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 "سوگند نامه"

 پروردگارا:
همچنانکه تو را به بزرگی و وحدانیت در عالم 

می پرستم و به قدرت و عظمت الیزالت در 

عالم بی کرانت ایمان دارم، به نام مقدس تو 

ر صحنه مسابقه با سوگند یاد می کنم که د

به درستی و شرافتمندی عمل ار، وجدانی بید

 نمایم.
 

 آمین یا رب العالمین   
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 بسمه اهلل الرحمن الرحیم
 

داخل هاکی مسابقات قوانین و مقررات بین المللی ن کتاب آخریحول و قوه الهی و به منظور اجرای صحیح مفاد  به
بویژه داوران و شکاران عزیز زور را جهت سرپرستان، مربیان و ورو اقتباس شده کتاب مذکنسخه ترجمه ، سالن

ای داخلی و     در عرصه ه بتوانند بنحو شایسته گرانقدر هاکی کشور، چاپ و تکثیر نموده تا با بهره گیری الزم
 لمللی ظاهر شده و مایه افتخار جامعه هاکی کشورمان گردند.بین ا

 
با  یمتا با تالش و همیت بی وقفة این عزیزان بتوا خداوند تبارک و تعالی، امید است ذات الیزالبا اتکال  حال

 به اهتزاز درآوریم، انشاءاهلل هاکی جهانپرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران را بر فراز  درخشانکسب مقام های 
 تعالی.

 

رئیس استاد و داور بین المللی, ) اباذری ناب آقای حسنجاز خدمات ارزشمند  ن توجه استدر خاتمه شایا

این کتاب وزین زحمات شایسته ایی را  عضو کمیته داوران آسیا( که در ترجمهنیز و  کمیته داوران فدراسیون هاکی
 .نماید یده اند تقدیر و سپاسگزاریاهتمام ورز

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 پیشگفتار

 بهرام شفیع

 رئیس

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
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 اهلل الرحمن الرحیمبسمه 
 

 کتابی که در حال حاضر در دست دارید آخرین سری از قوانین هاکی داخل سالن می باشد که توسط فدراسیون 

تغییراتی که در این کتاب آمده در واقع با هدف تسریع در  تهیه و به چاپ رسیده است. FIHبین المللی هاکی 
 انجام بازی و گل آوراژ باال که به جذابیت این ورزش کمک می کند صورت گرفته است. 

 
هش تعداد بازیکنان از الن صورت گرفته که مهم ترین آن کااخیر تغییرات زیادی در هاکی داخل سطی چند سال 

ک های مختلف مجدداً تعداد بازیکنان درون زمین یک تیم به عدد شش افزایش شش به پنج بود که پس از فیدب
قانون با توجه به فضای کم به سود این شکل از  ن هاکی به این نتیجه رسید که اجرای اینقوانی. کمیته یافت

سیده است تغییر دیگر در ارتباط با محدودیت تعویض دروازه بان است که در هر مسابقه به عدد دو ر .استهاکی 
سبب  با بازیکنانی با امتیازات دروازه بانی یا بازیکنان زمین انعدم انجام تعویض بی رویه دروازه ب باتا تیم ها 

البته تغییرات . بوجود آیدبرای تماشاچیان  ماشای بازی هاکیتجذابیت نشوند و از طرفی اتالف وقت و سردی بازی 
 ت به آنها اشاره کرده است. ریز دیگری داده شد که متن قوانین به صراح

 
ضمناً با توجه به تجربیات قبلی سعی گردید این کتاب روان تر ترجمه گردد و به درک آسان تر قوانین منجر گردد. 

 اگر میان متن انگلیسی و ترجمه فارسی قوانین تفاوتی به میان آید مرجع قابل استناد متن انگلیسی خواهد بود.
 

بخصوص جناب آقای شفیع )ریاست محترم فدراسیون  انم در مجموعه فدراسیون هاکیاز کلیه همکار ،در پایان
که همواره در جهت توسعه ورزش هاکی کشور در تالشند و نیز کلیه کسانی که مرا در ویرایش این کتاب  هاکی(

 م.داربرای همگان آرزوی موفقیت  و از خدواند منان مانه کمال تشکر و قدردانی را داشتهیاری داده صمی

 

 را مطرح کنید: یق ایمیل زیر آنو یا پیشنهادی دارید می توانید از طر گر در مورد قوانین سوال، ابهامضمناً ا

hassan.abazari@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

                                                                                
 

                                                           

 

 

 

 حسن اباذری

 رئیس کمیته داوران

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 (1394 دی ماه)

 مقدمه مترجم
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 و تعهد ولیتمسئ
و سایر اطالعات موجود در  هاکی داخل سالن باید از قوانین سالنداخل شرکت کنندگان در هاکی 

 قوانین ایفای نقش کنند.نها انتظار می رود تا بر اساس این کتاب آگاه باشند. از آ

 
ید با در نظر دخیل است با ت در بازی است. هر شخصی که در هاکیتاکید قوانین بر وجود سالم

باید در  م، قانونگذاری مرتبط با موارد ذکر شدهلزوعمل کند. در صورت گرفتن سالمت دیگران 
بازیکنان نیز باید اطمینان حاصل کنند که کیفیت، جنس یا طراحی  سطوح ملی انجام شود و

 ند.ایجاد نمی ک ی خودشان و دیگرانتجهیزاتشان خطری برا
 

زات در تعهدی در قبال نواقص یا عدم تائید تجهی هیچگونه (FIH)هاکیفدراسیون بین المللی 
 و تائید بررسی هم مسئولیتی نخواهد داشت. ندارد و در قبال عواقب ناشی از استفاده آنها مسابقات

 امکانات و تجهیزات قبل از مسابقه منوط به تطابق کلی آنها با شرایط و مقررات ورزشی است.
 

 بازی جوانمردانه دارند. ان نقش مهمی در کنترل بازی و انجامداور
 

 راجرا و اختیا
برای همة بازیکنان و مسئولین تیم ها اعمال می شوند. فدراسیون های  داخل سالنقوانین هاکی 

دارند تا درباره تاریخ اجرای قوانین در سطح ملی تصمیم گیری کنند. تاریخ اجرای را اختیار  این ملی
 .می باشد 1394دی ماه   11مسابقات بین المللی از وانین در ین قا

 
هاکی و تحت نظر فدراسیون بین المللی هاکی  کمیته قوانینتوسط  داخل سالنکی قوانین هاکتاب 
 .ون بین المللی هاکی محفوظ استرای فدراسی. حق چاپ این کتاب بهیه و چاپ می شودت

 

 دسترسی به قوانین
و نحوه خرید کتب (FIH) سایت وب در هاکی داخل سالن قوانین اطالعات مرتبط با دسترسی به

 بخش پایانی این کتاب توضیح داده شده است.در قوانین 
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 چرخه قوانین 
     اجیرا  در سطوح بین المللیی  ( 1394 دی ماه 11) 2016 ژانویهیک از  داخل سالنقوانین هاکی  ،چاپ جدیداین  در

فدراسیون های ملی اختیار دارند که در ارتباط با تاریخ اجرای قوانین در داخل کشور خود تصمیم گیری . می گردند
 کنند.

 
در شیرایط اسیتثناء   ولیی  اسیت.   اعالم نشده ولی تاریخ پایانیگردیده  قوانین مشخصی اجرا تاریخگذشته,  بمانند

ایین تغیییرات بیه اطیالع     یرات را برای خود محفوظ می دانید.  حق اعمال تغی (FIH)بین المللی هاکی  فدراسیون

 www.fih.chواهند بود: هم قابل دسترس خ FIHمی رسد و در عین حال در وب سایت ملی فدراسیون های 

 

 مرور قوانین 
را به طور منظم بازبینی میی نمایید. ایین کمیتیه اطالعیات و      داخل سالن تمامی قوانین هاکی  FIHکمیته قوانین 

مشاهدات خود را از منابع گوناگون شامل فدراسیون هیای ملیی، بازیکنیان، مربییان، مسیئولین مسیابقات، داوران،       
 نظراتیی و نیز از گزارشات مسابقات، آنالیز فیلم ها و آزمایش قوانین دریافت می کنید.  اصحاب رسانه و تماشاچیان 

 بنیابراین به تصویب کمیته قوانین رسیده بسیار ارزشمند میی باشیند.   در شرایط داخلی یا محدود که در حال حاضر 
 قوانین بر پایه تجربیات عملی صورت می گیرد. باید دانست که تغییرات 

 

 نینتغییرات قوا
      بیر اسیاس   . بیود شیش بیه پینج    حیداکثر  زمیین از   درون کیاهش تعیداد بازیکنیان    ،2015 ترین تغییر قوانین مهم

د کیه ایین   دبازیکنان درون زمین مجدداً به عدد شش برگرد های دریافتی, موافقت گردید که حداکثر تعداد بازخور
 گردد. یر در این سری از قوانین محسوب میبزرگترین تغی

 
تا فاصیله  پوش های آزاد تهاجمی که در  اکنون همسویی با تغییرات اخیر قانون هیت آزاد هاکی روی چمن, جهت

 گیرند.می محوطه اعالم می گردند می توانند در همان محل خطا انجام سه متری 
 

و بازیکنان حریفی که چوبشان روی زمین اسیت   "در خصوص  الیپزیگ آلمان 2015 تفسیری که در جام جهانی
 "فضایی برای مسیر خروج باز کنند  ی دهند و باید یکی گیر مدر گوشه زمین یا به تخته های کنار مالک توپ را

 رسماً در این قوانین گنجانده شده است.
 

به بیرون زمین همچنان دو تعویض برای هر تیم در هر مسابقه است. هر چند جهت تعداد مجاز تعویض دروازه بان 
تعویض بین دروازه بانانی که تجهیزات کامل محافظ پوشیده اند دیگر جزء محدودیت تعیویض   تسهیل این فرآیند,

 محسوب نمی گردد.
 

 مقدمه
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واضح تر شدن توضیحات قوانین فعلی میی باشیند. جهیت    منظم ساختن یا واقع تغییرات این کتاب در سایر  ضمناً,
 حتی اگر آن تغییر بسیار ریز باشد.دانستن همه تغییرات، خطی در حاشیه متنی که تغییر کرده آمده است 

 

 بین المللی بازی هایاجرای قوانین در 
دقیقه اسیت در صیورتی کیه در سیایر      1در یک مسابقه بین المللی، کارت سبز نشان دهنده اخراج موقت به مدت 

 مسابقات یک تذکر می باشد. 
 

مسابقات تحت کنترل یک میز فنی بیا  مدتی است که استفاده از کارت سبز بدین طریق صورت می گیرد. اینگونه 
د. البته تغییرات ریز دیگری هم در سطوح بیاال وجیود دارد. بایید    نحضور بازیکنان و نفرات با تجربه انجام می پذیر

 . سایر مسابقات باید بیر اسیاس قیوانین هیاکی    می باشدگفت که اینگونه تغییرات فقط مختص این سطح از هاکی 
را از کمیتیه  قیوانینی  ملی مربوطه مجوز اجرای اینچنیین   قاره ای یا ر اینکه فدراسیونانجام بگیرند مگ داخل سالن

 دریافت کند. FIHقوانین 

 

مقیررات مسیابقات را   هدف کمیته های قوانین و مسابقات اینست که تا حد ممکن تعداد تغییرات قوانین مندرج در 
 .بررسی و کاهش دهد

 

 اعمال قوانین
 بصورت پایدار اجرا نمی شوند.همچنان ست که بعضی از قوانین آگاه ا FIHکمیته قوانین 

 
پ: توپ عمداً توسط بازیکن مدافع از خط عرضی بیرون زده می شود و گلی هم به ثمر نمی رسد. اگیر   7,4قانون 

 واضح است که این عمل عمدی صورت گرفته داوران نباید در اعالم پنالتی کرنر تأمل کنند.
 

ران باید محافظت از توپ )شیلدینگ( را جدی تر جریمه کنند. همچنیین داوران بایید مراقیب    : سد. داو9,12قانون 
بازیکن تکل کننده که با تکیه یا هل دادن بازیکن حریف سبب می شود که این بازیکن مالکیت تیوپ را از دسیت   

 بدهد باشند.
 

انجیام      اضح است که این عمل تعمدیو: نگه داشتن و گیر دادن توپ به تخته های کناری. هنگامیکه 9,19قانون 
 داوران باید آنرا بعنوان یک خطای عمد در نظر بگیرند و بر همین اساس هم جریمه کنند.می شود, 

 
حتیی   آزاد پیوش آزاد. گاهی اوقات داوران در ارتباط با توپی که باید در یک  پوشالف: توپ ساکن در  13,2قانون 

 به اندازه کافی سخت گیری نمی کنند.به صورت پاس بخود انجام شود  ساکن باشد یا قرار است بطور مختصر
 

 توسعه قوانین
هیدفمان را ادامیه   اشا لذت بخش اسیت. بیا ایین وجیود     برای بازی، داوری و تم ما معتقدیم که هاکی داخل سالن

ارکترهیای  کنییم و در عیین حیال ک   تیر  خواهیم داد تا این ورزش را برای کلیه شرکت کنندگان در آن لذت بخش 
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ری بیرای آن  جذاب و واحد آنرا حفظ نماییم. این کار باعث می شود که ورزش ما ضمن توسعه خیود، وقیت بیشیت   
 هم حکم ورزش و تفریح را داشته باشد و هم سبب تندرستی افراد گردد.صرف شود و 

 

دراسیون های ملیی( اسیتقبال   بنابراین ما از پیشنهاداتی که منجر به توسعه یا وضوح قوانین جاری گردد )بویژه از ف
می کنیم. فدراسیون های ملی منابع مهم پیشنهادات و راهنمایی هستند که ایین پیشینهادات ییا سیواالت بایید از      

 ارسال گردند. FIHآدرس پستی یا به  info@fih.chطریق ایمیل به 
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 : 2015 هاکی، سالاعضاء کمیته قوانین 
 

 David Collier  :رئیس

 Richard Wilson  :دبیر

   :اعضاء

Peter Elders Christian Blasch 

Katrina Powell Margaret Hunnaball 

Derek Sandison Alain Renaud 

Beth Smith Ahmed Essmet Youssef 
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  بازیکن

 یکی از شرکت کنندگان در یک تیم
 

 تیم 
 شیش و حیداکثر   زمین بازیبازیکن درون  ششنفر می باشد که از ترکیب حداکثر  هدوازدیک تیم شامل حداکثر 

 بازیکن ذخیره ساخته می شود.
 

  بازیکن زمین
 یکی از شرکت کنندگان در زمین بازی به جزء دروازه بان

 

  ندروازه با
، پدها و کیکرزها اقل کالهشامل حد تجهیزات کامل محافظاز که  تیم در زمین بازیهر یکی از شرکت کنندگان 

 استفاده کند. هم از دستکش و سایر تجهیزات محافظ مجاز است بهره می برد و
 

  بازیکن زمین با امتیازات دروازه بانی
اما دارای امتییازات   استفاده نمی کند در زمین بازی که از تجهیزات کامل محافظ هر تیمیکی از شرکت کنندگان 

 می پوشد. اعضای تیم خود پیراهنی با رنگ متفاوت با سایر و تمایز این بازیکن جهت شناساییدروازه بانی است. 
 

  حمله )مهاجم(
 .دانگلی به ثمر برستا که تالش می کند  (ی)بازیکن یتیم
 

  دفاع )مدافع(
 .رسیدن گل جلوگیری کند که تالش می کند تا از به ثمر تیمی )بازیکنی(

 

  خط عرضی
 متر( 22) بازی پیرامون زمین خط کوتاهتر

 

  خط دروازه
 عمودی دیرک هایخط عرضی میان 

 

  تخته های کناری
 متر( 44) هایی که پیرامون طولی زمین را در بر می گیرندتخته 

 

  Dمحوطه 
  زمیین بهیم وصیل    وطی که آنها را در انتهای هر نیمیة این محوطه محصور و شامل دو ربع دایره می باشد و خط

 .می کنند در روبروی مرکز خطوط عرضی قرار دارند

 

 اصطالحات
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  بازیکن زمین بازی با توپ:
 توپ بوسیله چوب دادن، یا حرکت توقف، انحراف

 

  پوش
چوب نزدیک به توپ قیرار   ،ز آنهل دادن چوب بطوریکه قبل ا از طریقبه حرکت درآوردن توپ در امتداد زمین 

 .ین قرار دارندچوب در تماس با زم . در هنگام انجام پوش توپ و سرگیرد
 

  فلیک
 .بطوریکه از زمین بلند شود پوش کردن توپ

 

  اسکوپ
 .انجام شود حرکت لیفتقرار گیرد و سپس زیر توپ چوب  سر طوریکهبوی زمین بلند کردن توپ از ر

 

  هیت )در هاکی داخل سالن مجاز نمی باشد( 
 ضربه زدن به توپ با استفاده از حرکت پاندولی چوب به سمت توپ

 

بطوریکه قبل از تماس چوب با توپ حرکت پوش بلند یا  ’Slap‘ زدن توپ بصورت اسلپ
گیرد بعنوان یک هیت در نظر گرفته می شود. بنابراین انجام آن مجاز  جارویی صورت می

 نیست.

 

  ضربه به سمت دروازه
 توپ به سمت دروازه گلی به ثمر برساند.ر درون محوطه انجام می دهد تا با زدن حرکتی که بازیکن د

 
 "ضربه به سمت دروازه"همچنان یک  چوب نباشد اما این عملردر چاتوپ ممکن است 

 گل زدن باشد. ,منوط بر اینکه نیت بازیکن با این ضربه به سمت دروازهحسوب می گردد م

 

 فاصله بازی 
 فاصله ای که در آن یک بازیکن قادر است به توپ دسترسی داشته باشد و با آن بازی کند.

 

  تکل
 عملی که برای توقف بازیکن حریف در جهت سلب مالکیت توپ از وی صورت می گیرد.

 

 خطا 
 ملی که بر خالف قوانین است و ممکن است توسط داور جریمه شود.ع
 

  تایم اوت
 مقطع بازی و توقف زمان مسابقه به درخواست کاپیتان یا یکی از مسئولین تی
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 زمین بازی     1

 
زمین  ند. مشخصات کاملارائه می دهرا اطالعات زیر توضیح ساده ای از زمین بازی 

 آمده است. کتاب جداگانه ای در پایان این در بخش بازی و تجهیزات
 

 باشد.می متر  22 متر و عرض آن 44طول آن که  زمین بازی مستطیل شکل است  1,1

 

از زمینی با ابعاد کامل استفاده شود. اما در مسابقات داخلی  که توصیه می گرددهمواره 
ابعیاد ییک   د. حیداقل  کوچکتر استفاده گرد کشورها ممکن است از زمین هایی با ابعاد

 متر می باشد.  18متر و در عرض  36زمین بازی در طول 
 

  .دنمی کن و خطوط پشتی، پیرامون عرضی زمین بازی را مشخصپیرامون طولی  کناری، تخته های   1,2
 

 .دروازه قرار دارند عمودیهای  بین دیرکایی از خطوط عرضی می باشند که ه خطوط دروازه قسمت   1,3
 

 .وسط زمین بازی قرار دارد ی درعرضبصورت  خط مرکزی   1,4
 

 نامیده می شوند. Dمحوطه  روبروی مراکز خطوط عرضی قرار می گیرنداطراف دروازه ها و  مناطقی که   1,5
 

وازه قرار می گیرند بطوریکه مرکیز هیر   در مقابل مرکز هر در میلیمتر 100نقاط پنالتی استروک به قطر    1,6
 .متر فاصله دارد 7دروازه نقطه با لبه داخلی خط 

 
 .حسوب می شونداست و جزء زمین بازی م میلیمتر 50عرض تمامی خطوط    1,7

 
در بیرون زمین بازی و در مرکز هر خط عرضی قرار می گیرند بطوریکه این خطوط را لمس  دروازه ها    1,8

ی آب و غیره نباید درون تجهیزات یا وسیله ای از قبیل کاله, ماسک, دستکش, حوله, بطرهیچ  .کنند
 دروازه قرار داده شود.

 
در بیرون و در امتداد هر طرف زمین قرار می گییرد. در هیر    برای هر تیم یک نیمکت

که نزدیک به دروازه ای است که از آن  کتی بنشیندنیم نیمه از بازی هر تیم باید روی
تند روی نیمکیت  دفاع می کند. بازیکنان ذخیره باید هنگامیکیه در زمیین بیازی نیسی    

 بنشینند.
 
 
 

 اجرای بازی
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 ها ترکیب تیم     2
 

 .دندر طول هر لحظه از مسابقه در زمین بازی حضور داشته باش بایدهر تیم از  بازیکن ششحداکثر    2,1
 

جهیت   وقت بازی را بایدباشد  از حد مجاز بیشتر در زمین یک تیم تعداد بازیکنان اگر
    ل از اصیالح وضیعیت اتخیاذ شیده را    تصمیماتی که قبی اصالح وضعیت متوقف کرد. 

 نمی توان تغییر داد.
 

 گردد. می شروع بر علیه تیم خاطی پنالتی کرنربا یک  مجدداً و زمانبازی 
 

دارد یا فقط با بازیکنان زمین بیازی  بازی در زمین یا بازیکنی با امتیازات دروازه بانی م یک دروازه بان هر تی   2,2
 می کند.

 
 بازی کند با: هر تیم ممکن است

 
شامل  پوشیده و از تجهیزات کامل محافظدروازه بانی که پیراهنی با رنگ متفاوت   -

نیام   د. در این قانون از این بازیکن با، پدها و کیکرزها استفاده می کنداقل کالهح
 دروازه بان یاد می شود؛ یا

 

و هنگامیکه  ی پوشیدبا رنگ متفاوت م بازیکنی با امتیازات دروازه بانی که پیراهنی  -
استفاده کند )ولی مجیاز بیه    رد می تواند از کاله محافظحضور داتیم خود  نیمهدر 

استفاده از پدها، کیکرزها یا سایر تجهیزات محافظ نیست(. این بازیکن هنگام دفاع 
. در ایین قیوانین از ایین    بپوشدکاله محافظ  بایدی کرنر یا پنالتی استروک از پنالت

 ام بازیکنی با امتیازات دروازه بانی یاد می شود؛ یان بازیکن با
 

نمی تواند پیراهنیی  بانی ندارد و امتیازات دروازه  هیچ بازیکنی ؛بازیکنان زمینفقط   -
       فقیط زمیین  بازیکنیان   و از کیاله محیافظ اسیتفاده کنید.     بپوشیدبا رنگ متفاوت 

از یک ماسیک صیورت   تروک در هنگام دفاع از پنالتی کرنر و پنالتی اس می توانند
 رنگ می پوشند.در این حالت بازیکنان لباس هم بهره ببرند.

 
 شود.می  محسوبتغییر میان این گزینه ها یک تعویض هرگونه 

 
 بازیکن خود تعویض انجام دهد. 12حداکثر از میان هر تیم مجاز است    3.2 

 
. در طول این مدت ک پنالتی کرنر مجاز استا پایان یاعالم تیض در هر زمانی به استثنای لحظه تعو  الف

تیم مدافع صورت  زیکنی با امتیازات دروازه بانییا با بان دروازهیا اخراج تعویض فقط بعلت مصدومیت 
 می گیرد.
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 یهیچ تعویضنباید پنالتی کرنر دیگری اعالم شود ر قبل از پایان پنالتی کرنر قبلی، اگ
دروازه بیان ییا   دلیل مصدومیت یا اخیراج   به فقط تعویض صورت گیرد. در این حالت

نبایید تیا   تیم مدافع صورت می گیرد. سایر تعویض ها  بازیکنی با امتیازات دروازه بانی
 د.نپایان و تکمیل پنالتی کرنر انجام بپذیر

 
اسیتفاده   بانی که از تجهیزات کامل محافظ در پنالتی کرنر، دروازه بان مدافعی )دروازه

ان دیگری که تجهیزات کامیل  ا اخراج شده می تواند با دروازه بمی کند( که مصدوم ی
 گردد. متیازات دروازه بانی است تعویضاپوشیده و یا با بازیکنی که دارای  محافظ

 
در پنالتی کرنر، بازیکن مدافع با امتییازات دروازه بیانی کیه مصیدوم ییا اخیراج شیده              

تعیویض ایین    ه بانی تعیویض گیردد امیا   می تواند با بازیکن دیگری با امتیازات درواز
 مجاز نیست. فظ پوشیدهابانی که تجهیزات کامل مح دروازه بازیکن با

 
اگر تیمی فقط از بازیکنان زمین استفاده می کند دیگر نباید تیا پاییان پنیالتی کرنیر      

 دهد.می تعویضی انجام 
 

با یک بازیکن  تیم خاطیدروازه بانی اخراج گردد تیازات اگر دروازه بان یا بازیکنی با ام
 کمتر به بازی ادامه دهد.

 
یکن می تواند بیه دفعیات   محدودیتی برای تعداد تعویض همزمان بازیکنان وجود ندارد و یک بازهیچ   ب

 برای تعویض بیا را تعویض شود به استثناء اینکه تعداد دفعاتی که یک تیم می تواند دروازه بانان خود 
جمعاً به عدد دو در هیر   بفرستد خارج زمین یک بازیکن زمین بهبا یا  ه بانیبا امتیازات درواز یبازیکن

 مسابقه رسیده است.
 

تعویض بین دروازه بانان )آنهایی که تجهیزات کامل محافظ پوشیده انید( جیزء تعیداد    
 گردد. تعویض محسوب نمی

 
صیدوم  اگر تیمی که از تمام سهمیه تعویض دروازه بان استفاده کیرده دروازه بیانش م  

اسیتفاده از   به درون زمیین  گردد و قادر به ادامه بازی نباشد, تنها تعویض دائم ممکن
می باشد. تعویض این دروازه بان جایگزین باید ات کامل محافظ دروازه بانی با تجهیز

در صورت ضرورت, بیازی بایید بیا    و راهنمای آن انجام گیرد.  چ 2,3بر اساس قانون 
متیازات دروازه بانی که پیراهنی با رنگ متفاوت پوشیده ییا  تعویض موقت بازیکنی با ا

فقط با بازیکنان زمین ادامه یابد تا دروازه بانی جانشین تجهییزات محیافظش را قبیل    
 ورود به زمین بپوشد.

 
در صورت اخراج موقت دروازه بان, برگشت وی پس از پایان مدت اخیراج بیه زمیین    

 ردد.بازی جزء محدودیت تعویض محسوب نمی گ
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بیه طیور    بیانش  اگر تیمی که از تمام سهمیه تعویض دروازه بان استفاده کرده دروازه
     موقت یا دائم اخراج گیردد, تنهیا تعیویض دائیم ممکین بیه درون زمیین اسیتفاده از        

دروازه بانی با تجهیزات کامل محافظ می باشد. تعویض این دروازه بان جایگزین باید 
هنمای آن انجام گیرد. در صورت ضرورت, بیازی بایید بیا    و را چ 2,3بر اساس قانون 

تعویض موقت بازیکنی با امتیازات دروازه بانی که پیراهنی با رنگ متفاوت پوشیده ییا  
فقط با بازیکنان زمین ادامه یابد تا دروازه بان جانشین تجهییزات محیافظش را قبیل    

 ورود به زمین بپوشد.
 

 ز است که بازیکن خارج شونده زمین بازی را ترک کرده باشد.تعویض یک بازیکن فقط زمانی مجا   پ
 
 بازیکنان اخراجی در طول مدتی که اخراج هستند مجاز نمی باشد.تعویض    ت
 

 در طیول کنید و  می با یک بازیکن کمتر بازی  در طول یک اخراج موقت، تیم خاطی
      ادامیه  بیازی  بیه  را با ییک بیازیکن کمتیر    باقیمانده وقت ج دائم، تیم خاطیاخرایک 
 دهد.می 

 
 تعویض شود. ، بازیکن می تواند بدون برگشت به زمینزمان اخراجبعد از پایان    ث
 
قیرار  یید داوران  طرفی که میورد تائ و  متری خط مرکزی 3هنگام تعویض فقط از  بایدبازیکنان زمین    ج

 یا وارد زمین شوند.خارج است گرفته 
 
 یض متوقف نمی شود.برای انجام تعو زمان بازی   چ
 

حتیی اگیر    رای تعویض دروازه بان نییز میی شیود   عدم توقف بازی بشامل  قانوناین 
 .دشده باشدروازه بان مصدوم یا اخراج 

 
 به جیز انجیام تعیویض   دیگر دالیل به ا زات یتعویض تجهیاستراحت,  ،بازیکنانی که برای درمان مصدومیت   2,4

 شوند. بازیوارد  مجدداً مرکز زمینمتری  3 بین از ز هستند کهترک می کنند فقط مجا زمین بازی را

 
در پنیالتی کرنیر   بیازیکن میدافع    وان بخشی از بازی )مثال:خروج و ورود به زمین بعن

 جای مناسب و مرتبط صورت می گیرد.می پوشد( در ماسک صورت 
 

در طیول   نبایید و داوران  دروازه بانیان ی، یکنان با امتیازات دروازه بانازب ،هیچ شخصی به جز بازیکنان زمین   2,5
 .وارد زمین بازی شود داورمسابقه بدون اجازه 

 
تحیت اختییار کامیل     نیمیه بازیکنان درون یا بیرون زمین در طول مسابقه حتی در هنگام استراحت بیین دو     2,6

 داوران می باشند.
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 نبایید تیا زمیان    . این بیازیکن کندبازی را ترک  زمین سریعاًباید  داردبازیکنی که مصدوم شده یا خونریزی    2,7
 برگردد مگر اینکه از نظر پزشکی مشکلی نداشته باشد.به زمین  پانسمان شدن زخمهایش

 

 ها کاپیتان     3
 

 عنوان کاپیتان انتخاب شود.بیک بازیکن باید از هر تیم    3,1
 

 .شود باید تعیین جایگزینکاپیتان کاپیتان، اخراج  هنگام   3,2
 

و یا روی قسمت باالیی جوراب  یا شانة ،یا پارچه ای مجزا بر روی بازوها باید یک بازوبند مشخص  کاپیتان   3,3
 خود ببندند.

 
ض بازیکنیان  کیه تعیوی   ینان حاصل کننید اطم بایدو ها مسئول رفتار کلیه بازیکنان تیم خود هستند  کاپیتان 3,4

 درستی انجام می شود.ب شانتیم
 

 یاگیر کاپیتیان  شیود.  می اعالم انجام نگیرید یک پنالتی کرنر رستی به د یاگر تعویض
 .شودمی وی داده  هیک جریمه شخصی ب ،دانجام ندهرا  مسئولیت های دیگرش

 

 لباس و تجهیزات بازیکنان      4

 

، الزم دربیاره لبیاس   اطالعیات  FIH سیایت  وب موجیود بیر روی   مسیابقات  مقیررات 
بیرای جزئییات   ئیه میی دهید.    بازیکنان را ارا تبلیغ بر روی لباس تجهیزات شخصی و

ای و ملیی انتشیار یافتیه    د به مقرراتی که توسط فدراسیون های قیاره  بیشتر می توانی
 .مراجعه نمائید

 
 رنگ بپوشند. و هم باید لباس هم شکل هر تیمبازیکنان زمین    4,1

 
 ند.کمی  برای سایرین ایجاد خطرکه  بپوشندچیزی باید نبازیکنان  4,2

 
 : زیکنان زمینبا 

 
کیه   اسیتفاده کننید   ز دست خود از دستکش هاییمجاز هستند تا برای محافظت ا -

 ندهد. اندازه طبیعی دست را زیاد افزایش
 

 قوزک پا و لثه بند استفاده کنند.محافظ ، از ساقبند که توصیه می شودشدیداً  -
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در هنگام دفاع از محافظ های بدن )از جمله: محافظ پا و زانو  انواعمجاز هستند تا  -
 پنالتی کرنر( را در زیر لباس معمولی بازی بپوشند.

 
دالییل پزشیکی از ییک ماسیک       خاطر مجاز هستند تا در طول مسابقه و فقط به -

تراز باشد نرم شفاف سفید رنگ یا در نهایت تک رنگ که با قالب صورت همبسیار 
لیب عینیک هیای    نرم برای سر یا از محافظ چشیم در قا  یا از یک پوشش محافظ
)عینک هایی کیه دارای ییک قیاب نیرم و شیشیه هیای        پالستیکی استفاده کنند

 ید شودباید توسط یک منبع موثق تائ این بازیکن دالیل پزشکی. پالستیکی باشد(
 باید مفهوم بازی با شرایط پزشکی را درک کند. هم و بازیکن مربوطه

 
 در درون محوطیه  ا پنالتی استروکمجاز هستند تا در هنگام دفاع از پنالتی کرنر ی -

یا از یک ماسیک   سفید رنگ یا در نهایت تک رنگاز یک ماسک نرم شفاف  خود
را در بر صورت  و برجستگی های قالب به صورت چسبیده که با شبکه های فلزی

هدف اصلی استفاده از ماسک صیورت در هنگیام دفیاع از     .استفاده کنند می گیرد
تروک سالمتی و ایمنی است. پوشیدن ماسک هایی که بیا  پنالتی کرنر و پنالتی اس

 روح واقعی این راهنما همخوانی دارد مجاز می باشد.

 
     مجاز نیستند هنگامیکه ماسک بر صورت دارنید بیه طریقیی عمیل کننید کیه بیا         -

ایجیاد خطیر   ی که پوشیده اند برای بازیکنان دیگر از تجهیزات محافظ بهره گیری
 کنند.

 

از کیاله   مجیاز نیسیتند کیه    بازیکنانسایر ، ان با امتیازات دروازه بانیبه جز بازیکن -
 .استفاده کنند )ماسک صورت یا سایر پوشش های محافظ سر( محافظ

 

دو تیم متفاوت هر که با رنگ  پیراهنی تک رنگ بپوشند بایددروازه بانان و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی  4,3
 باشد. 

 
را روی تجهییزات   پیراهن یا لباس خیود  باید (زات کامل محافظبا تجهی)دروازه بانان 

 نیاز نیست که محافظ آرنج در زیر پیراهن یا لباس پوشیده شود.البته  بپوشند. باالتنه
 

ثناء را بپوشیند. بیه اسیت    می باشید  و کیکرزها ها، پدکه شامل حداقل کاله تجهیزات محافظ دروازه بانان باید  4,4
  .کاله و هرگونه محافظ دست خود را بردارندنگام زدن پنالتی استروک هآنها می توانند اینکه 

 
به استفاده می باشد عبارتند از: پیدها و کیکرزهیا،   مجاز دروازه بان فقط  ی کهتجهیزات

 ، ران، زانودستساعد، محافظ سینه، بازو، آرنج، 
 

بپوشد. این بازیکن باید هنگام ه محافظ کال می تواند خود نیمهدر  با امتیازات دروازه بانی هنگام دفاعبازیکن  4,5
 استفاده کند. نالتی استروک نیز از کاله محافظدفاع در پنالتی کرنر و پ
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که بطیور  به دروازه بانان و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی توصیه می شود از کالهی 
 .و تمامی سر و گلو را می پوشاند استفاده کنند کامل از صورت محافظت می نماید

 
 نمی باشد.دهد مجاز بطور قابل توجهی افزایش لباس یا تجهیزاتی که اندازه طبیعی بدن دروازه بانان را  4,6

 
 .استصاف و سمت چپ آن  باشدچوب یک شکل سنتی دارد که شامل دسته و یک سر خمیده می    4,7

 
 باشد.داشته یا تیز ر و نباید هیچگونه قسمت زب باشد هموارچوب باید    الف

 
  عبور کند. متر میلی 51ا قطر داخلی از داخل حلقه ای بعلیرغم وجود هر نوع پوشش اضافی چوب باید    ب
 
هر نوع خمیدگی در طول کمان یا قوس چوب باید یک نمای صاف پیوسته در امتداد طول آن داشیته     پ

. حداکثر عمیق  دو طرفهر چوب قرار بگیرد نه در  یباشد که این خمیدگی باید در طرف رویی یا پشت
 میلی متر است. 25این خمیدگی 

 
 مطابقت داشته باشد. FIH کمیته قوانینبا مشخصات مصوب  بایدچوب    ت

 
  .که متفاوت با رنگ سطح زمین باشد(، سخت و سفید است )یا رنگی توپ کروی   4,8

 
 ن در بخیش جداگانیه ای در پاییان   ، توپ و تجهیزات دروازه بامشخصات کامل چوب

 .است آمدهتاب این ک

 

 مسابقه و نتیجه     5
 

 دقیقه ای می باشد.  5دقیقه ای و یک زمان استراحت  20یک مسابقه شامل دو نیمة   5,1
 

ممکن است در یکسری از مسابقات خاص، بر اساس توافق بین دو تییم زمیان هیا و    
 وقت های استراحت دیگری هم در نظر گرفته شود.

 
ور، تایم اوتی اعالم شود یا وقیت بیه پاییان    میمی توسط داذ تصااگر دقیقاً قبل از اتخ

برسد به داوران اجازه داده می شود که آن تصمیم را فوراً بعد از اعالم تایم اوت یا بعد 
 کنند. لاز پایان نیمه اول یا بازی اعما

 
نیاز  قبل از اعالم تایم اوت یا قبل از پایان نیمه اول یا بازی اتفاقی بیافتد که فوراًاگر  

حتی در صورت توقف یا اتمام بررسی شود، این بررسی باید سریعاً است توسط داوران 
وقت )حتی اگر اعالم شده باشد( انجام بپذیرد و نتیجه آن جهت برگرداندن یا اصیالح  

 وضعیت اعمال شود.
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 تایم اوت 5,2

 

پوش  رون رفته است یا قبل ازبازی هنگامیکه توپ بی قبل از شروع مجدد وتوقف فوراً در زمان ی تواند مالف  
 . د، پاس مرکزی و بولی اعالم شودآزا

 
 . کرنر یا پنالتی استروک اعالم شود از شروع تا پایان پنالتی ب   نمی تواند

 
 پ   در هر نیمه یکبار به هر تیم داده می شود.

 
 تایم اوتی که در نیمه اول گرفته نشده را نمی توان به نیمه دوم انتقال داد.

 
 .حداکثر یک دقیقه طول می کشد  ت 

 
حیداکثر ییک دقیقیه     بعد ازمدت زمان تایم اوت توسط داوران کنترل می شود. بازی 

 گردد. مجدداً آغاز می
 

 می گردد. مجدداً آغازه قبل از تایم اوت اعالم شده بولی ک وش آزاد، پاس مرکزی یاا پث   بازی ب
 

م اوت یکسان باشد. هیر چنید ممکین    توصیه می شود در یک مسابقه نحوه انجام تای
 است با توجه به مقررات ملی یا داخلی متفاوت انجام گیرد.

 

یا دو تیم به تعداد برابر گیل  اگر گلی به ثمر نرسد  ؛است به ثمر برساند برنده مسابقهتیمی که بیشترین گل را  5,3
 بزنند مسابقه مساوی می شود.

 
مسابقه ای حصول نتیجه در  جهت شیشوت اوت بعنوان رومرتبط با رقابت  اطالعات  

 گنجانده شده است. FIH سایت وب بخش مقررات مسابقاتدر شده  مساویکه 
 

 شروع و شروع مجدد مسابقه     6
 

 :سکه ای پرتاب می شود 6,1
 

اول بیر روی کیدام دروازه    که در پرتاب سکه برنده می شود حق دارد انتخاب کند کیه در نیمیه  تیمی    الف
 .را با پاس مرکزی آغاز نماید ابقهمسکند یا حمله 

 
خواهید  اول بر روی کدام دروازه حمله انتخاب کند که در نیمه  می که در پرتاب سکه برنده شدهاگر تی   ب

 .نمایدمی را با پاس مرکزی شروع  مسابقه، تیم مقابل کرد
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، تیم مقابیل  نتخاب کندرا ابا پاس مرکزی گزینه شروع مسابقه تاب سکه برنده شده اگر تیمی که در پر  پ
 . اول بر روی کدام دروازه حمله خواهد کرد کند که در نیمهمی انتخاب 

 
 در نیمه دوم مسابقه تغییر می کند.جهت بازی    6,2

 
 پاس مرکزی در موارد زیر انجام می شود:   6,3

 
را انتخیاب کیرده    شی این گزینهبرای شروع مسابقه توسط بازیکن تیمی که با برنده شدن در قرعه ک  الف

 در غیر اینصورت بازی توسط بازیکنی از تیم مقابل آغاز می گردد. است
 

مسابقه را با پاس مرکیزی شیروع نکیرده    ، ین دو نیمه توسط تیمی که در ابتدابعد از پایان استراحت ب  ب
 باشد.

 
 .دریافت کرده استدن گل توسط بازیکن تیمی که گل از به ثمر رسی بعد  پ
 

 :س مرکزیانجام پا 6,4
 

 .از مرکز زمین انجام می شود  الف
 
 .تبازی با توپ در هر جهتی مجاز اس  ب
 
 خود مستقر شوند. در داخل نیمه بایده پاس مرکزی کلیه بازیکنان دو تیم به جز بازیکن زنند  پ

 
 می گردد. آزاد اعمال پوشاصول انجام یک ت  
 

دلیل دیگری که جریمه ای به سبب آن اعیالم نشیده   هر به وقت یا بازی به دلیل مصدومیت یا هنگامیکه  6,5
 :شودمی با یک بولی آغاز  بازی مجدداً گرددمتوقف 

 

 9در اجرا میی گیردد ولیی نبایید      بازی توپ در آنجا قرار داردتوقف ک به محلی که هنگام ولی نزدیب  الف
 انجام شود.متری محوطه  3و خط عرضی  متری

 
در روی هم باشند و دروازه ای که از آن دفیاع   بطوریکه رو گیردمی ار قر ی از هر تیمتوپ بین بازیکن  ب

 .باشداستشان می کنند در سمت ر
 
 چوب یکبارصاف  گیرد سپس با قسمتمی است توپ قرار سمت رروی زمین و چوب این دو بازیکن    پ

 .مجاز هستند که با توپ بازی کنند بهم ضربه می زنند و بعد از آنتوپ  در باالی
 
 .تر از توپ فاصله بگیرندم 3سایر بازیکنان هر دو تیم باید حداقل    ت
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در  آزاد پیوش شروع مجیدد مسیابقه   برای  ،آن گلی به ثمر نمی رسدی که در نتیجه ایان پنالتی استروکپدر    6,6
 گردد.می روبروی مرکز خط دروازه توسط بازیکن مدافع اجرا  متری 10/9

 

 از زمین بازی خروج توپ     7
 

 توپ هنگامی از بازی خارج می شود که کامالً از روی تخته کناری یا خط عرضی عبور کند.   7,1
 

 هنگامیکه توپ از روی تخته کناری بیرون می رود:   7,2
 

 عبور کرده آغاز می شود.از تخته  در یک متری محلی که توپمجدداً الف   بازی 
 

 د، بازیشو می در محوطه م مدافعتوسط تی شروع مجدد بازی نجر بهماگر این عمل 
مجدداً آغیاز   تخته کناری از محوطه و همچنین با یک متر فاصله از فاصلهیک متر  با

مهیاجم در محوطیه    اگر این عمل سبب شروع مجدد بازی توسط تیم حال .می گردد
تخته کنیاری   حوطه و همچنین با یک متر فاصله ازاز مفاصله متر  یک با شود، بازی

 شود.  می غازمجدداً آ
 

    آغیاز   خرین بار قبل از خروج توپ از زمیین آنیرا لمیس نکیرده    توسط بازیکن تیمی که آمجدداٌ ب   بازی 
 می گردد.

 
 پ   اصول انجام یک پوش آزاد اعمال می گردد.

 
     هنگامیکه توپ توسط بازیکن مهاجم یا بطور غیر عمد توسیط بیازیکن میدافع از خیط عرضیی بییرون زده          7,3

گردد و گلی به  می شود یا توسط دروازه بان یا بازیکنی با امتیازات دروازه بانی به بیرون از زمین منحرفمی 
 رسد: می ثمر ن

 
 متری محل عبور توپ از خط عرضی و در موازات آن آغاز می گردد. 10/9تا فاصلهالف   بازی مجدداً 

 
 .ی شودآغاز مب   بازی مجدداً توسط بازیکنی از تیم مدافع 

 
 پ   اصول انجام یک پوش آزاد اعمال می گردد.

 
و گلی هم به ثمر نمی رسد )به شود می هنگامیکه توپ عمداً توسط بازیکن مدافع از خط عرضی بیرون زده    7,4

 بازی مجدداً با یک پنالتی کرنر آغیاز  با امتیازات دروازه بانی(  یبازیکندروازه بان یا جزء انحراف توپ توسط 
 گردد. می 
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 روش گل زدن     8
          

از عبور از و قبل با توپ بازی کرده مهاجم  بازیکنکه در داخل محوطه  گرددیک گل هنگاهی محسوب می    8,1
 . نشده باشدزیر دیرک افقی از محوطه خارج و  خط دروازهروی 

 
، بیازیکن  ازیکن مهاجم درون محوطه با توپ باز کندممکن است قبل یا بعد از اینکه ب

 .یا توپ بدن آنها را لمس کرده باشد باشدبازی کرده  مدافع با توپ
 

 بازیکنان :انجام بازی     9
 

 عمل کنند. با احساس مسئولیتمسابقه  مدت در تمامتا از بازیکنان انتظار می رود 
 

 شیش م در هر لحظیه از  هر تیدرون زمین یک مسابقه بین دو تیم انجام می شود بصورتیکه تعداد بازیکنان    9,1
 باشد.نبیشتر  بازیکن

 
 .استفاده کنند بصورت خطرناکاز آن نباید چوب خود را نگه دارند و  زمین باید ونبازیکنان در   9,2

 
 بازیکنان باال ببرند. سایر بازیکنان نباید چوبشان را تا حد سر 

 
 .شوندآنها  مانعیا ت بزنند دسلمس کنند، را دیگر  بازیکنانبازیکنان نباید چوب و لباس    9,3

 
 .بگیرند یارا بترسانند دیگر بازیکنان نباید  بازیکنان   9,4

 
 بازیکنان نباید به توپ ضربه )هیت( بزنند.   9,5

 
 .بازیکنان نباید با پشت چوب بازی کنند   9,6

 
د. به استثناء اینکه نبازی کنقسمتی از چوب با آن  هیچبازیکنان نباید هنگامیکه توپ در باالی شانه است با    9,7

 برای توقف یا انحراف ضربه به سمت دروازه استفاده کنند.در هر ارتفاعی مدافعان می توانند از چوبشان 
 

ییا بیرای    نیسیت  ثابیت  به سمت دروازه در هنگام دفع ضربه اگر چوب بازیکن مدافع
ی اعیالم  کند نبایید جریمیه ا  می ضربه، چوب به سمت توپ حرکت  توقف یا انحراف

شود و با انجام این حرکیت از بیه   می وارد ای ضربه  به توپ مشخصاً اگر گردد. فقط
 آید باید یک پنالتی استروک اعالم گردد. می ثمر رسیدن گل جلوگیری بعمل
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دروازه نیسیت را بیا    در چیارچوب  که واقعاًنماید تا توپی می تالش  اگر بازیکن مدافع
پنالتی کرنر جریمه  ا اعالممتوقف یا منحرف کند باید ب باالی شانهدر  استفاده از چوب

 شود.
 

پنالتی کرنیر  باید اگر بعد از توقف یا انحراف قانونی توپ، بازی خطرناک صورت گیرد 
 اعالم شود.

 
 .سبب بازی خطرناک شودکه راهی را دنبال کنند توپ را بطور خطرناک بزنند یانباید  انبازیکن   9,8

 
 .بازیکنان شودفرار قانونی  منجر به ک محسوب می گردد کهیک توپ زمانی خطرنا

 .ناک صورت می گیردکه عمل خطر جریمه در محلی اعالم می شود

 

حالیت  بیی حرکیت )  عمداً و محکم زدن توپ به چوب، پا یا دست بازیکن حریفی که 
توپ را  همچنین هنگامیکه بازیکنان وجود دارد. است احتمال ایجاد آسیب آماده باش(

مسیر بازیکنی که در فاصله بیازی  از  ند توپ را عمداًد و سعی دارن، می چرخدنگیر می
د عمل خطرناکی است. بنابراین بیر  نتوپ است یا تالش به بازی با توپ دارد رد کنبا 

نییز   عیالوه بیر آن   و گیردد اساس این قانون باید با دو مورد فوق بعنوان خطا برخورد 
 جریمه شخصی داده شود.خاطی هم  انممکن است به بازیکن

 
 .بلند کننداز زمین  توپ راعمداً  به استثنای ضربه به سمت دروازهبازیکنان نباید     9,9

 
خطایی صورت نمی گیرد مگر شود بلند  میلیمتر 100اگر توپ بطور غیر عمد کمتر از 

 اینکه بازیکن حریف در فاصله بازی با توپ باشد.
 

بلنید نکیرده آنیرا    تیمی که تیوپ را   ست با آن بازی کنند مگر بازیکنه توپ در هوابازیکنان نباید هنگامیک   9,10
 ند. متوقف )استاپ( ک

 
دروازه بیان ییا   اگر توپی که در نتیجه ریباند یک ضربه قانونی به سمت دروازه توسط 

در هوا قرار گیرد, هر کدام از بازیکنان دو تییم میی تواننید     بازیکن مدافع یا دیرک ها
 متوقف کنند.توپ را 

  
بازیکنان زمین نباید توپ را با استفاده از پا متوقف نمایند یا شوت کنند، جلو ببرند، پرتیاب کننید، بیا دسیت        9,11

 بردارند یا آن را با هر قسمتی از بدنشان حمل کنند.
  

خطا نیست. یک بیازیکن فقیط    زمین همیشه برخورد توپ به پا، دست یا بدن بازیکن
با نییت متوقیف کیردن     که سودی بدست آورد یا خود راخطا می شود مرتکب زمانی 

 مستقر کنند. توپ
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اگر توپ به دست نگه دارنده چوب برخورد کند خطایی صورت نمی گیرد چون در غیر  
 این صورت توپ به چوب برخورد می کرد.

 
بازو یا دستشان )بیه جیز دسیت نگیه     اند یا هنگامیکه زانو، نباید هنگامیکه روی زمین دراز کشیده بازیکنان    9,12

 دارنده چوب( روی زمین است با توپ بازی کنند.
 

 .دارد با توپ بازی کند را سد کنندکه سعی  حریفیبازیکنان نباید بازیکن    9,13
 

 :بازیکنان زمانی سد می کنند که 
 

 به حریف پشت کنند   -
 
 ورندت بعمل آبدن بازیکن حریف ممانع چوب یا فیزیکی از حرکت بطور   -
 
قسمتی از بدن خود در جهیت جلیوگیری از انجیام ییک تکیل       چوب یا هر وسیلةب  -

 کنند  ()شیلد محافظتاز توپ قانونی 
 

 د.به هر جهتی باش وپ مجاز است روبازیکن ساکن دریافت کننده ت
 

حرکیت  بیا بیدن    با توپ به هر جهتی حرکت کند. البتهبازیکن صاحب توپ می تواند 
یا قرار گرفتن در موقعیتی بین توپ و بیازیکن حریفیی   حریف بازیکن مت کردن به س

 نیست.مجاز که در فاصله بازی با توپ است و تالش به بازی با آن دارد 
 

را از بازی قانونی با توپ یا تالش  بیه  ود یا حریف بازیکنی که به جلوی حریف می د
سوم ییا  فرد ن سد قانوشده است )این عمل سد مرتکب  کندمی بازی با توپ متوقف 

 ن اسیت در هنگیام اجیرای پنیالتی کرنیر     این عمل ممکی  حتی (.سایه ای نام دارد سد
ییا بیازیکنی بیا     انه سمت میدافعان )شیامل دروازه بی   و بازیکن مهاجم بصورت گیرد 

 . آنها را سد کندبدود یا  (امتیازات دروازه بانی
 

یر کردن تیوپ در گوشیه هیای    گصرف  باید که زمان کمی تاکید داشته باشند داوران
بطور موثر مخصوصاً هنگامیکه بازیکن مالک زمین یا در کنار تخته های کناری شود 

ا آن بازی کند. دخالت و اجازه نمی دهد بازیکن حریف ب)محافظت( کرده  توپ را شیلد
بهنگام داوران تیم ها را آگاه خواهد ساخت که این نوع بازی یا تاکتیک به سیود آنهیا   

 .نیست
 

 .تماس بدنی با توپ بازی کنند در موقعیتی باشند که بدون عمل تکل را انجام دهند مگر بازیکنان نباید   9,14
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ی مالحظه بازیکنان زمین از قبیل تکیل هیای شییرجه ای )سخیر خیوردنی( و      ب حرکات
برخورد های فیزیکی غیر معمول که سبب زمین خوردن حریف می شیود و میی توانید    

 ود باید جرایم فنی و شخصی متناسبی در پی داشته باشند.باعث آسیب ش
 

 .بدوند ها در پشت دروازه تیم حریف شوند یا ةوارد دروازبازیکنان نباید عمداً    9,15
 

 ب خود را عوض کنند مگیر اینکیه  بازیکنان نباید در هنگام اعالم تا پایان پنالتی کرنر یا پنالتی استروک چو   9,16
 .نی خود خارج شده باشدز حالت قانوا چوب

 
به سمت توپ، بازیکنیان، داوران ییا سیایرین     ،بازیزمین  را به درونی یا تجهیزات ءیبازیکنان نباید هیچ ش   9,17

 .پرتاب کنند
 

 . دست آورندسودی ب ایجاد کنند تا اخیربازیکنان نباید با وقت کشی در بازی ت   9,18
 

سیط  بازیکن مالیک تیوپ نبایید تو    دهند یا نگه دارند.ه تخته های کناری گیر را عمداً ببازیکنان نباید توپ    9,19
روی زمین است به تخته هیای کنیاری ییا در گوشیه زمیین گییر        بازیکنان حریفی که چوبشان بطور صاف

 .برای بازی کردن با توپ باز کننداندازه معقول را به انداخته شود. بازیکنان حریف باید یک مسیر خروجی 
 

 کناری که توپ بین چوب بازیکنان یا بطور غیر عمد به تخته هایباید حالتی  داوران
درک کرده و بازی را قطع کنند. شروع مجدد بازی با یک بیولی میی   را  گیر  می کند

 باشد.
 

نگه داشتن یا گیر انداختن مکرر توپ به تخته های کناری توسط بازیکنان باید بعنوان 
 همین اساس هم جریمه گردد.یک خطای تعمدی دیده شود و بر 

 
بازیکنانی که تعمداً توپ را بین چوب خود و چوب حریف گیر می دهند بایید جریمیه   

 شوند. در این حالت نباید بولی اعالم شود.
 

  : دروازه بانانانجام بازی     10

 دروازه بانی و بازیکنان با امتیازات         
 

در  خوداز نیمة را می پوشد نباید خارج  ل حداقل کاله، پدها وکیکرزهاشام هیزات محافظدروازبانی که تج    10,1
 بازی شرکت کند مگر زننده پنالتی استروک باشد.

 
پنالتی ستثناء زمانیکه زننده سر داشته باشد به ا بر ه محافظدروازه بان باید همیشه کال

 .است استروک
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در مسابقه شرکت خود تیم از نیمة بر سر دارد نباید خارج ظ کاله محافوقتی با امتیازات دروازه بانی  یبازیکن  10,2
 .نمایدهر جای زمین در مسابقه شرکت در ا برداشتن کاله می تواند ب کند اما

 
کیاله   هنگام دفاع از پنالتی کرنر و پنالتی استروکت دروازه بانی باید بازیکن با امتیازا

 بپوشد. محافظ
 

 است که دروازه بانان در آن دفاع می کنند و چوب خود را در دست دارند: هنگامیکه توپ درون محوطه ای   10,3
 

مجاز هسیتند تیا از چیوب، پیا، پیدها و        می کننداستفاده نانی که از تجهیزات کامل محافظ الف   دروازه با
جاز هسیتند تیا از چیوب، پیا، پیدها،      کیکرزهای خود جهت جلو بردن توپ استفاده کنند و همچنین م

 بهره ببرند. هر قسمتی از بدنشان جهت توقف یا انحراف توپ حتی به سمت خط عرضی وکیکرزها 
 

خود بیه روشیی عمیل     با بهره گیری از تجهیزات محافظ دروازه بانان مجاز نیستند تا
 .بازیکنان دیگر ایجاد خطر شود کنند که برای

 
توپ استفاده کنند ود جهت جلو زدن ا از چوب و پای خبازیکنان با امتیازات دروازه بانی مجاز هستند تب  

یا انحراف توپ حتیی بیه   دنشان جهت توقف و همچنین مجاز هستند تا از چوب، پا و هر قسمتی از ب
 بهره ببرند. سمت خط عرضی

 
و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی مجاز هستند تا از بازو، دست  زه بانان با تجهیزات کامل محافظدرواپ  

 بدنشان جهت دور کردن توپ استفاده کنند.و هر قسمتی از 
 

آنچه که در قانون پ ذکر شده فقط بعنوان عملی برای نجات دروازه مجاز است تا بیا  
   ایین قیانون اجیازه     یکنان حریف را از بیین ببیرد.  دور کردن توپ احتمال گل زدن باز

زور و فشار جهت روازه بانی با اعمال نمی دهد که دروازه بان یا بازیکنی با امتیازات د
استفاده کند که در نتیجة آن توپ مسافت زیادی بردن توپ از بازو، دست یا بدن جلو 

 را طی نماید.
 

 دروازه بانان و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی نباید روی توپ دراز بکشند.  10,4
 

 بوسیله چوب با توپ بازی کنند. فقط می توانند است هنگامیکه توپ خارج از محوطه تدافعی دروازه بانان  10,5
 

بییرون از محوطیه تیدافعی خیود قیرار دارد      هنگامیکه بازیکن با امتیازات دروازه بانی 
 بعنوان یک بازیکن زمین محسوب می شود.

 
هنگامیکه دروازه بانان و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی درون محوطه هستند میی تواننید بیه حالیت دراز       10,6

 توپی که درون محوطه است بازی کنند.کشیده با 
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 انجام بازی: داوران      11
 

 مسابقه را کنترل می کنند، قوانین را اعمال می نمایند و مجریان بازی جوانمردانه هستند.یک دو داور    11,1
 
 مسئولیت عمده هر داور در طول مسابقه اتخاذ تصمیمات در یک نیمه از زمین بازی می باشد.    11,2

 
  های آزاد در محوطه، پنالتی کرنر ها، پنیالتی اسیتروک هیا و    پوشهر داور مسئول تصمیم گیری در مورد    11,3

 در یک نیمه از زمین بازی است. گل ها
 
 . ت های اخطار یا اخراج را یادداشت کنندو کار داوران باید گل ها   11,4

 
ن کامل آن انجام می شود و باید پایان زمان هر نیمه و نیز داوران باید اطمینان دهند که بازی تا پایان زما   11,5

 پایان پنالتی کرنری که زمان بازی به دلیل آن ادامه پیدا کرده است را اعالم کنند.
 

 داوران در موارد زیر سوت می زنند: 11,6
 

 الف   شروع و پایان هر نیمه از مسابقه 
 

 ب   شروع یک بولی
 

 پ   اعمال یک جریمه
 

 پایان پنالتی استروکت   شروع و 
 

 ث   اعالم گل
 

 ج   شروع مجدد مسابقه بعد از گل
 

 چ   شروع مجدد مسابقه بعد از پنالتی استروکی که در نتیجه آن گلی به ثمر نمی رسد
 

 تایم اوت و شروع مجدد مسابقه جهتح   توقف 
 

 خ   توقف مسابقه به هر دلیل و شروع مجدد آن
 

 در مواقع ضروریزمین بازی  د   اعالم خروج کامل توپ از
 

 داوران نباید در طول مسابقه به مانند یک مربی بازیکنان را راهنمایی کنند.   11,7
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 .ادامه داده می شودبرخورد کند بازی در زمین  فرد غیر مجاز یا هر شیء سرگردان اگر توپ به داور، یک   11,8
 

 جرایم      12 
 
ییک  یک بازیکن یا  ،ن توسط حریفکه بواسطه نقض قوانی شوداعالم می  فقط زمانی جریمهیک : آوانتاژ  12,1

 .بماندباز  سودتیم از بدست آوردن 
 
 :آزاد در موارد زیر به تیم مقابل داده می شود پوش یک  12,2
 

 نیمه تهاجمیرون الف   برای انجام خطا توسط یک مهاجم د
 

 محوطه ولی درون نیمه تدافعی یک مدافع خارج ازتوسط ب   برای انجام خطای غیر عمد 
 

 :کرنر در موارد زیر اعالم می شود پنالتی  12,3
 

 الف   برای انجام خطا توسط بازیکن مدافع درون محوطه که از احتمال به ثمر رسیدن گل جلوگیری نشود.
 

محوطه توسط بازیکن مدافع بر روی بازیکن مهاجمی که مالکیت توپ درون  برای انجام خطای عمد ب  
 را نداشته یا شانسی برای بازی با توپ را ندارد.

 
   برای انجام خطای عمد توسط بازیکن مدافع خارج از محوطه ولیی درون نیمیه ای کیه در آن دفیاع     پ   

 می کنند.
 

 مدافع توپ از خط عرضی توسط بازیکن عمدی ت   برای بیرون زدن
 

دروازه بانان یا بازیکنان با امتیازات دروازه بانی مجاز هستند که بیا چیوب، تجهییزات     
محافظ یا هر قسمتی از بدن خود توپ را در هر جهتی حتی بیه سیمت خیط عرضیی     

 منحرف کنند.
 

 انجام می دهد. را بطور نادرستث   بر علیه تیمی که تعویض 
 

 تجهیزات بازیکنی که درون محوطه در حال دفاع است. ج    برای گیر کردن توپ در لباس یا
 
 پنالتی استروک در موارد زیر اعالم می شود: 12,4

 
 برای انجام خطا توسط بازیکن مدافع درون محوطه که از احتمال به ثمر رسیدن گل جلوگیری شود.الف   
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ه مالکیت توپ را ک روی بازیکن مهاجمیون محوطه توسط بازیکن مدافع برای انجام خطای عمد در   ب
 داشته یا شانسی برای بازی با توپ را دارد.

 
 دیگری صورت گیرد: رفتاری بدخطا یا  اگر قبل از اجرای جریمه، 12,5
 

 اعالم شود. ممکن استیک جریمه شدیدتر    الف
 
 داده شود. ممکن استیک جریمه شخصی    ب
 
 جریمه را برگرداند.می توان  ،است دهبوکه جریمه اول به سودش  انجام دهدتیمی اگر خطای بعدی را   پ

 

 ماجرای جرای    13
 

 محل یک پوش آزاد:      13,1
 

 الف   یک پوش آزاد نزدیک به محلی اجرا می گردد که خطا صورت گرفته است.
 

به معنای محدودة محل ارتکاب خطا اسیت تیا بواسیطه آن سیودی بیه       "نزدیک به"
 دست نیاید.

 
دقیقتر مشخص  بایداتفاق می افتد محل پوش آزاد خطا نزدیک به محوطه  یکههنگام
 گردد.

 
می شیود،   متری خط عرضی به سود تیم مدافع اعالم 9پوش آزادی که بیرون محوطه و در محدوده    ب

متری خط عرضی بصورتیکه در امتداد محل خطا و به موازات تخته کنیاری   10/9می تواند تا فاصله 
 باشد اجرا گردد.

 
ه درون محوطه به سود تیم مدافع اعالم می شود می تواند در هر جایی از محوطه یا تا ک یپوش آزاد   پ

متری خط عرضی بصورتیکه در امتداد محل خطا و به موازات تخته کنیاری باشید اجیرا     10/9فاصله 
 گردد.

 
 زیر است: به شرح بعد از خروج توپ از زمین بازیمجدد  شروعنحوه اجرای پوش آزاد، پاس مرکزی و      13,2

 
بازی بعد مجدد  شروعبرای پوش آزاد، پاس مرکزی و  13,2تمامی بخش های قانون 

 اعمال می گردند. از خروج توپ از زمین
 

 الف   توپ باید ساکن باشد
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 متر از توپ فاصله داشته باشند 3بازیکنان حریف باید حداقل  ب  

 

نباید در اجرای پوش آزاد  ردداتوپ قرار  متری 3حریف در فاصله کمتر از  اگر بازیکن
یا تالش به بازی با آن کند. اگر ایین بیازیکن بیا    ت کند و نیز نباید با توپ بازی دخال

ت ننماید دیگر نییاز  توپ بازی نکرده یا تالش به بازی با آن نکند و در بازی هم دخال
 اجرای پوش آزاد را به تاخیر انداخت.  نیست که

 
نیمه تهاجمی به سود تیم مهاجم اعالم می گردد کلیه بازیکنان بیه جیز    هنگامیکه یک پوش آزاد درپ   

 متر از توپ فاصله داشته باشند. 3باید حداقل آزاد  پوشزننده 
 

 آید. می  ت   توپ با استفاده از پوش به حرکت در
 

لمیس  بعید از   توپ می تواندبه سود تیم مهاجم اعالم می گردد اجمی در پوش آزادی که در نیمه ته   ث
نباید تا زمانیکه توپ سه متر حرکت می کند یا . در غیر اینصورت وارد محوطه شودفوراً  یکنارتخته 

وارد محوطیه   توسط بازیکنی دیگر )به جز بازیکن زننده پوش آزاد( یا تخته کناری لمیس میی شیود   
 .گردد

 
ری بیا تیوپ   دهد )هنوز بازیکن دیگی  می اگر بازیکن زننده پوش آزاد بازی با توپ را ادامه

 بازی نکرده است(:
 

 این بازیکن می تواند به دفعات با توپ بازی کند، اما    -

 

 متر حرکت کند، قبل از اینکه 3حداقل باید توپ     -

 
 آن بازیکن مجاز شود که توپ را به درون محوطه ارسال کند    -

 

 :متناوباً
 
تیوپ را   بایید ی کند با توپ باز بطور قانونی بازیکن دیگری از هر تیم که می تواند  -

 قبل از ورود به محوطه منحرف یا پوش کند، یا

 

می تواند توسیط هیر بیازیکن    توپ  ،اینکه این بازیکن توپ را لمس می کند بعد از    -
 به درون محوطه ارسال شود، یایکنی که پوش آزاد را انجام داده باز حتیدیگری 

 
می توانید تیوپ را بیه     بازیکنی ، هره کناری را لمس می کندبعد از اینکه توپ تخت    -

 کند.یا پوش  درون محوطه منحرف
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 اجرای پنالتی کرنر:   13,3
 

هیای عمیودی دروازه و در    متر از دییرک  6روی خط عرضی درون محوطه با حداقل فاصله توپ الف   
بازیکن مهاجم بدون بلند کردن عمدی توپ آنیرا   طرفی که تیم مهاجم ترجیح دهد قرار می گیرد.

 کند. پوش می
 

از  حداقل یکی از پاهایش بیرون بایدبازیکن مهاجمی که توپ را از روی خط عرضی پوش می کند    ب
 باشد. زمین

 
سایر بازیکنان مهاجم باید درون زمین بازی و خارج از محوطه باشیند بصیورتیکه چیوب، دسیت و        پ

 پاهایشان زمین درون محوطه را لمس نکند.
 

جز بازیکنی که توپ را از روی خط عرضی پوش می کند نباید در هنگام  هیچ بازیکن مهاجمی به   ت
 متری با توپ قرار داشته باشد. 3ارسال توپ در فاصله 

 
درون دروازه  بایید  یا بازیکنی با امتیازات دروازه بانی )در صورت حضور در زمین بیازی(  دروازه بان   ث

د در پشت خط عرضی و در طرفی از دروازه نتوان بازیکن تیم مدافع نیز می پنجقرار گیرد و حداکثر 
که مخالف با شروع پنالتی کرنر است مستقر شوند بصورتیکه چوب، دست و پاهایشان زمیین درون  

 را لمس نکند. محوطه
 

 ششاگر در پنالتی کرنر تیم مدافع قصد دارد فقط با بازیکنان زمین دفاع کند، حداکثر 
 ن دروازه مستقر شیوند. در ایین حالیت   رضی بیرودر پشت خط ع بایدبازیکن این تیم 

 .نمی باشدهیچ بازیکنی دارای امتیازات دروازه بانی 
  

 در آن سوی خط مرکزی مستقر شود. بایدهر بازیکن مدافعی که در پشت خط عرضی قرار نمی گیرد    ج
 

روی خیط عرضیی    تا زمانیکه بازی به جریان می افتد، هیچ مهاجمی به جز بازیکنی کیه تیوپ را از     چ
پوش می کند نباید وارد محوطه شود و هیچ مدافعی هم مجاز نیست تا زودتر از ارسال توپ از خیط  

 عرضی یا خط مرکزی عبور کند.
 

بعد از به جریان افتادن بازی، بازیکن مهاجمی که توپ را از روی خط عرضی پوش کیرده نبایید تیا     ح  
 یا در فاصله بازی با آن قرار بگیرد.نزدیک شود  آنبه  بازی می کند توپزمانیکه بازیکن دیگری با 

 
 هیچ گلی نمی تواند به ثمر برسد. نشدهتا زمانیکه توپ از محوطه خارج     خ

 
 زننیده تیوپ   ضربه یا به طرف آشکارا به بازی با توپ که بدون تالش مدافعیبازیکن 
 به دلیل انجام بازی خطرناک جریمه شود.  باید می دود
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متری اولین ضربه بیه  سه  اینصورت، اگر مدافعی در حین انجام پنالتی کرنر دردر غیر 
سمت دروازه قرار گیرد و توپ به زیر زانوی وی برخورد کند باید پنالتی کرنر دیگیری  

ی وی برخورد کند اعالم گردد و یا اگر در یک فاصله معمول توپ به رو یا باالی زانو
 یک پوش آزاد به سود تیم مدافع اعالم گردد.و  خطرناک محسوب شود این توپ باید

 
 متری محوطه بیرون رود بازی از حالت پنالتی کرنر خارج می شود. 3اگر توپ از     د

 
ک اعیالم گیردد زمیان مسیابقه          اگر در پایان نیمه اول یا نیمه دوم بازی، پنالتی کرنر ییا پنیالتی اسیترو     13,4

 کند. می ادامه پیدا 

 
 انی پایان می یابد که:پنالتی کرنر زم    13,5

 
 سدگلی به ثمر می رالف  

 
 شودمی ب   یک پوش آزاد به سود تیم مدافع اعالم 

 
 شودمی متری محوطه خارج  3پ   توپ از 

 
 گرددمی شود و پنالتی کرنر دیگری اعالم ن می ث   توپ از خط عرضی بیرون زده

 
 شودمی اعالم نرود و پنالتی کرنر می کناری بیرون  توپ از روی تخته ث  

 
 گرددمی شود که در نتیجه آن پنالتی کرنر دیگری اعالم نمی ج   بازیکن مدافع مرتکب خطایی 

 
 گرددمی چ   پنالتی استروک اعالم 

 
 گرددمی ح   بولی اعالم 

 
نیمه اول یا نیمه دوم اعیالم شیده    التی کرنری که در پایان وقتاگر در حین انجام پن

ا هر دلیل دیگری متوقف شود )در حالت معمول بازی یک بازی به دلیل مصدومیت ی
 مجدداً اجرا گردد. گردد( پنالتی کرنر بایدبولی جهت شروع مجدد بازی اعالم می 

 
در اگر در پنالتی کرنر توپ برای بار دوم از محوطه بیرون رود بازی از حالت پنالتی کرنر خارج میی شیود.      13,6

 . مجاز است تعویض این حالت انجام
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 انجام خطا در هنگام پنالتی کرنر:    13,7

 
حداقل یک پایش بیرون از زمین بازی ا از روی خط عرضی ارسال می کند که توپ ر بازیکن مهاجمیالف  

 نباشد: پنالتی کرنر تکرار می گردد.
 

بایید آن  بازیکن ارسال کننده توپ از روی خط عرضی تظاهر به ارسال توپ می کند: بازیکن خیاطی  ب     
 پنالتی کرنر تکرار می گردد.می شود: وی مهاجم دیگری جایگزین و برود  خط مرکزیطرف 

 
بازیکن مهاجم  اگر تظاهر به ارسال سبب نقض این قانون توسط مدافعان شود, فقط از

 برود. خواسته می شود آن طرف خط مرکزی
 

, بیازیکن  تیرک میی کنید    شوداجازه داده  اینکهاز قبل خط عرضی را  به جز دروازه بان مدافع پ   بازیکن
   پنیالتی کرنیر تکیرار   خاطی باید آن طرف خط مرکزی برود و نمی تواند با مدافع دیگری جابجا شود: 

 می گردد.
 

مجدد قبیل از اینکیه   تکرار در این پنالتی کرنر یا در هر پنالتی کرنر  مدافع بازیکناگر 
کن خاطی باید آن طرف خیط مرکیزی   زیاخط عرضی را ترک کند, ب ,اجازه داده شود

 .نمی تواند با مدافع دیگری جابجا شودو برود 
 

)بیرای پنیالتی کرنیر در     13,5زمانیکه شرایط ذکر شده در قیوانین  یک پنالتی کرنر تا 
 )برای پنالتی کرنر در آخر نیمه اول یا بازی( اتفاق نیفتیاده  13,6زمان معمول بازی( و 

 تکرار مجدد محسوب می گردد.
 

دفیاع   بیازیکن  شیش پنالتی کرنر بعدی به شرطی که تکرار مجدد نباشد می تواند بیا  
 شود.

 
پنالتی کرنیر  ترک کند, از اینکه اجازه داده شود  مرکزی را قبلخط اگر بازیکن مدافع 

 تکرار می شود.
 

 اده شود ترک می کند,را قبل از اینکه اجازه د دروازهامتیازات دروازه بانی خط دروازه بان یا بازیکنی با ت   
 تیم مدافع پنالتی کرنر را با یک بازیکن کمتر دفاع می کند: پنالتی کرنر تکرار می گردد.

 
تیم مدافع مشخص می کند کدام بازیکن باید آن طرف خط نیمه برود, بازیکن خاطی 

 نمی تواند با مدافع دیگری جابجا شود.
 

بانی در این پنالتی کرنر ییا در هیر پنیالتی     اگر دروازه بان یا بازیکنی با امتیازات دوازه
 تیم میدافع  از خط عرضی را ترک کند,کرنر تکرار مجدد قبل از اینکه اجازه داده شود 



 

 35 

 جیایگزین نمی تواند و  خواسته می شود تا یک بازیکن آن طرف خط مرکزی بفرستد
 شود

 
نیالتی کرنیر در   )بیرای پ  13,5زمانیکه شرایط ذکر شده در قیوانین  یک پنالتی کرنر تا 

 )برای پنالتی کرنر در آخر نیمه اول یا بازی( اتفاق نیفتیاده  13,6زمان معمول بازی( و 
 تکرار مجدد محسوب می گردد.

 
پنالتی کرنر بعدی به شرطی که تکرار مجدد نباشد می تواند بیا شیش بیازیکن دفیاع     

 شود.
 

می شود, بازیکن خاطی باید آن طیرف خیط   اینکه اجازه داده شود وارد محوطه از مهاجم قبل  بازیکنت   
 پنالتی کرنر تکرار می گردد مرکزی برود:

 
بازیکنان مهاجمی که آن طرف خط مرکزی فرستاده می شوند نمی توانند برای تکرار 

 مجدد پنالتی کرنر برگردند ولی برگشت آنها برای پنالتی کرنر بعدی مجاز است.
 

 یک پوش آزاد به سود تیم مدافع اعالم می گردد.: مهاجمث   برای سایر خطا ها توسط بازیکنان 
 

تی اسیتروک بیر   به استثنای آنچه در باال قید شده است پوش آزاد، پنالتی کرنر یا پنیال 
 د.ناعالم می شو اساس سایر قوانین

 
 اجرای پنالتی استروک:   13,8

 
 الف   در هنگام اعالم پنالتی استروک وقت و بازی متوقف می شوند.

 
 بایید همة بازیکنان درون زمین به جز زننده پنالتی استروک و بازیکنی که در مقابل آن دفاع می کنید   ب 

بیرون نیمه ای قرار بگیرند که پنالتی استروک در آن انجام می شود بصورتیکه تاثیری در اجیرای آن  
 نداشته باشند.

      
 گیرد.توپ روی نقطه پنالتی قرار می پ   

 
 قبل از زدن در پشت و در فاصله بازی با توپ قرار بگیرد. بایده پنالتی استروک ت   بازیکن زنند

 
باشد و نبایید قبیل از   ث   بازیکنی که در مقابل استروک دفاع می کند باید هر دو پایش روی خط دروازه 

 خط دروازه را ترک کند یا پاهایش را حرکت دهد.زده شدن توپ 
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اسیت   روک دفاع می کند دروازه بان یا بازیکنی با امتییازات دروازه بیانی  ج   اگر بازیکنی که در مقابل است
می تواند از زیکن زمین در بازی حضور دارد فقط یا اگر این بازیکن بعنوان باکاله محافظ بپوشد باید 

 یک ماسک صورت بعنوان تجهیزات محافظ استفاده کند.
 

   ییا بیازیکنی بیا امتییازات     تصمیم گرفته است که بجای دروازه بیان ذخییره   اگر تیمی
سیتفاده کنید، ایین    ا از پنیالتی اسیتروک   دروازه بانی فقط از بازیکن زمین برای دفیاع 

 از چوبش برای نجات دروازه استفاده کند. می تواند فقط مدافعبازیکن 
 

می شود که بازیکن زننده و همچنین بازیکن مدافع سر جیای خیود مسیتقر شیده     سوت هنگامی زده چ   
 .باشند

 
 ح   بازیکن زننده نباید تا زمانیکه سوت نواخته می شود ضربه پنالتی را بزند.

 
 بازیکن زننده یا بازیکن مدافع نباید در انجام استروک تاخیری ایجاد نمایند. 

 
 خ   بازیکن زننده استروک نباید تظاهر به زدن توپ کند.

 
پ کند و مجاز است که توپ را تا هر ارتفیاعی  بازیکن زننده استروک باید توپ را پوش، فلیک یا اسکود  

 بلند کند.
 

 .مجاز نمی باشد "دراگینگ"پنالتی استروک استفاده از در  
 

ذ   بازیکن زننده استروک فقط می تواند یکبار با توپ بازی کند و نباید مرتباً به توپ ییا بیازیکنی کیه در    
 مقابل استروک دفاع می کند نزدیک شود.

 
 ستروک هنگامی پایان می یابد که:پنالتی ا  13,9

 
 رسدثمر می الف   گلی به 

 
با امتیازات  کند، دروازه بان یا بازیکنیمی رسد، در تجهیزات دروازه بان گیر می ب   توپ به خط دروازه ن

 شود.می یا از محوطه خارج دروازه بانی آنرا می گیرد 
 

 خطا در هنگام پنالتی استروک: انجام  13,10
 

 به قبل از سوت زده می شود و گل به ثمر می رسد: پنالتی استروک تکرار می گردد.الف   ضر
 

    ضربه قبل از سوت زده می شود و گل به ثمر نمی رسد: یک پوش آزاد بیه سیود تییم میدافع اعیالم       ب 
 می گردد.
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 الم       آزاد بیه سیود تییم میدافع اعی      برای انجام هر نوع خطای دیگر توسط بازیکن زننده: ییک پیوش  پ   
 می گردد.

 
ت   برای انجام هر نوع خطایی دیگر توسط بازیکنی که در مقابل استروک دفاع می کند )شیامل حرکیت   

 دادن پاها قبل از ضربه(: پنالتی استروک تکرار می گردد.
 

اگر بازیکن مدافع در مقابل استروک قبل از ضیربه بیا حرکیت دادن پاهیایش از گیل      
کارت زرد نشان  یبعداین بازیکن کارت سبز و برای هر خطای باید به  جلوگیری کند،

 داد.
 

استروک با وجود خطا توسط بازیکن مدافع گلی به ثمر برسید، آن   پنالتی اگر در حین
 گل مورد قبول است.

 
برای انجام خطا توسط بازیکنی از تیم مدافع )به جز بازیکن مدافع مقابل استروک( که گل هم به ثمر   ث 

 : پنالتی استروک تکرار می گردد.رسدمی ن
 

زننده استروک( کیه گلیی هیم بیه ثمیر           برای انجام خطا توسط بازیکنی از تیم مهاجم )به جز بازیکن    ج
 رسد: پنالتی استروک تکرار می گردد.می 

 

 م شخصی یجرا    14
 

 :بازیکن خاطی (به)ممکن است ، برای انجام هر خطا   14,1

 
 د )با صحبت کردن(تذکر داده شو   الف

 
 کارت سبز() اخطار داده شود   ب

 
 .دقیقه اخراج از بازی می باشده بین المللی، کارت سبز نشانگر یک در یک مسابق

 
 )کارت زرد( دقیقه از بازی اخراج گردد 2اقل موقت برای حد بطور   پ

 

 کمتر تیم خاطی با یک بازیکن در طول هر اخراج موقت بازیکن درون یا بیرون زمین,
 کند. می بازی

 
 قرمز( کارت) دائم از مسابقه اخراج گردد بطور   ت
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زمان باقیمانده مسابقه را با یک بیازیکن کمتیر   مدت برای هر اخراج دائم، تیم خاطی 
 دهد.  می ادامه

 
یک جریمه شخصیی هیم در نظیر     تیمیعالوه بر جریمه  می تواندر بعضی از مواقع 

 گرفت.

 
 و زمیانی   مستقر شیوند بدین منظور تعبیه شده در محلی که  بایدموقت اخراج می شوند  بطوربازیکنانی که    14,2

 بدهد.اجازه ورود  داور مربوطهکه  به بازی برگردندمی توانند 
 

خود ملحق های موقت اخراج می شوند می توانند در زمان استراحت بین دو نیمه به تیم  بطوربازیکنانی که    14,3
 برسد. اتمامبه  تعبیه شده برگردند تا مدت اخراجشانبه محل  بایدآن  زشوند ولی بعد ا

 
 .یابدافزایش است که اخراج رفتاری بازیکن در زمانی به دلیل بد می تواندیک اخراج موقت  مدت زمان   14,4

 
 .آنرا ترک کنند زمین بازی و محدودةدائم اخراج می شوند باید  بطوربازیکنانی که    14,5
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 اهداف     1
 
 است.هاکی شرکت در بازی  جهتبا ارزش ین حال در علش ولی اداوری یک راه پر چ   1.1
 

 :با به بازی کمک می کنندداوران  1,2
 

اینکه بازیکنان قوانین را از  اطمینان یافتنو با زی در همه سطوح با هایباال بردن استاندارد مشارکت در الف 
 .کنند می رعایت

 
 انجام هر بازی با روحیه درستکاری و صداقت.اطمینان از    ب

 
 بازیکنان، تماشاچیان و سایرین. ایربکمک به افزایش لذت بازی    پ

 
 :با برسندفوق به اهداف داوران می توانند  1,3

 
 بازیکنان را نگه می دارند. احترام  ثبات: داوران با داشتن ثبات  الف 

 
 .دنراستی اتخاذ شو باید با حس عدالت و: تصمیمات انصاف   ب
 
 آماده باشند. ست که داوران برای هر مسابقه کامالً. مهم اینسابقه داور مهم نیست: گیآماد   پ
 
 .نباید افکار داوران را مشغول کند یهیچ چیزمرکز باید همیشه وجود داشته باشد. : تتمرکز   ت
 
 .وستانه با بازیکنان ترکیب شودد رابطهیک : درک صحیح از قوانین باید با رابطه   ث
 
 داوران باید تالش کنند تا در هر مسابقه بهتر شوند. :بهتر   ج
 
 : داوران باید همیشه خودشان باشند و از شخص دیگری تقلید نکنند.طبیعی   چ

 
 داوران باید: 1,4

 
 روح قانون و حس مشترکو بخاطر بسپارند که  داشته باشند داخل سالن دانش کاملی از قوانین هاکی   الف

 حاکم بر تفسیر قوانین باشد. باید )عقل سلیم(
 

 داوری



 

 40 

ها برخورد کنند و جیرایم مناسیب را    ، سریع و قاطعانه با خطارا حمایت و تشویق کنند با مهارتبازی    ب
 .نماینداعمال 

 
 د.بر بازی کنترل داشته باشند و آنرا تا پایان مسابقه حفظ کنن   پ
 
 د برای کنترل بازی استفاده کنند.ر موجواز تمامی ابزا   ت
 
به شرطی که کنترل  د.قانون آوانتاژ را اعمال کننیک مسابقه روان داشتن  برایتا جایی که امکان دارد    ث

 د.بازی را از دست ندهن

  

 اعمال قوانین     2
 

 خطاها: کردنحمایت از بازی مهارتی و جریمه  2,1
 

و  سریعاًاز قبیل بازی خطرناک و خشن  های شدید با خطامسابقه  درباید مشخص گردد و شدت خطا    الف
 قاطعانه برخورد شود.

 
 های عمدی باید قاطعانه جریمه شوند. خطا   ب
 
را د و بیازی  تی حمایت می کننی از بازی مهاررت همکاری بازیکنان، داوران باید نشان دهند که در صو   پ

 د.د کرنشتر قطع خواهای داشتن کنترل بیفقط در مواقع ضروری و بر
 

 :آوانتاژ 2,2
 

جریمه ای  سودی بدست نمی آورد نیاز نیست کههر خطایی که بواسطه آن بازیکن یا تیم خاطی برای    الف
 قطع غیر ضروری جریان مسابقه سبب تاخیر بی مورد و عصبانیت می گردد.اعالم شود. 

  
 را اعمال کنند. (باشد ین جریمهشدیدتر اگر) ژآوانتا داوران باید ،در صورت نقض قوانین  ب 
 
. در هنگام اعمال آوانتاژ بازیکن یا تیم صاحب توپ آوانتاژ نیستخود به معنای  مالکیت توپ به خودی  پ

 د.بازی باش باید قادر به باز کردن
 
 دومی داده شود. شانسبا ارجاع به جریمه اول نباید دیگر  ,به اعمال آوانتاژپس از تصمیم    ت
 

در ات فعل و انفعالی تغییر را دید و از آنی تا بتوان آنسوی حرکاتمهم است  بینی جریان مسابقهپیش   ث 
 .آگاهی یافتیک مسابقه 
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 کنترل: 2,3

 
 اتخاذ گردند. پایدارو  ، مثبت، واضحتصمیمات باید سریع   الف

 
 .ردخواهد کیک خطا جلوگیری  از تکرار در ابتدای مسابقه معموالًسخت گیرانه  برخورد   ب
 
 سایر مسئولین فنییا داوران  ،بازیکنان به حریفبدنی  از طریق زبان، رفتاری یا فحاشی لفظیهر گونه    پ

 ازط مناسب شرایدر و  نمایندبا فحاشی هایی از این نوع برخورد قاطعانه باید قابل قبول نیست. داوران 
، . تیذکر اسیتفاده کننید  )کارت قرمیز(   )کارت زرد( و اخراج دائم )کارت سبز(، اخراج موقتتذکر، اخطار 

 د.نیا به همراه جریمه دیگری داده شود به تنهایی نمی توان اخطار و اخراج
 
 .هنددتذکر فاصله نزدیک و بدون قطع بازی به بازیکنان  در ندمی توانداوران    ت
 
ییا دو   سیبز دو نوع خطای مختلف دو کیارت  مسابقه به دلیل انجام یک در طول  بازیکنیممکن است    ث

آن  اگر خطایی که به دلییل  )البته داوران به انجام اینکار تشویق نمی شوند(. اما کارت زرد دریافت کند
و یک جریمه شیدیدتر  ده تکرار گردد نباید دوباره از همان کارت استفاده شود کارتی به بازیکن داده ش

 .اعمال گردد باید
 
 محسوسی بیشتر از مدت زمان اخراج اول باشد. بطور بایدکارت زرد دوم اخراج  مدت زمان   ج
 
ییا  اخراج به دلیل یک خطای شدیدتر مدت زمان اخراج به دلیل یک خطای کوچک و مدت زمان  بین    چ

 وجود داشته باشد.د تفاوت عمده ای بایبدنی 
 
  ه بیدرفتاری مسیئولین مسیابق  یکی از یا داور  ،با بازیکن دیگرو بصورت جدی  هنگامیکه بازیکنی عمداً   ح

 .فوراً کارت قرمز دریافت کند می کند باید
 

 :جرایم 2,4
 

 . وجود دارد جرایماز  طیف وسیعی   الف
 

 برای برخورد با خطاهای شدید می توان همزمان دو جریمه را اعمال کرد.     ب
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 مهارت های داوری     3
 

 :عبارتند از داوری مهارت فاکتورهای اصلی ترین 3,1
 

  آمادگی   الف
 

 همکاری   ب
 
 جایگیری تحرک و   پ
 
 سوت زدن   ت
 
 عالمت دادن   ث

 
 آمادگی: 3,2

 
  بازی نشان دهند که برای مسابقه کامالً آماده هستند.موقع در زمین داوران باید با حضور ب   الف

 
 رازمیین  و بیازی  ، تورها و تجهیزات خط کشی های زمین، دروازه هاقبل از شروع مسابقه باید داوران    ب

 چک کنند.
 
 دو تیم متفاوت باشد. با رنگ لباس هر بصورتیکهباید لباس های همرنگ بپوشند  داوران   پ
 
 .استفاده کنند هوایی ط آب وشرای باید از لباس متناسب باداوران    ت
 
 به تحرک بیشتر کمک کند.بپوشند تا ط زمین با شرایکفش متناسب  بایدن داورا   ث
 
ساعت تایمر  ،و مجزا ، سوت با صدای بلندترین کتاب قوانینک نسخه از جدیدامل یتجهیزات داوری ش   ج

 می باشد. ، کارت های رنگی برای جرایم شخصی و ابزار مناسب برای ثبت جزئیات مسابقهدار
 

 همکاری:  3,3
 

 است. ضروریمیان داوران  خوبیمی و همکاری کار ت   الف
 

. بین به توافق برسندصحبت کنند و یکدیگر  بهونگی کمک درباره چگباید  داوران قبل از مسابقه   ب
 ارتباط چشمی وجود داشته باشد. بایدداوران 
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ی آمادگی داشته باشند تا در مواقعی که داور همکارشان دید مناسب داوران باید مسئولیت پذیر بوده و   پ
در مواقع  کنند.ی از زمین با مشکل روبرو است وی را کمک ندارد یا در دیدن قسمت های خاص

داوران باید از خط مرکزی عبور کنند و تا جایی که امکان دارد در در صورت تحرک مناسب،  ضروری و
تا بازیکنان اطمینان  خواهد کردوی شوند. این امر کمک  وارد نیمةخود جهت کمک به داور همکار 

 که تصمیمات صحیح است.  حاصل کنند
 
 .را تائید نمایندها در پایان مسابقه آنرا یادداشت کنند و  ها گل ها و کارت بایدهر دو داور    ت
 

 :تحرک و جایگیری 3,4
 

 بتوانند در طول مسابقه در موقعیت های مناسب جایگیری کنند.  تا باشند داوران باید تحرک داشته   الف
 

 ته باشند.داورانی که تحرک ندارند نمی توانند برای اتخاذ تصمیمات صحیح در بازی دید خوبی داش   ب
 
بهتر می توانند بر جریان مسابقه و  ی، تحرک و جایگیری مناسبی دارندداورانی که آمادگی جسمان   پ

 اتخاذ تصمیمات تمرکز داشته باشند.
 
صورتیکه خط مرکزی در سمت چپ وی قرار یک نیمه از زمین مستقر می شود بدر  هر داور اساساً   ت

 داشته باشد.
 
 در سمت راست تیم مهاجم است. جایگیری داوران در جلو وکلی بهترین  بطور   ث
 
جایگیری  طولی خط نزدیک بایدداوران در جریان است  محوطه بازی در بین خط مرکزی و هنگامیکه    ج

 کنند.
 
 و بگیرندفاصله  تخته های کناریاز  جریان است، داوران باید بیشتردر حوطه م ونهنگامیکه بازی در   چ

را ببینند و شوند تا خطاهای مهم محوطه و حتی در مواقع ضروری وارد  حرکت کنندبه درون زمین 
 قانونی بودن ضربات به سمت دروازه را تشخیص دهند.

 
صورتی جایگیری کنند ، داوران باید بز اینکه توپ از زمین خارج می شوددر هنگام پنالتی کرنر و بعد ا   ح

 باشند. داشته الیانفعکه دید مناسبی نسبت به تمامی حرکات 
 
 جایگیری کنند.سمت راست بازیکن زننده  ، داوران باید در پشت ودر هنگام پنالتی استروک   خ
 
 کند. ی ایجادجایگیریشان در جریان بازی دخالت کهداوران نباید اجازه دهند    د
 
 باید در تمام زمان بازی رو به بازیکنان باشند. داوران   ذ
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 :سوت زدن 3,5
 

 ، همدیگر و سایر افرادی توانند از طریق آن با بازیکناناصلی ترین راهی است که داوران مسوت    الف
 .ارتباط برقرار کننددخیل در بازی 

 
به خاص دخیل در بازی قادر اش کلیه طوریکهاندازه کافی بلند نواخته شود ب سوت باید قاطعانه و به   ب

 که سوت باید همیشه بلند نواخته شود. بدین معنا نیستاین . البته شنیدن صدای آن باشند
 
 به نحوی باشد که شدت خطا را به بازیکنان نشان دهد.سوت باید  صدا و کشیدگی   پ

 
 :عالمت دادن 3,6

 
عالیم باید واضح باشند و به اندازه ای نگه داشته شوند که بازیکنان و داور دیگر از تصمیمات اتخاذ    الف

 شده آگاهی پیدا کنند.
 

 اید از عالیم رسمی استفاده شود.فقط ب   ب
 
 ساکن بود.عالمت نشان دادن در هنگام  باید ترجیحاً   پ
 
 داده شوند.نشان عالیم جهت دار نباید در عرض بدن    ت
 
کن است مم چوناز بازیکنان روی برگرداند  نباید دادن عالمت یا اتخاذ تصمیمنشان در هنگام    ث

داور  به نفس ز بین برود یا این خود می تواند نشانگر عدم اعتماد، تمرکز ادیده نشوند بعدیخطاهای 
 باشد.

 

 عالیم داوری     4
 

 بازی وقت 4,1
  

 هوا است به سمت داور دیگر بچرخید.در  : در حالیکه یک دست مستقیماًشروع وقت بازی   الف
 

ضربدری  رتبصوهای خود را در قسمت مچ  : به سمت داور دیگر بچرخید و دستتوقف وقت بازی   ب
 .باالی سر قرار دهید

 
های اشاره باز  باال آورید بصورتیکه انگشت دست را مستقیماً : هر دوبازیوقت دو دقیقه باقیمانده از    پ

 .باشند
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 صورتیکه انگشت اشاره آن باز باشد.ب باال آورید : یک دست را مستقیماًبازیوقت یک دقیقه باقیمانده از   ث
 

نیست که عالمت  داده می شود دیگر نیاز مربوط به وقتهنگامیکه یک عالمت 
 دیگری در ارتباط با وقت داده شود.

 
 .متناوباً باال و پایین کنیدرا روبروی هم باشند در جلو سینه بصورتیکه  دست هاکف : بولی 4,2

 
 توپ خارج از بازی 4,3

 
 دهید. نشانجهت را و  کنیدباز بصورت افقی  رایک دست : طولی خط خروج توپ از   الف

 
به مرکز زمین بایستید و  رو :بصورت غیر عمد توسط مدافع یا توسط مهاجم عرضیخروج توپ از خط    ب

 .هر دو دست را بصورت افقی باز کنید
 

 .را نشان دهیدمرکز زمین : با هر دو دست بصورت افقی گلبه ثمر رسیدن   4,4
 

 انجام بازی  4,5
 

باید نشان داده خطا  د عالمتیدی وجود دارباره دلیل تصمیم اعالم شده ترداگر در
 .شود

 
 روی سینه قرار دهید.مورب  بصورتبازی خطرناک: یک دست را    الف

 
به باال و پایین در  دست هابا آرام حرکت دادن  : بازی را متوقف کنید واخالقی بد یا رفتاری و بد   ب

 آرامش دهنده انجام دهید. یک حرکت رو به پایین باشد( دست های که کف بصورتجلوی بدن )
 
 را لمس کنید.: یک پا را باال آورید و قوزک آن(پا یا برخور توپ به )شوت کردن با پا زدن توپ   پ
 
فاصله  ورتیکهقرار دهید بطروبروی هم در جلوی بدن  بصورت افقیرا  دست ها: کف شدن توپبلند    ت

 باشد. میلیمتر 150تقریبی میان آنها 
 
 .نگه داریدرا بصورت ضربدری در جلوی سینه  ادست ه: سد   ث
 
 بسته کنید. در جلوی سینه باز ومتناوباً بصورت ضربدری را  دست ها: سد فرد سوم یا سد سایه ای   ج
 
ساعد این دست را با  سپس .آوریدبیرون از بدن  ،سمت پایینبه : یک دست را بصورت مورب سد چوب   چ

 . دست دیگر بگیرید
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 های آنرا باز کنید. کامالً باال ببرید و تمامی انگشت مستقیمبصورت : یک دست را اصلهف متر 3   ح
 

 جرایم 4,6
 

 باالتر از شانه در جهت حرکت تیم ذینفع باز کنید.: یک دست را در ارتفاع آوانتاژالف   
 

 یک دست را بصورت افقی باز کنید و جهت را نشان دهید.آزاد:  پوش   ب
 
 .ت افقی به سمت دروازه اشاره کنیدهر دو دست بصور: با پنالتی کرنر   پ
 
. دست دیگر را مستقیماً باال آورید و ه نقطه پنالتی استروک اشاره کنید: با یک دست بپنالتی استروک   ت

 است.بازی این عالمت نیز نشان دهنده توقف وقت 
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. بهتر مشخصات تهیه شده اند تفسیر موجود در این بخش در جهت کمک به تصاویر
 .مشخصات قطعی در متن آمده اند .وری کرد که مقیاس آنها دقیق نیستباید یادآ

 

 زمین و تجهیزات     1

 

متر و محدود به تخته های کناری می باشد و  44زمین بازی مستطیل شکل است بصورتیکه طول آن  1,1
 ی می باشد. متر است که محدود به خطوط عرض 22همچنین عرض آن 

 
توصیه می گردد از زمینی با ابعاد کامل استفاده شود. اما در مسابقات داخلی کشیورها  
ممکن است از زمین هایی با ابعاد کوچکتر استفاده شود. حداقل ابعاد یک زمین بیازی  

 متر می باشد.  18متر و در عرض  36در طول 
 

  عرضیخطوط  بیرون رد "فرار"منطقه فضای ممکن برای حداقل  توصیه می شود
 باشد.وجود داشته متر(  1متر( و خطوط طولی ) 3)

  
 عالمت گذاری: 1,2
 

 باشد.می شود در زمین بازی وجود داشته الف   نباید هیچ عالمتی به جز آنچه که در این کتاب شرح داده 
 

اگر هاکی داخل سالن در سالن های چند منظوره انجام می شود که دارای خطوط 
 د.ه رنگ خطوط هاکی کامالً مجزا باشد، توصیه می شود کمختلفی هستن

   
 شوند.بصورت واضح عالمت گذاری  تر است و بایدم میلی 50ب   پهنای خطوط 

 
 پ   خطوط عرضی، طولی و همه عالئمی که بین آنها محصور شده جزء زمین بازی می باشند.

 
 مغایرت داشته باشند.ت   رنگ تمامی عالیم در زمین باید با رنگ سطح زمین بازی 

 
 :زمین تخته های کناری  1,3

 
 متر می باشند. 44تا  36الف   نشانگر پیرامون طولی زمین به اندازه 

 
 میلیمتر مربع است. 100ب   اندازه سطح مقطع آنها 

 

 مشخصات زمین و تجهیزات بازی
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 برشمتر به سمت کف زمین بازی  میلی 10به اندازه و پ   سطح قائم آنها که روبروی زمین بازی است 
 دارد.

 
از چوب یا موادی با خواص فیزیکی مشابه ساخته شوند و نباید کناری باید  تخته های

برای آنها از اتصاالت یا تکیه گاه هایی استفاده کرد که ممکن است برای بازیکنان یا 
 داوران خطر ساز باشد. 

 
 خطوط و سایر عالیم: 1,4 

 
 بازی زمین عرضیون متر در پیرام 22تا  18الف   خطوط عرضی: خطوطی با طول 

 
 دروازه ب   خطوط دروازه: قسمت هایی از خطوط عرضی بین دیرکهای عمودی

 
 بصورت عرضی در وسط زمین بازی خطی پ   خط مرکزی: 

 
می شوند دو طرف دروازه کشیده روی هر خط عرضی در میلیمتر درون زمین و  300ت   خطوطی با طول 

متر فاصله دارد. این فواصل از بین  6ین دیرک عمودی تربصورتیکه هر کدام با لبه بیرونی نزدیک
 دورترین لبه هر خط اندازه گرفته می شوند.

 
متر از  50/1میلیمتر بیرون زمین و روی هر خط عرضی کشیده می شوند،  150ث   خطوطی که با طول 

  زه گرفته مرکز هر خط عرضی فاصله دارند. این فواصل از بین نزدیکترین لبه های این خطوط اندا
 می شود.

 
میلیمتر روبروی مرکز هر خط دروازه کشیده می شوند بصورتیکه  100ج   نقاط پنالتی استروک به قطر 

 متر با لبه داخلی خط دروازه فاصله دارد. 7مرکز هر نقطه 
 

 :Dمحوطه های  1,5
 

با مرکز خطوط  متر به موازات خطوط عرضی در زمین رسم می شوند که مرکز آنها 3الف   خطوطی به طول 
 متر است. 9عرضی در یک خط است. فاصله لبه های بیرونی این خطوط تا لبه بیرونی خطوط عرضی 

 
ب   ادامه این خطوط بصورت قوس در هر دو طرف امتداد پیدا می کنند تا به شکل ربع دایره هایی به 

های عمودی  دیرک خطوط عرضی متصل شوند بصورتیکه مراکز آنها گوشه ابتدایی داخل نزدیکترین
 دروازه است.

 
متری و این قوس ها خطوط محوطه گفته می شود؛ به این خطوط و فضایی که توسط  3پ   به خطوط 

 این خطوط محصور شده محوطه گفته می شود. 
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متر از لبة بیرونی هر  3بصورتی رسم می شوند که لبة بیرونی آنها بیرون محوطه ت   خطوط منقطع 
فاصله دارد؛ هر خط منقطع بصورت برش های توپر از سر خط محوطه شروع  قسمت از خط محوطه

 متر است. 2طول دارد که فاصلة بین این برش ها  میلیمتر 300می شود. هر برش توپر 
 

فقط برای مسابقات بین المللی توصیه می شود چون خیلی از  منقطع خطوطرسم 
 می شود. رسم این خطوطسالن های ورزشی خطوط زیادی دارند که سبب سردرگمی 

 .قاره ای می باشدو  تحت اختیار فدراسیون های ملی سایر مسابقاتدر 
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 داخل سالن: زمین 1شکل                            
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 داخل سالن ابعاد زمین
 

 کد متر کد متر

10/0 H 22  (18)حداقل A 

7 I 22  (18)حداقل B 

3 J 9 C 

2 K 3 D 

30/0 L 03/6 *E 

 F 15/0 1 3حداقل 

 G 30/0 2 1حداقل 

 
 

 
 دروازه ها:  1,6

               
الف   دو عدد دیرک عمودی بوسیله یک دیرک افقی به هم وصل می شوند که در مرکز هر خط عرضی و 

 در روی عالیم بیرونی قرار می گیرند.                
 

ک افقی سفید رنگ و در مقطع عرضی مستطیل شکل هستند. پهنای آنها های عمودی و دیر ب   دیرک
 میلیمتر می باشد.  80میلیمتر و عمق آنها نیز   80

 
دیرک افقی  اندازههای عمودی نباید بطور عمودی از دیرک افقی بیشتر باشد و همچنین  دیرکپ   اندازه 

 های عمودی بیشتر باشد. نباید بطور افقی از دیرک
 

متر  2متر است و فاصله لبه زیرین دیرک افقی تا زمین  3های عمودی  له بین لبه درونی دیرکت   فاص
 می باشد.

 
و توسط تورها، تخته  می باشدهای عمودی و دیرک افقی  شامل دیرکث   فضای بیرونی پشت دروازه 

حداقل  بطوریکه از دیرک افقی به سمت بیرون می شودهای کناری و تخته پشتی درون آن محصور 
 متر فاصله دارد. 1میلیمتر و از سطح زمین به سمت بیرون حداقل  800

 
در صورت نصب استفاده از تخته های کناری و پشتی دروازه اجباری نیست ولی اگر 

 با قوانین زیر تطابق داشته باشند: باید
 

 میلیمتر ارتفاع دارند. 460متر طول و  92/0الف    تخته های کناری 
 

 میلیمتر ارتفاع دارند. 460متر طول و  3های پشتی ب    تخته 

می شود و نباید آنرا از خود دیرک  خط دیرک عمودی اندازه گرفته ازE ابعاد  *
 متر است. 6دیرک عمودی  عمودی اندازه گرفت. این اندازه ها از زیر
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عرضی پ    تخته های کناری در روی زمین و در زوایای مناسب نسبت به خط 
های عمودی نصب  افزایش در پهنا در پشت دیرک قرار می گیرند که بدون

 می شوند.
 

ت    تخته های پشتی در روی زمین و در زوایای مناسب نسبت به تخته های 
ی و به موازات خط عرضی قرار می گیرند و به انتهای تخته های کناری کنار

 نصب می شوند.
 

 پشتی باید تیره رنگ باشند. درونی تخته های کناری و تخته ث    قسمت
 

 تورها: 1,7
 

 میلیمتر است. 45الف   حداکثر اندازه شبکه تورها 
 

متر  میلی 150نباید از  تورجهت نصب افقی  پشت دیرک های عمودی و دیرکی ب   فاصله گیره ها
 باشد.بیشتر 

 
 می شوند.پشتی دروازه آویزان  رون از تخته های کناری و تختهبیپ   تورها 

 
افقی و نیز از  تور و دیرک های عمودی و دیرک از عبور توپ از بین کهشوند می بنحوی بسته ت   تورها 

 ری کند.پشتی درون دروازه جلوگیین تور و تخته های کناری و تخته ب
 

 شوند تا از بازگشت توپ جلوگیری کنند.می بسته  بنحویتورها   ث 
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 : دروازه2شکل                                       

 

 

 ابعاد دروازه

 
 کد متر کد متر

 E 3 A 80/0حداقل 

080/0 F 2 B 

080/0 G 46/0 C 

 D 1حداقل   

 

 نیمکت ها و میز فنی: 1,2
 

 برای هر تیم یک نیمکت در بیرون و در امتداد یک طرف از زمین قرار می گیرد.الف   
 

 وقت گیری قرار می گیرد. جهتبیرون از زمین بازی و در بین نیمکت های ذخیره تیم ها یک میز ب   
 

 محل نیمکت ها و میز فنی نباید برای بازیکنان و داوران ایجاد خطر کند.

 

 چوب      2
 

برای کلیه ( 1392شهریور  10) 2013 ده زیر از اول سپتامبرخصات تجدید شمش
است. هر چند، از فدراسیون های ملی خواسته می شود تا  شده مسابقات هاکی اجرا

یا اجازه دهند  درباره اعمال این مشخصات در سطوح پایین تر تصمیم گیری کنند
 . اعمال شود هم مشخصات قبلی

 
 اعمال می گردد. 2015ژانویه  1از  تغییر حداکثر اندازه یک چوب هاکی
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تمامی اندازه ها دقیقاً محاسبه گردیده و سایر مشخصات موجود با در نظر گرفتن هر 
)به همان شکلی که یک چوب ممکن است در  وع پوشش اضافی ارزیابی شده استن

 زمین بازی استفاده شود(.
 

        خارج از معیارهای تعریف شده مورد تائید  مشخصات چوب را تعیین می کند. مشخصاتاز کتاب  این بخش  2,1
از  هاین حق را برای خود محفوظ می داند تا استفاد FIHنمی باشند. با وجود توضیح ساده این مشخصات، 

 چوبی که به نظر کمیته قوانین خطرناک است یا تاثیر بدی بر روی بازی دارد را ممنوع کند. 
 

 

 : سر چوب4شکل                                              : چوب3شکل 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وط      سطح صاف  اندازه گیری می شوند )خطشکل و ابعاد چوب با قرار دادن قسمت قابل بازی آن روی یک  2,2

       Xو  Cبه موازات هم قرار دارند و عمود به خطیوط   Y و A، A1، B، B1(. خطوط 4و  3شکل های 

 می باشند.
 

 میلیمتر A1 51به خط  Aخط 

 میلیمتر B 20به خط  Aخط 

 میلیمتر B1 20به خط  A1خط 

 میلیمتر Y 5/25به خط  Aخط 

 میلیمتر X 100به خط  Cخط 

 
 چوب داری یک شکل سنتی است که از دسته و سر تشکیل می شود:   2,3

 

 میی گیذرد.   مرکز باالیی دسته از میان Yقرار می گیرد بنابراین خط  4و  3الف   چوب به مانند شکل های 

 ادامه پیدا می کند. +Yشروع شده و در جهت  Cدسته چوب از خط 
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شروع شده و به خیط   Xرا لمس کند. سر چوب از خط  Xب   پایه سر چوب باید به گونه ای باشد که خط 

C .ختم می شود 
 

 می شود. چوب با در نظر گرفتن کلیه پوشش ها، روکش ها و متعلقات آن ارزیابی   2,4
 

 در بحث مشخصات چوب تعاریف زیر اعمال می شوند:   2,5
 

یعنی عاری از هرگونه قسمت زبر و تیز. سطح چوب باید تراز، منظم، بدون برآمدگی یا تو رفتگی  " هموار "       
 3تیر از  باشد و نباید دارای موج، حفره، زبری یا شیار باشد. هیچ لبه ای از چوب نباید زاویه ای با شیعاع کم 

 داشته باشد. میلیمتر
 

 میلیمتیر  2هر گونه قسمت منحنی )تاب( یا باال و پایین آمدگی بیا شیعاع کمتیر از    عاری از یعنی  " صاف "       
 نباشد ختم گردد. میلیمتر 3بطوریکه بصورت صاف به لبه ای که شعاع آن کمتر از 

 
 نظر بدون قطعی یا گسیختگی یعنی از یک نقطه خاص به سمت قسمت مورد "ممتد  "       

 
نشان  4و  3که در شکل های  محسوب می شودطرفی از چوب  بهمراه لبه های کل ,طرف قابل بازی چوب   2,6

 است.داده شده 
 

 ن هر گونه ناهمواری یا نا پیوستگی باشد.واز دسته تا سر چوب باید صاف، ممتد و بد   2,7
 

 Cبوده و به خیط    Jیا  Uسمت باال نگه داشته می شود باید به شکل سر چوب هنگامیکه بطور مستقیم به    2,8
 محدود شود.

 

 محدود نیست. Xو  Cبین خطوط  X+یا  -Xدر جهت سر چوب    2,9

 
سر چوب فقط باید در طرف چپ صاف باشد )منظور اینست که اگر بازیکنی چوب را بصورتی نگیه دارد کیه      2,10

با روبروی این بازیکن باشد قسمت صاف چوب در سمت چپ وی قرار  طرف باز سر چوب مستقیماً هم جهت
 می گیرد(.

 
در امتداد هر نقطه از چوب و دسته آن مجاز است  میلیمتر 4تنها یک انحراف برآمده یا تورفته با نمای حداکثر   2,11

 )به جز طرف صاف و قابل بازی سر چوب(.
 

در عرض هر قسیمت قابیل    یلیمترم 53این انحراف با قرار دادن یک شمشه به طول 
بازی چوب و با استفاده از یک عمق سنج درجه بندی شده تست می شود. عمق ایین  

میلیی متیر    4خمیدگی که بصورت تو رفتگی در زیر این شمشه نمایان است نبایید از  
نشان داده شده برای اندازه گیری قوس یا کمان  6تجاوز کند. وسیله ای که در شکل 
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می شود. از این وسیله نیز میی تیوان بیرای انیدازه گییری انحیراف ییا        چوب استفاده 
 خمیدگی چوب استفاده کرد.

 
به جز آنچه که ذکر شده هیچ تو رفتگی و شیاری در قسمت قابل بازی چیوب مجیاز   

 نیست.
 

 سر چوب و ادامه آن در امتداد دسته چوب باید صاف باشد.قابل بازی طرف صاف    2,12
 

یچ خوردگی در امتداد قسمت صاف قابل بازی چوب از سر تا دسته مجاز نمی باشد. مثال: محل هیچ نوع پ   2,13

 موازی باشد. C-Cتالقی سطح قسمت قابل بازی چوب باید با هر سطح طرف صاف دسته چوب با خط 
 

 Bیید بیه خیط    خم شود یا انحناء پیدا کند ولی حداکثر با Aدسته چوب فقط یکبار می تواند با عبور از خط    2,14

 محدود شود.  B1عبور کرده و به خط  A1محدود گردد. اما نباید با یکبار خمیدگی یا انحناء به جلو از خط 
 

هر نوع خمیدگی در طول کمان یا قوس چوب باید یک نمای صاف پیوسته در امتداد طول آن داشته باشد    2,15
ار بگیرد نه در دو طرف. حداکثر عمیق ایین   گی باید در طرف رویی یا در طرف پشت چوب قرکه این خمید

نزدیکتر به پایه سر چوب باشد )خط  متر میلی 200میلی متر است. حداکثر نقطه قوس نباید از  25 خمیدگی

X  مجاز نیست. (. ضمناً چند انحنایی3در شکل 
 

چوب در حالت معمول خود روی یک سطح صاف خوابانده می شود بصورتی که طرف 
برای اندازه گیری  6(. وسیله نشان داده شده در شکل 5ین باشد )شکل بازی رو به پای

 ی شود که پاییه آن روی سیطح محیل آزمیایش قیرار         قوس یا کمان چوب استفاده م
از هیر   میلیمتیر  8ی این وسیله نباید بطور آزاد بیشیتر از  میلیمتر 25می گیرد. قسمت 

به آن اشاره شد نباید به طور آزاد  نقطه چوب عبور کند. مثال: قسمتی از این وسیله که
تا حدی از زیر چوب عبور کند که لبه چوب قسمت های دیگیر ایین وسییله را لمیس     

 کند.
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لبه ها و طرف غیر قابل بازی چوب )پشت( باید گرد و مدور بوده و یک نمای صاف ممتد داشیته باشید. در      2,16
 بخش های صاف وجود داشته باشد. بایدن امتداد لبه ها یا پشت چوب

 
صیاف و سیطحی باشید بطوریکیه      داری موج یا تو رفتگیپشت دسته چوب می تواند 

در پشت سر ونه موج یا تو رفتگی تجاوز نکند. هیچگ میلیمتر 4حداکثر عمق آن ها از 
 چوب مجاز نیست.

 
 عبور کند. میلیمتر 51اخلی چوب باید با وجود هر گونه پوشش اضافه از حلقه ای به قطر د   2,17

 
اندازه طول چوب هاکی از سر دسته چوب تا ته سر چوب )خط  گرم تجاوز کند. 737وزن کل چوب نباید از    2,18

X  سانتی متر بیشتر باشد. 105( نباید از 3در شکل 
 

 سرعت سر چوب بیشتر باشد. 98از % در شرایط آزمایش سرعت توپ نباید   2,19
 

مختلیف در بخیش شیبیه سیازی یکیی از       آزمیایش ریق انجام پنج سرعت توپ از ط
 آزمایشیات صورت می گیرد که در هر کیدام از ایین    FIHآزمایشگاه های مورد تأیید 

کیلومتر در ساعت است. سرعت توپ بعد از پشیت سیر گذاشیتن دو     80سرعت توپ 
   ادنقطه اندازه گیری محاسبه می گردد و از آن بعنوان نسبت معیین سیرعت چیوب یی    

 قوس یا کمان چوب :5شکل 

 : وسیله اندازه گیری قوس یا کمان چوب6شکل 
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شود. این آزمایشات  می استفادهFIH از توپ های مورد تایید  در این شرایط می شود.
درجیه سیانتیگراد و رطوبیت     20تحت شرایط معمول آزمایشگاهی با دمیای تقریبیی   

 انجام می شوند. 50تقریبی %
 

 باشد. هموارسر تا سر چوب باید    2,20
 

 است. هر چوبی که احتمال خطر برای بازی دارد ممنوع
 

چوب و متعلقات آن می تواند از جنس چوب یا ترکیب چند ماده با هم ساخته شود و یا می تواند شامل هر    2,21
تطبیق داشته و ایجاد خطر هاکی بازی هدف ماده ای به جز فلز یا ترکیبات فلزی باشد مشروط بر اینکه با 

 نکند.
 

منطبق با مشخصات و  خطرناک نباشداست مشروط بر اینکه  استفاده از نوار چسب و رزین برای چوب مجاز   2,22
 باشد.

 

 توپ    3
 

 :توپ   3,1
 

 .کروی شکل است   الف
 

 است. میلیمتر 235تا  224محیط آن بین    ب
 
 گرم است. 163تا  156وزن آن بین    پ
 
ازی متفاوت با رنیگ سیطح زمیین بی    )یا رنگی که رنگ است  شود و سفیدمی از هر ماده ای ساخته    ت

 .(باشد
 
  .سطح آن مجاز استرفتگی های ریز در تو. وجود و یک سطح صاف دارد سخت است   ث

 

 تجهیزات دروازه بان     4
 

 :محافظ دست   4,1
 

حداکثر عرض و طول به باال است  رو آنکف روی سطح قرار می گیرد و  در هنگامیکه بصورت صاف   الف
 می باشد. میلیمتر 355 و 228آن به ترتیب 
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 چوب را نگه دارند. ،نباید به نحوی باشند که در هنگام آزاد گذاشتن چوب در دست   ب
 

 .است میلیمتر 300هر کدام  هنگامیکه دروازه بان آنها را می پوشد حداکثر عرض: پد 4,2
 

 آنها انجام می شود. یبا توجه به ابعاد داخلیری ابعاد محافظ دست و پا اندازه گ
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این ورزش  فدراسیون بین المللی هاکی می تواند در جهت کمک به افزایش شرکت در
 رائه دهد.ااطالعات گوناگونی 

 

 هاکی داخل سالن 
 :جداگانه در مورد زیر چاپ گردیده است کتابیک       

 )هاکی رو چمن(ن هاکی قوانی -

 

 امکانات هاکی داخل سالن
 موجود است: اطالعاتی در ارتباط با مورد زیر

 تهیه امکانات از جمله کفپوش هاکی داخل سالن -

 

 زمین های مصنوعی و نور پردازی
 اطالعاتی در ارتباط با موارد زیر موجود است:

 شرایط ساخت و نحوه استفاده -

 راهنمای آبیاری زمین های مصنوعی -
 نحوه مراقبت و نگه داری -
 تولید کنندگان مصوب زمین های مصنوعی -

 تجهیزات آنهانصب زمین ها و  -
 نور پردازی مصنوعی -

 

 مقررات و مدیریت مسابقات
 اطالعاتی در ارتباط با موارد زیر موجود است:

 و وظایف مسئولین مسابقات قشن -
 یک تیم  تجهیزات مشخصات لباس و -
 بر روی لباس و اطراف زمین اتتبلیغ -
 )وقفه های یک مسابقه( قطع یک مسابقه -
 ثبت اعتراضاصول  -
 مسابقات  رنکینگل و اصو بندی جدول -

 

 داوری
 اطالعاتی جالب توجه ایی در ارتباط با موارد زیر برای داوران موجود است:

  FIHمعیار درجه بندی داوران  -
های داوری در مسابقات، آمیادگی   رباره مهارتداوران بین المللی که شامل اطالعاتی دی کتابچه راهنما -

 برنامه آمادگی جسمانی می باشد.روحی و 

 سایر اطالعات موجود
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، شامل اطالعاتی درباره وظایف آنان، آموزش داوری، تست آمادگی جسمانی داورانست مسئولین چک لی -
 نحوه عملکرد داوران و فرم های ارزیابی می باشد.

 

 منابع توسعه هاکی
نها در حال که بعضی از آ هاکی از سراسر دنیا ارائه شدهجزوات و موارد گوناگونی توسط شرکت کنندگان در 

 :هستندزیر موارد می باشند که عموماً شامل ا لوح های فشرده موجود ان فیلم یو یا بعنو چاپ
 مربیگری در سطح مبتدی، در حال توسعه و حرفه ای -
 برنامه هایی برای مدارس و نوجوانان -
 مینی هاکی  -
 آیین نامه و جزوات کالس ها -

 
 است: وصول قابل زیر آدرس به FIHاطالعاتی که در باال به آنها اشاره شد نیز در وب سایت 

 
www.fih.ch 

 

 :FIHیا از طریق دفتر 
 

The International Hockey Federation 
Rue du Valentin 61 
1004 Lausanne  
Switzerland 
Tel. :       +41 21 641 0606 
Fax :       +41 21 641 0607 
E-mail :  info@fih.ch 
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  هم در بر را و تحویل مرسوله فرانک سوئیس بوده که هزینه پستی  10جلد(  10قیمت هر جلد )تا
 .خواهد گرفت

 

  ،اطالعات  جهت کسب. بنابراین باشدهزینه پستی متفاوت ممکن است در سفارشات بیشتر از ده جلد

 تماس حاصل فرمائید. FIHبیشتر با دفتر 

 

 نیز باید پرداخت شود. یمت کتبسفارش، ق به همراه هر 

 

  در وب سایت مبالغ نحوه پرداختFIH به آدرسwww.fih.ch   یا در دفترFIH .موجود است 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2015 ،دراسیون بین المللی هاکیف
 

 

 

 نحوه خرید کتب انگلیسی قوانین
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 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
 تهران

 بزرگراه نیایش

 مجموعة ورزشی انقالب

 021 - 26216221تلفن: 

 021 - 26216263فکس: 

 info@iranhockey.orgایمیل: 

 www.iranhockey.orgایت: وب س


