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مقدمه
امروزه با گشرتش رسانه های صمعی و برصی بویژه شبکه های اجتامعی سطح اطالعات جوامع گوناگون ارتقاء یافته است و در عین
حال رسعت انتقال اطالعات هم به ثانیه اتفاق می افتد پس افراد دخیل در یک رشته خاص برای جذب مخاطب بدوا ً نیاز دارند که از
علم خود اطالعات و دانشنامه ای ذهنی داشته تا در صورت نیاز ارائه دهند.
در نتیجه بر آن شدم که با جمع آوری ,تهیه و تقدیم " دانشنامه عمومی هاکی " به جامعه عزیز هاکی کشور و سایر عالقمندان به
این رشته ورزشی اصیل ایرانی اطالعات اولیه و بطور خاص اطالعات عمومی هاکی همچون منشاء و تاریخچه آنان را باال برده و
بتوانند به دیگران نیز انتقال دهند.
به اطالع عزیزان می رساند جهت جمع آوری اطالعات مندرج از منابع گوناگونی استفاده و استعالم شده تا بتوان دقیقرتین مشخصات
را به مخاطب ارائه داد.
ضمناً برخی از محتویات کتاب بر حسب نیاز و آشنایی جامعه از معیار ها ,سیستم ها و نحوه سازماندهی امور در عرصه های بین
املللی انتخاب شده است و با اندکی تغییرات می تواند در جامعه هاکی کشور هم مورد استفاده قرار گیرند.
انشا ...با یاری خداوند منان بزودی " دانشنامه تخصصی هاکی " نیز ارائه خواهد شد.

حسن اباذری

خرداد ماه 1395
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تاریخچه هاکی و
فدراسیون بین المللی هاکی
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خاستگاه و ریشه هاکی
هاکی در عهد باستان

ریشه هاکی و ورزش هایی مانند آن که شباهت زیادی به
هاکی امروز دارد را می توان در هزار سال قبل یافت .نویل
میروی در کتاب " تاریخ هاکی " ( )1986به یک بازی مانند
هاکی که با چوب و توپ توسط رومی های باستان ,یونانی
ها و رسخپوستان آزتک آمریکای جنوبی انجام می شده است
اشاره می کند .مشخصاً دو مثالی که در کتاب میروی آمده,
در خصوص مقربه بنی حسن در مرص (سال  2050قبل از
میالد) و مجسمه باستانی کشف شده در آتن بوده که مربوط
به سال  1000قبل از میالد می باشند.
قرب شامره  17پادشاه ختی (سال  2000قبل از میالد)

البته مثال های بی شامری در مورد انواع بازی های مشابه هاکی در طول  1000سال گذشته وجود دارد .بندی ,هوگوت ,هرلی,
هرلینگ ,کالب بال و شنتی منونه های از بازی هایی هستند
که با چوب و توپ انجام می شده اند .هر چند گفته ها حاکی
از آنست که هاکی امروز بسیار شبیه به بازی شنتی می باشد
بطوریکه میروی در کتابش اشاره می دارد که الکساندر اول
پادشاه اسکاتلند ( )1078-1124از طرفدران و مشتاقان بازی
شنتی بوده و مسابقات قومی نیز در زمان وی رواج داشته
است.
البته برای مثال های بیشرت می توان به پنجره شیشه ای رنگی
موجود در کلیسای کانرتبری ساخت سال  1200بعد از میالد و
گلدان پاریزین موزه کوپنهاگ (سال  1333بعد از میالد) اشاره
کرد که بر روی آنها تصاویر شفافی از بازی های چوبی و توپی
نقش نگاری شده است.

کلیسای کانرتبری

فراموش نکنیم که همچنان شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد هاکی یک ورزش اصیل ایرانی است بطوریکه کمیته بین املللی
املپیک در وب سایت خود نیز به این مطلب اشاره دارد که هاکی  2000سال قبل از میالد در ایران بازی می شده است:
http://www.olympic.org/hockey-equipment-and-history?tab=history
عالوه بر مطالب فوق ,خواجا اسلم نویسنده هفتاد کتاب هاکی در یکی از کتب خود " فلسفه هاکی " ( )1975فصلی اختصاصی با
نام " هاکی ,میراث ایران " گنجانده است که دال بر ایرانی بودن ورزش هاکی دارد.
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هاکی مدرن – تفریح و مدارس

تحقیقات اخیر نشان می دهد که در قرن  19ورزش هاکی در خارج از بریتانیا نشان نداشته است اما کام بیش بسیاری بر این باورند
که شکل های گوناگونی از هاکی خارج از انگلیس بازی می شده است.
منشاء هاکی کنونی در بریتانیا به زمان رشد مدارس عمومی در انگلیس بر می گردد .بطور خاص ,نوشته هایی در مورد توسعه هاکی
در کالج اتون از سال  1750به بعد وجود دارد.
کتاب "ورزش و تفریحات مردم انگلیس " نوشته جوزف اسرتات
( )1801اشاره دارد که منشاء هاکی کنونی به ورزش هرلینگ در
ایرلند و شنتی در اسکاتلند بر می گردد .منکس سان در سال 1835
در مقاله خود می نویسد که انجام ورزش "بندی" در کنار اسکله
برای پرسان خطرناک است .همچنین افرس پلیس کادتس در سال
 1814در خصوص استفاده نادرست از چوب هاکی در دانشگاه سند
هرست نامه ای نوشته است .اینها همه نشان دهنده وجود بازی
هاکی در آن دوران می باشند.
رویدادنامه کالج اتون در صفحه اختصاصی خود نوشته است که
اولین مسابقه هاکی در کالج اتون در  20فوریه  1868انجام شده
است.

تاریخ هاکی ,میروی  – 1986عکس 1964

کتاب بازی ها ,اسرتات 1810

-

چکیده ای از کتاب اسرتات "ورزش و تفریحات مردم انگلیس"

موزه هاکی ()http://www.hockeymuseum.org
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رویدادنامه کالج اتون
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هاکی مدرن – باشگاه ها و اتحادیه ها

در سال  1861باشگاه بلک هت آنچه که آن دوران "باشگاه" نامیده می شده را شکل
داد .هاولز در سال  1996نحوه تشکیل این باشگاه را توضیح می دهد که آنها قبل از
تشکیل رسمی ,سالیان سال هاکی بازی کرده اند.
در این باشگاه نوعی از هاکی بازی می شده که به بازی "یونیون" شهرت گرفته است .در
این بازی از چوب و یک الستیک مکعبی بعنوان توپ استفاده می شد.

باشگاه بلک هت
در سال  1871باشگاه تدینگتون نیز تشکیل گردید که با فاصله نزدیکی از آن باشگاه های ریچموند
و سوربیتون هم تاسیس شدند .البته این باشگاه برای انجام هاکی قوانین خاص خودش را تدوین کرد
بطوریکه از زمین  60یارد در  200یارد استفاده می کردند .باشگاه تدینگتون ترجیح می داد که فقط
مسابقات درون باشگاهی انجام دهد بنابراین می توان گفت که اولین مسابقه رسمی باشگاهی تا
سال  1875انجام نشده است.
اولین اتحادیه هاکی در سال  1876تاسیس و قوانین رسمی بازی را تدوین کرد .البته این اتحادیه
بدلیل تناقضات سیاسی فقط  6سال دوام آورد اما در سال  ,1886اتحادیه هاکی با  9عضو باشگاهی
به ریاست دوک کالرنس مجددا ً احیاء گردید.

زنان در ورزش هاکی

آغاز فعالیت زنان در هاکی به اواخر دوران ملکه ویکتوریا بر می گردد .اولین باشگاه زنان در سال  1887در مولسی شکل گرفت که
با فاصله کمی از آن باشگاه های ایلینگ و ویمبلدون هم تاسیس شدند .اتحادیه همگانی هاکی زنان انگلیس در سال  1895جهت
آمادگی برای بازی مقابل سازمان هاکی زنان ایرلند (تاسیس سال  )1984ایجاد گردید.
هاکی زنان به رسعت در خیلی از کشورها گسرتش یافت و از سال  1927به بعد مسابقات خاصی هم در سطوح بین امللی انجام
می شد تا اینکه فدراسیون بین املللی اتحادیه های هاکی زنان
شکل گرفت .اعضای موسس این اتحادیه کشورهای اسرتالیا,
دامنارک ,انگلیس ,ایرلند ,اسکاتلند ,آفریقای جنوبی ,ایاالت متحده
آمریکا و ولز بودند .پس از تالش های بی وقفه ,فدراسیون بین
املللی هاکی و فدراسیون بین املللی اتحادیه های هاکی زنان در
سال  1982با هم ترکیب و فدراسیون بین املللی هاکی ( )FIHبه
شکل امروزی را تشکیل دادند.
باشگاه هاکی زنان مولسی1887 ,
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هاکی در المپیک

اولین مسابقات هاکی املپیک برای مردان در سال  1908در لندن برگزار گردید .با وجود اینکه بریتانیا در سایر ورزش ها بعنوان یک
تیم واحد رشکت می کرد ,در ورزش هاکی به کشورهای انگلیس ,ولز ,ایرلند و اسکاتلند تقسیم گردید تا مسابقات بیشرتی برگزار گردد
که با اضافه شدن کشورهای آملان و فرانسه مسابقات فوق با شش تیم انجام شد.
در سال  ,1910کمیته بین املللی املپیک ساختار برنامه املپیک را مجددا ً تنظیم کرد بطوریکه ورزش ها به سه دسته تقسیم شدند:
 .1رقابت های سنتی (مثال :دو و میدانی و کشتی)
 .2ورزش های مدرن (مثال :دوچرخه سواری ,قایقرانی)
 .3ورزش های تیمی (مثال :راگبی ,فوتبال و هاکی)
بنابر دسته بندی فوق ,انتخاب ورزش های اختیاری به میزبان
واگذار شد که در نتیجه هاکی در بازی های املپیک  1912در
استکهلم قرار نگرفت .در بازی های املپیک  1920در آنتورپ
بر اساس فشارهایی که هاکی سلطنتی بلژیک وارد کرد با وجود
پایان بازی های اصلی املپیک یک تورمننت هاکی برگزار شد.
سازماندهی مجدد برنامه املپیک و رشط اینکه هر ورزش باید فدراسیون بین املللی داشته باشد سبب گردید با وجود تالش های بی
وقفه فرانسه ,هاکی در بازی های املپیک پاریس  1924قرار نگیرد.
حتی شکل گیری فدراسیون بین املللی هاکی در سال  1924سبب نگردید که هاکی در بازی ها قرار گیرد ولی باعث شد که حضور
هاکی در بازی های املپیک  1928قطعیت پیدا کند .هاکی از آن سال تا کنون در برنامه بازی های املپیک بوده است .هاکی زنان هم
از املپیک مسکو در سال  1980وارد برنامه گردید.

هاکی در بازی های المپیک جوانان

بازی های املپیک جوانان یک رویداد ورزشی برتر در کل دنیا می باشد .این رویداد کامالً از رویدادهای ورزشی دیگر مجزا است چون
رشکت کنندگان عالوه بر رقابت می آموزند که چگونه فرهنگ و آموزش را بر اساس پنج مضمون زیر با هم تلفیق کنند:
-

املپیزم
مسئولیت اجتامعی
توسعه مهارت ها
تجلی
سالمتی و سبک زندگی سامل

هاکی اولین بار در بازی های املپیک جوانان سنگاپور با شش تیم رشکت کننده مردان و زنان حضور پیدا کرد .شکل اولیه بازی ها 11
نفره و زیر  18سال بود که هر قاره یک مناینده داشت.
برنامه این بازی ها بر اساس برنامه املپیک می باشد که  28ورزش در برنامه تابستانی و  7ورزش در برنامه زمستانی رشکت می کنند.
عالوه بر این ,برنامه املپیک جوانان مقررات و شکل خاص خود را نیز دارد .به عنوان مثال ,بسکتبال  3به  ,3چالش مهارت هاکی روی
یخ یا مسابقات ترکیبی یا هاکی .5
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هاکی در بازی های مشترک المنافع

اتحادیه مشرتک املنافع به اتحادیه کشور های مستقل اتالق می شود که قبالً عضو امپراتوری بریتانیا بوده اند و در هر قاره ای وجود
دارند .از قاره آفریقا تا آسیا ,از سواحل اقیانوس آرام تا جزایر کارائیب جزء این اتحادیه می باشند که با جمعیتی نزدیک به  2میلیارد
نفر 30 ,درصد جمعیت جهان را در بر می گیرد .این جمعیت دارای مذاهب ,نژاد ,زبان ,فرهنگ و سنت های گوناگون می باشند.
بازی های مشرتک املنافع یک رویداد منحرص به فرد ,سطح باال و چند ورزشی می باشد که هر چهار سال یکبار برگزار می گردد .نام
دیگر آن "بازی های دوستانه" است.
فدراسیون بازیهای اتحادیه کشورهای مشرتک املنافع ()CGF
مسئول برگزاری و کنرتل این مسابقات می باشد.
به جهت ارتقاء جامعه و سالمت عمومی افراد ساکن در این کشور
ها ,فدراسیون بازیهای اتحادیه کشورهای مشرتک املنافع نیز کار
تشویق و کمک به آموزش را از طریق توسعه ورزش و تفریحات
جسامنی عهده دار می باشد.
هر تصمیم فدراسیون بازیهای اتحادیه کشورهای مشرتکاملنافع دارای سه جنبه ارزشی می باشد :انسانیت – برابری – تقدیر .این
ارزش ها کمک می کند که میلیون ها انسان گرد هم آمده و قانون گذاری فدراسیون بازیهای اتحادیه کشورهای مشرتکاملنافع را
مورد احرتام قرار دهند.
هاکی مردان و زنان از سال  1998جزء بازی های مشرتک املنافع بوده است .تیم مردان اسرتالیا در چهار رویداد انجام شده بطور متوالی
به مقام قهرمانی رسیده است .همچنین تیم زنان اسرتالیا به سه مقام قهرمانی نائل گردیده است .تیم زنان هند نیز در سال 2002
برنده مدال طالی این مسابقات گردید.

هاکی در بازی های قاره ای

بازی های پان امریکن
بازی های پان امریکن یک رویداد بزرگ در قاره آمریکا شکل است که شامل ورزش های
تابستانی و قبال زمستانی می باشد بطوریکه هزاران ورزشکار در مسابقات مختلف رشکت
می کنند .این مسابقات بین کشور های قاره آمریکا هر چهار سال یکبار در سال قبل از بازی
های املپیک برگزار می گردد .در سال  1990یکدوره بازی های زمستانی پان امریکن نیز برگزار
گردید .آخرین دوره بازی های پان امریکن در تورنتو کانادا در سال  2015برگزار گردید .همچنین
گواداالخارا مکزیک در سال  2011میزبان دوره قبلی این مسابقات بوده است .از سال 2007
مرسوم شده است که شهرهای میزبان باید مسابقات پان امریکن و پارا پان امریکن را میزبانی
کنند .سازمان ورزش های پان امریکن ( )PASOمسئول برگزاری این بازی ها می باشد که
ساختار و اقداماتش در منشور املپیک تعریف شده است .هاکی از سال  1967برای مردان و از
سال  1987برای زنان در این مسابقات گنجانده شده است .آرژانتین با کسب  14مدال طال,
کانادا  4مدال طال و ایاالت متحده آمریکا با  1مدال طال عنوان دار هاکی در بازی های پان
آمریکن می باشند.
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بازی های آفریقایی
بازی های قاره آفریقا یک رویداد چند ورزشی می باشد که هر چهار سال یکبار توسط
شورای عالی ورزش آفریقا برگزار می گردید .پس از برگزاری کنفرانس وزیران ورزش اتحادیه
آفریقا در ژوالی سال  ,2013تصمیم گرفته شد که شورای عالی ورزش آفریقا منحل و
مسئولیت برگزاری بازی های آفریقایی به انجمن کمیته های ملی املپیک آفریقا
( )ANOCAواگذار گردد.
همه ملت های رشکت کننده در این بازی ها از قاره آفریقا هستند .هاکی از سال 1987
برای مردان و از سال  1995برای زنان وارد این مسابقات شده است .آفریقای جنوبی در
سه دوره انجام شده طالی بازی های زنان را بدست آورده است در صورتیکه مرص ,آفریقای
جنوبی و کنیا برنده مدال طالی بازی ها مردان بوده اند.

بازیهای آسیایی
بازی های آسیایی یا آسیاد یک رویداد چند ورزشی است که هر چهار سال یکبار بین
همه ورزشکاران قاره آسیا برگزار می گردد .این بازی ها از اولین دوره در دهلی نو
هند تا بازی های سال  1987توسط فدراسیون بازی های آسیایی برگزار می گردید
ولی از سال  1982تا کنون برگزاری این بازی ها به شواری املپیک آسیا واگذار شده
است .این بازی ها توسط کمیته بین املللی املپیک ( )IOCبه رسمیت شناخته شده
است و به عنوان دومین رویداد بزرگ چند ورزشی پس از بازی های املپیک تلقی می
گردد.
هاکی از سال  1958برای مردان و از سال  1992برای زنان جزء این بازی ها بوده
است .در رده مردان ,پاکستان  8بار ,کره جنوبی  4بار و هند  2بار برنده طالی بازی
های آسیایی شده اند .همچنین در رده زنان ,کره جنوبی  4بار ,چین  3بار و هند هم
یکبار قهرمانی این بازی ها را بدست آورده اند.

بازی های اقیانوسیه
بازی های اقیانوسیه هر چهار سال یکبار توسط کمیته املپیک
اقیانوسیه برگزار می گردد .این بازی ها یک رویداد چند ورزشی می
باشد که  28ورزش با حضور  18ملیت در آن انجام می شود .اسرتالیا
و نیوزیلند جزء این بازی ها نیستند.
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هاکی در رویدادهای جهانی

بازی های جهانی
انجمن بین املللی بازی های جهانی ( )IWGAیک موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی است که در سال
 1981بر اساس قوانین کشور سوئیس با هدف سازماندهی رویدادهای ورزشی بین املللی غیر املپیکی
بنا نهاده شد .بازی های جهانی هر چهار سال یکبار برگزار می گردد بطوریکه این بازی ها برابر یا با
اهمیت تر از مسابقات جهانی خود رشته های ورزشی است که توسط فدراسیون های بین املللی آنها
برگزار می گردد.

بازی های دانشگاه های جهان
یونیورسیاد یک رویداد چند ورزشی بین املللی است که توسط فدراسیون بین املللی ورزش های
دانشگاهی ( )FISUبرای دانشجویان برگزار می گردد .یونیورسیاد ترکیبی از نام دانشگاه
( )Universityو املپیاد ( )Olympiadاست .البته ممکن است در جاهای دیگر نام بازی های دانشگاه
های جهان یا بازی های دانشجویان جهان هم شنیده شود.

بازی های مشرتک جهان
در اواخر سال  1985دکرت مورین جانستون (موسس بازی های جهانی مسرتز) در
تورنتو کانادا ایده بازی های مشرتک جهان را ارائه داد.
دکرت جانستون اعتقاد داشت که هر فرد با هر سن و توانایی باید این شانس را داشته
باشد که بتواند در سطح جهانی رقابت ورزشی داشته و مناینده یک تیم و ملیت
باشد و افتخار کند که عضوی از یک جشنواره چند ورزشی به هر اندازه و نوع است.

بازی های جهانی مسرتز
بازی های جهانی مسرتز یک رویداد چند ورزشی است که چهار سال یکبار برگزار می گردد و از نظر
تعدادرشکت کنندگان به بزرگرتین رویداد مانند خود تبدیل شده است .ورود به این مسابقات برای هر
ورزشکار آزاد است و حداقل سن رشکت در آن با توجه به نوع ورزش  25و  35سال می باشد .اتحادیه
جهانی مسرتز مسئول برگزاری و مدیریت این مسابقات است .شهر اوکلند در نیوزیلند میزبان دوره آتی
این مسابقات از  21تا  30آوریل  2017خواهد بود.
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رویداد های مهم فدراسیون بین المللی هاکی ()FIH
جام جهانی (هر  4سال یکبار)
جام جهانی هاکی ,مسابقات بین املللی هاکی روی چمن است که توسط فدراسیون بین املللی
هاکی برگزار می گردد .این مسابقات برای مردان از سال  1971و برای زنان از سال  1974آغاز
گردیده است که هر چهار سال یکبار برگزار می گردد و در واقع پل ارتباطی به بازی های
املپیک تابستانی می باشد.
در طول تاریخ برگزاری این مسابقات ,چهار کشور در رده مردان برنده جام بوده اند .پاکستان
با کسب چهار عنوان قهرمانی موفق ترین تیم دنیا در این زمینه است .هلند سه بار برنده
جام بوده است و کشورهای آملان و اسرتالیا هر کدام دو بار جام را به کشور خود برده اند.
در بخش زنان نیز هلند از مجموع دوازده بار برگزاری این مسابقات شش بار جام را کسب
کرده است و آرژانتین ,آملان و اسرتالیا هر کدام دو بار برنده جام جهانی زنان بوده اند.
جام جهانی در حال حارض با  12تیم انجام می گیرد که در جام جهانی  2018این تعداد به
 16تیم خواهد رسید و ممکن است در جام جهانی  2022این تعداد به  24تیم افزایش یابد.

جام قهرمانان و چالش قهرمانان (هر  2سال یکبار)
جام قهرمانان هاکی رویدادی است که از سال  1978توسط فدراسیون بین املللی هاکی برگزار می
گردد .این مسابقات توسط مارشال نیروی هوایی پاکستان "نور خان" بنا نهاده شده که در حال
حارض با حضور تیم های تراز اول هاکی روی چمن دنیا بصورت دوره ای انجام می گیرد .فدراسیون
هاکی پاکستان این مسابقات را اولین بار در سال  1978برای آقایان رشوع کرد .این مسابقات از
سال  1980برای آقایان و از سال  1987برای زنان هر سال انجام می گرفت که با معرفی لیگ جهانی
هاکی در سال  2012مقرر گردید که جام قهرمانان و چالش قهرمانان بصورت دو سال یکبار برگزار
گردد.

لیگ جهانی (چرخه  2ساله)
لیگ جهانی هاکی رویدادی است که از سال  2012توسط فدراسیون بین املللی هاکی رشوع شده
است .این لیگ بهرتین در نوع خود است چون فرصت های درخشانی برای استعداد ها و تیم های
جدید ایجاد می کند و متاشاچیان در هر جای دنیا براحتی می توانند از هاکی بین املللی لذت بربند.
لیگ جهانی هاکی چهار دور دارد که طی دو سال انجام می گیرد .هر دور بعنوان یک مرحله
انتخابی برای دور بعد عمل می کند و اینگونه به هر تیمی شانس صعود داده می شود .این لیگ
یکی از مسابقات انتخابی برای جام جهانی و بازی های املپیک است.
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جام جهانی داخل سالن (هر  4سال یکبار)
جام جهانی هاکی داخل سالن مسابقات بین املللی هاکی است که در سالن انجام
می شود و برگزار کننده این مسابقات فدراسیون بین املللی هاکی می باشد.
اولین جام جهانی داخل سالن در سال  2003برای مردان و زنان در شهر الیپزیگ
آملان انجام گردید .این مسابقات هر چهار سال یکبار برگزار می گردد.
در طول تاریخ برگزاری این مسابقات در رده مردان ,آملان با کسب سه عنوان
قهرمانی موفق ترین تیم دنیا در این زمینه است و هلند هم یکبار در سال 2015
برنده جام بوده است.
در بخش زنان نیز کشورهای آملان و هلند هر کدام با دو قهرمانی برندگان جام
جهانی داخل سالن تا کنون هستند.
تیم ملی داخل سال ایران در مجموع دو بار در این مسابقات رشکت کرده است
که در سال  2011در کشور لهستان به مقام نهم رسید و در سال  2015در کشور
آملان به مقام چهارم نائل آمد.
کسب این مقام در حالی صورت گرفت که ایران پدیده مسابقات نامیده شد و سبب گردید در جام جهانی  ,2018قاره آسیا با دو
سهمیه در این مسابقات رشکت کند.

جام جهانی جوانان (هر  4سال)
جام جهانی جوانان یک رویداد بین املللی هاکی برای جوانان زیر  21سال است که هر چهار سال
یکبار انجام می شود و برگزار کننده این مسابقات فدراسیون بین املللی هاکی می باشد .این
مسابقات از سال  1979آغاز گردیده است و از سال  1985هر چهار سال یکبار برگزار می گردد.
تیم آملان با شش قهرمانی پر افتخارترین تیم در رده آقایان است و آرژانتین ,اسرتالیا ,هند و پاکستان
هر کدام دو بار جام را به خانه برده اند .در رده زنان هم هلند سه بار قهرمان شده است .کره
جنوبی با دو بار قهرمانی و کشورهای آملان و آرژانتین هم هر کدام یک بار برنده جام بوده اند.
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تشکیل فدراسیون بین المللی هاکی ()FIH
اولین گام در جهت ایجاد یک فدراسیون بین املللی زمانی برداشته
شد که در سال  1909اتحادیه های هاکی انگلیس و بلژیک تصمیم
گرفتند که بطور هامهنگ همدیگر را به رسمیت شناخته تا روابط
هاکی بین املللی را ساماندهی کنند .اتحادیه فرانسه رسیعا ً به این
دو کشور پیوست اما این تعداد برای تشکیل یک فدراسیون بین
املللی کافی نبود.
البته هاکی مهمرتین اقدام روبه جلوی خود را در سال  1924با تاسیس فدراسیون بین املللی هاکی روی چمن
( )Fédération Internationale de Hockey sur Gazonبه عنوان تنها مرجع مدیریت این ورزش در پاریس برداشت که تحت
ریاست مرد فرانسوی "پائول لوتغی" قرار گرفت .آقای لوتغی که می توان گفت اول رئیس فدراسیون بین املللی هاکی بوده است ,در
آن زمان بدنبال جلوگیری از حذف هاکی از برنامه املپیک  1924پاریس قرار گرفت .در نتیجه ,منایندگان هفت فدراسیون ملی را فرا
خواند تا مدیریت بین املللی این ورزش را شکل دهند .هفت عضو موسس فدراسیون بین املللی هاکی که مناینده هاکی آقایان و زنان
در کشور خود بودند عبارتند از :اتریش ,بلژیک ,چک و اسلواکی ,فرانسه ,مجارستان ,اسپانیا و سوئیس.

فدراسیون بین المللی هاکی فعلی

رشد و توسعه فدراسیون بین املللی هاکی
از ابتدا بسیار چشمگیر بوده است.
دامنارک در سال  ,1925هلند در سال
1926و ترکیه در سال  1927به فدراسیون
بین املللی هاکی پیوسته اند .البته در سال
 1928که سال برگزاری املپیک آمسرتدام
می باشد کشور های آملان ,لهستان ,پرتغال
و هند نیاز به عضویت فدراسیون بین
املللی هاکی در آمدند .عضویت هند به
عضو
آماده عضویت
عنوان اولین عضویت یک کشور غیر
غیر عضو
اروپایی محسوب می گردد .تا سال ,1964
پنجاه کشور و سه فدراسیون قاره ای (آفریقا ,آمریکا ,و آسیا) در  FIHعضویت داشتند .در سال  ,1974تعداد کشورهای عضو به 71
رسید .امروزه ,با اضافه شدن اروپا و اقیانوسیه 5 ,فدراسیون قاره ای در فدراسیون بین املللی هاکی عضویت دارند و در مجموع 128
کشور عضو می باشند .در حال حارض ,کار فدراسیون بین املللی هاکی با اقدامات رئیس  FIHپیش برده می شود که این اقدامات با
هامهنگی هیئت رئیسه و توسط هشت کمیته ,سه پانل مشاور و کارمندان حرفه ای در دفرت لوزان صورت می گیرد .در خیلی از امور,
 FIHبه عنوان نگهبان این ورزش عمل می کند و اتحاد هاکی را در دنیا برقرار می کند و ضمن ساماندهی امور مرتبط با هاکی خود
را مسئول توسعه و ارتقاء سطح هاکی می داند تا آینده روشنی برای این ورزش را تضمین کند.
ضمناً فدراسیون هاکی ایران در  4مارس  1972تشکیل و در مارس سال  1973به فدراسیون بین املللی هاکی ملحق گردید.
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هاکی پیشکسوتان

اتحادیه بین املللی پیشکسوتان هاکی ( )IMHAدر سال
 2007در جهت اداره و ترویج هاکی روی چمن مردان و
زنان در سطوح بین املللی برای رده های سنی  35تا  60سال
تشکیل گردید .پیش از این ,مسابقات پیشکسوتان بعنوان
مسابقات حاشیه اقیانوسیه انجام می گرفت و بعدها با
پذیرش هاکی پیشکسوتان توسط ملت های اروپا این
مسابقات بعنوان مسابقات بین املللی پیشکسوتان نامگذاری گردید .اتحادیه بین املللی پیشکسوتان هاکی در سال  2008توسط
فدراسیون بین املللی هاکی بعنوان مسئول هاکی پیشکسوتان در این رده سنی به رسمیت شناخته شد.
اتحادیه بین املللی پیشکسوتان هاکی در نظر دارد مسابقات این سطح را توسعه و ترویج دهد .برخی از این مسابقات قرار است
همزمان با مسابقات رسمی تقویم فدراسیون بین املللی هاکی همزمانی داشته باشد تا بازیکنان عالوه بر بازی ,فرصت این را هم
داشته باشند که هاکی تراز اول دنیا را از نزدیک متاشا کنند.
عالوه بر اتحادیه بین املللی پیشکسوتان هاکی ,اتحادیه جهانی پیشکسوتان ارشد هاکی ( )WGMHAمسئول مسابقات بین املللی
پیشکسوتان باالی  60سال می باشد.

15

سهامداران هاکی

خانواده هاکی شامل کلیه کسانی است که در بازی ,اجرا و
حامیت از هاکی رشاکت دارند و سهیم هستند .هاکی در جهان
یک ورزش منحرص به فرد است چون همه قادر به رشکت در آن
هستند .بعنوان مثال ,کودکان با خواهران ,برادران و والدین خود
در یک تیم قرار می گیرند یا بازیکنان حرفه ای و غیر حرفه ای
در کنار هم مسابقه می دهند که سبب می شود اصول فرهنگی
و توانایی فردی در کنار هم قرار می گیرد و اختالفات نژادی از
بین می رود.
سهامدارانی که بخشی از خانواده هاکی را تشکیل داده اند به
سه گروه تقسیم می شوند:
-

انجام بازی
اجرا
حامیت

گروه اول :انجام بازی

گروه بازی شامل کلیه اعضای خانواده هاکی می باشد که در انجام بازی دخیل هستند .ورزشکاران ,کادر تیم ها ,کادر مسابقات ,کادر
برگزاری و مسئولین همگی جزء این گروه می باشند.

بازیکنان
بازیکنان بر اساس سن و سطح به دسته های مختلفی
تقسیم می شوند .عامیانه ترین تقسیم بندی بر
اساس میزان پیرشفت ( )LTADو سپس عضویت در
تیم ملی است .بعنوان مثال ,تقسیم بندی بازیکنان
جوان می تواند بصورت زیر انجام شود:
-

رشوع :سن 6 – 0
پایه :سن 10 – 7
مینی :سن 12 – 11
نوجوانان :سن  13تا 15
جوانان :سن 17 – 16
امید :سن 20 – 18

دسته بندی هاکی بزرگساالن معموالً بر اساس سطح بازی یا سن انجام می گیرد .برای دسته بندی بر اساس سطح بازی می توان این
معیار ها را در نظر گرفت :شهری,استانی ,منطقه ای ,ملی ,بین املللی ,مدارس ,دانشگاه ,باشگاه ,منطقه ,کشور
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همچنین برای دسته بندی بر اساس سن می توان معیار های مقابل را در نظر گرفت :پیشکسوتان ,باالی  ,40باالی  ,50باالی 60

مسئولین مسابقات
در ورزش هاکی ,آفیشال ها (مسئولین مسابقات) مسئولیت
اجرای قوانین هاکی و مقررات مصوب را دارند .در یک
تورمننت ,رسپرست کل ( )TDمهمرتین شخصی است که
مسئول اتخاذ کلیه تصمیامت فنی است .رسپرست کل
توسط افراد زیر در مسابقات کمک داده می شود:
جاج ها (مسئولین ثبت و وقت) ,مسئولین فنی (,)TO
مسئولین داوران ( ,)UMداوران
سایر کسانی که نقش آنها مرتبط با اجرای قوانین و مقررات
است در این دسته قرار دارند .مانند :مسئول دوپینگ و
مسئول پزشکی

کادر تیم
این دسته شامل کلیه پرسنلی می شود که بطور مستقیم در توسعه و و افزایش
عملکرد بازیکنان نقش دارند:
مربیان ,رسپرستان ,متخصصین ورزش ,مربیان آمادگی جسامنی ,آنالیزور ها,
مدرسان

کادر مسابقات و رویداد
بزرگرتین دسته سهامداران هاکی کسانی هستند که به هر نحوی در برنامه ریزی,
ارائه و بازبینی یک تورمننت یا رویداد دخالت دارند:
مدیران مسابقات ,ناظران ,مسئولین زمین ,توپ جمع کن ها ,راهنامی تیم ها,
متصدیان دفرتی ,نیرو های خدمات ,بلیط فروشان ,بازار یابان ,پیشخدمتان ,مسئولین
اطالعات ,پزشکان ,گویندگان ,مفرسان ,کارشناسان ,خربنگاران
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گروه دوم :اجرا

صنعت عظیمی از تولید کنندگان ورزشی و ارائه دهندگان خدمات
برای حامیت و اجرای ورزش هاکی وجود دارد .در زیر به چند منونه
از حیطه های تجارت اشاره می شود که بصورت مستقیم و غیر
مستقیم در دنیای هاکی ایفای نقش می کنند:
تولید کنندگان ،پیامنکاران و فروشندگان:
تولید کنندگان تجهیزات (بازی ،محافظ ،لباس) ,تولید کنندگان و
سازندگان زمین و امکانات ,تولید کنندگان سیستم های نورپردازی,
رشکت های اجاره دهنده تجهیزات ,تامین کنندگان و نصب کنندگان
صندلی های متاشاچی ,تولید کنندگان سیستم آبیاری ,تامین کنندگان
خدمات پزشکی و آمبوالنس ,ارائه دهندگان حمل و نقل ,ارائه
دهندگان هتل ,ارائه دهندگان محل برگزاری ,بیمه گران ,تامین کنندگان سیستم های دوش و شستشو ,خرده فروشان ,تامین کنندگان
مواد غذایی و نوشیدنی ,تهیه کنندگان انیمیشن ,مطبوعات و رسانه ها ,خدمات پشتیبانی و IT
عالوه بر بخش خصوصی  /تجاری ،هر یک از اعضای خانواده هاکی دارای یک ساختار پشتیبانی است که اغلب بصورت داوطلبانه یا
بدون سود انجام می گیرد .در بسیاری از موارد ،اینها نهادهای مدیریتی هستند که خود را مسئول تأمین یکپارچگی ورزش هاکی می
دانند .ما می توانیم این نهاد ها را به عنوان سازمان های چرتی طبقه بندی کنیم.
سازمان های چرتی:
-

مدرسه ,دانشگاه ,دانشکده ,انجمن ,اتحادیه ,باشگاه ,فدراسیون ملی ,فدراسیون قاره ای ,مدیران  FIHو مسئولین مسابقات,
توسعه ,بازار یابی ,کمیته های داوطلب در کلیه ابعاد بازی

گروه سوم :حمایت از توسعه هاکی

چشم انداز  FIHایجاد رسگرمی و الهام بخشی به یک جنبش
جهانی از طرفداران هاکی و بازیکنان است.
اهداف  FIHعبارتند از:
-

خلق رسگرم کننده ترین رویداد های هاکی در جهان
جذب مخاطبان جدید و ترویج هاکی در رسارس جهان
باال بردن سطح جهانی عملکرد در جهت هیجان انگیز
تر کردن مسابقات
ارائه رهربی الهام بخش و ایجاد مشارکت های قدرمتند
تولید درآمد های جدید برای رشد بازی هاکی.

ارزش های  :FIHما در مورد چگونگی دستیابی به اهداف مان شفاف می باشیم و در چشم انداز خود در حال پیرشفت ,در ارائه با
انرژی ,در رفتار فراگیر و در نگراش خوش بین هستیم.
18
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درباره
هاکی
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تیم ها و پست های بازیکنان

هاکی یک بازی چوب و توپ است که منشاء آن به هزاران سال قبل بر می گردد .قبالً بر روی چمن طبیعی انجام می شد اما امروز
چمن مصنوعی مهمرتین ابزار انجام یک مسابقه هاکی است .دو تیم با استفاده از چوب های عصا شکل با هم رقابت می کنند و توپ
را هیت (رضبه) ,پوش (هل) و یا پاس می دهند و بازیکنان دیگر را با مهارت دریبل می کنند و تنها یک هدف دارند و آنهم گل زدن
است که با عبور از دروازه بان و رد کردن توپ از روی خط دروازه به اهداف خود می رسند.
تیم ها (هر تیم  11نفر در هاکی روی چمن)
هر تیم  11بازیکن در زمین دارد و
 7بازیکن ذخیره هم روی نیمکت
بیرون زمین می نشیند .بازیکنان
هر لحظه به جز زمان پنالتی کرنر
می توانند تعویض شوند.
تیم ها (هر تیم  6نفر در هاکی
داخل سالن)
هر تیم  6بازیکن در زمین دارد و 6
بازیکن هم ذخیره هستند.
پست های بازیکنان
هر تیم یک دروازه بان و  10بازیکن
دیگر که به آنها بازیکنان زمین می
گویند دارد .خیلی کم پیش می آید که یک تیم فقط با بازیکنان زمین بازی کند تا بتواند حمالت بیشرتی انجام دهد .بازیکنان زمین
به سه دسته بزرگ نقسیم می شوند :مهاجم ,هافبک ,مدافع

ترکیب تیم ها

با وجود اینکه جایگاه مشخصی برای هر بازیکن در ورزش هاکی وجود ندارد اما ترکیب های کلی وجود دارد که تیم ها از آنها استفاده
می کنند .با توجه به اینکه شباهت زیادی بین فوتبال و هاکی بخصوص بدلیل تعداد برابر بازیکن وجود دارد می توان از ترکیبات
مشرتک هر دو ورزش استفاده کرد.
ترکیبات متعددی بحث شده است اما عمومی ترین آنها عبارتند از.5-4-1 ,5-2-3 ,4-4-2 ,4-3-3 :
هر عدد نشان دهنده تعداد بازیکنان مستقر در جلوی دروازه بان ,دفاع ,هافبک و حمله است یا بعبارتی نشان دهنده تعداد بازیکنان
در هر خط و منطقه است.
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کار با توپ

بازیکنان هاکی باید بتوانند توپ را کنرتل کنند,
پاس دهند ,پوش کنند ,متوقف کنند و با چوب
به توپ رضبه بزنند .به این حرکات مهارت های
" کار با چوب " گفته می شود .حفظ توب
بطوریکه در کنرتل کامل باشد را دریبلینگ می
گویند .رس چوب هاکی در سمت راست مدور
و در سمت چپ صاف است که فقط با این
طرف می توان بازی کرد.
بازیکنان زمین مجاز نیستند که از پا یا سایر
قسمت های بدن خود توپ را کنرتل کنند .فقط
دروازه بان مجاز به استفاده از کلیه قسمت های بدن خود درون محوطه  Dبرای دفع توپ است .تیم ها می توانند بجای دروازه بان
از یک بازیکن استفاده کنند که از لحاظ قانونی امتیازات یک دروازه بان را داشته باشد و نیاز به پوشیدن تجهیزات هم نداشته باشد.

توپ هوایی

در حالت عادی بازی ,توپ نباید بلند شود مگر اینکه خطرناک نباشد .البته
بازیکنان مهاجم می توانند درون محوطه توپ را برای زدن گل بلند کنند
که بدفعات هم در طول یک بازی اتفاق می افتد.
هنگامیکه توپ خطرناک باشد داور این عمل را جریمه می کند ولی
هنگامیکه توپ در هواست هر بازیکنی با هر ارتفاعی می تواند با توپ
بازی کند.

گل

گل در هاکی فقط می تواند از درون محوطه یا  Dبه مثر برسد .محوطه
به یک نیم دایره اتالق می شود که در جلوی هر دروازه رسم می گردد.
اگر بازیکن مهاجم توپ را بیرون از محوطه بزند و بدون ملس توسط
بازیکن هم تیمی یا با ملس مدافع درون محوطه وارد دروازه شود گل
محسوب منی گردد.
قانون گل بخودی در هاکی وجود ندارد.
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پنالتی کرنر یا شورت کرنر

اگر تیم مدافع قوانین خاصی را
نقض کند به تیم مقابل یک
پنالتی کرنر داده می شود.
معموالً این خطا زمانی حادث
می شود که تیم مدافع درون
محوطه خود قانونی را نقض می
کند بعنوان مثال توپ به پای یک
بازیکن مدافع برخورد می کند.
ولی گاهی می تواند این اتفاق
بدلیل نقض قانون توسط تیم
مدافع در یک چهارم زمین
(هاکی روی چمن) یا در نیمه
(هاکی داخل سالن) صورت گیرد.
برای انجام پنالتی کرنر ,بازی
متوقف می شود و به تیم ها اجازه داده می شود تا در جاهای خود مستقر شوند .یک مهاجم با توپ روی خط عرضی تیم مدافع
قرار می گیرد بطوری که با دیرک دروازه حداقل  10مرت (هاکی روی چمن) و یا  6مرت (هاکی داخل سالن) فاصله داشته باشد .این
بازیکن توپ را بسمت بقیه مهاجامن که بیرون از محوطه در انتظار دریافت توپ هستند پاس می دهد.
حداکرث پنج بازیکن (هاکی روی چمن) یا شش بازیکن (هاکی داخل سالن) مدافع هم تا قبل از رشوع پنالتی کرنر پشت خط یا درون
دروازه مستقر می گردند .بقیه بازیکنان هم باید آنطرف خط نیمه مستقر شده باشند .توپ توسط بازیکن مهاجم از روی خط عرضی
تیم مدافع ارسال می گردد .قبل از اینکه بتوان گلی زد توپ باید یکبار از محوطه خارج شده باشد .بازیکن مهاجم دریافت کننده
معموالً توپ را بیرون محوطه استاپ کرده و مجددا ً به درون محوطه می فرستد تا بازیکن هم تیمیش به سمت دروازه شوت کند.
اگر اولین شلیک به سمت دروازه بصورت هیت
(رضبه) انجام می گیرد ,ارتفاع توپ در هنگام عبور از
خط دروازه نباید از  460میلی مرت بیشرت باشد .برای
تعیین این ارتفاع ,درون دروازه هاکی تخته هایی با
همین ارتفاع وجود دارد .البته این قانون مختص هاکی
روی چمن است چون هیت می تواند خطرناک باشد
و ارتفاع قید شده معادل ساقبند یک بازیکن است.
حال اگر اولین شلیک به هر صورت بجز هیت باشد
توپ می تواند با هر ارتفاعی از خط دروازه عبور کند.
از لحظه ارسال توپ از روی خط عرضی توسط بازیکن مهاجم ,بازیکنان مدافع به درون محوطه حرکت می کنند تا از گل خوردن
جلوگیری منایند.
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پنالتی استروک و شوت اوت

یک پنالتی اسرتوک (معال رضبه پنالتی در
فوتبال) به دالیکی مختلفی ممکن است
اعالم شود .عادی ترین دلیل اعالم پنالتی
اسرتوک می تواند خطای بازیکن مدافع در
محوطه باشد که از گل جلوگیری شود یا
خطای عمدی باشد .در پنالتی اسرتوک توپ
بصورت پوش یا فلیک زده می شود که
دروازه بان مدافع درون دروازه و بازیکن
مهاجم پشت توپ مستقر می شود .فاصله
نقطه پنالتی از خط دروازه 6/4 ,مرت (در
هاکی روی چمن) و  7مرت (در هاکی داخل
سالن) می باشد .به جز بازیکن زننده و دروازه بان سایر بازیکنان باید پشت منطقه یک چهارم یا به اصطالح خط  23مرتی قرار گیرند
که در هاکی داخل سالن این قانون می گوید که بازیکنان باید پشت خط نیمه مسقر شوند .زمان بازی در هنگام پنالتی اسرتوک
خوابیده می شود .پس بر خالف فوتبال اگر دروازه بان توپ را بگیرد یا توپ به دیرک ها برخورد کند منی توان برای گل زدن بسمت
توپ حرکت کرد.
در هاکی امروز با توجه به نوع برگزاری مسابقات ,رقابت های پنالتی اسرتوک در صورت تساوی یک مسابقه حذف شده است و بجای
آن رضبات شوت اوت تعیین کننده برنده یک مسابقه می باشد .رقابت شوت اوت ,یک به یک بین یک بازیکن تیم مهاجم و دروازه
بان تیم حریف انجام می شود بصورتیکه توپ در هاکی روی چمن  23مرت و در هاکی داخل سالن  12مرت از دروازه قرار داده می
شود .زمانیکه داور سوت می زند ,بازیکن مهاجم  8ثانیه زمان دارد که گلی به مثر برساند.

هیت آزاد و پاس بخود

هیت آزاد که معادل رضبه ایستگاهی یا کاشته در
فوتبال است برای خطاهای معمولی در جریان یک
بازی اعالم می شود .سد ,رضبه چوب به چوب,
برخورد توپ به پا یا بازی خطرناک از این دسته
خطاها می باشند.
در یک هیت آزاد ,توپ در محل خطا کاشته می
شود .بازیکن صاحب توپ می تواند به هم تیمی
خود پاس دهد یا خودش بطور مستقیم بازی را با
دریبل یا حمل توپ آغاز کند .بازیکنان تیم حریف
باید قبل از رشوع حداقل  5مرت از توپ فاصله داشته
باشند که این فاصله در هاکی داخل سالن  3مرت
است.
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مدت زمان یک مسابقه

مدت زمان قانونی یک بازی هاکی روی چمن  70دقیقه (دو نیمه 35
دقیقه ای) و هاکی داخل سالن  40دقیقه (دو نیمه  20دقیقه ای) می
باشد که زمان اسرتاحت بین دو نیمه  5تا  10دقیقه است .تیمی که
بیشرتین گل را بزند برنده مسابقه می باشد البته این احتامل وجود دارد
که بازی هم مساوی شود.

داوران

هر مسابقه توسط دو داور کنرتل می شود .هر داور مسئول یک نیمه است که بصورت هامهنگ با هم همکاری می کنند.
برای خطاهای بد داور
می تواند به بازیکن
کارت دهد .کارت سبز
حکم یک تذکر را دارد
و در برخی از
مسابقات یک اخراج
موقت است .یک
کارت زرد بدین
معناست که بازیکن
باید حداقل برای 5
دقیقه (هاکی روی چمن) یا  2دقیقه (هاکی داخل سالن) زمین بازی را ترک کند .البته زمان اخراج توسط داور تعیین می گردد .کارت
قرمز هم بدین معناست که بازیکن برای مدت زمان باقیامنده از مسابقه باید از بازی خارج گردد .تیمی که بازیکن اخراجی دارد باید
در زمان اخراج با یک بازیکن کمرت به بازی ادامه بدهد.
در مسابقات تراز اول دنیا و جاییکه امکانات الزم
وجود داشته باشد ,یک تیم یا خود داوران می تواند
برای بررسی یک تصمیم درون یک چهارم از داور
ویدئو درخواست بازبینی کنند .داور ویدئو بصورت
تصویر آهسته در زوایای مختلف صحنه را بررسی
و با بی سیم اطالعات الزم را به داور زمین اعالم
می کند.
ضمناً برای اینکه بتوان به درجات داوری دست
پیدا کرد باید بدانینم که هر فدراسیون ملی سیستم
خاص خودش را داراست.
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مدیریت هاکی در دنیا

قوانین و مقررات هاکی توسط فدراسیون بین املللی هاکی که قدرت مجاز یا رد کردن یک رویداد یا فعالیت را دارد تدوین می گردند.
هاکی در سطوح داخلی توسط فدراسیون ملی مربوطه کنرتل می گردد .نقش کنفدراسیون قاره ای عالوه بر ایجاد پل ارتباطی میان
فدراسیون های ملی و فدراسیون بین املللی هاکی ,توسعه و برگزاری مسابقات قاره ای است.
پنج فدراسیون قاره ای عبارتند از:

-

فدراسیون هاکی اروپا ()http://www.eurohockey.org

-

فدراسیون هاکی آمریکا ()www.panamhockey.org/en/home

-

فدراسیون هاکی اقیانوسیه ()www.oceaniahockey.com

-

-

فدراسیون هاکی آفریقا ()www.afrhockey.org

فدراسیون هاکی آسیا ()www.asiahockey.org
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تاریخچه قوانین

به دنبال تاسیس اولین اتحادیه
هاکی ,تدوین اولین رسی از
قوانین توسط بسیاری از
باشگاه های لندن در سال  1876صورت گرفت .البته نظر به انحالل اتحادیه مذکور در مدت زمان کوتاهی ,این قوانین هم دیگر اجرا
نشدند .پیش از این رسم بود که قبل از هر بازی کاپیتان ها با همدیگر در خصوص قوانین بازی توافق می کردند و بازی را انجام می
دادند.
در سال  ,1886اتحادیه هاکی انگلیس یکرسی قوانین بر اساس آنچه که توسط باشگاه ها انجام می شد را تدوین منود .این نقطه رشوع
قوانین امروزی بود.
بسیاری از قوانین آنروزها شبیه به قوانین اتحادیه فوتبال بود .بعنوان مثال در بازی هاکی یک داور وسط و دو خط نگه دار وجود
داشت یا اندازه زمین دقیقاً اندازه زمین فوتبال بود.
در سال  ,1900بورد بین املللی قانونگذاری توسط کشورهای انگلیس ,ایرلند و ولز تشکیل گردید .این بورد که امروز به آن کمیته قوانین
می گویند توسط فدراسیون بین املللی هاکی اداره می شود و مسئول ارائه و تدوین قوانین هاکی است.
در سال  ,2000بورد قانونگذاری هاکی در صد سالگی خود کتابچه ای با نام تکامل زمانی قوانین هاکی به چاپ رساند .این کتاب بینش
جالبی به تغییرات عمده قوانین در طول  100سال گذشته دارد که می توان به ممنوعیت استفاده از چوب فلزی یا حذف قانون
آفساید اشاره کرد.

قوانین هاکی

رشکت کنندگان در هاکی باید از قوانین و سایر مقررات موجود آگاه باشند .از آنها انتظار می رود تا بر اساس قوانین ایفای نقش کنند.
تاکید قوانین بر وجود سالمت در بازی است .هر شخصی که در هاکی دخیل است باید با در نظر گرفنت سالمت دیگران عمل کند.
در صورت لزوم ،قانونگذاری مرتبط با موارد ذکر شده باید در سطوح ملی انجام شود و بازیکنان نیز باید اطمینان حاصل کنند که
کیفیت ،جنس یا طراحی تجهیزاتشان خطری برای خودشان و دیگران ایجاد منی کند.
فدراسیون بین املللی هاکی هیچگونه تعهدی در خصوص نواقص یا عدم تائید تجهیزات در مسابقات ندارد و در قبال عواقب ناشی
از استفاده آنها هم مسئولیتی نخواهد داشت .بررسی و تائید امکانات و تجهیزات قبل از مسابقات منوط به تطابق کلی آنها با رشایط
و مقررات ورزشی است.
 FIHمعتقد است که هاکی برای بازی ،داوری و متاشا بسیار لذت بخش است ولی با این وجود هدف خود را ادامه خواهد داد تا این
ورزش را برای کلیه رشکت کنندگان در آن لذت بخش تر کند و در عین حال کارکرتهای جذاب و واحد آنرا حفظ مناید .این امر سبب
می شود که ورزش هاکی ضمن توسعه خود ،وقت بیشرتی برای آن رصف شود و هم حکم ورزش و تفریح را داشته باشد و هم سبب
تندرستی افراد گردد.
البته برای کسب اطالعات بیشرت از قوانین ,کتب قوانین هاکی روی چمن ,هاکی داخل سالن ,هاکی  ,5مینی هاکی داخل سالن و
روی چمن در وب سایت فدراسیون هاکی ایران موجود می باشدwww.iranhockey.org :
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زمین بازی هاکی روی چمن

28

زمین بازی هاکی داخل سالن
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زمین های بازی

بطور کلی هاکی مدرن بر روی چمن مصنوعی انجام می گیرد هر چند در گذشته زمین های چمن طبیعی برای هاکی در نظر گرفته
می شد .ولی در کل می توان گفت که هاکی روی هر سطح صافی قابل انجام است.
البته دستور العمل های خاصی برای زمین مسابقات بین املللی هاکی وجود دارد که توسط  FIHاجرا می گردد.

داخل سالن

چمن مصنوعی

زمین با آبپاشی

چمن طبیعی

فدراسیون بین املللی هاکی در خصوص زمین های مصنوعی هاکی و نحوه نور پردازی آنها اطالعات با ارزشی ارائه می دهد:
-

ملزومات اجرا
راهنامی آبپاشی زمین های مصنوعی
نحوه مراقبت و نگه داري
توليد كنندگان مصوب زمني هاي مصنوعي
نصب زمین ها و تجهیزات
نور پردازي مصنوعي
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تجهیزات محاظ بازیکنان

بازیکنان نباید از وسایلی استفاده کنند که برای دیگران خطرناک است.
بازیکنان زمین اجازه دارند تا برای محافظت از دست خود از دستکش
استفاده کنند برشطیکه اندازه طبیعی دست را زیاد افزایش ندهد و
شدیدا ً هم توصیه می شوند که از ساقبند ،محافظ قوزک پا و لثه بند
استفاده کنند.

بازیکنان زمین مجاز هستند تا در طول مسابقه و فقط به خاطر
دالیل پزشکی از یک ماسک بسیار نرم شفاف سفید رنگ یا در
نهایت تک رنگ که با قالب صورت همرتاز باشد یا از یک پوشش
محافظ نرم برای رس یا از محافظ چشم در قالب عینک های
پالستیکی استفاده کنند (عینک هایی که دارای یک قاب نرم و
شیشه های پالستیکی باشد).
بازیکنان زمین مجاز هستتتند تا در هنگام دفاع از پنالتی کرنر یا
پنالتی اسرتوک در درون محوطه از یک ماسک نرم شفاف سفید
رنگ یا در نهایت تک رنگ که با قالب صتتتورت همرتاز باشتتتد
استفاده کنند.
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تجهیزات محافظ و بازی دروازه بان

دروازه بانان و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی باید
پیراهنی تک رنگ بپوشند که با رنگ هر دو تیم متفاوت
باشد.
دروازه بانان باید تجهیزات محافظ که شامل حداقل کاله،
پدها و کیکرزها می باشد را بپوشند .به استثناء اینکه آنها
می توانند هنگام زدن پنالتی اسرتوک کاله و هرگونه
محافظ دست خود را بردارند.
تجهیزاتی که فقط دروازه بان مجاز به استفاده می باشد
عبارتند از :پدها و کیکرزها ،محافظ سینه ،بازو ،آرنج،
ساعد ،دست ،ران ،زانو
بازیکن با امتیازات دروازه بانی هنگام دفاع در یک چهارم دفاعی خود می تواند کاله محافظ بپوشد .این بازیکن باید هنگام دفاع در
پنالتی کرنر و پنالتی اسرتوک نیز از کاله محافظ استفاده کند.
به دروازه بانان و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی توصیه می شود از کالهی که بطور کامل از صورت محافظت می مناید و متامی رس
و گلو را می پوشاند استفاده کنند.

چوب و توپ

چوب یک شکل سنتی دارد که شامل دسته و یک رس خمیده
می باشد و سمت چپ آن صاف است:
 چوب باید هموار باشد و نباید هیچگونه قسمتزبر یا تیز داشته باشد.
 چوب باید علیرغم وجود هر نوع پوشش اضافی ازداخل حلقه ای با قطر داخلی  51میلی مرت عبور کند.
 هر نوع خميدگي در طول كامن يا قوس چوب بايد يك منای صاف پيوسته در امتداد طول آن داشته باشد كه اين خميدگيبايد در طرف رویی يا پشتی چوب قرار بگريد نه در هر دو طرف .حداكرث عمق این خمیدگی  25مييل مرت است.
 چوب باید با مشخصات مصوب کمیته قوانین  FIHمطابقت داشته باشد.توپ کروی ،سخت و سفید است (یا رنگی که متفاوت با رنگ سطح زمین باشد).
البته مشتتتخصتتتتات کامل چوب ،توپ تجهیزات دروازه بان در بخش جداگانه ای در پایان کتب
قوانین آمده است.
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ارائه
هاکی
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باشگاه ها و مدارس

در حال حارض بهرتین راه
برای رشکت در هاکی پیدا
کردن یک باشگاه است.
بسیاری از فدراسیون های
ملی اطالعات متاس باشگاه
ها را دارند.
در برخی دیگر از کشور ها
پایگاه های قوی برای بازی
هاکی وجود دارد .ولی
بهرتین راه مراجعه به
فدراسیون آن کشور است.
در ایران هم باید به هیئت
های استانی یا شهرستانی که
اطالعات آنها در وب سایت
فدراسیون هاکی موجود
است مراجعه منود.

برای منونه سایت های باشگاه یابی زیر آمده اند:
-

باشگاه یاب هاکی اسرتالیا ()http://www.hockey.org.au/Participate/Club-Finder
باشگاه یاب هاکی انگلیس ()http://hockeynation.info
باشگاه یاب هاکی آملان ()http://www.deutscher-hockey-bund.de/VVI-web/default.asp?lokal=DHB
باشگاه یاب هاکی هلند ()http://www.knhb.nl/clubs/cDU659_Zoek+een+club.aspx
باشگاه یاب هاکی آمریکا ()https://webpoint.usfieldhockey.com/search/search-field-hockey-clubs.asp
باشگاه یاب هاکی هند ()http://hockeyindia.org/member-units1
باشگاه یاب هاکی نیوزیلند ()http://www.hockeynz.co.nz/Find-a-Club
هیئت های استانی در ایران ()http://www.iranhockey.org/far/index.asp?id=116&page=1&name

34

منابع آموزشی هاکی

هاکی یک ورزش تیمی است ,پس در یک جمع ورزشی بودن
رشکت در بازی هاکی را آسوده تر می کند .هر چند ,اطالعات
زیادی در خصوص مهارت ها و فعالیت های مرتبط بصورت آنالین
وجود دارد که می تواند به پیرشفت هاکی شام کمک کند.
شام می توانید با متاشای هاکی تراز اول دنیا مهارت های خود را
ارتقاء دهید و یا در خانه با دوستان به انجام تئوری های مربیگری
بپردازید.
در زیر یکرسی وب سایت آمده که می تواند به توسعه شام کمک کند:
متاشای هاکی
-

استار اسپورتس ()http://www.starsports.com/hockey/index.html
کانال یوتیوب )https://www.youtube.com/user/fihockey?feature=watch( FIH
هاکی اسرتالیا در یوتیوب ()https://www.youtube.com/user/HockeyAustralia/videos
فیلم های هاکی آملان ()http://www.hockeyvideos.de/index.php
تلویزیون هاکی روی چمن ()http://fieldhockeytv.com
تلویزیون لیگ اروپا ()http://www.ehlhockey.tv

یادگیری بازی هاکی
-

فیلم های قوانین هاکی )http://www.dartfish.tv/ChannelHome.aspx?CR=p38316( FIH
فیلم های مربیگری در یوتیوب ()https://www.youtube.com/feed/SCDLHlnK8RTJ2G-0k6ZOtgIgT-

منابع فدراسیون های ملی برای نوجوانان:
-

هاکی اسرتالیا جنوبی ()http://www.hockeysa.com.au
هاکی انگلیس ()http://www.playquicksticks.co.uk
هاکی آمریکا ()http://www.teamusa.org/USA-Field-Hockey
هاکی نیوزیلند در اسپورت پلن مربیگری ()http://www.sportplan.net/drills/Hockey/drills.jsp
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باشگاه ,مدرسه ,آکادمی ,هیئت ,انجمن

باشگاه ها (شامل مدارس و گروه
های محلی) اساس هاکی دنیا را
شکل می دهند .آنها بازیکنان و
ستاره های بین املللی را می سازند
و کلیه افراد دخیل در هاکی
همچون داوران ,مربیان و داوطلبان
از این باشگاه ها رسچشمه می
گیرند .در نتیجه اهمیت شبکه
جهانی مدیریت و باشگاه های
موفق نباید نادیده گرفته شوند.
مهم است که بدانید ساختار و
سیستم هاکی در کشورهای مختلف
چگونه است .بعنوان مثال در برخی
از کشورها مدارس و دانشگاه ها توسعه هاکی را پیش می برند و در بعضی دیگر باشگاه ها و آکادمی های ورزشی این مهم را بر
عهده دارند .در ایران هم انجام این وظیفه بر عهده هیئت های استانی است .با این سیستم های ذکر شده ,پس باید گفت اصطالح
"باشگاه" می تواند به هر کدام از نهادهای باال اتالق گردد.
اگر در حال حارض در یک باشگاه فعالیت می کنید یا به دنبال رشوع یک باشگاه هستید ,کتابچه توسعه باشگاه  FIHمی تواند نقطه
رشوع خوبی برای توسعه باشگاه شام باشد.
تصمیم گیری برای رشوع یک باشگاه هاکی می تواند یک فرآیند دلهره آور باشد FIH .اهمیت ارائه دستورالعمل و راهنام در جهت
کمک به سامان یافنت باشگاه ها در جامعه هاکی را درک کرده است و به همین دلیل کتابچه توسعه باشگاه  FIHرا تهیه منوده است.
به منظور موفقیت یک باشگاه ،برنامه ریزی دقیق ,تعهد و تخصص مورد نیاز است .فدراسیون های ملی و انجمن های منطقه ای باید
اسرتاتژی های عملی داشته باشند که در عین حفظ اعضا بتوانند نیروهای جدید هم جذب کنند.
هدف این کتابچه حامیت و تشویق انجمن ها و باشگاه های هاکی در جهت توسعه و ارتقای خود می باشد .هر کدام از این باشگاه
ها نیاز های خاص خود را دارند و باید برای مقابله و همگرایی با نیازهای فردا آماده باشند.
کتابچه توسعه باشگاه  FIHچهار بخش دارد:
-

ایجاد یک باشگاه خوب
مدیریت باشگاه
به مرحله اجرا رساندن
توسعه جوانان
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ایجاد یک باشگاه خوب

این بخش پنج قسمت دارد:
.1
.2
.3
.4
.5

ایجاد باشگاه یا انجمن محلی :فلوچارت زیر نقطه رشوع خوبی است که نشان می دهد آیا ایجاد باشگاه نیاز است و چه
ملزومات ابتدایی می خواهد.
برنامه ریزی :این قسمت نشان می دهد که چه مراحلی برای برنامه ریزی باید طی شود ,چه فاکتور هایی نیاز است ,چه
کسانی باید دخیل باشند و برنامه کاری چگونه باید توسعه یابد.
جذب و حفظ :پیدا کردن و نگه داری بازیکنان و داوطلبان ,چگونگی انجام آن و چگونگی دخیل نگه داشنت آنها
مشارکت :توسعه ارتباط با سایر گروه های آموزشی و مبتنی بر جامعه که به سود باشگاه می باشند .آنها فرصت جذب
جدیدی ایجاد می کنند ,مشارکت بازیکنان و داوطلبان را افزایش می دهند و همچنین روابط باشگاه در جامعه را تقویت
می کنند.
امکانات :دسرتسی ,توسعه و حفظ امکانات
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مدیریت باشگاه

این بخش پنج قسمت دارد:
.1

.2
.3
.4
.5

نقش ها و مسئولیت هیئت مدیره :هیئت مدیره باشگاه،
متشکل از اعضای منتخب یا منصوب است که مطابق با
اساسنامه مسئولیتی نسبت به باشگاه و اعضاء دارند .از هر یک
از اعضای هیئت مدیره انتظار می رود با انجام نقش های خاص
و عمل بهرتین کاری که به سود باشگاه است را انجام دهند .این
بخش چنین نقش ها و مسئولیت ها را بررسی می کند و تاکید
بر اهمیت مسئولیت پذیری در هیئت مدیره دارد.
جلسات  -انواع و روش برگزاری
آموزش و ترسیع حقوق نیروهی قراردادی و داوطلب
جمع آوری کمک و حامیت مالی
بازاریابی و ارتقاء باشگاه

به مرحله اجرا رساندن

این بخش دو قسمت دارد:
 .1مدیریت رویدادهای باشگاه :این فرآیند شامل برنامه ریزی یک دوره مسابقات یا یک رویداد در باشگاه شام است.
 .2بازیهای اصالحی :یک معرفی مخترص از شکل های مختلف بازی با توجه به رشایط جهت جذب بازیکن است.

توسعه جوانان

این بخش سه قسمت دارد:
 .1جلسات آشنایی با خانواده :هنگامیکه کودکان در باشگاه شام عضویت دارند ,مهم است که نقش خانواده را در این میان
بدانید .چه کار هایی آنها می توانند برای حامیت باشگاه انجام دهند ,چه حامیت هایی باشگاه احتیاج دارد که آنها باید
بدانند
 .2جلسات جذب جوانان :چگونه می توان بازیکنان جدید جذب کرد ,برگزاری روز "هاکی را امتحان کن"
 .3مینی هاکی :بازی های گوناگون برای کودکان و جوانان

حمایت از باشگاه

آخرین بخش کتابچه مذکور شامل یکرسی فرم و منونه می باشد که می توان برای حامیت از باشگاه از آنه استفاده کرد
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انواع مختلف رویدادهای ورزشی

رویداد های ورزشی می تواند
به شکل های گوناگونی از
جمله مسابقات ,تورمننت ,اردو
های مترینی ,دوره های
مربیگری و داوری ,سفرهای
میدانی ,جشنواره و غیره
برگزار گردد.
رویداد ها با اهداف مختلفی
از جمله آموزشی ،آگاهی های
محیطی ،توسعه (فیزیکی،
اجتامعی ،شخصی) ،ورود به
اجتامع و جمع آوری کمک
های مالی برگزار می گردند.
برای نحوه برگزاری یک رویداد ساده می توان از لینک زیر استفاده کرد:
http://www.wikihow.com/Organise-an-Event

این لینک ,هشت مرحله را برای برگزاری یک رویداد تعریف می کند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تعریف هدف رویداد – چرا می خواهید که یک رویداد برگزار کنید.
تنظیم اهداف – می خواهید به چه اهدافی برسید؟
جمع آوری داوطلبان
آماده کردن بودجه
تعیین زمان و مکان
تدارکات الزم
بازاریابی و تبلیغات
سازماندهی خود

فدراسیون بین املللی هاکی با همکاری فدراسیون های قاره ای و فدراسیون های ملی مسئول برگزاری رویدادهای مختلفی در
سطوح بین املللی هستند که از طریق لینک زیر می توان آنها را مشاهده کرد:
http://www.fih.ch/en/events
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برگزاری یک رقابت هاکی

رشکت در هاکی به عنوان یک اولویت بسیار لذت بخش است و دیگران هم به این جمله اذعان داشته اند .این امر سبب ایجاد سالمتی
جسمی و روحی می شود و باعث می شود که تعامل اجتامعی و دوستی با دیگران ایجاد شود .هر چند برای برخی مهم است که
تالشهایی که در غالب لیگ ,تورمننت و غیره انجام می دهند دارای خروجی باشد.
شکل های مختلفی از رقابت با توجه به نوع ورزش ,سطح و اندازه وجود دارد و بعنوان منونه نیاز است آیتم های زیر دیده شوند:
-

تعداد رشکت کنندگان
مبتدی ,با تجربه ,نخبه
تفریحی یا حرفه ای
رقابت بسته یا باز
بزرگساالن یا کودکان
انفرادی یا تیمی
افراد معلول

شکل های مختلف رقابت مانند آنچه که در زیر
آمده وجود دارد:
لیگ
-

"دوره ای دوتایی" (سیستم لیگ سنتی) – هر تیم دو بار با حریف بازی می کند (یکبار در خانه خود ,یکبار در خانه حریف)
"دوره ای تکی" (سیستم لیگ جایگزین) – تیم ها هر کدام یکبار با هم بازی می کنند ,این اجازه می دهد که تیم های
بیشرتی در هامن سطح بازی کنند و تعداد بازی ها هم زیاد نشود.

پلی آف
-

پلی آف کمک می کند که پس از طی طبیعی مراحل لیگ انگیزه تا پایان فصل حفظ شود .همچنین باعث می شود که بین
بی نظمی نتایج تعادل برقرار گردد و بازی های رقابتی خوبی بوجود آید.

ناک اوت
-

برگزاری مسابقات به شکل ناک اوت یا کاپ بیشرت در ورزش های انفرادی انجام می گیرد یطوریکه که تعداد رشکت کنندگان
یا تیم ها بسیار زیاد است.

لدر
-

لدر یک نوع لیگ است که بازیکنان بر اساس شایستگی طبقه بندی می شوند و می توانند بازیکنان باالیی خود را به چالش
بکشند.

تورمننت
-

ترکیب هر کدام از شکل های برگزاری مسابقات با همدیگر

مسابقات دوستانه
-

مسابقه ای که در رنکینگ تاثیر نداشته باشد
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برنامه ریزی ،ارائه و بررسی یک رویداد ورزشی

نقش ها ,مسئولیت ها و فاکتور های زیر باید در هنگام برنامه ریزی ,ارائه و بررسی یک رویداد ورزشی در نظر گرفته شوند:
نقش ها
-

هامهنگ کننده
رئیس
دبیر
مسئول مالی
مسئول تبلیغات
مدیر بازاریابی
مبارش
مربی و مترین
دهنده متخصص

مسئولیت ها
-

تدارکات
تجهیزات
سالمت و امنیت
راهنام
بازار یابی
روابط عمومی
باال بردن بودجه

برنامه ریزی
-

اهداف و مقاصد ،به عنوان مثال :سود ،جمع آوری اعانه ،آموزش ،محیط زیست
اهداف ( SMARTمشخص ،قابل اندازه گیری ،دست یافتنی ,واقع بینانه ،محدود به زمان)
اهداف (کوتاه مدت ،بلند مدت)
منابع (فیزیکی ،مالی ،انسانی)
امکان پذیری؛ سالمت و ایمنی ،به عنوان مثال :ارزیابی ریسک ،کمک های اولیه ،مقررات ،رضایت آگاهانه ،قوانین
برنامه های احتاملی ،به عنوان مثال :آب و هوا ،منابع ،حوادث
مالحظات حقوقی ،به عنوان مثال :حفاظت از کودکان
مالحظات دیگر ،به عنوان مثال :محیط ،اخالق ،سیاست های سازمانی و دستورالعمل ها

ارتقاء
-

مواد ،به عنوان مثال :تبلیغات ،پوسرت ،آگهی ،اسکریپت ها (تلویزیون ،رادیو) ،جزوه
هدف ،به عنوان مثال :اطالع رسانی به مشرتیان (تاریخ ،زمان ،محل برگزاری ،هزینه)
موضوع ،به عنوان مثال :باال بردن سطح آگاهی (از یک موسسه خیریه ،جمع آوری اعانه ،سالمت و آمادگی)
اثر ،به عنوان مثال :مزایا ،محدودیت ،نتایج ،تکرار تجارت
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ارائه
-

نقش و مسئولیت ها
رسیدن به اهداف و مقاصد
به سمت اهداف و خروجی
استفاده از منابع
توجه به سالمت و ایمنی
استفاده از برنامه های
احتاملی
ارتباط
مالحظات حقوقی
تصمیم گیری
صالحیت ،به عنوان مثال:
مدیریت گروه برای رسیدن به اهداف و مقاصد ،اطمینان از رفاه دیگران ،ارتباط روشن

مرور
-

برنامه ریزی
ارائه ،به عنوان مثال :نقش و مسئولیت
تکوینی و تراکمی ،به عنوان مثال بازخورد ،پرسشنامه
نقاط قوت
زمینه های بهبود
رسیدن به اهداف و مقاصد
تهیه اهداف و خروجی ها
فرصت های توسعه
موانع بالقوه توسعه

42

پیدا کردن فرصت های داوطلبی

فرصت های بسیاری در هاکی برای داوطلبی وجود دارد ,از
فعالیت بعنوان داور گرفته تا ورزشکار در بازی های املپیک
بهرتین راه برای پیدا کردن فرصت های داوطلبی برقراری
متاس با فدراسیون ملی ,برگزار کننده رویداد یا سازمان های
عمومی داوطلبی ورزش است .همچنین سازمان های زیادی
وجود دارد که می توانند فرصت های داوطلبی در کل دنیا
را به شام معرفی کنند:
http://www.sportengland.org/sport-you/help-forclubs/volunteers/managing-and-inspiring/volunteers/finding-new-volunteers
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منشور اخالقی فدراسیون بین المللی هاکی

 IOC ,FIHو هر
عضو آن ,کمیته های
برگزاری بازی های
املپیک و کمیته های
ملی املپیک که از
این به بعد به آنها
نهادهای املپیکی
گفته می شود تعهد
خود را به منشور
املپیک بویژه اصول
پایه ای آن اعالم کرده اند.
 FIHو نهادهای املپیکی وفادارای خود با آرمان املپیک که توسط "پیر دو کوبرتین" الهام بخشیده شده را ابراز می دارند.
در نتیجه( FIH ,در چارچوب بازی های املپیک) و رشکت کنندگان در رویداد های مورد تائید  FIHمتعهد به احرتام به منشور فعلی
می باشند.
 ،FIHبه عنوان یک فدراسیون بین املللی که بخشی از جنبش املپیک است این منشور اخالقی را بر اساس اصول و قواعد منشور
اخالفی  IOCپذیرفته است.
http://www.olympic.org/ethics-commission?tab=code-of-ethics
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فاکتورهای سالمت و ایمنی در هنگام آماده سازی برای بازی هاکی

توصیه می شود که یک مربی
واجد رشایط در متام زمان
مترین و مسابقه حضور داشته
باشد .با این حال ،هنگام
سازماندهی فعالیت های
هاکی فاکتورهای سالمت و
ایمنی زیر باید در نظر گرفته
شوند:
وظیفه مراقبت
درک نقش و مسئولیت خود برای اطمینان از یک محیط امن برای بازی هاکی
امکانات
فاکتورهای قابل بررسی:
-

ورود
خروج
سطح زمین بازی
آبیاری
شیشه های شکسته
روشنایی
خطرات
مناطق اطراف زمین
پرچم ها

تجهیزات
فاکتورهای قابل بررسی:
-

دروازه ها
توپ ها
کاور ها
مخروط ها و موانع
نقاط زمین
تخته ها
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رشكت كنندگان
فاکتورهای قابل بررسی:
-

کفش درست
لثه بند
ساقبند
چوب
گواهی سالمت پزشکی (گفتاری و نوشتاری)
تاریخچه بیامری (دوره نقاهت بعد از بیامری  /آسیب)
سطح مهارت و نیازهای فردی

سازمان
فاکتور های تاثیر گذار در برنامه ریزی:
-

فضا
فعالیت
درک درستی از قوانین
نسبت مربیان به رشکت کنندگان
نظارت
قوانین زمین  /نظم و انضباط

رشایط اضطراری
عوامل تاثیر گذار در برنامه ریزی:
-

کمک های اولیه
تلفن
روش های اضطراری
ارزیابی ریسک
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نکات الزم هنگام آموزش هاکی به کودکان

هر فدراسیون ملی دستورالعمل خاص خود برای کار با
کودکان را دارد .برای مثال می توانید به لینک زیر که از
فدراسیون هاکی انگلیس است مراجعه کنید:

http://www.englandhockey.co.uk/page.asp?section=615&sectionTitle=Good+Practice
یطور خالصه ,در هنگام آموزش به کودکان در محیط هاکی باید نیاز های فیزیولوژیکی ,روانی و اجتامعی آنها در نظر گرفته شود.
نیازهای فیزیولوژیکی عبارتند از:
-

توسعه مهارت
برنامه ریزی حرکتی
آگاهی فضایی
آمادگی جسامنی (از جمله کنرتل وزن ،رشد استخوان ،سیستم ایمنی بدن)

نیازهای روانی عبارتند از:
-

انگیزه
ارتباط
اعتامد سازی

نیازهای اجتامعی عبارتند از:
-

شمول اجتامعی
هویت جامعه
آگاهی جنسیتی
برخورد با رفتارهای ضد اجتامع
ارتقاء سالمت
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یادداشت:
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