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  قوانین هاکی درست است!

 مقدمه

 !قوانین هاکی درست استبه مجله شماره یک 

به صورت  !درست است قوانین هاکی .خوش آمدید

ی یابد که این مجالت در انتشار م پیاپیسه مجله 

می باشند.  فدراسیون و یا هیئت استانی شما موجود

وقتیکه یک سری از مجله را مطالعه کردید از مربی 

 واهید که سری بعدی آنرا به شما بدهد.خود بخ

 

اکی لذت بخش قوانین ه ساده و طراحی شده اند تا با استفاده از روش هایقوانین هاکی درست است! الت مج

 ریوجود دارد که در آن یکسصفحه اطالعات را بیشتر به شما آموزش دهند. در ابتدای هر مجله بخشی به نام 

در آن گنجانده شده است. داوریسوال مرتبط با بازی، قوانین و   

هنگامیکه صفحه اطالعات را خواندید قادر خواهید بود که به سواالت پاسخ دهید و بعد از آن می توانید با 

 3در آخر مجله به خود نمره بدهید. سپس به مجله شماره دو و در نهایت مجله شماره  صفحه جواباستفاده از 

  .را بر روی خود ببینیدی درست است!  قوانین هاک تاثیرروجوع کنید. حاال 

موجود           www.iranhockey.orgاین مجله نیز در سایت فدراسیون هاکی به آدرس  PDFضمناً نسخه 

می باشد

http://www.iranhockey.org/
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 قوانین هاکی درست است!

  صفحه اطالعات
 

 1بخش 

 بازیکنان در یک تیم

سریع، مهارتی و مهیج است . هر تیم  یمهاکی یک ورزش تی

بازیکن در چمن تشکیل می شود.  16بازیکن در سالن و  12از 

بازیکن و  5قوانین هاکی اجازه می دهد که در سالن حداکثر 

بازیکن در زمین حضور داشته باشد. هر تیم می تواند دروازه بان داشته باشد. بر اساس  11در چمن حداکثر 

تواند بجای دروازه بان از بازیکن زمین استفاده کنند که این خود دو حالت دارد. در یک حالت  قوانین تیم ها می

این بازیکن می تواند دارای امتیازات دروازه بانی باشد که به آن بازیکنی با امتیازات دروازه بانی می گویند و در 

به جز چوب با توپ  Dرند در محوطه یک حالت هم نه که در این حالت همه بازیکن زمین هستند و اجازه ندا

 راجع به آن بطور کامل صحبت خواهیم کرد. قوانین هاکی درست است! . در سری بعدی مجله بازی کنند

بازیکن تعویضی هستند. تعویض در هاکی نامحدود  5بازیکن و در هاکی چمن  7بنابراین در هاکی داخل سالن 

اره به یکنان می توانند وارد زمین شوند سپس تعویض شوند و دوب. بازاجازه بازی دارنداست و همه بازیکنان 

رار دارد جایی که میز داوران ق ،زمین میانهزمین برگردند.  محدودیت برای تعویض وجود ندارد و تعویض در 

. در ه ای که پنالتی کرنر اعالم می شود تا پایان آن نمی توان تعویض انجام دادانجام می شود ولی در لحظ

هر  مصدومیت یا اخراج دروازه بان مدافع مجاز است. مربی می تواند رپنالتی کرنر تعویض فقط بخاط موقع

 داند تعویض انجام دهد. تعویض نامحدود باعث می شود که هاکی همیشه سریع و مهیجبموقع که صالح 

 باشد. 

 

 2بخش 
  چه چیزی بازیکنان نباید انجام دهند

د. مهارت تشویق می شوند. مهارت های توپ و چوب بسیار مهم هستنهمیشه بازیکنان هاکی به داشتن 

ی که ما به این سادگ د. البتهنمربی از بازیکنان می خواهد که با سرعت توپ را به جهت های مختلف حرکت ده

پشت  دورمطرف فقط از طرف صاف چوب باید برای بازی با توپ استفاده کرد. شما نباید از گفتیم نیست چون 
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وجود دارد یا  . البته دو حالتبا بدن هم توپ را جلو ببرید ای بازی با توپ استفاده کنید. حتی اجازه نداردبر چوب

خطا است و داور سوت می زند. در کل این حرکتعمدی است یا غیر عمدی.   

  

پا بگیرد خطا است. تنها بازیکنی که می تواند توپ را با  یا عمداً متوقف کرد زدتوپ را با پا همچنین اگر 

 . Dدروازه بان یا بازیکنی با امتیازات دروازه بانی است آنهم فقط درون  محوطه 

 

مگر  ندبازیکنان حق ندارند توپ را با دست بگیربا دست گرفتن توپ چطور؟ آیا مجاز است؟ جواب نه است. 

.می آید( اینکه برای محافظت از خودشان مجبور شوند )مثال: توپ مستقیماٌ به سمت صورت بازیکن  

 

تر از شانه چطور )توپ در هوا(؟ آیا مجاز است؟ دوباره جواب نه است. این بازی کردن با توپ با ارتفاع باال

حالت مخصوص هاکی روی چمن است چون فقط در هاکی روی چمن بازیکنان می توانند در هر جای زمین توپ 

باشد در هاکی داخل سالن هم وجود دارد. پس در  و به سمت دروازه Dرا بلند کنند ولی اگر این حالت در محوطه 

و  اگر  بازیکنی در جریان بازی با چوبش باالتر از شانه با توپ بازی کند خطا استهاکی چمن بعضی از مواقع در 

که هم در هاکی چمن وجود دارد هم در هاکی داخل  یکی از استثنائاتیداور سوت زده و اعالم خطا می کند. 

ازیکنان مدافع می توانند برای اینکه توپی که به سمت دروازه شوت شده را متوقف یا سالن اینست که ب

دروازه بانان و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی می توانند منحرف کنند از چوبشان با هر ارتفاعی استفاده کنند. 

رای بازیکنان دیگر خطری درست بالبته به شرطی که  با چوب توپی که در ارتفاع باالتر از شانه است بازی کنند

 ند. این حالت در بازی عادی است. نک

 

 3بخش 

 متوقف کردن توپ

استفاده از  نیز همانطوری که قبالً گفتیم، زدن توپ با پا )به جزء دروازه بان یا بازیکنی با متیازات دروازه بانی( و

زند و جریمه ای به نفع تیم مقابل طرف مدور چوب خطا است. هر موقع که این اتفاق بیافتد داور سوت می 

اعالم می کند. جریمه می تواند خطای معمولی، پنالتی کرنر یا پنالتی استروک باشد.  البته بستگی به شرایط 

دارد و اینکه کجا خطا اتفاق افتاده است. برای مثال: اگر وسط زمین اتفاق بیافتد جریمه یک پوش یا هیت 

توسط مدافع انجام شود جریمه یک پنالتی کرنر به  D. اگر داخل محوطه )مخصوص هاکی روی چمن( آزاد است

به سود  جریمه یک پوش یا هیت آزادتوسط مهاجم انجام شود  Dداخل محوطه اگر تیم مهاجم است یا  نفع

 . حاال متوجه شدید؟ اگر مطمئن نیستید دوباره بخوانیداست تیم مدافع
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 4بخش 

 بازی خطرناک

د. بدون قوانین ممکن است بازی ناز بازیکنان محافظت کن بطوری اجرا شوند که هاکیمهم است که قوانین 

 خطرناک شود. در پایین چند قاون آمده که از بازی خطرناک جلوگیری می کند. 

 بازیکنان نباید با چوب به همدیگر ضربه بزنند. .

  بازیکنان نباید به همدیگر پشت پا بزنند یا همدیگر را تهدید کنند .

  بازیکنان نباید عمدآ چوبشان را به هم بزنند .

  بازیکنان نباید توپ را بطور خطرناک به سمت همدیگر بلند کنند.            

  بازیکنان نباید با چوب باالتر از شانه با توپ بازی کنند به استثناء ضربه به سمت دروازه . 

 

 می توانید به قوانین دیگر فکر کنید؟اکنون 

 

  5بخش 
  روازه باناند

دروازه بان اجازه دارد تجهیزات محافظ بپوشد. این تجهیزات عبارتند از پدها، کیکرزها )کفش ها(، محافظ دست، 

 باید دروازه بان وجود دارد که ضروریمحافظ بدن، محافظ آرنج، محافظ شانه و .... عالوه بر این ها دو چیز 

 و چوبداشته باشند. بله درست حدس زدید، کاله  همیشه

 پنالتی استروک باشد. زنندهدروازه بان نباید در طول بازی کاله خود را دربیاورد مگر اینکه 

از سایر بازیکنان زمین است. این کار پوشیدن پیراهنی با رنگ متفاوت یکی دیگر از کارهای واجب دروازه بانی 

ا بخوبی ببینند. این پیراهن باید همیشه باعث می شود تا بازیکنان، داوران و تماشاچیان همیشه دروازه بانان ر

 تجهیزات محافظ باال تنه پوشیده شود. روی

همانطوری که قبالً گفتیم، دروازه بانان تنها بازیکنانی هستند که اجازه دارند توپ را با پا بزنند. اما وقتیکه 

 . از پا استفاده کنندهستند نباید  Dبیرون از محوطه 
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 6بخش 

 داوران و داوری

می کنند.  گاهی اوقات به  همکاریداور دارد. داوران  برای کنترل بهتر مسابقه با همدیگر  دوهاکی  مسابقه هر

می پوشند و هر بار که خطایی انجام می شود یکی از پیراهن همرنگ آنها تیم سوم زمین می گویند! داوران 

برای داوران ضروری هیزات مخصوص خود را دارند. تجهیزات پایین آنها سوت می زنند. داوران مانند بازیکنان تج

 است:

 )یکی از آنها یدک است( دو عدد سوت .

  برای گرفتن وقت بازی یک ساعت کورنومتر دار .

 برای نوشتن گل و کارت خودکار و کاغذ.            

  )سبز، زرد، قرمز( کارت های اخطار .

  کتاب قوانین هاکی .

 قیچیو  بنداز چیزهای مفید مثل مجوعه ای  .

 

داوران برای متوقف کردن بازی سوت می زنند، و عالمتی نشان می دهند تا به بازیکنان نشان دهند چه جریمه 

ای در نظر گرفته اند و دلیل آن جریمه چیست. برای مثال، یک پوش یا هیت آزاد بدلیل خطای پا یا پنالتی کرنر 

مت های زیادی وجود دارد اما در این مجله فقط سه عالمت نشان داده . عالD بدلیل خطای مدافع درون محوطه

 می شود. 

 

باز کردن  )بیرون رفتن توپ از خط عرضی(ی اوت عرض.     عالمت 

 کناره ها است. بههر دو دست افقی 

  اشاره با هر دو دست به سمت دروازه است. پنالتی کرنر.     عالمت 

  ا هر دو دست به وسط زمین بازی است.اشاره ب گل.     عالمت  
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 بازیکنان در یک تیم

 

 ؟هستندبازیکن تشکیل می شود. چند بازیکن اصلی و چند بازیکن ذخیره  12یک تیم هاکی داخل سالن از 

 ___________________________________________________جواب: 

 

 هیزات محافظ داشته باشد؟کدام بازیکن وقتی در زمین بازی است باید همیشه تج

 

 

 ___________________________________________________جواب: 
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  چه چیزی بازیکنان نباید انجام دهند

 

 چیز را نام ببرید که بازیکنان نباید انجام دهند 4

 پشت چوب با توپ بازی کنند(  مدور)مثال: بازیکنان نباید با قسمت 

 

______________________________________________________ 1.  

 

______________________________________________________ 2.  

 

______________________________________________________ 3.  

 

______________________________________________________ 4.  
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  متوقف کردن توپ
 

 مدور فبازیکنان باید فقط از طرف صاف چوب برای متوقف )استاپ( کردن توپ استفاده کنند. آنها نباید از طر

 چوب یا عمداً از پا استفاده کنند. پشت 

رنر به نفع توپ را با پا بزند داور باید چه تصمیمی بگیرد؟ پنالتی ک Dحال اگر بازیکن مهاجم درون محوطه 

  مهاجم یا خطا به نفع مدافع؟

 

 __________________________________________________جواب:   
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 بازی خطرناک

 

بازیکنان هاکی نباید از چوبشان بصورت خطرناک استفاده کنند. تماس فیزیکی )بدنی( مجاز نیست مخصوصاً 

 .تصویر باال خطرناک باشد مثلزمانیکه 

 

 :از بازی خطرناک بنویسیدسه مثال 

_____________________________________________________ 1 .  

 

_____________________________________________________ 2 .  

 

_____________________________________________________ 3 .  
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  دروازه بانان
 

 

 :دتجهیزات محافظ یک دروازه بان را بنویسی

 جواب:

_____________________________________________________ 1 .  

_____________________________________________________ 2 .  

_____________________________________________________ 3 .  

_____________________________________________________ 4 .  

_____________________________________________________ 5 .  

 آیا دروازه بان باید پیراهنی با رنگ متفاوت بپوشد؟

 ___________________________________________________جواب: 
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 دروازه بانان

 

 است توپ را با پا شوت کند؟ Dآیا دروازه بان می تواند وقتی بیرون از محوطه 

 

 ___________________________________________________جواب: 

 

 آیا دروازه بان می تواند در طول بازی کاله خود را درآورد؟ اگر جواب بله است، چه مواقعی؟

 

 ___________________________________________________جواب: 
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 داوران و داوری

 

 شکل باال نشان دهنده چه عالمتی است؟

 _________________________________________________جواب: 

 

 ؟عالمت داور هنگام نشان دادن پنالتی کرنر چگونه است

 ___________________________________________________جواب: 

___________________________________________________ 
           

 ور هنگام نشان دادن گل چگونه است؟عالمت دا

 _________________________________________________ب: جوا
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 داوران و داوری

 ؟در بازی هاکی چند داور وجود دارد

 ___________________________________________________ جواب: 

 

 :دو مثال بنویسید که داور باید سوت بزند

 

1 .______________________________________________________ 

2 . ______________________________________________________ 
 

 :سه عدد از وسایل داور را نام ببرید )مثال: سوت(
 

1 .______________________________________________________ 

2 .______________________________________________________ 

3 . ______________________________________________________ 
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  تبریک! 
اکنون شما مجله شماره یک قوانین هاکی درست است! را به پایان رساندید. حاال به صفحه بعد بروید 

و جواب های خود را بررسی کنید. سپس کتاب را به مربی بدهید تا وی هم جواب های شما را ببیند. در 

را به شما بدهد و پس از دریافت همین کار را تکرار  2جله شماره این مرحله از مربی بخواهید که م

 کنید و به خود نمره بدهید و در نهایت به مجله شماره سه برسید.

 بعد از پایان مجله شماره سه، دید و دانش شما نسبت به قوانین بسیار تغییر کرده و بهتر شده است.

 

 موفق باشید!
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  ست!جواب های قوانین هاکی درست ا

 بازیکن ذخیره 7پنج بازیکن اصلی، : 1جواب شماره   :7صفحه 

 : دروازه بان2جواب شماره 

 : هرکدام از موارد زیر4، 3، 2، 1جواب شماره های  :8صفحه 

 بازی با قسمت مدور چوب 

 جلو زدن توپ با بدن 

 زدن توپ با پا 

 گرفتن توپ با دست 

 بازی با توپ بوسیله چوب باالتر از شانه 

 : خطا به نفع مدافع1جواب شماره  :9صفحه 

 مورد زیر 3: هرکدام از 3و  1،2جواب شماره های  :10صفحه 

 .بازیکنان نباید با چوب به همدیگر ضربه بزنند 

 بازیکنان نباید به همدیگر پشت پا بزنند یا همدیگر را تهدید کنند 

 بازیکنان نباید عمدآ چوبشان را به هم بزنند!  

  را بطور خطرناک به سمت همدیگر بلند کنندبازیکنان نباید توپ 

  ضربه به سمت دروازهبازیکنان نباید با چوب باالتر از شانه با توپ بازی کنند به استثناء 

 مورد زیر 6: هرکدام از 6و  5، 4، 3، 2، 1جواب شماره های  :11صفحه 

 پد ها 

  (هاکیکرزها )کفش 

  محافظ دست 

 محافظ بدن  

 محافظ آرنج 

 محافظ شانه 

 هکال 

 : بله7جواب شماره 

 : نه1جواب شماره  :12صفحه 

 : بله اما فقط هنگام زدن پنالتی استروک2جواب شماره 

 عرضی )بیرون رفتن توپ از خط عرضی(: هیت 1جواب شماره   :31صفحه 

 : اشاره با هر دو دست به سمت دروازه2جواب شماره 

 : اشاره با هر دو دست به وسط زمین بازی3جواب شماره 

 : دو1جواب شماره  :41فحه ص

 :2جواب شماره 

 اعالم خطا در وسط زمین 

  اعالم پنالتی کرنر بدلیل انجام خطا توسط مدافع داخل محوطهD 

 :3جواب شماره 

 )دو عدد سوت )یکی یدک است 

 برای گرفتن وقت بازی ساعت کورنومتر دار 

 خودکار و کاغذ برای نوشتن گل و کارت 

  قرمز(کارت های اخطار )سبز، زرد ،  

 کتاب قوانین هاکی 

 چیزهای مفید دیگر مثل بند و قیچی 


