ی رسپرست تیم از جزئیات و روند انجام ا)ب
 

د. ممکین نبازیکن ذخیره باشیمسابقه حتی اگر در طول  بازیکنانی که برای مسابقه انتخاب شده ممکن است تست دوپینگ گرفته شود از 14.3
 است از یک بازیکن چند نو  تست دوپینگ گرفته شود.

 
بازیکن خاطی و مسئولین تیم نعت بعمل آورد مام تستاز انجام  یشد یا بازیکنچنانچه جواب تست مثبت بابر طبق قوانین ضد دوپینگ  14.4

 متحمل جریمه خواهند شد.
 

 . فرم های گزارش مسابقه95
مسیئولین  این قانون شامل اعرتاض ییا عیدم اعیرتاض میی شیود. مناید. ءرا امضا هدقیقه گزارش مسابق 5حداکرث ظر   رست هر تیم بایدرسپ 15.1

 امضای رسپرستان تیم ها امضا خواهند کرد. مسابقه بعد از
 

ساعت گزارشات و فرم های مربوطیه را بیه فدراسییون ارسیال  48مسئول فنی و داوران باید حداکرث پس از رسپرست کل, منانده فدراسیون,  15.2
 منایند.
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 شرایط پیش بینی نشده. 96
رسپرسیت  به آن اشیاره نشیده، هاکی داخل سالن یا مقررات مسابقات در قوانینوضعیتی پیش آید که چنانچه در حین برگزاری مسابقات  16.1

در صورت مغایرت بین قوانین و مقیررات ترجمیه شیده, مینت زبیان  تصمیم گیری کند. مختلف می تواند با در نظر گرفنت رشایط لیگ کل
  انگلیسی مورد استناد می باشد.

 
می باشد و فقط توسط کمیته مسابقات فدراسیون هاکی از اختیارات  ازی این مقررات رصفاً ضمناً هر گونه تفسیر، ابهام زدایی یا شفا  س

 تصمیامت اتخاذ شده الزم االجرا می باشند. صورت می گیرد.این کمیته 
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 9ضمیمه  – مسابقات دو گروهی
 

 برنامه مسابقات .9

مساوی باشد در یکی از گروه ها یک تیم بیشرت از ف تیم ها می باشند. اگر تعداد ناهر کدام شامل نص تشکیل می شود که Bو  A دو گروه 5.5
 دیگری وجود 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
 

 :. تعیین اعدداد گروهها بر اساس سیدبندی می باشدکل خواهند گرفتصورت زیر شر اساس سید بدو گروه ب 5.2
  B گروه  A گروه
2 1 
3 4 
6 5 
7 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

د. هر چند فدراسیون این حق را برای خود محفوظ می داند که قبل از در صورت استفاده از تیم جایگزین جدول مسابقات تغییر نخواهد کر  5.9
 مسابقات و در صورت نیاز گروه ها را دوباره سازماندهی کند.

 

 جدول بازی ها .2

 )پروتوکل چینشی مراجعه شود. 33صفحه  7ی تیم های رشکت کننده به ضمیمه جهت اطال  از گروه بندی و باز 
 

 ساعت باشد. 4 بایدرند حداقل فاصله زمانی بین دو بازی یک تیم اگر تیم ها دو بازی در روز دا 2.5

 حق تغییر برنامه را برای خود محفوظ می داند. فدراسیون می تواند جدول زمان بازی ها را با توجه به رشایط تغییر دهد و 2.2
 

 رنکینگ )رتبه بندی( در گروه ها .3

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

 در جریان بازی:

 سه امتیاز برای برنده 

  یک امتیاز به هر تیم، در صورت مساوی 

 صفر امتیاز برای بازنده 
 

 در شوت اوت:

 دو امتیاز برای برنده 

 امتیاز برای بازنده یک 
 

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

 می شوند. ر اساس تعداد برد رتبه بندی)الفی اگر در پایان مسابقات دو یا چند تیم امتیازات مساوی داشته باشند، این تیم ب  3.2
 

در مقابل گل )گل زده  س تفاضل گل رتبه بندی می شوند)بی اگر باز هم رشایط تساوی بین دو یا چند تیم برقرار باشد، این تیم ها بر اسا
 خوردهی

 
 همیشه تفاضل گل مثبت بر تفاضل گل منفی تقدم دارد.

 Bگروه  Aگروه  سید
 ایالم همدان الف 1
 خراسان رضوی گیالن 2
 گلستان کرمان 3
 همدان ب فارس 4
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 )پی اگر باز هم رشایط تساوی بین دو یا چند تیم برقرار باشد، این تیم ها براساس تعداد گل زده رتبه بندی می شوند.

 
ر مقابل همدیگر جهت تعیین رتبه بندی تیم هایی )تی اگر بازهم رشایط تساوی بین دو یا چند تیم برقرار باشد، سپس نتیجه آن تیم ها د

 که از لحاظ امتیاز به هم گره خورده در نظر گرفته خواهد شد.
 

اگر دو یا چند تیم این رشایط را دارند، سپس یک رتبه بندی فقط بر اساس نتایج مسیابقات مییان آنهیا تعییین کننیده جایگیاه آنهیا در 
 1.2براسیاس بنیدهای  باییدتییم هیا تساوی برقرار باشید، سیپس ایین  یدی. اگر باز هم رشایطمراجعه کن 1.1جدول خواهد بود )به بند 

 )الفی، )بی، )پی و )تی این ضمیمه رتبه بندی می شوند.
 

ی بین آن تیم ها حل 6ضمیمه ) شوت اوتبا رقابت  باید)ثی اگر باز هم رشایط تساوی بین دو یا چند تیم برقرار باشد، سپس این موضو  
 شود.

 

 نحوه انجام بازی ها .4

 Bرفت دور  -

 Aدور رفت  -

 Aبرگشت  -

 Bبرگشت  -

 دور نهایی -
 

 شوت اوترقابت  .5

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

 

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

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

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

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

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

 

 تبلیغ اسپانسر  .2
 :تفسیر  2.1

 
کامل یک دست عام و خاص می باشد.  میته های ملی املپیک و یا رشکت هایتبلیغ اسپانرس شامل متامی نهادهای مالی از جمله کی )الف

 اسپانرسی را حمل کند. 4تبلیغ )از حداکرث  5لباس می تواند 
 
 آمده بصورت یک مربع برای تبلیغ رسم شده اند. 5)بی متامی اندازه هامنطوری که در ضمیمه  
 
بقات تطابق داشته باشد هر تیم رشکت کننده )هیئت یا باشگاهی وظیفه دارد تا با متامی قوانین کشور و مقررات مسا بایدتبلیغ  یپ) 

 اطمینان حاصل کندکه تبلیغ با قوانین تطابق دارد.
 
 فدراسیون هاکی برای این ورزش مرض است استفاده کرد.)تی نباید از تبلیغی که از دید  
 
 )ثی تبلیغات خارج از عر  جامعه نباید اصالً انجام شود. 
 
   تبلیغ  نحوه تصویب   2.2

 
 :زیر را به اطال  فدراسیون برساندروز قبل از رشو  مسابقات موارد  14حداقل  بایدی هیئت یا باشگاه )الف
 

 تیمی که تبلیغ برای آن استفاده می شود. ی1)
 
 نام رشکت، سازمان، محصوالت، نو  فعالیت و محل آن ی2)

 
 اعالم شودی بایداندازه تبیلغ )مقیاس واقعی آن  ی3)
 
 منت تبلیغ ی4)

 
 محل تبلیغ بر روی لباس ی5)

 
روز بعد از اعالم هیئت یا باشگاه برای آنها ارسال خواهد شد. درصورت تصویب،  4ی مجوز کتبی فدراسیون )تصویب یا رو تبیلغی ظر  )ب

 این مجوز برای رویداد های آتی هم کاربرد خواهد داشت.
 
 به مانند قبل به اطال  فدراسیون رسانده شود. براساس مقررات فوق و بایدی هرگونه تغییر تبلیغ )پ
 
ی اگر تیم میزبان و تیم رشکت کننده از یک تبلیغ استفاده می کنند تصمیم نهایی جهت مجوز تبلیغ )به کدام تیم اجازه داده شودی با )ت

 فدراسیون خواهد بود.
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 لباس ورزشکاران 2.5
 

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

 میلی مرت مربع باشد. 351نباید بیشرت  –/ بلوز ورزشکار ی در جلوی پیراهن)الف
 

 میلی مرت مربع باشد. 81نباید بیشرت از  –ی لباس با آستین : روی قسمت باالیی هر دو آستین )ب
 
 میلی مرت مربع باشد. 81نباید بیشرت از  -و حاشیه کناری پیراهن / بلوز ی لباس بدون آستین : در هر د)پ
 
 میلی مرت مربع باشد. 41نباید بیشرت از  -ی در جلوی یقه )ت
 
 میلی مرت مربع باشد.  111نباید بیشرت از  -ی شورت مردانه : در پشت پای راست )ث
 
 میلی مرت مربع باشد.  111نباید بیشرت از  -ی دامن زنانه : در پشت زیر خط کمر)ج
 
 به فدراسیون اختصاص داده شود. بایدی یک قسمت زیر یقه و در طر  مخالف لوگوی هیئت یا باشگاه )چ
 
 ی هیچ محدودیتی برای اندازه لوگوی هیئت یا باشگاه وجود ندارد.)ح
 

 / مسئولین مسابقات لباس داوران 2.2
 

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

 میلی مرت مربع باشد. 351نباید بیشرت از   -ی در جلوی پیراهن / بلوز داوران )الف
 

 میلی مرت مربع باشد. 351نباید بیشرت از  -ی در پشت پیراهن/ بلوز داوران، زیر نام آنها )ب
 
می تواند با تصویب فدراسیون لباس هایی با لوگوی مسابقات، فدراسیون، هیئت و یا باشگاه برای داوران و  ی هیئت یا باشگاه میزبان)پ

 در این مورد محدودیتی برای اندازه وجود ندارد. -مسئولین مسابقات تهیه کند
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 آستین دار پیراهن مردانه
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 پیراهن مردانه بدون آستین

 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 

 اسم

 رزرو فدراسیون
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 شورت مردانه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تولید کننده

سانتیمتر مربع 21  

جلو - شورت  

عقب - شورت  



 53                                                                                                         5931کشور،  بانوان آئین نامه مسابقات لیگ برتر باشگاههای هاکی

 

 آستین دار پیراهن زنانه
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 پیراهن زنانه بدون آستین

 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 

 اسم

 

 رزرو فدراسیون
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 دامن زنانه 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 تولید کننده

بعسانتیمتر مر 21  

 اسپانسر

ربعمسانتیمتر  911  

جلو - شورت  

عقب - شورت  
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 مقررات:

ز د. استفاده ا, کلیه تیم های رشکت کننده ملزم به چاپ لوگوی مقابل بر اساس ابعاد اعالم شده بر روی پیراهن بازیکنان می باشن1395در لیگ 

 پیراهنی که فاقد این لوگو باشد ممنو  است.
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است که تااری  اایاانی اارای انهاا ا اال   6102و  6102در سال  و مقررات مطالب زیر چکیده ای از مهمرتین تغییرات قوانین

 ین اا ایشنهاد کمیتاه قاوانینب در مسااقات مختلف ادامه خواهند داشت. این قواند مناسر نشده ولی حداقل تا حصول اازخو 
و تائید هیئت رئیسه فدراسیون این املللی هاکی اه تصویب رسیده اند تاا ااه اهاداا واقهای هااکی و گاهاً اانل ورزشکاران 

و  جذب جوانان اه ورزش هاکی شاوندیهنی افزایش رس ت و تهداد گل دست یااند و از طرفی اا مد نظر گرفنت هیجان سبب 
از یاک  در مساااقات ااین املللای . تاری  اجرای رسمی این قوانینمشخصات هاکی سالن و چمن هم اه همدیگر نزدیک کنند

ضامناً ارخای از ایان تغییارات در  مای ااشاد.   0931ز ااتدای ساال در مسااقات داخلی او ( 0931)یازده دیامه  6102ژانویه 
نیامده و در چارچوب مقررات مسااقات این املللی قرار دارند ولی از فدراسیون های ملی خواسته شاده تاا انهاا کتاب قوانین 
 را اجرا منایند. 

البته جهت اشنایی و تفسیر مشرتک قوانین جهت دوری از هرگونه تضاد امری ادیهی است, کلیاه تغییارات و تفاسایر اادواً از 
 اه اطالع جامهه  زیز هاکی کشور خواهد رسید.  www.iranhockey.orgطریق وب سایت فدراسیون هاکی 

 
 

 تجهیزات بازی – 9.8قانون  -

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

 تعداد بازیکنان  - 2.9قانون  -

 ه  دد شش افزایش یافته استحداکرث تهداد اازیکنان در زمین اازی ا
 

 محدودیت تعویض –ب  2.3قانون  -

هیچ محدودیتی ارای تهویض و تهداد تهویض همزمان اازیکنان وجود ندارد اه استثناء اینکه تهداد دفهاتی که یک تیم می 
. تهویض اار است 6مجموع  هویض کند دراا اازیکنان اا امتیازات دروازه اانی یا اا اازیکنان زمین تتواند دروازه اان خود را 

 دروازه اان اا دروازه اان جزء این محدودیت نیست.
 

 لباس و تجهیزات بازیکنان – 4ون نقا -

 اازیکنان مجاز هستند هنگا  دفاع از انالتی کرنر یا انالتی اسرتوک از ماسک اا میله های فلزی استفاده کنند.
 

 خروج توپ از زمین بازی – 7قانون  -

 یکه توپ از تخته  بور کرده اغاز م یمحل یمرت  کیمجدداً در  یااز  رود یم رونیا یتخته کنار  یرو توپ از  کهیهنگام
مرت فاصله از محوطه و  کیاا  یمهاجم در محوطه شود، ااز  میتوسط ت ی مل سبب رشوع مجدد ااز  نیحال اگر ا شود.
 شود. یمجدداً اغاز م یمرت فاصله از تخته کنار  کیاا  نینهمچ

 

 ش آزاد پو - 93قانون  -

جهت همسویی اا تغییرات اخیر قانون هیت ازاد هاکی روی چمن, اکنون اوش های ازادی که در این سه مرتی لبه محوطه 
D .اتفاق می افتند می توانند در هامن محل خطا انجا  گیرند 
 

 ورود پزشک به زمین بازی -

دقیقه اازی را ترک کند. دروازه اان نیز شاامل  6ای مدت اگر ازشک جهت درمان اازیکنی وارد زمین شود, ان اازیکن ااید ار 
 این قانون می شود.

 
 
 

 3ضمیمه  – 2197و  2196تغییرات عمده قوانین هاکی داخل سالن در سال های 
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 کرنر -

اگر توپ اطور غیر  مد توسط یکی از اازیکنان تیم مدافع از خط ایرون زده شود یا اخرین اار قبل از خروج از خط  رضی 
مهاجم اغاز می گردد. در این حالت توپ روی  توسط یکی از اازیکنان تیم مدافع ملس شود, اازی مجدداً اا کرنر اه سود تیم

 خط مرکزی و در موازات اا خروج توپ از روی خط  رضی قرار می گیرد و اصول انجا  یک اوش ازاد ا امل می شود.
 

 شمارش معکوس ساعت در پنالتی کرنر -

یم ها زمان دهند. داور اصلی ااید ااه ثانیه ارای امادگی اه ت 11هنگامیکه انالتی کرنر ا ال  می شود, داوران نباید ایشرت از 
وند, داور می تواند اجازه دهاد کاه اناالتی ثانیه اماده ش 11ثانیه رو اه اایان است. اگر تیم ها قبل از  11تیم ها اگوید که 

ثانیه و اه رشط اماده اودن هر دو تیم, داور اایاد اجاازه رشوع اناالتی  11کرنر زودتر انجا  شود. همچنین در صورت اایان 
 کرنر را ادهد.

 
o نکته 

د کاه قبال از خاروج این قانوان فقط ارای انالتی کرنر اولیه ا امل می شود نه ارای تکرار مجدد یا یک انالتی جدی
 مرتی محوطه ا ال  شده است 9توپ از 

 
ثانیه اماده نشده ااشد, داور اه اازیکنی که مسئول تاخیر است جریماه شخصای  11در حالتی که یک تیم اس از 

)کارت سبز( می دهد و اگر تاخیر تکراری است داور از کارت زرد استفاده می کند. اگر این اازیکن مادافع اسات, 
فع ااید اا یک اازیکن کمرت از انالتی کرنر دفاع کند. ارای هر خطایی در این قانون که توسط دروازه اان یا تیم مدا

اازیکنی اا امتیازات دروازه اانی صورت گیرد, تیم مدافع ااید اا یک اازیکن کمرت از این انالتی کرنر دفاع کناد. در 
 ازیکن جریمه شخصی داده شود.این حالت خود تیم مدافع تهیین می کند که اه کدا  ا
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 4ضمیمه  –هاکی داخل سالن  Dپوش آزاد تهاجمی در سه متری محوطه  – 93تفسیر قانون 

 
مرت حرکت کرده )در هر  9در اوش ازادی که در نیمه تهاجمی اه سود تیم مهاجم ا ال  می شود, توپ منی تواند تا زمانیکه حداقل 

وسط اازیکن مدافع ملس شده وارد محوطه شود. توپ همچنین می تواند از طریق تخته ها وارد محوطه شود منوط ار جهتی( یا ت
 مرت حرکت کرده ااشد. 9اینکه قبل از ریباند از تخته ها 

 
س نکرده اگر اازیکن زننده اوش ازاد خودش اخواهد اصورت ااس اخود اا توپ اازی کند )هنوز هیچ اازیکن مدافهی توپ را مل

 است(:
 

 این اازیکن می تواند اه دفهات اا توپ اازی کند, اما ... -

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

 ان اازیکن توپ را اه درون محوطه ارسال کند -
 

 متناوااً:
 

 نده اوش ازاد وارد محوطه شوداهد از ملس توپ توسط اازیکن مدافع, توپ می تواند توسط هر اازیکن دیگری حتی زن -
 

 مرتی محوطه اه سود تیم مهاجم ا ال  می شود, توپ منی تواند  9در اوش ازادی که در 
 

 مرت حرکت کرده, یا 9تا زمانیکه حداقل  -

 تا زمانیکه توسط اازیکن مدافع ملس شده, یا -

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

مرتی اوش ازاد قرار دارند و در اازی دخالت منی کنند,         می  9همین اساس, مدافهانی که درون محوطه در فاصله کمرت از  ار
توانند درون محوطه سایه اه سایه اازیکنی که اوش ازاد را اه صورت ااس اخود انجا  می دهد حرکت کنند ارشطیکه در اازی دخالت 

 توپ نکنند یا در اازی تاثیر نگذارند: نکرده یا تالش اه اازی اا
 

 مرت حرکت می کند یا  9تا زمانیکه توپ حداقل  -

 تا زمانیکه توپ توسط اازیکن مدافهی که قانوناً مجاز اه اازی اا توپ است ملس می شود یا -

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

مرت یا ایشرت از محل خطا فاصله داشته اند منی توانند حرکت کرده و در  9حوطه که در زمان ا ال  اوش ازاد اازیکنان درون یا ایرون م
 مرتی توپ قرار اگیرند. 9فاصله کمرت از 

 
اه جز انچه که در ااال ذکر شده, هرگونه اازی اا توپ, تالش اه اازی اا توپ یا دخالت در اازی توسط اازیکن مدافع یا اازیکن 

 مرت از توپ فاصله نداشته ااید جریمه گردد. 9اجمی که مه
 

در صورت توقف زمان اازی اهد از ا ال  یک اوش ازاد درون نیمه تهاجمی, در هنگا  رشوع مجدد اازی همه اازیکنان اجز زننده 
 مرت از توپ فاصله داشته ااشند.  9اوش ازاد ااید حداقل 
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 5ضمیمه  –قوانین اجرایی هاکی داخل سالن                                                                         

 سد چوب
یادآور می شود که سد چوب یک عمل رسیع است و با توجه به پتانسیل این حرکت در لحظه انجام ممکن است از دید داوران پنهان 

ام تشخی  خواهند داد که سدی اتفاق افتاده است یا خیر. تظاهر به مباند. داوران با توجه به سه فاکتور: موقعیت, نیت و لحظه انج
 سد یا سد چوب جریمه می گردد )مانند باال بردن دست به نشان اعالم سدی

 

 تکل مخرب –تکل بد 
ست. مخصوصاً از لحظه رشو  بازی )در تکل صدای چوب به چوب و یا نحوه تکل مهم نی تکل های بد باید رسیعاً از بازی حذ  شوند
 ماهیت و هد  تکل را باید در نظر گرفتی.

 دالیل:

 بر خال  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.

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

 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 اخراجی  -

 قهی   دقی 2کارت زرد )حداقل  -

 کارت قرمز )اگر به این مرحله برسیم رسپرست تیم باید پاسخگو باشدی -
 جرایم تیمی نیز استفاده خواهد شد:

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

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

 

 توپ های بلند
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 اینصورت "ادامه بازی".

 اجرا است. این تفسیر برای متامی نقاط زمین قابل -
 دالیل:

 سوت کمرت + جریان بیشرت بازی -

 درک آسانرت قانون -

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

 می گیرد.
 دالیل:
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 بسیار خطرناک است. -

 برای این عمل وجود ندارد. هیچ مهارتی -

 بر خال  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
 رسپرست تیم فقط در هر نیمه می تواند یکبار درخواست تایم اوت کند •

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

 اوت می مناید.

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

 رسپرست فنی کنرتل زمان را بر عهده دارد •

 م اوت هستندکاپیتان ها مسئول استفاده صحیح تیمشان از تای •

 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 بربد.

 دروازه بانی با تجهیزات کامل .1

هنگام  –متام اختیارات یک دروازه بان را دارد -باشدبازیکنی با امتیازات دروازه بانی )رنگ پیراهن این بازیکن باید متفاوت  .2
 دفا  از پنالتی کرنر و شوت اوت باید از کاله محافظ استفاده کندی

هنگام  –هیچ بازیکنی امتیازات دروازه بانی ندارد  –بدون دروازه بان )همه بازیکن محسوب می شوند و همرنگ هستند  .3
 باید هنگام شوت اوت فقط از ماسک و چوب استفاده شودی –ه قرار گیرد پنالتی کرنر هیچ بازیکنی نباید درون درواز 

 پوش آزاد
 مرت است 3در نیمه تهاجمی حداقل فاصله بین مهاجامن  -

 مرت از توپ فاصله داشته باشند 3در نیمه تهاجمی مدافعان باید حداقل  -

 در نیمه تهاجمی توپ حق ارسال مستقیم به محوطه را ندارد -

توپ مستقیم وارد محوطه شود: باید از طریق تخته باشد یا قبل از ورود بازیکن دیگری آنرا ملس کند یا اگر جهت اینکه بتوان  -
 مرت حرکت کند یا از طریق گزینه های باال انجام شود. 3بصورت پاس بخود انجام می گردد توپ حداقل 

 خطاها:

 اشتباه در محل خطا: پوش آزاد به سود حریف -
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 ه: پوش آزاد به سود حریف در محل ارسال توپارسال مستقیم به محوط -

 عدم رعایت فاصله در نیمه تهاجمی: پنالتی کرنر -
 

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

 دالیل:

 بازی را تلف می کند زمان -

 این عمل برای بازیکنان مهاجم و متاشاچیان خسته کننده است -

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

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

 مدافع ترک کننده به آنسوی نیمه هدایت می شود. -

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

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 کند.

 در صورت ترک آخرین مدافعی که کنار دروازه ایستاده داور اعالم شوت اوت می مناید. -
 رد داوران با مهاجامن:نحوه برخو 

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

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

نشده کالً هیچ نو  عالمت رسمی برای رشو  پنالتی کرنر تعریف  -دست یک عالمت رسمی برای رشو  پنالتی کرنر نیست 
 است.

 اگر بازیکن مهاجم برای اولین بار توپ را زودتر از اجازه داور ارسال مناید:
 

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

 :در صورت تکرار -

 کارت سبز -

 کارت زرد  -

 کارت قرمز -
 

 تظاهر به ارسال توپ در پنالتی کرنر: -

 دایت می شودفرستنده به آنسوی نیمه ه -

 خطا در پنالتی استروک
 )گل جریمه حذ  شده استی

 اگر قبل از سوت ببه زده شود:

 گل به مثر برسد: تکرار -

 گل به مثر نرسد: پوش آزاد به سود مدافع -

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

 گلگل زده شود: احتساب  -

 گل زده نشود: تکرار -
 

به جزء بازیکنانی که در اسرتوک دخیل هستند، برای هر خطای دیگری توسط سایر مدافعان که گل به مثر منی رسد یا توسط سایر 
 مهاجامن که گل به مثر می رسد، شوت اوت باید تکرار شود 

 

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

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

برای کارت سبز داور میتواند وقت بازی را متوقف نکند. بعد از دریافت کارت بازیکن خاطی باید فوراً زمین بازی را ترک کند.  -
در بازی دخالت کند، داور وی را بر اساس قوانین هاکی داخل سالن جریمه  اگر بازیکن خاطی در مسیرش به سمت میز فنی

 خواهد کرد.

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

 مدت زمان اخراج توسط مسئول فنی کنرتل می شود -
 

 کرادینگ
هرگونه اعرتاض تصویر و زیبایی هاکی را مخدوش می کند پس همه ما باید با  کرادینگ در واقع حلقه زدن و یا دوره کردن داور است.

همکاری از هر گونه فشار بی مورد روی بازیکنان و داوران پرهیز کنیم. کاپیتان سخنگوی تیم و یقیناً مسئول رفتار اعضای تیم خود 
که تصمیم مناسب اتخاذ کنند. به یا داشته باشید  )شامل مدیریت تیمی است. در صورت هر گونه اعرتاض داوران مجبور خواهند شد

 بیشرت از دو بازیکن )مبنظور اعرتاضی اطرا  داور یک کرادینگ است بنابراین داور با خاطی یا کاپیتان برخورد می کند. 
 

 نحوه برخورد داوران:

 تذکر شفاهی /  کارت سبز یک دقیقه ای به کاپیتان برای اولین اعرتاض یا بازیکن خاطی -

 کارت زرد برای کاپیتان یا بازیکنان تجمع کننده -
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6ضمیمه  – مقررات شوت اوت داخل سالن  
 

جام می دهند. را ان شوت اوتمدافع تیم مقابل  ن، سه بازیکن از هر تیم بصورت متناوب یک به یک بر علیه بازیکشوت اوتبر اساس این مقررات در رقابت 
را تعریف می کند. شوت اوتاجرای  نحوهجهت تعیین نتیجه می باشد. اصول زیر  شوت اوتی ببات شامل متام رسی ها شوت اوترقابت   

رسپرست هر تیم از بازیکنانی که نام آن ها در فرم گزارش مسابقه آمده است  سه بازیکن را جهت زدن و یک بازیکن را جهت دفا  در مقابل  .8
هم معرفی شود. به جز آنچه که در زیر آمده،  شوت اوتفی شده می تواند برای زدن معرفی می کند. بازیکنی که برای دفا  معر  شوت اوت

 صورت گیرد. شوت اوتهیچگونه تعویض و جایگزینی نباید در طول رقابت 

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

دقیقه از پایان وقت بازی  1ظر   شوت اوتبعد از پایان بازی انجام می گیرد، اصول فوق باید رسیعاً رعایت شوند تا اولین  شوت اوتاگر رقابت  .9
 اجرا گردد.

 شوت اوتبت متحمل تعلیق انضباطی از سوی رسپرست کل است یا در طول بازی منتهی به رقا شوت اوتبازیکنی که همچنان در هنگام رقابت  .4
رشکت کند. بازیکنی که موقتاً با کارت سبز یا زرد اخراج شده  شوت اوتبه طور دائم از بازی اخراج شده است )کارت قرمزی منی تواند در رقابت 

 رشکت کند حتی اگر مدت زمان اخراج وی متام نشده باشد. شوت اوتمی تواند در رقابت 

 احتساب امکانات موجود و نیاز به دقت در زمان گیری تعیین خواهد کردبا  را شوت اوترسپرست کل نحوه وقت گیری  .1

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

   کندسکه ای جهت قرعه کشی پرتاب می شود. تیم برنده قرعه کشی انتخاب می کند اولین ببه را بزند یا در مقابل اولین ببه دفا  .7

در آن انجام     منی گردد مستقر  شوت اوتهمه نفراتی که نام آنها در فرم گزارش مسابقه آمده است می توانند در نیمه ای از زمین بازی که  .1

متحمل تعلیق انضباطی از سوی رسپرست کل است یا در طول بازی منتهی به  شوت اوتشوند )به جز هر بازیکنی که همچنان در هنگام رقابت 
 با کارت قرمز به طور دائم از بازی اخراج شده استی شوت اوتقابت ر 

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

 ن انجام می گیرددر آ  شوت اوتمی تواند مبنظور انجام وظیفه خود وارد نیمه ای شود که  شوت اوتبازیکن زننده یا دفا  کننده  .81

را انجام دهد و یا  شوت اوتزمان کافی داده می شود تا تجهیزات محافظ خود را درآورده و  شوت اوتبه بازیکنان زننده و همچنین دفا  کننده  .88
 دفا  کنند شوت اوتمتعاقباً تجهیزات محافظ خود را پوشیده و از 

 6علیه دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده تیم مقابل انجام می دهند تا در مجمو   خود را بصورت یک به یک بر شوت اوتسه بازیکن از هر تیم  .82
 انجام شود شوت اوت

 :شوت اوتانجام  .89

 الفی   دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده بنحوی رشو  می کند که رو یا پشت خط دروازه و بین دیرک های عمودی مستقر شده باشد

 روبروی مرکز دروازه قرار می گیرد مرتی بیرون محوطه و 3بی   توپ روی   

 پی   بازیکن مهاجم پشت و نزدیک به توپ مستقر می شود  

 تی   داور رشو  وقت را به میز فنی اعالم می کند  

 ثی   یکی از عوامل میز فنی تایمر را رشو  می کند  

 رکت کنندجی   بازیکن مهاجم و دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده می توانند به هر جهتی ح  

 هنگامی به پایان می رسد که: شوت اوتچی     

 6 ثانیه به پایان برسد 

 گل زده شود 

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

 بازیکن تکرار می شود

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

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

 پایان می یابد. اگر دروازه بان /  شوت اوتد دروازه بان / بازیکن دفا  کننده از تخته کناری بیرون رود اگر توپ پس از ریبان
مجدداً بین آن دو بازیکن تکرار  شوت اوتتوپ را با اعامل زور و فشار از تخته کناری بیرون بزند  شوت اوتبازیکن دفا  کننده 

 می شود

 توسط هر بازیکن واجد رشایط که نامش در فرم گزارش مسابقه آمده زده یا دفا  شود 21و  19، 18رصه های می تواند با توجه به تب شوت اوت.   14

 نزده داردی شوت اوت.   تیمی که بیشرتین گل را به مثر برساند برنده است )یا از لحاظ تعداد گل جلوتر از تیم مقابلی باشد که 15

 ارت زرد یا قرمز اخراج شود )نه کارت سبزیبازیکن ممکن است با ک شوت اوت.   در طول 16

 ی بازیکنی با کارت زرد یا قرمز اخراج شود:شوت اوت)شامل  شوت اوت.   اگر در طول رقابت 17

را نخواهد داشت و منی تواند جایگزین شود مگر اینکه دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده  شوت اوتالفی   این بازیکن دیگر حق رشکت در رقابت 
 باشد

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

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

  را انجام دهد  شوت اوتاین بازیکن مجاز است زمان کافی داشته باشد تا تجهیزات محافظ خود را درآورد و  شوت اوتبرای زدن

 و متعاقباً تجهیزات خود را بپوشد

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

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

این  الفی   این دروازه بان/ بازیکن دفا  کننده می تواند با بازیکن دیگری که نامش در فرم گزارش مسابقه آمده جایگزین شود )به جز آنچه در
 توسط داوران اخراج شده باشدی. شوت اوتمقررات آمده یا مگر اینکه در طول رقابت 

 بی   دروازه بان جایگزین:  

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

  افظ خود را درآورد تا نیز می باشد، می تواند زمان کافی داشته باشد که تجهیزات مح شوت اوتاگر این جایگزین جزء زنندگان
 را انجام دهد سپس تجهیزات را مجدداً بپوشد شوت اوت

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

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

 با هامن بازیکنان انجام می شود )منوط به رشایطی که در این مقررات مشخ  شده استی شوت اوتالفی   رسی دوم سه 

 اول باشدنیاز نیست به مانند رسی  شوت اوتبی   توالی زنندگان 

 دفا  می کند شوت اوترا زده باشد، در رسی بعد از اولین  شوت اوتپی   تیمی که بازیکنش در یک رسی اولین 

زده شذه باشدی، تیمی که یک گل زده بیشرت دارد برنده  شوت اوتزده باشند )حتامً نباید سه  شوت اوتتی   هنگامیکه دو تیم به تعداد برابر 
 است

باید با هامن بازیکنان و با توجه به  شوت اوترسی دوم یا رسی های بعد باز تعداد گل مساوی باشد، رسی های بعدی  شوت اوتسه .   اگر بعد از 28
 رشایط تعیین شده در این مقررات انجام شوند:
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 نیاز نیست که در هر رسی به مانند بعدی باشد شوت اوتتوالی بازیکنان مهاجم زننده الفی   

 را رشو  می کند در رسی بعد با تیم مقابل جابجا می شود  شوت اوترسی از  بی   تیمی که یک

 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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 انپروتوکل چینش مسابقات فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایر    
 9314مصوب      

 دور

تیمی 3  
اازی( 9)  

تیمی 4  
اازی( 2)  

تیمی 5  
اازی( 01)  

تیمی 6  
اازی( 01)  

تیمی 7  
اازی( 60)  

تیمی 8  
اازی( 62)  

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

9 

6با  B 1 8با  8 -- 9با  8 1 9با  8 1  1با  B 1 8با  8 -- 

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

 
 

 
4با  9 3 4با  9 2   6با  9 3 1با  4 2 

 1با  4 4 6با  7 3    

2 

1با  8 4 1با  8 3 4با  B 3 9با  9 --  7با  B 5 8با  2 -- 

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

 
 

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

 4با  9 8 7با  4 6    

3 

2با  6 7 2با  B -- 4با B 5 8با  8 --  1 با B 9 7با  1 -- 

8با  4 8 8با  4 5  2با  9 6  2با  9 3  6با  8 11 6با  2 7 

 
 

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

 9با  2 12 4با  9 9    

4     

4با  2 11 4با  2 7  4با  B 13 6با  6 -- 

6با  B 11 1با  1 --  1 با 8 14 7با  1 11 

9با  8 12 9با  8 8  9با  7 15 4با  2 11 

 2با  1 16 9با  8 12    

5     

1با  4 13 1با  4 9  9 با B 17 1با  7 -- 

6با  B 14 9با  9 --  4با  8 18 4با  6 13 

2با  8 15 2با  8 11  2با  6 19 9با  1 14 

 1با  7 21 8با  2 15    

6         

 2 با B 21 4با  4 --

 9با  8 22 9با  7 16

 1با  1 23 8با  6 17

 7با  6 24 2با  1 18

7         

 1 با B 25 9با  9 --

 2با  8 26 8با  4 19

 7با  4 27 2با  7 21

  6با  1 28  1با  6 21
 

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

 ارتباط تصمیم نهایی با فدراسیون است. 

 وه انجام می شود.دو گر  در تیمی 7مسابقات باالی  -

بر اساس مسابقات در دو گروه میرس نیست, این چنینی  در رشایطی که برگزاری مسابقاتتیمی عموماً در دو گروه انجام می گیرد ولی  8مسابقات  -

 چینش فوق برگزار می گردند.

در مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون هاکی در مسابقات داخل سالن هر روز دو دور و در مسابقات روی چمن هر روز یک دور انجام می گیرد.  -

 انجام منی گیرد نحوه چینش با برگزار کننده است.

 در رشایط خاص, فدراسیون حق جابجای بازیها را برای خود محفوظ می داند. -
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 ن آئین نامه انضباطی مسابقات فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایرا

 9315تیر  91تاریخ اجرا: از 

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

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

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

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

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

 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. 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.  

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

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

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

 

 : تخلف عمومی9ماده  .9

این آئین نامه نباشد. پس از ارائه گزارش سرپرست کل توسط کمیته  4و  9. 2تصمیم گیری در خصوص تخلفات زیر اگر مصادیق آن جزء مواد 

 انضباطی بررسی خواهند شد.
 

 هاکی رفتار کنند. شرکت کنندگان باید بر اساس کلیه قوانین. مقررات و آئین نامه های فدراسیون 5.5

 شرکت کنندگان همیشه باید بهترین تالش خود را برای انجام یک مسابقه سالم بکار گیرند. 5.2

 شرکت کنندگان باید در زمین بازی. درون یا بیرون محل برگزاری و محل اسکان بطور جوانمردانه. بدرستی و قابل قبول رفتار کنند. 5.9

نافع. وجهه و شهرت فدراسیون. هیئت و باشگاه میزبان. هیئت و باشگاه خود را متضرر. خدشه دار یا شرکت کنندگان نباید طوری رفتار کنند که م 5.4

 زیر سوال ببرند.
 

 : تخلف درجه یک2ماده  .2

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

 و بدرفتاری توهین آمیزت زشت. تهاجمی. )الفاظ( یا حرکااستفاده از زبان  2.5

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

 نشان دادن اعتراض به تصمیم داور 2.2

 سئولین زمین یا مسابقاتنکته: شامل مخالفت بد. عکس العمل محرک یا ناپسند به تصمیم داور یا یکی از م

 رفتن به سمت داور یا یکی از مسئولین مسابقات بطور تهاجمی یا نا مناسب 2.9

 نقد بیش از حد تصمیم یک داور یا کراد کردن داور )دوره کردن( 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 ایچوب، توپ پرتاب کردن  2.1

 مسابقه کی انیدر جر کنانیباز نیو نادرست ب یتعمد یکیزیتماس ف 2.6

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

 ری یا عوامل فدراسیونتهمت زدن یا بدنام کردن یکی از شرکت کنندگان در مسابقات. کادر برگزا 2.7
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  یدگید بیآس جادیبعنوان مسبب ا گرید کنیاز حد جهت متهم کردن باز شیعکس العمل ب ای یدگید بیتظاهر به آس 2.8

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

 متعلقات زمین و محل برگزاری استفاده نادرست از تجهیزات بازی. لباس یا تجهیزات و 2.3

و هر عملی که عمداً یا مسامحه  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

 توقف یا قطع لحظه ای یک مسابقه ایجاد 2.51

 تبلیغات لباس یا پروتوکل پوشیدن لباس نقض سیاست 2.55

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

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

 نقض سیاست رسانه فدراسیون 2.52

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

حادثه یا اتفاقی که در یک مسابقه یا برای یک شرکت کننده یا تیم رخ داده  در خصوص یا نا مربوط نقد عمومی یا اظهار نظر عمومی نامناسب 2.59

 است.

زمانیکه حقایق یک اتفاق یا حادثه باندازه کافی یا بطور شفاف در خصوص تخلفات باال مشخص نیست. رفتاری صورت گیرد که مغایر با روح  2.54

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

 

 کننده یا یک شخص ثالث دیگربه یک شرکت  زیآم نیتوهبسیار  ای یتهاجمبسیار زشت. بسیار حرکات  ایاستفاده از زبان )الفاظ(  9.5

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

 کالمی 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 نامناسبدی. ی جاظهار نظر عموم ای ینقد عموم 9.2

 داده است.

 و نا جوامردانه به دالیل استراتژیک و تاکتیکی نا مناسبیا مسابقات هر گونه تالش برای دستکاری یا دخالت در جریان یک مسابقه  9.9

 بازدارنده استفاده می گردد. از این بند بعنوان یک عامل 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 9.4

 نکته: شامل اعتراض بصورت تهاجمی یا تهدید آمیز

 انیتماشاچ ایشرکت کنندگان  از یکیبدون جرح با  یکیزیبرخورد ف ایبه برخورد  دیتهداقدام به حمله.  9.1

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

 هر گونه حرکت با نشان از خشونت یا احتمال ایجاد ضرب و شتم در درون یا بیرون زمین 9.6

 منطقه خاص کیو زبان  تینسبت به فرهنگ، مل یاحترام یب 9.7

با روح  ریکه مغا ردیصورت گ ی. رفتارستیبطور شفاف در خصوص تخلفات باال مشخص ن ای یافحادثه باندازه ک ایاتفاق  کی قیحقا کهیزمان 9.8

 گردد. یخدشه در هاک ای یاعتبار یسبب ب ایاست  یباز

 .شود یدر نظر گرفته مجدی  تاثیربند فوق با نکته: 

 تکرار تخلف درجه یک 9.3
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 : تخلف درجه سه4ماده  .4

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

 شوند: اعمال

 

 داوران یا مسئولین مسابقاتاز  یکیبدون جرح با  یکیزیبرخورد ف ایبه برخورد  دیتهداقدام به حمله.  4.5

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

 .شودمی 

 مسابقات نیمسئولیکی از  ای انداور به میمستق یفحاش 4.2

با روح  ریکه مغا ردیصورت گ ی. رفتارستیبطور شفاف در خصوص تخلفات باال مشخص ن ای یحادثه باندازه کاف ایاتفاق  کی قیحقا کهیزمان 4.9

 گردد. یخدشه در هاک ای یاعتبار یسبب ب ایست ا یباز

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

 تکرار تخلف درجه دو 4.4
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 اعالم نمایند * 8931 بانوان مسابقات لیگ برترنسبت به حضور فرزند خود در سال باید رضایت مکتوب  81نان زیر ولی بازیک *            

 

 

 متن رضایتنامه:

 

ه صادر  -----------شماره شناسنامه  ----------متولد  ----------فرزند  ------------------بدینوسیله اینجانب 

-----به نشانی        ----------------------------------------------شماره ملی -------------------

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

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

فقت خود مبنی بموجب این رضایتنامه. رضایت و موا.  --------------------شماره ملی   -----------------صادره 

 می نمایم.    را اعالم مسابقات نوجوانان هاکی کشور که زیر نظر فدراسیون هاکی برگزار می گردد شرکت در  جهتحضور فرزندم 

 

 

 شماره تماس ولی:         

 

 

 

 

 امضـاء, تاریخ و اثـر انگشـت ولی بازیکن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 رضایتنامه والدین
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 چیست؟  حق رشد

هیئت یا می شود که  بازیکن به مبلغی اطالق یک های آموزش و پرورش یکن( به عنوان یک قاعده کلی برای جبران هزینهحق رشد )حق الزحمه پرورش باز

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

سالگی تا زمانی که پرورش بازیکن به اتمام رسیده است یعنی حداکثر  52ن این مبلغ معموال از سورزش هاکی و عدم آشنایی عرف با این ورزش،  تخصصی بودن

 باشگاه پرورش دهنده پرداخت می شود. هیئت یا سالگی محاسبه و به 28

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

 هدف: 

 هاکیسازنده 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 هاابع مالی این حمایت کند و نسبت به تأمین من کشوردر سراسر 

 

 :شناسایی هیئت پرورش دهنده / سازنده

ورت می گیرد لذا اولین با 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

یکن با نام وی در آن رده سنی در مسابقات حضور یافته بعنوان باشگاه پرورش دهنده یا سازنده شناسایی می شود. از طرفی چون حق هیئت یا باشگاهی که باز

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

ماه  9متر از اختالف بر سر هیئت یا باشگاه سازنده، تصمیم نهایی با کمیته مسابقات فدراسیون می باشد. همچنین در شرایطی که مسابقات لیگ در فاصله کوجود 

اید به هیئت پرورش از لیگ قبلی شروع گردد حق رشد متعلق به آخرین هیئت یا باشگاهی است که بازیکن در آن حضور داشته است در غیر اینصورت حق رشد ب

 دهنده پرداخت گردد. 

 

 چگونگی محاسبه حق رشد: 

 51درصد و لیگ دسته یک  51رده لیگ برتر  در فدراسیون هاکیاساس پایه  برو فقط یکبار باید پرداخت گردد.  سال بوده 28حق رشد مختص بازیکنان زیر 

 درصد است که باید توسط باشگاه گیرنده پرداخت گردد. 1اشگاه سازنده ماهیانه . میزان دیرکرد پرداخت حق رشد به بصورت می پذیرددرصد قرارداد 

 

 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 

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

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

 

 پرداخت: عدم 

مطرح نماید، کمیته انضباطی فدراسیون خودداری نماید و باشگاه پرورش دهنده شکایت خود را نزد باشگاه گیرنده بازیکن از پرداخت حق رشد  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 

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

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

 رگونه توافق درخصوص حق رشد باید در فرم رضایت نامه قید گردد.داشته باشد. البته ه

 : سکوت و تفسیر مقررات حق رشد

 هر گونه اصالح. تفسیر، ابهام زدایی یا شفاف سازی این مقررات صرفاً توسط کمیته مسابقات فدراسیون هاکی صورت می گیرد.
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 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 

 پرداخت حق رشد
 

به قانون مصوب حق رشد فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران، در جهت رشد و تقویت هیئت های بازیکن نظر 
درصد از قرارداد آقای/خانم ..................................... به شماره  51................................ ریال معادل مبلغ ........... ساز

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

 مبرده پرداخت گردید. نا
 
 
 
 

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

                    
 
 
 
 
 

 .تصویر فیش واریزی ضمیمه گردد -

 

 

 

 

 

 

 شماره: 

 تاریخ: 

 :پیوست
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 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 

 رضایت نامه فسخ قرارداد فعلی

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

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

شگاه ........................................ و آقای / خانم .............................. به نمایندگی از هیئت هاکی استان / با
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: -

کننسخه بازی  

 نسخه باشگاه

 نسخه هیئت

 نسخه فدراسیون

 

 شماره: 

 تاریخ: 

 :پیوست

رئیس هیئت مهر و امضاء 

باشگاه مدیر / 

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

امضاو و اثر انگشت 

 بازیکن
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 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 

 رضایت نامه انعقاد قرارداد جدید از هیئت سازنده
 

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

 
اههای هاکی کشور دوره .................. بدینوسیله اعالم می دارد: با توجه به توافق نظر به شروع مسابقات لیگ برتر باشگ

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

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

 
 
 
 
 

   

                    
 
 
 
 

 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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 اشت:دیاد


