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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 سوگند 

ر صحنه مسابقه با وجدانی بیدار، کنم که دیاد می 

 به درستی و شرافتمندی عمل نمایم.
 

 آمین یا رب العالمین   
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 بسمه اهلل الرحمن الرحیم
 

داخل هاکی مسابقات قوانین و مقررات بین املللی ن کتاب آخریحول و قوه الهی و به منظور اجرای صحیح مفاد  به

بویژه داوران و شکاران عزیز ز ور را جهت سرپرستان، مربیان و ور و اقتباس شده کتاب مذکنسخه ترجمه ، سالن

ای داخلی و     بین در عرصه ه بتوانند بنحو شایسته گرانقدر هاکی کشور، چاپ و تکثیر نموده تا با بهره گیری الزم

 ملللی ظاهر شده و مایه افتخار جامعه هاکی کشورمان گردند.ا

 

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

  تعالی.به اهتزاز درآوریم، انشاءهللا هاکی جهانپرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران را بر فراز  درخشانمقام های 

 

رئیس کمیته استاد و داور بین املللی, ) 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  داوران فدراسیون هاکی

 .نماید یده اند تقدیر و سپاسگزاری اهتمام 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 انجام تهیه و به چاپ رسیده است FIHبین املللی هاکی 

 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 

 تعداد بازیکنان درون زمین یک تیم به عدد شش افزایش شش به پنج بود که پس از فید
ً
بک های مختلف مجددا

قانون با توجه به فضای کم به سود این شکل از هاکی  ن هاکی به این نتیجه رسید که اجرای اینقوانی. کمیته یافت

ه به عدد دو رسیده است که در هر مسابق با بازیکنان تغییر دیگر در ارتباط با محدودیت تعویض دروازه بان .است

سبب  با بازیکنانی با امتیازات دروازه بانی یا بازیکنان زمین انعدم انجام تعویض بی رویه دروازه ب بااست تا تیم ها 

البته تغییرات . بوجود آیدبرای تماشاچیان  ماشای بازی هاکیتجذابیت نشوند و از طرفی اتالف وقت و سردی بازی 

 وانین به صراحت به آنها اشاره کرده است. ریز دیگری داده شد که متن ق

 

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

 اگر میان متن انگلیس ی و ترجمه فارس ی قوانین تفاوتی به میان آید مرجع قابل استناد متن انگلیس ی خواهد بود.

 

بخصوص جناب آقای شفیع )ریاست محترم فدراسیون  از کلیه همکارانم در مجموعه فدراسیون هاکی ،در پایان

که همواره در جهت توسعه ورزش هاکی کشور در تالشند و نیز کلیه کسانی که مرا در ویرایش این کتاب یاری  هاکی(

 م.آرزوی موفقیت دار برای همگان  و از خدواند منان مانه کمال تشکر و قدردانی را داشتهداده صمی

 

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

hassan.abazari@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

                                                                                
 

                                                           

 

 

 حسن اباذری 

 رئیس کمیته داوران

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 (5931 ماه آبان)

 مقدمه مترجم
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 و تعهد لیتومسئ
و سایر اطالعات موجود در  هاکی داخل سالن باید از قوانین داخل سالنشرکت کنندگان در هاکی 

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

 

 ید با در نظردخیل است با ت در بازی است. هر شخص ی که در هاکیتاکید قوانین بر وجود سالم

باید در  م، قانونگذاری مرتبط با موارد ذکر شدهعمل کند. در صورت لزو 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

 

تعهدی در قبال نواقص یا عدم تائید تجهیزات در  هیچگونه (FIH)هاکیفدراسیون بین املللی 

 و تائید بررس ی هم مسئولیتی نخواهد داشت. ندارد و در قبال عواقب ناش ی از استفاده آنها مسابقات

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

 

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

 

 اجرا و اختیار
 برای همة بازیکنان و مسئولین تیم ها اعمال می شوند. فدراسیون های ملی داخل سالنقوانین هاکی 

ین دارند تا درباره تاریخ اجرای قوانین در سطح ملی تصميم گیری کنند. تاریخ اجرای ارا اختیار  این

 .می باشد 5931دی ماه   55مسابقات بین املللی از وانین در ق

 

هاکی و تحت نظر فدراسیون بین املللی هاکی  کمیته قوانینتوسط  داخل سالنقوانین هاکی کتاب 

 .ون بین املللی 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 دسترس ی به

 در بخش پایانی این کتاب توضیح داده شده است.قوانین 
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 چرخه قوانین 
     اجنننرا در سنننطوح بنننین املللنننی ( 1395 دی مننناه 11) 0251 ژانوینننهینننک از  داخنننل سنننالنقنننوانین هننناکی  ،چننناپ جدینننداینننن  در

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

 کنند.

 

در شنننرایط اسنننت ناء ولنننی اسنننت.  اعنننالم نشنننده ولنننی تننناریخ پاینننانیگردینننده  قنننوانین م نننخصی اجنننرا تننناریخبماننننند گذشنننته, 

این تغییرات به اطالع فدراسیون یرات را برای خود محفوظ می داند. ( حق اعمال تغیFIHبین املللی هاکی ) فدراسیون 

 www.fih.chقابل دسترس خواهند بود:  هم FIHمی رسد و در عین حال در وب سایت ملی های 

 

 مرور قوانین 
را بنننننه طنننننور مننننننظم بنننننازبیتی منننننی نمایننننند. اینننننن کمیتنننننه اطالعنننننات و داخنننننل سنننننالن تمنننننامی قنننننوانین هننننناکی  FIHکمیتنننننه قنننننوانین 

مشنناهدات خننود را از منننناگع گوننناگون شنننامل فدراسننیون هننای ملنننی، بازیکنننان، مربینننان، مسننئولین مسنننابقات، داوران، 

 نظراتنیو تماشاچیان و نیز از گزارشات مسابقات، آنالیز فنیلم هنا و آزمنایش قنوانین دریافنت منی کنند.  اصحاب رسانه

 بنابراینبه تصویب کمیته قوانین رسیده گسیار ارزشمند می باشند. در شرایط داخلی یا محدود که در حال حاضر 

 قوانین بر پایه تجربیات عملی صورت می گیرد. باید دانست که تغییرات 

 

 تغییرات قوانین
تغییننرات اصننلی ایننن سننری از قننوانین بننا هنندف ایجنناد ینننک رویننه مشننترک در عمننل میننان هنناکی روی چمننن و داخننل سنننالن 

 ایجاد گردیده اند.

 

متننننری محوطننننه اصننننالح گردیننننده اسننننت بنننننابراین همننننان  3بننننرای پننننوش هننننای آزاد در نیمننننه   نننناجمی بننننویژه در  1332قننننانون 

گنردد. همچننان تنوپ را منی تنوان از طرینق تختنه هنا وارد محوطنه کنرد هنر چنند تنوپ تفسیر هاکی روی چمن اعمنال منی 

 متر حرکت کرده باشد. 3باید قبل از ریباند از تخته ها 

 

سنننط ینننا انحنننراف تو  پنننس از برخنننورد بنننا مننندافع نینننز بنننا شنننرایط فعلنننی بنننازی منطبنننق گردینننده اسنننت. اگنننر تنننوپ 733قنننانون 

 روی خننط مرکننزی و بننه خننط عرینن ی  از ازه بننانیدروازه بننان یننا بننازیکتی بننا امتیننازات درو 
ً
بیننرون رود, بننازی بننا تننوپ مجننددا

مندافعان بنه دلینل از دسنت  پیش بیتی می شود از این پسموازات محل خروج توپ توسط تیم مقابل آغاز می گردد. 

اهننند ریننان بننازی نگننه خو جدادن مالکیننت و بجننای هنندایت تننوپ بننه بیننرون زمننین و کسننب یننک شننروع مجنندد, تننوپ را در 

عالمت جدیدی نیز بنرای اینن ننوع از شنروع مجندد داشت. برای شروع مجدد روش اجرای پوش آزاد اعمال می گردد. 

 ارائه گردیده است.

 
دقیقنه اسنت در صنورتی کنه در  1در یک مسابقات بین املللی، کارت سبز نشان دهنده اخراج موقت از بازی بنه مندت 

ف کمیتننه هنننای قنننوانین و مسنننابقات کننناهش اعمنننال قنننوانین اجراینننی در هننند سننایر مسنننابقات فقنننط ینننک تنننذکر منننی باشننند.

فدراسیون بین المللی هاکی مقدمه  
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آورده شنننده اسنننت. پنننس در قنننوانین کنننارت  2117قنننانون  شنننکل از مقنننررات در مقنننررات مسنننابقات اسنننت. در نتیجنننه اینننن

 سبز بمعنای یک دقیقه اخراج از بازی می باشد.

 

, سنایر تغیینرات اینن کتنناب در واقنع مننظم سناختن یننا وا ن  تنر شند
ً
ن توضنیحات قننوانین فعلنی منی باشنند. ج ننت ضنمنا

 دانستن همه تغییرات، خطی در حاشیه متتی که تغییر کرده آمده است حتی اگر آن تغییر گسیار ریز باشد.

 

 بین المللی بازی هایاجرای قوانین در 
مقننننررات  همچنننننان تفنننناوت هننننایی میننننان قننننوانین هنننناکی داخننننل سننننالن و برگننننزاری مسننننابقات بننننین املللننننی وجننننود دارد کننننه در

اینگونه مسابقات تحت کنترل یک میز فتی با حضور بازیکنان مسابقات ممکن است برخی از قوانین متفاوت باشند. 

د. البتننه تغییننرات ریننز دیگننری هننم در سننطوح بنناال وجننود دارد. باینند گفننت کننه اینگونننه نننو نفننرات بننا تجربننه انجننام مننی پذیر 

انجنام  داخنل سنالن ایر مسنابقات بایند بنر اسناس قنوانین هناکی. سنمنی باشندتغییرات فقط مختص این سنطح از هناکی 

دریافننت  FIHرا از کمیتنه قنوانین قنوانیتی ملنی مربوطنه مجنوز اجنرای اینچننین  قناره ای ینا بگیرنند مگنر اینکنه فدراسنیون 

 کند.

 

 اعمال قوانین
 بصورت پایدار اجرا نمی شوند.همچنان آگاه است که گعض ی از قوانین  FIHکمیته قوانین 

 

 توسنط بننازیکن مندافع از خننط عرین ی بیننرون زده منی شنود و گلننی هنم بننه  منر نمننی رسند. اگننر  734قنانون 
ً
پ: تنوپ عمنندا

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

 

مچنننین داوران بایند مراقننب : سند. داوران باینند محافظنت از تنوپ )شننیلدیند( را جندی تننر جریمنه کننند. ه9312قنانون 

بننازیکن تکنننل کنننننده کنننه بنننا تکینننه یننا هنننل دادن بنننازیکن حرینننف سنننبب منننی شننود کنننه اینننن بنننازیکن مالکینننت تنننوپ را از دسنننت 

 بدهد باشند.

 

انجننام     وا نن  اسننت کننه ایننن عمننل تعمنندی: نگننه داشننتن و گیننر دادن تننوپ بننه تختننه هننای کننناری. هنگامیکننه 9319قننانون 

 را گعنوان یک خطای عمد در نظر بگیرند و بر همین اساس هم جریمه کنند.داوران باید آنمی شود, 

 

حتنننی  آزاد پنننوشآزاد. گننناای اوقنننات داوران در ارتبننناط بنننا تنننوکی کنننه بایننند در ینننک  پنننوشالنننف: تنننوپ سننناکن در  1332قنننانون 

 کنند.به اندازه کافی سخت گیری نمی ساکن باشد یا قرار است به صورت پاس بخود انجام شود  بطور مختصر
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 توسعه قوانین
هنننندفمان را ادامننننه اشنننا لننننذت بخنننش اسننننت. بنننا ایننننن وجنننود بنننرای بننننازی، داوری و تم منننا معتقنننندیم کنننه هنننناکی داخنننل سننننالن

کنیم و در عین حال کارکترهای جذاب و تر خواهیم داد تا این ورزش را برای کلیه شرکت کنندگان در آن لذت بخش 

ری برای آن صرف شود و د که ورزش ما ضمن توسعه خود، وقت بیشتواحد آنرا حفظ نماییم. این کار باعث می شو 

 هم حکم ورزش و تفریح را داشته باشد و هم سبب تندرستی افراد گردد.

 

بنابراین ما از پیشن اداتی که منجنر بنه توسنعه ینا وضنوح قنوانین جناری گنردد )بنویژه از فدراسنیون هنای ملنی( اسنتقبال 

م نم پیشنن ادات و راهنمنایی هسنتند کنه اینن پیشنن ادات ینا سنواالت بایند از طرینق  می کنیم. فدراسیون های ملی منناگع

 ارسال گردند. FIHآدرس پستی یا به  info@fih.chایمیل به 

 

 : 7106 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 
 شننشو حننداک ر  زمننین بننازی بننازیکن درون  شننشنفننر مننی باشنند کننه از ترکیننب حننداک ر  هدوازدیننک تننیم شننامل حننداک ر 

 بازیکن ذخیره ساخته می شود.

 

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

 

  ندروازه با
، پنندها و کیکرزهننا اقل کننالهشننامل حنند تجهیننزات کامننل محننافظاز کننه  تننیم در زمننین بننازی هننر نننندگان یکننی از شننرکت ک

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

 

  با امتیازات دروازه بانی بازیکنی
امننا دارای امتیننازات  اده نمننی کنننداسننتف در زمننین بننازی کننه از تجهیننزات کامننل محننافظ هننر تننیمیکننی از شننرکت کنننندگان 

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

 

   حمله )مهاجم(
 .دانگلی به  مر برستا که تالش می کند  (ی)بازیکت یتیم

 

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

 

   خط عرضی
 متر( 00) بازی  پیرامون زمین خط کوتاهتر

 

   خط دروازه
 عمودی دیرک هایخط عری ی میان 

 

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

 

   Dمحوطه 
مننی   زمننین بهننم وصننل را در انتهننای هننر نیمننةوطی کننه آنهننا ایننن محوطننه محصننور و شننامل دو ربننع دایننره مننی باشنند و خطنن

 .کنند در روبروی مرکز خطوط عری ی قرار دارند

 

 

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

 

   پوش
چننوب نزدیننک بننه تننوپ قننرار  ،ز آنهننل دادن چننوب بطوریکننه قبننل ا از طریننقبننه حرکننت درآوردن تننوپ در امتننداد زمننین 

 .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 طوریکهببلند کردن توپ از روی زمین 

 

  هیت )در هاکی داخل سالن مجاز نمی باشد( 
 وپ با استفاده از حرکت پاندولی چوب به سمت توپضربه زدن به ت

 

زدن توپ بصورت اسلپ بطوريكه قبل از تماس چوب با توپ حرکت پوش بلند يا جارويي 

 صورت می گیرد گعنوان يك هيت در نظر گرفته مي شود. بنابراین انجام آن مجاز نیست.

 

   ضربه به سمت دروازه
 توپ به سمت دروازه گلی به  مر برساند.دهد تا با زدن  ر درون محوطه انجام میحرکتی که بازیکن د

 

همچنان یک "ضربه به سمت دروازه"  چوب نباشد اما این عملر توپ ممکن است در چا

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

 

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

 

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

 

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

 

   تایم اوت
 ملین تیقطع بازی و توقف زمان مسابقه به درخواست کاپیتان یا یکی از مسئو 
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 زمین بازی     0

 
زمنننین  نننند. م خصنننات کامنننلارائننه منننی دهرا اطالعننات زینننر توضنننیح سننناده ای از زمنننین بنننازی 

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

 

 باشد.می متر  00 متر و عرض آن 44طول آن که  زمین بازی مستطیل شکل است   535

 

از زمیتنننی بنننا اگعننناد کامنننل اسنننتفاده شنننود. امنننا در مسنننابقات  کنننه ی گنننرددتوصنننیه منننهمنننواره 

د. حننننداقل کننننوچکتر اسنننتفاده گنننرد داخلنننی کشنننورها ممکننننن اسنننت از زمنننین هننننایی بنننا اگعننناد

 متر می باشد.  58متر و در عرض  92اگعاد یک زمین بازی در طول 

 

  .دنمی کن ن بازی را م خصو خطوط پشتی، پیرامون عری ی زمیپیرامون طولی  کناری، تخته های   530

 

 .دروازه قرار دارند عمودیهای  بین دیرکایی از خطوط عری ی می باشند که ه خطوط دروازه قسمت   539

 

 .وسط زمین بازی قرار دارد ی درعری خط مرکزی بصورت    534

 

 ده می شوند.نامی Dمحوطه  روبروی مراکز خطوط عری ی قرار می گیرنداطراف دروازه ها و  مناطقی که   531

 

وازه قنرار منی گیرنند بطوریکنه مرکنز هنر در مقابنل مرکنز هنر در  میلیمتنر 522نقاط پنالتی اسنتروک بنه قطنر    532

 .متر فاصله دارد 1نقطه با لبه داخلی خط دروازه 

 

 .حسوب می شونداست و جزء زمین بازی م میلیمتر 12عرض تمامی خطوط    531

 

 .ازی و در مرکز هر خط عری ی قرار می گیرند بطوریکنه اینن خطنوط را ملنس کننندبیرون زمین ب دروازه ها    538

, حولنننه, بطنننری آب و غینننره نبایننند درون یله ای از قبینننل کننناله, ماسنننک, محنننافظ دسنننتتجهینننزات ینننا وسنننهنننی  

 دروازه قرار داده شود.

 

ز نیمه ابیرون و در امتداد هر طرف زمین قرار می گیرد. در هر  برای هر تیم یک نیمکت

کنه نزدینک بنه دروازه ای اسنت کنه از آن دفناع منی  کتی بنشیندنیم بازی هر تیم باید روی

 کند. بازیکنان ذخیره باید هنگامیکه در زمین بازی نیستند روی نیمکت بنشینند.

 
 
 

 اجرای بازی
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 ها ترکیب تیم     7
 

 .دنداشته باش در طول هر لحظه از مسابقه در زمین بازی حضور  بایدهر تیم از  بازیکن ششحداک ر    035

 

جهنت  وقنت بنازی را بایندباشند  از حند مجناز بیشنتر در زمنین ینک تنیم تعنداد بازیکننان اگر

کننه تصنمیماتی  اگنر زمنان و ی ینا بنازی متوقنف شنده باشند, اصنالح وضنعیت متوقنف کنرد.

 نمی توان تغییر داد. قبل از اصالح وضعیت اتخاذ شده را

 

  و زمانبازی 
ً
 گردد. می شروع ر علیه تیم خاطیب پنالتی کرنربا یک  مجددا

 

دارد ینا فقنط بنا بازیکننان زمنین بنازی مننی بنازی در زمنین ینا بنازیکتی بنا امتینازات دروازه بننانی م ینک دروازه بنان هنر تنی   030

 کند.

 

 هر تیم ممکن است بازی کند با:

 

ل شننام پوشنیده و از تجهیننزات کامنل محننافظدروازه بنانی کننه پیراهتنی بننا رنند متفنناوت      -

ننام  د. در اینن قنانون از اینن بنازیکن بنا، پدها و کیکرزها استفاده منی کننداقل کالهح

 دروازه بان یاد می شود؛ یا

 

در و هنگامیکه  با رند متفاوت می پوشید بازیکتی با امتیازات دروازه بانی که پیراهتی    -

از بنننه اسنننتفاده کنننند )ولنننی مجننن رد منننی توانننند از کننناله محنننافظحضنننور داتنننیم خنننود  نیمنننه

اسنننتفاده از پننندها، کیکرزهنننا ینننا سنننایر تجهینننزات محنننافظ نیسنننت(. اینننن بنننازیکن هنگنننام 

. در ایننن قننوانین از بپوشنندکنناله محننافظ  باینندی کرنننر یننا پنننالتی اسننتروک دفنناع از پنننالت

 نام بازیکتی با امتیازات دروازه بانی یاد می شود؛ یا این بازیکن با

 

نمی تواند پیراهتی بانی ندارد و زات دروازه امتیا هی  بازیکتی ؛بازیکنان زمینفقط  -

فقط می زمین بازیکنان  و از کاله محافظ استفاده کند. بپوشیدبا رند متفاوت 

از یک ماسک صورت بهره در هنگام دفاع از پنالتی کرنر و پنالتی استروک  توانند

 رند می پوشند.در این حالت بازیکنان لباس هم ببرند.

 

ینننا بنننین بازیکننننان زمنننین بنننا امتینننازات دروازه بنننانی کنننه ن گزیننننه هنننا ایننن تغیینننر بنننینهرگوننننه 

 شود.می  محسوبیک تعویض درون یا بیرون زمین قرار دارند باید گعنوان 

 

 بازیکن خود تعویض انجام دهد. 50حداک ر از میان هر تیم مجاز است    9.0 
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. در طنول اینن مندت تی کرننر مجناز اسنتا پاینان ینک پننالاعنالم تنیض در هنر زمنانی بنه اسنت نای لحظنه تعو   الف

تنننیم منننندافع  زیکتی بننننا امتینننازات دروازه بننننانییننننا بنننا بنننان دروازهینننا اخننننراج تعنننویض فقننننط گعلنننت مصنننندومیت 

 صورت می گیرد.

 

 یهنی  تعویضن نبایند پننالتی کرننر دیگنری اعنالم شنود ر قبل از پاینان پننالتی کرننر قبلنی، اگ

دروازه بننان یننا مصنندومیت یننا اخننراج  بننه دلیننل فقننط تعننویض صننورت گیننرد. در ایننن حالننت

نباینند تننا تننیم منندافع صننورت مننی گیننرد. سننایر تعننویض هننا  بننازیکتی بننا امتیننازات دروازه بننانی

 د.نپایان و تکمیل پنالتی کرنر انجام بپذیر 

 

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

ان دیگننری کننه تجهیننزات کامننل اج شننده مننی تواننند بننا دروازه بننمننی کننند( کننه مصنندوم یننا اخننر 

 گردد. متیازات دروازه بانی است تعویضاپوشیده و یا با بازیکتی که دارای  محافظ

 

در پنالتی کرنر، بازیکن مدافع با امتیازات دروازه بانی که مصدوم یا اخراج شده       می 

 تعنویض اینن بنازیکن بنا ی تعنویض گنردد امناتواند با بازیکن دیگری با امتینازات دروازه بنان

 مجاز نیست. فظ پوشیدهابانی که تجهیزات کامل مح دروازه

 

اگنننر تیمننننی فقننننط از بازیکننننان زمننننین اسننننتفاده مننننی کنننند دیگننننر نباینننند تنننا پایننننان پنننننالتی کرنننننر  

 دهد.می تعویض ی انجام 

 

بنا ینک بنازیکن  اطیدروازه بنانی اخنراج گنردد تنیم خنتینازات اگر دروازه بان یا بازیکتی با ام

 کمتر به بازی ادامه دهد.

 

یکن مننی تواننند بننه دفعننات محنندودیتی بننرای تعننداد تعننویض همزمننان بازیکنننان وجننود ننندارد و یننک بنناز هننی    ب

 برای تعنویض بنارا تعویض شود به است ناء اینکه تعداد دفعاتی که یک تیم می تواند دروازه بانان خود 

 بننه عنندد دو در هننر  بفرسننتد خننارج زمننین یننک بننازیکن زمننین بننهبننا یننا  بننا امتیننازات دروازه بننانی یبننازیکت
ً
جمعننا

 مسابقه رسیده است.

 

تعننویض بننین دروازه بانننان )آنهننایی کننه تجهیننزات کامننل محننافظ پوشننیده اننند( جننزء تعننداد 

 گردد. تعویض محسوب نمی

 

اگننر تیمننی کننه از تمننام سننهمیه تعننویض دروازه بننان اسننتفاده کننرده دروازه بننانش مصنندوم 

اسنتفاده از  بنه درون زمنین ردد و قادر به ادامنه بنازی نباشند, تنهنا تعنویض دائنم ممکننگ

مننی باشند. تعننویض ایننن دروازه بننان جننایگزین باینند ات کامننل محننافظ دروازه بنانی بننا تجهیننز 

در صننننورت ضننننرورت, بننننازی باینننند بننننا و راهنمننننای آن انجننننام گیننننرد.  چ 039بننننر اسنننناس قننننانون 

ت دروازه بننانی کننه پیراهتننی بننا رننند متفنناوت پوشننیده یننا تعننویض موقننت بننازیکتی بننا امتیننازا
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فقنننط بنننا بازیکننننان زمنننین ادامنننه یابننند تنننا دروازه بنننانی جانشنننین تجهینننزات محنننافظش را قبنننل 

 ورود به زمین بپوشد.

 

در صنننورت اخنننراج موقننننت دروازه بنننان, برگشننننت وی پنننس از پایننننان مننندت اخننننراج بنننه زمننننین 

 بازی جزء محدودیت تعویض محسوب نمی گردد.

 

بننه طننور  بننانش اگننر تیمننی کننه از تمننام سننهمیه تعننویض دروازه بننان اسننتفاده کننرده دروازه

     موقننننننت یننننننا دائننننننم اخننننننراج گننننننردد, تنهننننننا تعننننننویض دائننننننم ممکننننننن بننننننه درون زمننننننین اسننننننتفاده از

دروازه بنانی بننا تجهیننزات کامننل محننافظ مننی باشند. تعننویض ایننن دروازه بننان جننایگزین باینند 

آن انجننننام گیننننرد. در صننننورت ضننننرورت, بننننازی باینننند بننننا و راهنمننننای  چ 039بننننر اسنننناس قننننانون 

تعننویض موقننت بننازیکتی بننا امتیننازات دروازه بننانی کننه پیراهتننی بننا رننند متفنناوت پوشننیده یننا 

فقنننط بنننا بازیکننننان زمنننین ادامنننه یابننند تنننا دروازه بنننان جانشنننین تجهینننزات محنننافظش را قبنننل 

 ورود به زمین بپوشد.

 

 که بازیکن خارج شونده زمین بازی را ترک کرده باشد.تعویض یک بازیکن فقط زمانی مجاز است    پ

 

 بازیکنان اخراجی در طول مدتی که اخراج هستند مجاز نمی باشد.تعویض    ت

 

ینک  در طنول کنند و منی بنا ینک بنازیکن کمتنر بنازی  در طول یک اخراج موقنت، تنیم خناطی

 دهد.می       ادامه به بازی  را با یک بازیکن کمتر باقیمانده وقت ج دائم، تیم خاطیاخرا

 

 تعویض شود. ، بازیکن می تواند بدون برگشت به زمینزمان اخراجگعد از پایان    ث

 

قننرار ینند داوران طرفننی کننه مننورد تائو  متننری خننط مرکننزی  9هنگننام تعننویض فقننط از  باینندبازیکنننان زمننین    ج

 یا وارد زمین شوند.خارج است گرفته 

 

 قف نمی شود.برای انجام تعویض متو  زمان بازی    چ

 

حتننننی اگننننر  رای تعننننویض دروازه بننننان نیننننز مننننی شننننودعنننندم توقننننف بننننازی بننننشننننامل  قننننانون ایننننن 

 .دشده باشدروازه بان مصدوم یا اخراج 

 

 بنننه جنننز انجنننام تعنننویضدیگنننر دالینننل بنننه ا زات ینننتعنننویض تجهیننناسنننتراحت,  ،بازیکننننانی کنننه بنننرای درمنننان مصننندومیت   034

  مرکز زمینمتری  9 بین از که ترک می کنند فقط مجاز هستند زمین بازی را
ً
 شوند. بازی وارد  مجددا

 

در پننننننالتی کرننننننر بننننازیکن مننننندافع  وان بخشننننن ی از بنننننازی )مثنننننال:خننننروج و ورود بنننننه زمنننننین گعننننن

 جای مناسب و مرتبط صورت می گیرد.می پوشد( در ماسک صورت 
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در طنننول  نبایننندو داوران  زه بانننناندروایکننننان بنننا امتینننازات دروازه بنننانی، از ب ،هنننی  شخصننن ی بنننه جنننز بازیکننننان زمنننین   031

 .وارد زمین بازی شود داور مسابقه بدون اجازه 

 

تحت اختیار کامل داوران  نیمهبازیکنان درون یا بیرون زمین در طول مسابقه حتی در هنگام استراحت بین دو    032

 می باشند.

 

 باید  داردبازیکتی که مصدوم شده یا خونریزی    031
ً
پانسمان  نباید تا زمان . این بازیکنکندا ترک زمین بازی ر  سریعا

 برگردد مگر اینکه از نظر پزشکی مشکلی نداشته باشد.به زمین  شدن زخمهایش

 

 ها کاپیتان     3
 

 عنوان کاپیتان انتخاب شود.گیک بازیکن باید از هر تیم    935

 

 .شود باید تعیین جایگزینکاپیتان کاپیتان، اخراج  هنگام   930

 

و یننا روی قسنمت بنناالیی جننوراب  یننا شنانة ،ینا پارچننه ای مجنزا بننر روی بنازو هننا بایند یننک بازوبنند م ننخص  کاپیتنان   939

 خود ببندند.

 

ض بازیکنننان کننه تعننوی ینننان حاصننل کننننداطم باینندو هننا مسننئول رفتننار کلیننه بازیکنننان تننیم خننود هسننتند  کاپیتننان 934

 درستی انجام می شود.ب شانتیم

 

 یاگننننر کاپیتننننانشننننود. مننننی اعننننالم جننننام نگیرینننند یننننک پنننننالتی کرنننننر انبننننه درسننننتی  یاگننننر تعویضنننن 

 .شودمی وی داده  هیک جریمه شخص ی ب ،دانجام ندهرا  مسئولیت های دیگرش

 

 لباس و تجهیزات بازیکنان      4

 
، تجهینزات الزم درباره لبناس اطالعات FIH سایت وب موجود بر روی مسابقات مقررات

د بنرای جزئینات بیشنتر منی توانینئه می دهد. ن را اراتبلیغ بر روی لباس بازیکنا شخص ی و

 .ای و ملی انتشار یافته مراجعه نمائیدبه مقرراتی که توسط فدراسیون های قاره 

 

 رند بپوشند. و هم باید لباس هم شکل هر تیمبازیکنان زمین    435

 

 ند.کمی  برای سایرین ایجاد خطرکه  بپوشندچیزی باید نبازیکنان  430
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 : زمین بازیکنان 

 

 استفاده کنند ز دست خود از محافظ دست هاییمجاز هستند تا برای محافظت ا -

هنننر گوننننه محنننافظ دسنننتی کنننه  ندهننند. زیننناد افنننزایشکنننه انننندازه طبیعنننی دسنننت آن هنننا را 

بننننرای جریننننان عننننادی بننننازی یننننا پنننننالتی کرنننننر اسننننتفاده مننننی شننننود باینننند براحتننننی درون یننننک 

میلنننی متنننر  552میلنننی متنننر و ارتفننناء  582میلنننی متنننر, عنننرض  032جعبنننه تنننه بننناز بنننا طنننول 

 قرار گیرد.

 

-  
ً
 قوزک پا و لثه بند استفاده کنند.محافظ ، از ساقبند که توصیه می شودشدیدا

 

محافظ های بدن )از جمله: محافظ پا و زانو در هنگام دفاع  انواعمجاز هستند تا  -

کننننه بننننرای ایننننن محننننافظ زاننننو  از پننننالتی کرنننننر( را در زیننننر لبنننناس معمنننولی بننننازی بپوشننننند.

 
ً
هنننندف اسننننتفاده مننننی شننننود را مننننی تننننوان روی جننننوراب پوشننننید منننننوط بننننر اینکننننه دقیقننننا

 همرند جوراب باشد.

 

دالیننننل پزشننننکی از یننننک ماسننننک   خنننناطر مجنننناز هسننننتند تننننا در طننننول مسننننابقه و فقننننط بننننه -

تراز باشد نرم شفاف سفید رند یا در نهایت تک رند که با قالب صورت همگسیار 

رم بنننرای سنننر ینننا از محنننافظ چشنننم در قالنننب عیننننک هنننای نننن ینننا از ینننک پوشنننش محنننافظ

)عیننننننننک هنننننننایی کنننننننه دارای ینننننننک قننننننناب ننننننننرم و شیشنننننننه هنننننننای  پالسننننننتیکی اسنننننننتفاده کننننننننند

و  یند شنودباید توسط ینک منبنع مو نق تائ این بازیکن دالیل پزشکی. پالستیکی باشد(

 باید مفهوم بازی با شرایط پزشکی را درک کند. هم بازیکن مربوطه

 

 در درون محوطننه در هنگننام دفنناع از پنننالتی کرنننر یننا پنننالتی اسننتروک مجنناز هسننتند تننا -

ینا از ینک ماسنک بنا  سنفید رنند ینا در نهاینت تنک رننداز یک ماسک نرم شنفاف  خود

را در بننر صننورت  و برجسننتگی هننای قالننب بننه صننورت چسننبیده کننه شننبکه هننای فلننزی 

دفنناع از هندف اصننلی اسنتفاده از ماسنک صنورت در هنگنام  .اسنتفاده کننند منی گینرد

پننننالتی کرننننر و پننننالتی اسنننتروک سنننالمتی و ایمتنننی اسنننت. پوشنننیدن ماسنننک هنننایی کنننه بنننا 

 روح واقعی این راهنما همخوانی دارد مجاز می باشد.

 

بهننره  مجنناز نیسننتند هنگامیکننه ماسننک بننر صننورت دارننند بننه طریقننی عمننل کنننند کننه بننا -

 اد خطر کنند.ایجی که پوشیده اند برای بازیکنان دیگر از تجهیزات محافظ گیری 

 

از کننناله  مجنناز نیسنننتند کننه بازیکننننانسننایر ، بننه جننز بازیکننننان بننا امتینننازات دروازه بننانی -

 استفاده کنند. )ماسک صورت یا سایر پوشش های محافظ سر( محافظ

 

 دو تیم متفاوت باشد. هر که با رند  بپوشند یرنگپیراهن  بایددروازه بانان و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی  439
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را روی تجهیننننزات  پیننننراهن یننننا لبنننناس خننننود باینننند (بننننا تجهیننننزات کامننننل محننننافظ)دروازه بانننننان 

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

 

  ناءرا بپوشننند. بننه اسننت مننی باشنند و کیکرزهننا ها، پنندکننه شننامل حننداقل کنناله تجهیننزات محننافظ دروازه بانننان باینند  434

  .کاله و هرگونه محافظ دست خود را بردارندهنگام زدن پنالتی استروک آنها می توانند اینکه 

 

به اسنتفاده منی باشند عبارتنند از: پندها و کیکرزهنا، مجاز دروازه بان فقط  ی کهتجهیزات

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

 

بپوشد. این بازیکن باید هنگام کاله محافظ  می تواند خود نیمهر د با امتیازات دروازه بانی هنگام دفاعبازیکن  431

 استفاده کند. نالتی استروک نیز از کاله محافظدفاع در پنالتی کرنر و پ

 

کننه بطننور بننه دروازه بانننان و بازیکنننان بننا امتیننازات دروازه بننانی توصننیه مننی شننود از کالاننی 

 ا می پوشاند استفاده کنند.و تمامی سر و گلو ر  کامل از صورت محافظت می نماید

 

 نمی باشد.دهد مجاز بطور قابل توجهی افزایش لباس یا تجهیزاتی که اندازه طبیعی بدن دروازه بانان را  432

 

 .استصاف و سمت چپ آن  باشدچوب یک شکل سنتی دارد که شامل دسته و یک سر خمیده می    431

 

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

 

  عبور کند. متر میلی 15ا قطر داخلی از داخل حلقه ای بعلیرغم وجود هر نوع پوشش اضافی چوب باید    ب

 

هننر نننوع خمينندگي در طننول قمننان يننا قننوس چننوب باينند يننك نمننای صنناف پيوسننته در امتننداد طننول آن داشننته    پ

دو طننرف. حننداق ر عمننق هننر ار بگیننرد نننه در چننوب قننر  یباشنند قننه ايننن خمينندگي باينند در طننرف رویننی يننا پشننت

 ميلي متر است. 01این خمیدگی 

 

 مطابقت داشته باشد. FIH کمیته قوانینبا م خصات مصوب  بایدچوب    ت

 

  .که متفاوت با رند سطح زمین باشد(، سخت و سفید است )یا رنگی توپ کروی   438

 

اینن  داگانه ای در پایانن در بخش ج، توپ و تجهیزات دروازه بام خصات کامل چوب

 .است آمدهکتاب 

 

 مسابقه و نتیجه     5
 

 دقیقه ای می باشد.  1دقیقه ای و یک زمان استراحت  02یک مسابقه شامل دو نیمة   135
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ممکنننن اسنننت در یکسنننری از مسنننابقات خننناص، بنننر اسننناس توافنننق بنننین دو تنننیم زمنننان هنننا و 

 وقت های استراحت دیگری هم در نظر گرفته شود.

 

 قبننل از اتخنناگنن
ً
ور، تننایم اوتننی اعننالم شننود یننا وقننت بننه پایننان ذ تصننمیمی توسننط داار دقیقننا

 گعنند از اعننالم تننایم اوت یننا 
ً
برسنند بننه داوران اجننازه داده مننی شننود کننه آن تصننمیم را فننورا

 کنند. لگعد از پایان نیمه اول یا بازی اعما

 

 اگر  
ً
یا بازی اتفاقی بیافتند کنه نیناز قبل از اعالم تایم اوت یا قبل از پایان نیمه اول  فورا

 اسنننت توسنننط داوران 
ً
حتنننی در صنننورت توقنننف ینننا بررسننن ی شنننود، اینننن بررسننن ی بایننند سنننریعا

اتمنام وقننت )حتننی اگننر اعننالم شننده باشنند( انجننام بپننذیرد و نتیجننه آن جهننت برگرداننندن یننا 

 اصالح وضعیت اعمال شود.

 تایم اوت 130

 

 در زمننان ی تواننند مننالننف  
ً
 بننازی هنگامیکننه تنننوپ بیننرون رفتننه اسننت یننا قبنننل از جننددقبننل از شننروع م وتوقنننف فننورا

 . د، پاس مرکزی و بولی اعالم شودپوش آزا

 

 . 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.

 

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

 

 .ت   حداک ر یک دقیقه طول می کشد

 

حنننداک ر ینننک دقیقنننه  گعننند ازمننندت زمنننان تنننایم اوت توسنننط داوران کنتنننرل منننی شنننود. بنننازی 

 آغاز می
ً
 گردد. مجددا

 

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

 

یننک مسننابقه نحننوه انجننام تننایم اوت یکسننان باشنند. هننر چننند ممکننن توصننیه مننی شننود در 

 است با توجه به مقررات ملی یا داخلی متفاوت انجام گیرد.

 

ینا دو تنیم بنه تعنداد برابنر گنل اگر گلی به  منر نرسند  ؛است به  مر برساند برنده مسابقهتیمی که بیشترین گل را  139

 بزنند مسابقه مساوی می شود.

 



 

 21 

مسننابقه حصننول نتیجننه در  جهننت شننوت اوت گعنننوان روشنن یرقابننت  مننرتبط بننا اطالعننات 

 گنجانده شده است. FIH سایت وب بخش مقررات مسابقاتدر شده  مساوی ای که 

 

 شروع و شروع مجدد مسابقه     6
 

 :سکه ای پرتاب می شود 235

 

ام دروازه اول بنننر روی کننند کنننه در پرتننناب سنننکه برننننده منننی شنننود حنننق دارد انتخننناب کنننند کنننه در نیمنننهتیمنننی    النننف

 .را با پاس مرکزی آغاز نماید مسابقهکند یا حمله 

 

خواهند اول بنر روی کندام دروازه حملنه انتخناب کنند کنه در نیمنه  می که در پرتاب سکه برنده شدهاگر تی   ب

 .نمایدمی را با پاس مرکزی شروع  مسابقه، تیم مقابل کرد

 

، تنیم مقابنل را انتخناب کنندبنا پناس مرکنزی مسنابقه گزیننه شنروع تناب سنکه برننده شنده اگر تیمی کنه 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    230

 

 پاس مرکزی در موارد زیر انجام می شود:   239

 

شنن ی ایننن گزینننه را انتخنناب کننرده دن در قرعننه کبننرای شننروع مسننابقه توسننط بننازیکن تیمننی کننه بننا برنننده شنن  الننف

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

 

مسننابقه را بننا پنناس مرکننزی شننروع نکننرده ، ین دو نیمننه توسننط تیمننی کننه در ابتننداگعنند از پایننان اسننتراحت بنن  ب

 باشد.

 

 .یافت کرده استدر دن گل توسط بازیکن تیمی که گل از به  مر رسی گعد  پ

 

 :انجام پاس مرکزی  234

 

 .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  
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هننر دلینننل دیگنننری کننه جریمنننه ای بنننه سننبب آن اعنننالم نشنننده بنننه ه دلینننل مصنندومیت ینننا وقنننت ینننا بننازی بنننهنگامیکننه  231

  گرددمتوقف 
ً
 :شودمی با یک بولی آغاز  بازی مجددا

 

 متننری  3در اجنرا منی گننردد ولنی نبایند  بننازی تنوپ در آنجنا قننرار داردتوقنف ک بنه محلنی کننه هنگنام ولی نزدیننبن  النف

 انجام شود.متری محوطه  9و خط عری ی 

 

در روی هنم باشنند و دروازه ای کنه از آن دفناع منی  بطوریکنه رو  گینردمنی قنرار  ی از هر تیمبین بازیکتتوپ   ب

 .باشداستشان کنند در سمت ر 

 

در  چوب یکبارصاف  گیرد سپس با قسمتمی است توپ قرار سمت ر روی زمین و چوب این دو بازیکن    پ

 .که با توپ بازی کنندمجاز هستند  بهم ضربه می زنند و گعد از آنتوپ  باالی

 

 .تر از توپ فاصله بگیرندم 9سایر بازیکنان هر دو تیم باید حداقل    ت

 

 3ی52در  آزاد پنوششروع مجدد مسابقه برای  ،آن گلی به  مر نمی رسدی که در نتیجه ایان پنالتی استروکپدر    232

 گردد.می روبروی مرکز خط دروازه توسط بازیکن مدافع اجرا  متری 

 

 از زمین بازی خروج توپ     2
 

 از روی تخته کناری یا خط عری ی عبور کند.   135
ً
 توپ هنگامی از بازی خارج می شود که کامال

 

 بننازی  تننوپ   130
 
مننی آغنناز        توسننط بننازیکن تیمننی کننه آخننرین بننار قبننل از خننروج تننوپ از زمننین آنننرا ملننس نکننردهمجننددا

 گردد.

 

 کناری بیرون می رود:هنگامیکه توپ از روی تخته    139

 

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

 

یک توپ با  با د، بازی شو  می محوطه وندر  شروع مجدد بازی  نجر بهماگر این عمل 

 آغاز تخته کناری  محوطه و همچنین با یک متر فاصله ازبیرون  فاصلهمتر 
ً
می   مجددا

  .گردد

 

 صول انجام یک پوش آزاد اعمال می گردد.ا   ب

 

 رسد: می شود و گلی به  مر نمی هنگامیکه توپ از خط عری ی بیرون زده    134

 



 

 22 

 اگننر توسننط بننازیکن مهنناجم زده شننده اسننت, الننف   
ً
و بننه مننوازات محننل عبننور  متننری  3ی52تننا فاصننلهبننازی مجننددا

 از خط عری ی  توپ
ً
 آغاز می گردد.مجدا

 

د توسنننط بنننازیکن مننندافع زده شنننده باشننند ینننا توسنننط دروازه بنننان ینننا بنننازیکتی بنننا امتینننازات  اگنننر بطنننور غینننر عمنننب   

 از خننط عرین ی  دروازه بنانی منحنرف شننده باشند, بننازی از مرکنز زمنین و بننه منوازات محننل عبنور تنوپ
ً
مجنندا

 آغاز می گردد.

 

 پ   اصول انجام یک پوش آزاد اعمال می گردد.

 

 توسننننط مننندافع زده شنننده ب   ت
ً
اشنننند بجنننز انحنننراف تننننوپ توسنننط دروازه بنننان یننننا بنننازیکتی بنننا امتیننننازات اگنننر عمننندا

 آغاز می گردد
ً
 .دروازه بانی, بازی با یک پنالتی کرنر مجددا

 

 روش گل زدن     8
          

از عبننور از و قبننل بننا تننوپ بننازی کننرده مهنناجم  بننازیکنکننه در داخننل محوطننه  گننرددیننک گننل هنگنناای محسننوب مننی    835

 . نشده باشدزیر دیرک افقی از محوطه خارج و  خط دروازهروی 

 

ازیکن مهناجم درون محوطنه بنا تنوپ بناز کنند، بنازیکن ممکن است قبل یا گعد از اینکه ب

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

 

 بازیکنان :انجام بازی     9
 

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

 

 شننشهننر تننیم در هننر لحظننه از درون زمننین یننک مسننابقه بننین دو تننیم انجننام مننی شننود بصننورتیکه تعننداد بازیکنننان    335

 باشد.نبیشتر  بازیکن

 

 .استفاده کنند بصورت خطرناکاز آن نباید چوب خود را نگه دارند و  زمین باید ونبازیکنان در    330

 

 بازیکنان باال ببرند. سایر چوبشان را تا حد سربازیکنان نباید  

 

 .شوندآنها  مانعیا دست بزنند ملس کنند، را دیگر  بازیکنانبازیکنان نباید چوب و لباس    339

 

 .بگیرند یارا بترسانند دیگر بازیکنان نباید  بازیکنان   334

 

 بازیکنان نباید به توپ ضربه )هیت( بزنند.   331
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 .نباید با پشت چوب بازی کنندبازیکنان    332

 

د. بنه اسنت ناء اینکنه ننقسنمتی از چنوب بنا آن بنازی کن هنی بازیکنان نباید هنگامیکه توپ در باالی شانه است بنا    331

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

 

ینننا بنننرای  نیسنننت  ابنننت بنننه سنننمت دروازه نگنننام دفنننع ضنننربهدر ه اگنننر چنننوب بنننازیکن مننندافع

کننند نباینند جریمننه ای اعننالم مننی ضننربه، چننوب بننه سننمت تننوپ حرکننت  توقننف یننا انحننراف

  اگننر گننردد. فقننط
ً
شننود و بننا انجننام ایننن حرکننت از بننه مننی وارد ای ضننربه  بننه تننوپ م خصننا

 آید باید یک پنالتی استروک اعالم گردد. می  مر رسیدن گل جلوگیری گعمل

 

 نمایننند تنننا تنننوکی منننی تنننالش  اگنننر بنننازیکن مننندافع
ً
دروازه نیسنننت را بنننا  در چنننارچوب کنننه واقعنننا

پنننننالتی کرنننننر  ا اعننننالممتوقننننف یننننا منحننننرف کننننند باینننند بنننن بنننناالی شننننانهدر  اسننننتفاده از چننننوب

 جریمه شود.

 

پننالتی کرننر بایند اگر گعد از توقف یا انحراف قانونی توپ، بازی خطرناک صورت گینرد 

 اعالم شود.

 

 .سبب بازی خطرناک شودکه راای را دنبال کنند توپ را بطور خطرناک بزنند یانباید  انبازیکن   338

 

قنننانونی  عمنننل فنننرار منجنننر بنننه زمنننانی خطرنننناک محسنننوب منننی گنننردد کنننه همچننننین ینننک تنننوپ

 .بازیکنان شود

 

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

 

 و محکنننم زدن تنننوپ بنننه چنننو 
ً
کنننه  ابنننت ینننا بنننی حرکنننت ب، پنننا ینننا دسنننت بنننازیکن حریفنننی عمننندا

همچنننین هنگامیکننه  وجننود دارد.دینندگی  اسننت احتمننال ایجنناد آسننیب )حالننت آمنناده بنناش(

 د و سننعی دار ننن، منی چرخدنننمننی گیر تننوپ را  بازیکننان
ً
مسننیر بننازیکتی کننه از  ننند تنوپ را عمنندا

کی اسنت عمنل خطرننا دنتوپ است یا تالش به بازی با توپ دارد رد کندر فاصله بازی با 

گنردد. ینک جریمنه شخصن ی هنم منی توانند بنه بنازیکن برخنورد  بر اساس این قنانون باید و 

 خاطی داده شود.

 

  به است نای ضربه به سمت دروازهبازیکنان نباید     333
ً
 .بلند کننداز زمین  توپ راعمدا

 

گینرد مگنر  خطایی صنورت نمنیشود بلند  میلیمتر 522اگر توپ بطور غیر عمد کمتر از 

 اینکه بازیکن حریف در فاصله بازی با توپ باشد.
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بلند نکرده آنرا متوقف تیمی که توپ را  ست با آن بازی کنند مگر بازیکنبازیکنان نباید هنگامیکه توپ در هوا   3352

 ند. )استاپ( ک

 

دروازه بننان یننا اگننر تننوکی کننه در نتیجننه ریباننند یننک ضننربه قننانونی بننه سننمت دروازه توسننط 

در هنننوا قنننرار گینننرد, هنننر کننندام از بازیکننننان دو تنننیم منننی تواننننند  ازیکن مننندافع ینننا دینننرک هنننابننن

 توپ را متوقف کنند.

  

بازیکننان زمننین نبایند تننوپ را بنا اسننتفاده از پنا متوقننف نماینند یننا شنوت کنننند، جلنو ببرننند، پرتناب کنننند، بنا دسننت    3355

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

  

خطننا نیسننت. یننک بننازیکن فقننط  زمننین همیشننه برخننورد تننوپ بننه پننا، دسننت یننا بنندن بننازیکن

بنننا نینننت متوقنننف کنننردن  کنننه سنننودی بدسنننت آورد ینننا خنننود رامرتکنننب خطنننا منننی شنننود زمنننانی 

 مستقر کنند. توپ

 

اگر توپ به دست نگه دارنده چوب برخورد کند خطایی صنورت نمنی گینرد چنون در غینر  

 د می کرد.این صورت توپ به چوب برخور 

 

اننند یننا هنگامیکنننه زانننو، بننازو یننا دستشنننان )بننه جننز دسننت نگنننه نباینند هنگامیکننه روی زمنننین دراز کشننیده بازیکنننان    3350

 دارنده چوب( روی زمین است با توپ بازی کنند.

 

 .دارد با توپ بازی کند را سد کنندکه سعی  حریفیبازیکنان نباید بازیکن    3359

 

 :کنند کهبازیکنان زمانی سد می  

 

 به حریف پشت کنند   -

 

 ورندبدن بازیکن حریف ممانعت گعمل آ چوب یا فیزیکی از حرکت بطور    -

 

قسمتی از بدن خود در جهت جلنوگیری از انجنام ینک تکنل قنانونی  چوب یا هر وسیلةب  -

 کنند  ()شیلد محافظتاز توپ 

 

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

 

حرکنننت بنننا بننندن  بنننا تنننوپ بنننه هنننر جهتنننی حرکنننت کنننند. البتنننهبنننازیکن صننناحب تنننوپ منننی توانننند 

ینا قنرار گنرفتن در منوقعیتی بنین تنوپ و بنازیکن حریفنی کنه حریف بازیکن کردن به سمت 

 نیست.مجاز در فاصله بازی با توپ است و تالش به بازی با آن دارد 
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ز بازی قنانونی بنا تنوپ ینا تنالش  بنه بنازی را اود یا حریف بازیکتی که به جلوی حریف می د

 سنوم ینا سندفنرد ن سند شنده اسنت )اینن قنانو عمنل سند مرتکنب  کنندمنی با تنوپ متوقنف 

صنننورت  ن اسنننت در هنگنننام اجنننرای پننننالتی کرننننراینننن عمنننل ممکننن حتنننی (.سنننایه ای ننننام دارد

یننننا بننننازیکتی بننننا امتیننننازات  انه سننننمت منننندافعان )شننننامل دروازه بننننو بننننازیکن مهنننناجم بننننگیننننرد 

 . آنها را سد کندبدود یا  (وازه بانیدر 

 

گینننر کننردن تنننوپ در گوشننه هنننای صننرف  بایننند کننه زمنننان کمننی تاکینند داشننته باشنننند داوران

 هنگامیکننه بنازیکن مالنک زمنین ینا در کننار تختنه هننای کنناری شنود 
ً
بطنور مننو ر مخصوصنا

ت ا آن بازی کنند. دخالنو اجازه نمی دهد بازیکن حریف ب)محافظت( کرده  توپ را شیلد

بهنگننام داوران تننیم هننا را آگنناه خواهنند سنناخت کننه ایننن نننوع بننازی یننا تاکتیننک بننه سننود آنهننا 

 نیست.

 

 .تماس بدنی با توپ بازی کنند در موقعیتی باشند که بدون  عمل تکل را انجام دهند مگر بازیکنان نباید   3354

 

نر خنوردنی(ب حرکات و برخنورد  ی مالحظه بازیکنان زمین از قبیل تکنل هنای شنیرجه ای )سخ

های فیزیکی غیر معمول که سبب زمین خوردن حریف می شود و می توانند باعنث آسنیب 

 شود باید جرایم فتی و شخص ی متناسبی در کی داشته باشند.

 

3351    
ً
 .بدوند ها در پشت دروازه تیم حریف شوند یا ةوارد درواز بازیکنان نباید عمدا

 

 ب خننود را عننوض کننننند مگننر اینکنننها پاینننان پنننالتی کرنننر ینننا پنننالتی اسننتروک چنننو بازیکنننان نباینند در هنگنننام اعننالم تنن   3352

 .ز حالت قانونی خود خارج شده باشدا چوب

 

به سمت تنوپ، بازیکننان، داوران ینا سنایرین پرتناب  ،بازی زمین  را به درونی یا تجهیزات ءیبازیکنان نباید هی  ش    3351

 .کنند

 

بننه هننر کنندام از تجهیننزات دور انداختننه شننده مانننند در ادامننه یننک پنننالتی کرنننر, اگننر تننوپ 

محننافظ دسننت و زانننو یننا ماسننک برخنننورد کننند, در صننورتیکه ایننن اتفننا  بیننرون محوطنننه 

صورت گیرد باید یک پوش آزاد اعالم کرد و در صورت انجام این اتفنا  درون محوطنه 

 باید یک پنالتی کرنر اعالم کرد.

 

 . دست آورندسودی ب ایجاد کنند تا اخیربازی تبازیکنان نباید با وقت کش ی در    3358

 

 بنننه تختنننه هنننای کنننناری گینننر بازیکننننان نبایننند تنننوپ    3353
ً
سنننط بنننازیکن مالنننک تنننوپ نبایننند تو  دهنننند ینننا نگنننه دارنننند.را عمننندا

روی زمین است به تخته های کناری یا در گوشه زمین گیر انداخته  بازیکنان حریفی که چوبشان بطور صاف

 .برای بازی کردن با توپ باز کننداندازه معقول را به یف باید یک مسیر خروجی شود. بازیکنان حر 
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 کننناری  کننه تننوپ بننین چننوب بازیکنننان یننا بطننور غیننر عمنند بننه تختننه هننایداوران باینند حننالتی 

 درک کرده و بازی را قطع کنند. شروع مجدد بازی با یک بولی می باشد.را  گیر  می کند

 

کرر توپ به تخته های کناری توسط بازیکنان باید گعنوان نگه داشتن یا گیر انداختن م

 یک خطای تعمدی دیده شود و بر همین اساس هم جریمه گردد.

 

 تنننوپ را بنننین چنننوب خنننود و چنننوب حرینننف گینننر منننی دهنننند بایننند جریمنننه 
ً
بازیکننننانی کنننه تعمننندا

 شوند. در این حالت نباید بولی اعالم شود.

 

  : دروازه بانانانجام بازی     01

 دروازه بانی و بازیکنان با امتیازات         
 

در  خوداز نیمۀ را می پوشد نباید خارج  شامل حداقل کاله، پدها وکیکرزها هیزات محافظدروازبانی که تج    5235

 بازی شرکت کند مگر زننده پنالتی استروک باشد.

 

ه زنننننده سنننت ناء زمانیکنننسنننر داشنننته باشننند بنننه ا بنننر ه محنننافظدروازه بنننان بایننند همیشنننه کنننال 

 .است پنالتی استروک

 

در مسابقه شرکت خود تیم از نیمۀ بر سر دارد نباید خارج کاله محافظ وقتی با امتیازات دروازه بانی  یبازیکت  1132

 .نمایدهر جای زمین در مسابقه شرکت در ا برداشتن کاله می تواند ب کند اما

 

کنناله  پنننالتی کرنننر و پنننالتی اسننتروکهنگننام دفنناع از ت دروازه بننانی باینند بننازیکن بننا امتیننازا

 بپوشد. محافظ

 

 هنگامیکه توپ درون محوطه ای است که دروازه بانان در آن دفاع می کنند و چوب خود را در دست دارند:   5239

 

مجننناز هسنننتند تنننا از چنننوب، پنننا، پننندها و   منننی کنننننداسنننتفاده ننننانی کنننه از تجهینننزات کامنننل محنننافظ النننف   دروازه با

جنناز هسننتند تننا از چننوب، پننا، پنندها، جهننت جلننو بننردن تننوپ اسننتفاده کنننند و همچنننین مکیکرزهننای خننود 

 بهره ببرند. و هر قسمتی از بدنشان جهت توقف یا انحراف توپ حتی به سمت خط عری یکیکرزها 

 

خنننود بنننه روشننن ی عمنننل  بنننا بهنننره گینننری از تجهینننزات محنننافظ دروازه باننننان مجننناز نیسنننتند تنننا

 .ایجاد خطر شودبازیکنان دیگر  کنند که برای

 

تنننوپ اسنننتفاده ا از چنننوب و پنننای خنننود جهنننت جلنننو زدن بازیکننننان بنننا امتینننازات دروازه بنننانی مجننناز هسنننتند تنننب  

یا انحراف توپ حتی دنشان جهت توقف کنند و همچنین مجاز هستند تا از چوب، پا و هر قسمتی از ب

 بهره ببرند. به سمت خط عری ی
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و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی مجاز هستند تنا از بنازو، دسنت  افظزه بانان با تجهیزات کامل محدرواپ  

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

 

آنچه که در قانون پ ذکر شده فقط گعنوان عملی برای نجات دروازه مجاز اسنت تنا بنا 

نمننی    انون اجننازه ایننن قنن یکنننان حریننف را از بننین ببننرد.دور کننردن تننوپ احتمننال گننل زدن باز 

زور و فشنار جهنت جلنو روازه بنانی بنا اعمنال دهد که دروازه بنان ینا بنازیکتی بنا امتینازات د

اسننتفاده کننند کنه در نتیجننة آن تننوپ مسننافت زیننادی را بنردن تننوپ از بننازو، دسننت ینا بنندن 

 طی نماید.

 

 ز بکشند.دروازه بانان و بازیکنان با امتیازات دروازه بانی نباید روی توپ درا  5234

 

 فقط می توانند بوسیله چوب با توپ بازی کنند. است هنگامیکه توپ خارج از محوطه تدافعی دروازه بانان  5231

 

بیننننرون از محوطننننه تننننندافعی خننننود قنننننرار دارد هنگامیکنننننه بننننازیکن بننننا امتینننننازات دروازه بننننانی 

 گعنوان یک بازیکن زمین محسوب می شود.

 

زیکننننان بنننا امتینننازات دروازه بننننانی درون محوطنننه هسنننتند منننی تواننننند بنننه حالننننت دراز هنگامیکنننه دروازه باننننان و با  5232

 کشیده با توکی که درون محوطه است بازی کنند.

 

 انجام بازی: داوران      00
 

 مسابقه را کنترل می کنند، قوانین را اعمال می نمایند و مجریان بازی جوانمردانه هستند.یک دو داور    5535

 

 لیت عمده هر داور در طول مسابقه اتخاذ تصمیمات در یک نیمه از زمین بازی می باشد. مسئو    5530

 

گنل   های آزاد در محوطه، پننالتی کرننر هنا، پننالتی اسنتروک هنا و پوشهر داور مسئول تصمیم گیری در مورد    5539

 در یک نیمه از زمین بازی است. ها

 

 . می باشندج اخرات های و کار  گل هایادداشت مسئول  داوران   5534

 

داوران باینند اطمینننان دهننند کننه بننازی تننا پایننان زمننان کامننل آن انجننام مننی شننود و باینند پایننان زمننان هننر نیمننه و نیننز    5531

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

 

 داوران در موارد زیر سوت می زنند: 5532

 

 یان هر نیمه از مسابقه الف   شروع و پا
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 ب   شروع یک بولی

 

 پ   اعمال یک جریمه

 

 ت   شروع و پایان پنالتی استروک

 

 ث   اعالم گل

 

 ج   شروع مجدد مسابقه گعد از گل

 

 چ   شروع مجدد مسابقه گعد از پنالتی استروکی که در نتیجه آن گلی به  مر نمی رسد

 

 وتتایم ا و شروع مجدد مسابقه جهتح   توقف 

 

 خ   توقف مسابقه به هر دلیل و شروع مجدد آن

 

 در مواقع ضروری د   اعالم خروج کامل توپ از زمین بازی 

 

 داوران نباید در طول مسابقه به مانند یک مربی بازیکنان را راهنمایی کنند.   5531

 

 .ادامه داده می شودبازی برخورد کند در زمین  فرد غیر مجاز یا هر ش یء سرگردان اگر توپ به داور، یک   5538

 

 جرایم      07 
 

یننک ینک بننازیکن یننا  ،ن توسننط حریننفکننه بواسننطه نقنض قننوانی شنودفقنط زمننانی اعننالم مننی  جریمننهیننک : آوانتناژ  5035

 .بماندباز  سودتیم از بدست آوردن 

 

 :آزاد در موارد زیر به تیم مقابل داده می شود پوش یک  5030

 

 نیمه تهاجمیرون مهاجم د الف   برای انجام خطا توسط یک

 

 یک مدافع خارج از محوطه ولی درون نیمه تدافعیتوسط ب   برای انجام خطای غیر عمد 

 

 :کرنر در موارد زیر اعالم می شود پنالتی  5039

 

النننف   بننننرای انجننننام خطننننا توسننننط بنننازیکن منننندافع درون محوطننننه کننننه از احتمننننال بنننه  مننننر رسننننیدن گننننل جلننننوگیری 

 نشود.



 

 29 

محوطه توسط بازیکن مدافع بر روی بازیکن مهاجمی که مالکیت توپ را درون  م خطای عمدبرای انجا ب  

 نداشته یا شانس ی برای بازی با توپ را ندارد.

 

منی    برای انجام خطای عمد توسنط بنازیکن مندافع خنارج از محوطنه ولنی درون نیمنه ای کنه در آن دفناع پ   

 کنند.

 

 توپ از خط عری ي توسط بازيكن مدافع عمدی ت   براي بیرون زدن

 

دروازه باننننان ینننا بازیکننننان بنننا امتینننازات دروازه بنننانی مجننناز هسنننتند قنننه بنننا چنننوب، تجهینننزات  

محنننافظ ينننا هنننر قسنننمتي از بننندن خنننود تنننوپ را در هنننر جهتننني حتننني بنننه سنننمت خنننط عریننن ي 

 منحرف قنند.

 

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

 

 راي گیر قردن توپ در لباس يا تجهیزات بازيكتی قه درون محوطه در حال دفاع است.ج    ب

 

 پنالتي استروك در موارد زير اعالم مي شود: 5034

 

بنننرای انجنننام خطنننا توسنننط بنننازیکن مننندافع درون محوطنننه کنننه از احتمنننال بنننه  منننر رسنننیدن گنننل جلنننوگیری النننف   

 شود.

 

کنه مالکینت تنوپ را  روی بنازیکن مهناجمین مندافع ون محوطنه توسنط بنازیکبرای انجام خطنای عمند در    ب

 داشته یا شانس ی برای بازی با توپ را دارد.

 

 ديگري صورت گیرد: رفتاری  بدخطا يا  اگر قبل از اجراي جريمه، 5031

 

 اعالم شود. ممکن استيك جريمه شديدتر    الف

 

 داده شود. ممکن استيك جريمه شخص ي    ب

 

 جريمه را برگرداند.می توان  ،است بودهقه جريمه اول به سودش  دهدانجام تيمي اگر خطاي گعدي را   پ

 

 ماجرای جرای    03
 

 محل يك پوش آزاد:      5935

 

 الف   يك پوش آزاد نزديك به محلي اجرا مي گردد قه خطا صورت گرفته است.
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"نزديك به" به معناي محدودة محل ارتكاب خطا اسنت تنا بواسنطه آن سنودی بنه دسنت 

 نيايد.

 

دقیقتر م نخص  بایدخطا نزدیک به محوطه اتفا  می افتد محل پوش آزاد  یکهنگامه

 گردد.

 

 منني شننود،  متننري خننط عرینن ي بننه سننود تننيم منندافع اعننالم 3پننوش آزادی قننه بیننرون محوطننه و در محنندوده    ب

متري خط عری ي بصورتيكه در امتنداد محنل خطنا و بنه منوازات تختنه کنناری  3ی52مي تواند تا فاصله 

 اجرا گردد.باشد 

 

قه درون محوطنه بنه سنود تنيم مندافع اعنالم مني شنود منی توانند در هنر جنايي از محوطنه ينا تنا  یپوش آزاد   پ

متري خط عری ي بصنورتيكه در امتنداد محنل خطنا و بنه منوازات تختنه کنناری باشند اجنرا  3ی52فاصله 

 گردد.

 

 به شرح زير است: از خروج توپ از زمین گعد بازی مجدد  شروعنحوه اجراي پوش آزاد، پاس مرقزي و      5930

 

بننازی گعنند از مجنندد  شننروعبننرای پننوش آزاد، پنناس مرکننزی و تمننامی بخننش هننای ایننن قننانون 

 اعمال می گردند. خروج توپ از زمین

 

 الف   توپ بايد ساقن باشد

 

 متر از توپ فاصله داشته باشند 9بازيكنان حريف بايد حداقل  ب  

 

نبایند در اجنرای پنوش آزاد  داردتنوپ قنرار  متنري  9ه کمتنر از حریف در فاصل اگر بازيكن

ینا تنالش بنه بنازی بنا آن کنند. اگنر اینن بنازیکن بنا تنوپ ت کند و نیز نباید با توپ بنازی دخال

ت ننماینند دیگننر نینناز نیسننت بنازی نکننرده یننا تننالش بننه بنازی بننا آن نکننند و در بننازی هننم دخالن

 اجرای پوش آزاد را به تاخیر انداخت.  که

 

هنگامیکه یک پوش آزاد در نیمه تهاجمی به سود تیم مهاجم اعالم می گردد کلیه بازیکنان به جنز زنننده پ   

 متر از توپ فاصله داشته باشند. 9باید حداقل آزاد  پوش

 

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

 

نباینند تننا زمانیکننه سننه متننر تننوپ مننی گننردد بننه سننود تننیم مهنناجم اعننالم اجمی در پننوش آزادی کننه در نیمننه تهنن   ث

          پ س شنننننده وارد محوطنننننه شنننننود. همچننننننین تنننننو ملننننندافع ینننننا توسنننننط بنننننازیکن مننننن (در هنننننر جهتنننننی) حرکنننننت کنننننرده

متنر  9از ریبانند از تختنه هنا, می تواند از طریق تخته های کناری وارد محوطه شود منوط بنر اینکنه قبنل 

 کرده باشد. تحرک
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ا مندافعی تنوپ ر بنازیکن هنی  )هننوز  دهد می مهاگر بازیکن زننده پوش آزاد بازی با توپ را ادا

 نکرده است(: ملس 

 

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

 

 متر حرکت کند، قبل از اینکه 9حداقل باید توپ     -

 

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

 

 
ً
 :متناوبا

 

ع, تنوپ منی توانند توسنط هنر بنازیکن دیگنری حتنی گعد از ملس توپ توسط بنازیکن منداف  -

 بازیکن زننده پوش آزاد به درون محوطه ارسال گردد

 

اعنننالم مننی شنننود, تنننوپ نمننی توانننند تنننا زمانیکنننه ری محوطنننه سنننه متنن در پننوش آزادی کنننه در

متنر حرکنت کنرده )در هنر جهتنی( ینا توسنط بنازیکن مندافع ملنس شنده ینا قبننل  9حنداقل 

متر حرکت کرده وارد محوطه شود. توپ همچنین می تواند از  9ند از تخته ها از ریبا

بننر همننین اسنناس, منندافعانی کننه درون محوطننه در . طریننق تختننه هننا وارد محوطننه شننود

متنری پننوش آزاد قنرار دارنند و در بنازی دخالننت نمنی کننند, منی توانننند  9فاصنله کمتنر از 

ود را انجننام مننی دهنند حرکننت کنننند درون محوطننه سننایه بننه سننایه بننازیکتی کننه پنناس بخنن

نباینند بننا تننوپ بننازی کنننرده یننا تننالش بننه بننازی بننا تنننوپ کنننند یننا در بننازی تننا یر بگذارنننند  لننیو 

  9مگر اینکه توپ حداقل 
ً
متر حرکت کرده باشد یا توسط بازیکن مدافعی که قانوننا

 9مجنناز بننه بننازی بننا تننوپ اسننت ملننس گننردد و یننا تننوپ قبننل از ریباننند از تختننه هننا حننداقل 

 .متر حرکت کرده باشد

 

متر یا بیشتر از محل  9بازیکنان درون یا بیرون محوطه که در زمان اعالم پوش آزاد 

خطا فاصله داشته اند اجازه ندارند تا زمان انجام پوش آزاد حرکت کرده و در 

 متری توپ قرار بگیرند. 9فاصله کمتر از 

 

, تالش به بازی با توپ یا به جز آنچه که در باال ذکر شده, هرگونه بازی با توپ

متر از توپ  9دخالت در بازی توسط بازیکن مدافع یا بازیکن مهاجمی که در ابتدا 

 فاصله نداشته باید جریمه گردد.

 

در صورت توقف زمان بازی گعد از اعالم یک پوش آزاد درون نیمه تهاجمی, همه 

متر از توپ  9حداقل  بازیکنان بجز زننده پوش آزاد در هنگام شروع مجدد بازی باید

 فاصله داشته باشند. 
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 اجراي پنالتي قرنر:   5939

 

هنننناي عمننننودي دروازه و در  متننننر از ديننننرك 2روي خننننط عرینننن ي درون محوطننننه بننننا حننننداقل فاصننننله تننننوپ الننننف   

بنننازيكن مهننناجم بننندون بلنننند کنننردن عمننندی تنننوپ آننننرا  طرفننني قنننه تنننيم مهننناجم تنننرجيح دهننند قنننرار مننني گینننرد.

 پوش می قند.

 

از  حننداقل يكنني از پاهنناوش بیننرون باینندهنناجمی قننه تننوپ را از روي خننط عرینن ي پننوش مننی قننند بننازيكن م   ب

 باشد. زمین

 

سننناير بازيكننننان مهننناجم بايننند درون زمنننین بنننازي و خنننارج از محوطنننه باشنننند بصنننورتيكه چنننوب، دسنننت و    پ

 پاهاوشان زمین درون محوطه را ملس نكند.

 

را از روي خنننط عریننن ي پنننوش مننني قنننند نبايننند در هنگنننام هننني  بنننازيكن مهننناجمی بنننه جنننز بنننازيكتی قنننه تنننوپ    ت

 متري با توپ قرار داشته باشد. 9ارسال توپ در فاصله 

 

درون دروازه قرار  باید یا بازیکتی با امتیازات دروازه بانی )در صورت حضور در زمین بازی( دروازه بان   ث

ینن ی و در طرفننی از دروازه کننه د در پشننت خننط عر نننبننازیکن تننیم منندافع نیننز مننی توان پنننجگیننرد و حننداک ر 

مخنالف بننا شنروع پنننالتی کرنننر اسنت مسننتقر شنوند بصننورتيكه چننوب، دسنت و پاهاوشننان زمننین درون 

 را ملس نكند. محوطه

 

اگننر در پنننالتی کرننننر تننیم مننندافع قصنند دارد فقنننط بننا بازیکننننان زمننین دفننناع کننند، حنننداک ر 

قر شننوند. در اینننن ن دروازه مسنننتدر پشنننت خننط عریننن ی بیننرو باینندبنننازیکن ایننن تنننیم  شننش

 .نمی باشدهی  بازیکتی دارای امتیازات دروازه بانی  حالت

  

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

 

تننا زمانیكننه بننازي بننه جريننان منني افتنند، هنني  مهنناجمي بننه جننز بننازيكتي قننه تننوپ را از روي خننط عرینن ي پننوش    چ

قننننند نباينننند وارد محوطننننه شننننود و هنننني  منننندافعي هننننم مجنننناز ن سننننت تننننا زودتننننر از ارسننننال تننننوپ از خننننط منننني 

 عری ي يا خط مرقزي عبور قند.

 

گعننند از بنننه جریننننان افتنننادن بنننازی، بننننازيكن مهننناجمي قنننه تننننوپ را از روي خنننط عریننن ي پننننوش کنننرده نبايننند تننننا  ح  

 در فاصله بازي با آن قرار بگیرد.يا نزديك شود  آنبازي مي قند به  توپزمانيكه بازيكن ديگري با 

 

 هي  گلي نمي تواند به  مر برسد. نشدهتا زمانيكه توپ از محوطه خارج     خ

 

منی  زنننده تنوپ ضنربه ینا بنه طنرف آشنکارا بنه بنازي بنا تنوپ که بدون تالش مدافعيبازیکن 

 به دلیل انجام بازي خطرناك جريمه شود.  باید دود
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متنري اولنین ضنربه بنه سنه  در حین انجام پنالتي قرنر دردر غیر اينصورت، اگر مدافعي 

سننمت دروازه قنننرار گینننرد و تننوپ بنننه زينننر زانننوي وي برخنننورد قنننند باينند پننننالتي قرننننر ديگنننری 

ي وي برخننورد قننند اعننالم گننردد و يننا اگننر در يننك فاصننله معمننول تننوپ بننه رو یننا بنناالي زانننو 

 يم مدافع اعالم گردد.و يك پوش آزاد به سود ت خطرناک محسوب شود اين توپ باید

 

 متري محوطه بیرون رود بازی از حالت پنالتي قرنر خارج می شود. 9اگر توپ از     د

 

ادامنه ک اعالم گردد زمان مسابقه      اگر در پایان نیمه اول یا نیمه دوم بازی، پنالتی کرنر یا پنالتی استرو  5934

 کند. می پیدا 

 

 :پنالتی کرنر زمانی پایان می یابد که    5931

 

 سدگلی به  مر می ر الف  

 

 شودمی ب   یک پوش آزاد به سود تیم مدافع اعالم 

 

 شودمی متري محوطه خارج  9پ   توپ از 

 

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

 

 شودمی رود و پنالتی کرنر اعالم نمی کناری بیرون  توپ از روی تخته ث  

 

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

 

 گرددمی چ   پنالتی استروک اعالم 

 

 گرددمی ح   بولی اعالم 

 

نیمنننه اول ینننا نیمنننه دوم اعنننالم شنننده  التی کرننننری کنننه در پاینننان وقنننتاگنننر در حنننین انجنننام پنننن

ف شنود )در حالنت معمنول بنازی ینک بازی بنه دلینل مصندومیت ینا هنر دلینل دیگنری متوقن

 اجرا گردد. گردد( پنالتی کرنر بایدبولی جهت شروع مجدد بازی اعالم می 
ً
 مجددا

 

اینن در اگر در پنالتی کرنر توپ برای بار دوم از محوطه بیرون رود بازی از حالت پنالتی کرنر خنارج منی شنود.    5932

 . مجاز است تعویض حالت انجام

 

 

 



 

 34 

 خطا در هنگام پنالتی کرنر: انجام    5931

 

حننداقل یننک پننایش بیننرون از زمننین بننازی ا از روی خننط عرینن ی ارسننال مننی کننند کننه تننوپ ر  بننازیکن مهنناجمیالننف  

 نباشد: پنالتی کرنر تکرار می گردد.

 

بازیکن ارسال کننده توپ از روی خط عری ی تظاهر به ارسال توپ می کند: بازیکن خاطی باید آن طرف ب     

 پنالتی کرنر تکرار می گردد.می شود: وی مهاجم دیگری جایگزین و برود  خط مرکزی 

 

بنننازیکن  اگننر تظنناهر بنننه ارسننال سنننبب نقننض اینننن قننانون توسنننط منندافعان شنننود, فقننط از

 برود. مهاجم خواسته می شود آن طرف خط مرکزی 

 

, بازیکن خاطی می کندترک  شوداینکه اجازه داده از قبل خط عری ی را  به جز دروازه بان مدافع پ   بازیکن

 می گردد.   پنالتی کرنر تکرارباید آن طرف خط مرکزی برود و نمی تواند با مدافع دیگری جابجا شود: 

 

مجنندد قبننل از اینکننه تکننرار در ایننن پنننالتی کرنننر یننا در هننر پنننالتی کرنننر  منندافع بننازیکناگننر 

خنننط مرکنننزی زیکن خننناطی بایننند آن طنننرف اخنننط عریننن ی را تنننرک کنننند, بننن ,اجنننازه داده شنننود

 .نمی تواند با مدافع دیگری جابجا شودو برود 

 

پننالتی کرنننر تننرک کنند, از اینکننه اجنازه داده شنود  مرکنزی را قبنلخننط اگنر بنازیکن مندافع 

 تکرار می شود.

 

 را قبننل از اینکننه اجننازه داده شننود تننرک مننی کننند, دروازهامتیننازات دروازه بننانی خننط دروازه بننان یننا بننازیکتی بننا ت   

 افع پنالتی کرنر را با یک بازیکن کمتر دفاع می کند: پنالتی کرنر تکرار می گردد.تیم مد

 

تیم مدافع م خص می کند کدام بازیکن باید آن طنرف خنط نیمنه بنرود, بنازیکن خناطی 

 نمی تواند با مدافع دیگری جابجا شود.

 

ا در هر پنالتی کرنر اگر دروازه بان یا بازیکتی با امتیازات دوازه بانی در این پنالتی کرنر ی

 تننننیم منننندافع از خننننط عرینننن ی را تننننرک کننننند,تکننننرار مجنننندد قبننننل از اینکننننه اجننننازه داده شننننود 

 جنننایگزیننمننی توانننند و  خواسننته منننی شننود تنننا ینننک بننازیکن آن طنننرف خننط مرکنننزی بفرسنننتد

 شود

 

)بننننرای پنننننالتی کرنننننر در  5931زمانیکننننه شننننرایط ذکنننر شننننده در قننننوانین ینننک پنننننالتی کرنننننر تننننا 

 )بننرای پننالتی کرنننر در آخنر نیمننه اول ینا بننازی( اتفنا  نیفتنناده 5932ازی( و زمنان معمننول بن

 تکرار مجدد محسوب می گردد.
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پننننالتی کرننننر گعننندی بنننه شنننرطی کنننه تکنننرار مجننندد نباشننند منننی توانننند بنننا شنننش بنننازیکن دفننناع 

 شود.

 

ن طنننرف خنننط اینکنننه اجننازه داده شنننود وارد محوطنننه منننی شنننود, بننازیکن خننناطی بایننند آاز مهننناجم قبنننل  بننازیکنت   

 پنالتی کرنر تکرار می گردد مرکزی برود:

 

بازیکنننان مهنناجمی کننه آن طننرف خننط مرکننزی فرسننتاده مننی شننوند نمننی توانننند بننرای تکننرار 

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

 

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

 

تی اسننتروک بننر بننه اسننت نای آنچننه در بنناال قینند شننده اسننت پننوش آزاد، پنننالتی کرنننر یننا پنننال

 د.ناعالم می شو  اساس سایر قوانین

 

 اجرای پنالتی استروک:   5938

 

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

 

 بایننندجنننز زنننننده پننننالتی اسنننتروک و بنننازیکتی کنننه در مقابنننل آن دفننناع منننی کنننند  همنننۀ بازیکننننان درون زمنننین بنننهب  

بیننرون نیمننه ای قننرار بگیرننند کننه پنننالتی اسننتروک در آن انجننام مننی شننود بصننورتیکه تننا یری در اجننرای آن 

 نداشته باشند.

      

 گیرد.توپ روی نقطه پنالتی قرار می پ   

 

 ز زدن در پشت و در فاصله بازی با توپ قرار بگیرد.قبل ا بایدت   بازیکن زننده پنالتی استروک 

 

و از لحظه نواخته باشد ث   بازیکتی که در مقابل استروک دفاع می کند باید هر دو پایش روی خط دروازه 

 خط دروازه را ترک کند یا پاهایش را حرکت دهد.نباید  شدن سوت تا زمان زدن توپ

 

اسنت بایند  اع می کند دروازه بان یا بازیکتی با امتیازات دروازه بانیج   اگر بازیکتی که در مقابل استروک دف

منی توانند از ینک زیکن زمین در بازی حضور دارد فقنط یا اگر این بازیکن گعنوان باکاله محافظ بپوشد 

 ماسک صورت گعنوان تجهیزات محافظ استفاده کند.

 

   زیکتی بنننننا امتینننننازاتتصنننننمیم گرفتنننننه اسنننننت کنننننه بجنننننای دروازه بنننننان ذخینننننره ینننننا بنننننا اگنننننر تیمنننننی

سنننننتفاده کنننننند، اینننننن ا از پننننننالتی اسنننننتروک دروازه بنننننانی فقنننننط از بنننننازیکن زمنننننین بنننننرای دفننننناع

 از چوبش برای نجات دروازه استفاده کند. می تواند فقط مدافعبازیکن 
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مننننی شننننود کننننه بننننازیکن زننننننده و همچنننننین بننننازیکن منننندافع سننننر جننننای خننننود مسننننتقر شننننده سننننوت هنگننننامی زده چ   

 باشند.

 

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

 

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

 

 خ   بازیکن زننده استروک نباید تظاهر به زدن توپ کند.

 

و مجنناز اسننت کننه تننوپ را تننا هننر ارتفنناعی بننازیکن زننننده اسننتروک باینند تننوپ را پننوش، فلیننک یننا اسننکوپ کننند د  

 بلند کند.

 

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

 

 بنننه تنننوپ ینننا بنننازیکتی کنننه در 
ً
ذ   بنننازیکن زنننننده اسنننتروک فقنننط منننی توانننند یکبنننار بنننا تنننوپ بنننازی کنننند و نبایننند مرتبنننا

 مقابل استروک دفاع می کند نزدیک شود.

 

 هنگامی پایان می یابد که:پنالتی استروک   5933

 

 رسد مر می الف   گلی به 

 

بننا امتیننازات  کننند، دروازه بننان یننا بننازیکتیمننی رسنند، در تجهیننزات دروازه بننان گیننر مننی ب   تننوپ بننه خننط دروازه ن

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

 

 خطا در هنگام پنالتی استروک: انجام  59352

 

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

 

           ضنننننربه قبنننننل از سنننننوت زده منننننی شنننننود و گنننننل بنننننه  منننننر نمنننننی رسننننند: ینننننک پنننننوش آزاد بنننننه سنننننود تنننننیم مننننندافع اعنننننالم  ب 

 می گردد.

           آزاد بنننننه سنننننود تننننننیم مننننندافع اعننننننالم    بنننننرای انجنننننام هننننننر ننننننوع خطنننننای دیگننننننر توسنننننط بننننننازیکن زنننننننده: ینننننک پننننننوشپ   

 می گردد.

 

ت   بننرای انجننام هننر نننوع خطننایی دیگننر توسننط بننازیکتی کننه در مقابننل اسننتروک دفنناع مننی کننند )شننامل حرکننت 

 دادن پاها قبل از ضربه(: پنالتی استروک تکرار می گردد.
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اگننننر بننننازیکن منننندافع در مقابننننل اسننننتروک قبننننل از ضننننربه بننننا حرکننننت دادن پاهننننایش از گننننل 

بایند اخنراج گنردد  یگعندو بنرای هنر خطنای تنذکر داد  زیکنباید به این با جلوگیری کند،

 )با کارت سبز, برای خطای متعاقب با کارت زرد(.

 

استروک بنا وجنود خطنا توسنط بنازیکن مندافع گلنی بنه  منر برسند، آن  پنالتی اگر در حین

 گل مورد قبول است.

 

قابل استروک( که گل هنم بنه  منر برای انجام خطا توسط بازیکتی از تیم مدافع )به جز بازیکن مدافع م  ث 

 رسد: پنالتی استروک تکرار می گردد.می ن

 

    زننننننده اسننننتروک( کننننه گلننننی هننننم بننننه  مننننر      بننننرای انجننننام خطننننا توسننننط بننننازیکتی از تننننیم مهنننناجم )بننننه جننننز بننننازیکن    ج

 رسد: پنالتی استروک تکرار می گردد.می 

 

 م شخصی یجرا    04
 

 :بازیکن خاطی (به)ممکن است ، برای انجام هر خطا   5435

 

 تذکر داده شود )با صحبت کردن(   الف

 

 ()کارت سبزدقیقه از بازی اخراج گردد  5بطور موقت برای حداقل    ب

 

بنننا اعننالم پننننالتی کرننننری کننه کنننارت سنننبز اخننراج بهمنننراه داشنننته ه بننین املللنننی، در یننک مسنننابق

 باشد, داور وقت بازی را متوقف می کند.

 

 )کارت زرد( دقیقه از بازی اخراج گردد 0قل اموقت برای حد بطور    پ

 

تننیم خنناطی بننا  بننازیکن درون یننا بیننرون زمننین, کننارت سننبز یننا زرد در طننول هننر اخننراج موقننت

 کند. می بازی  یک بازیکن کمتر

 

 قرمز( کارت) دائم از مسابقه اخراج گردد بطور    ت

 

یننک بننازیکن کمتننر زمننان باقیمانننده مسننابقه را بننا منندت بننرای هننر اخننراج دائننم، تننیم خنناطی 

 دهد.  می ادامه

 

ینننک جریمنننه شخصننن ی هنننم در نظنننر  تیمنننیعنننالوه بنننر جریمنننه  منننی تنننواندر گعضننن ی از مواقنننع 

 گرفت.
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 و زمنانی  مسنتقر شنوندبندین منظنور تعبینه شنده در محلنی کنه  بایدموقت اخراج می شوند  بطور بازیکنانی که    5430

 بدهد.رود اجازه و  داور مربوطهکه  به بازی برگردندمی توانند 

 

خنود مححنق هنای موقت اخراج می شوند می توانند در زمان استراحت بین دو نیمه بنه تنیم  بطور بازیکنانی که    5439

 برسد. اتمامبه  تعبیه شده برگردند تا مدت اخراجشانبه محل  بایدآن  شوند ولی گعد از

 

 .یابدافزایش است که اخراج ن در زمانیرفتاری بازیک به دلیل بد می تواندیک اخراج موقت  مدت زمان   5434

 

 .آنرا ترک کنند زمین بازی و محدودةدائم اخراج می شوند باید  بطور بازیکنانی که    5431
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 اهداف     0
 

 است.هاکی شرکت در بازی  جهتبا ارزش ین حال در علش ولی اداوری یک راه پر چ   5.5

 

 :با کمک می کنندبه بازی داوران  530

 

اینکنه بازیکننان قنوانین از  اطمیننان ینافتنو بنا زی در همه سنطوح با هایباال بردن استاندارد مشارکت در الف 

 .می کنند رعایترا 

 

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

 

 بازیکنان، تماشاچیان و سایرین. ایر بکمک به افزایش لذت بازی    پ

 

 :با برسندفو  به اهداف اوران می توانند د 539

 

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

 

 .دنراستی اتخاذ شو  : تصمیمات باید با حس عدالت وانصاف   ب

 

 . مهم اینسابقه داور مهم نیست: گیآماد   پ
ً
 آماده باشند. ست که داوران برای هر مسابقه کامال

 

 .نباید افکار داوران را مشغول کند ی هی  چیز مرکز 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

 

 دشان باشند و از شخص دیگری تقلید نکنند.: داوران باید همیشه خو طبیعی   چ

 

 داوران باید: 534

 

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

 حاکم بر تفسیر قوانین باشد. باید )عقل سلیم(

 

 داوری
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ا برخننورد کنننند و جننرایم مناسننب را هنن ، سننریع و قاطعانننه بننا خطننارا حمایننت و تشننویق کنننند بننا مهننارتبننازی    ب

 .نماینداعمال 

 

 د.بر بازی کنترل داشته باشند و آنرا تا پایان مسابقه حفظ کنن   پ

 

 د برای کنترل بازی استفاده کنند.از تمامی ابزار موجو    ت

 

ه کنتنرل بنه شنرطی کن د.قنانون آوانتناژ را اعمنال کنننینک مسنابقه روان داشنتن  بنرایتا جایی که امکان دارد    ث

 د.بازی را از دست ندهن

  

 اعمال قوانین     7
 

 خطاها: کردنحمایت از بازی مهارتی و جریمه  035

 

 از قبیل بازی خطرناک و خشن  های شدید با خطامسابقه در باید م خص گردد و شدت خطا    الف
ً
 سنریعا

 و قاطعانه برخورد شود.

 

 های عمدی باید قاطعانه جریمه شوند. خطا   ب

 

را د و بننننازی تی حماینننت مننننی کنننننناز بننننازی مهننننار رت همکنننناری بازیکننننان، وران بایننند نشننننان دهننننند کنننه در صننننو دا   پ

 د.د کر نای داشتن کنترل بیشتر قطع خواهفقط در مواقع ضروری و بر 

 

 :آوانتاژ 030

 

جريمنه اي  سنودي بدسنت نمني آورد نيناز ن سنت قنههر خطايي قه بواسطه آن بازيكن ينا تنيم خناطي برای    الف

 قطع غیر ضروری جریان مسابقه سبب تاخیر بی مورد و عصبانیت می گردد.شود.  اعالم

  

 را اعمال قنند. (باشد شديدترين جريمه اگر) ژآوانتا داوران بايد ،در صورت نقض قوانین  ب 

 

. در هنگام اعمنال آوانتناژ بنازيكن ينا تنيم صناحب تنوپ آوانتاژ ن ستخود به معناي  مالكيت توپ به خودي  پ

 د.بازي باش د قادر به باز قردنباي

 

 دومي داده شود. شانسبا ارجاع به جريمه اول نبايد دیگر  ,به اعمال آوانتاژپس از تصمیم    ت

 

در ات فعننل و انفعننالی تغییننر  را دینند و از آنننی تننا بتننوان آنسننوی حرکنناتمهننم اسننت  پنن ش بيتنني جريننان مسننابقه  ث 

 .آگاای یافتيك مسابقه 
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 قنترل: 039

 

 اتخاذ گردند. پایدارو  ، مثبت، وا  مات بايد سريعتصمي   الف

 

 سخت گیرانه  برخورد   ب
ً
 .خواهد کرديك خطا جلوگیري  از تکرار در ابتداي مسابقه معموال

 

 سنایر مسنئولین فتنیينا داوران  ،بازيكننان بنه حرينفبندني  از طریق زبان، رفتاری یا فحاش ي لفظيهر گونه    پ

ط مناسنب شنرایدر و  نماینندبا فحاش ي هايي از اين نوع برخورد قاطعانه  بايدقابل قبول ن ست. داوران 

       و اخننراج . تننذقراسننتفاده کنننند)كننارت قرمننز(  اخننراج دائننم سننبز و زرد( یننا )كننارت اخننراج موقننت یننا تننذقر از

 د.نجريمه ديگري داده شو با همراه  ياد به تنهايي نمي توان

 

 .هنددتذقر بدون قطع بازي به بازيكنان  فاصله نزديك و در ندمي توانداوران    ت

 

يا دو كنارت  دو نوع خطاي مختلف دو كارت سبزمسابقه به دليل انجام یک در طول  بازیکتیممكن است    ث

آن كنارتي  اگر خطنايي قنه بنه دلينل )البته داوران به انجام اینکار تشویق نمی شوند(. اما زرد دريافت قند

 باینندو يننك جريمننه شننديدتر د نباينند دوبنناره از همننان کننارت اسننتفاده شننود ده تكننرار گننردبننه بننازيكن داده شنن

 .اعمال گردد

 

 محسوس ي ب شتر از مدت زمان اخراج اول باشد. بطور  بایدکارت زرد دوم اخراج  مدت زمان   ج

 

ينننا اخننراج بننه دلينننل يننك خطنناي شننديدتر منندت زمننان اخننراج بنننه دليننل يننك خطنناي كوچنننك و منندت زمننان  بننین    چ

 وجود داشته باشد.د تفاوت عمده اي بايبدني 

 

    ح
ً
مني   مسنئولین مسنابقه بندرفتاري یکنی از ينا داور  ،با بازيكن ديگنرو بصورت جدی  هنگاميكه بازيكتي عمدا

 کارت قرمز دریافت کند قند بايد
ً
 .فورا

 

 :جرایم 034

 

 . وجود دارد جرایماز  طیف وسیعی   الف

 

 مزمان دو جريمه را اعمال قرد.  براي برخورد با خطاهاي شديد مي توان ه   ب
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 مهارت های داوری     3
 

 :عبارتند از داوری مهارت فاکتورهای اصلی ترین 935

 

 آمادگي    الف

 

 همكاري    ب

 

 جايگیري  تحرك و   پ

 

 سوت زدن   ت

 

 عالمت دادن   ث

 

 آمادگي: 930

 

 آماده هستند.بازی نشان دهند که برای مساموقع در زمین داوران بايد با حضور ب   الف
ً
  بقه كامال

 

 رازمنننین و بنننازي ، تورهنننا و تجهینننزات خنننط قشننن ي هننناي زمنننین، دروازه هننناقبنننل از شنننروع مسنننابقه بايننند داوران    ب

 چك قنند.

 

 دو تيم متفاوت باشد. با رند لباس هر بصورتیکهبايد لباس هاي همرند بپوشند  داوران   پ

 

 .استفاده کنند هوايي وط آب شرای باید از لباس متناسب باداوران    ت

 

 به تحرك ب شتر قمك قند.بپوشند تا ط زمین با شرایکفش متناسب  بایدن داورا   ث

 

ساعت تايمر  ،و مجزا ، سوت با صداي بلندترين قتاب قوانینك نسخه از جديدتجهیزات داوري شامل ي   ج

 مي باشد. سابقه، كارت هاي رنگي براي جرايم شخص ي و ابزار مناسب براي  بت جزئيات مدار

 

 همكاري:  939

 

 است. ضروری ميان داوران  خوبيمي و همكاري كار ت   الف

 

. بین به توافق برسندصحبت کنند و يكديگر  بهدرباره چگونگي قمك بايد  داوران قبل از مسابقه   ب

 ارتباط چشمي وجود داشته باشد. بایدداوران 
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ي ته باشند تا در مواقعي قه داور همكارشان ديد مناسبآمادگي داش داوران بايد مسئوليت پذير بوده و   پ

در مواقع ضروري  ي از زمین با مشكل روبرو است وي را قمك قنند.ندارد يا در ديدن قسمت هاي خاص 

داوران بايد از خط مرقزي عبور قنند و تا جايي قه امكان دارد در جهت در صورت تحرك مناسب،  و

حاصل تا بازيكنان اطمينان  خواهد کردوي شوند. اين امر قمك  وارد نيمةخود قمك به داور همكار 

 قه تصميمات صحيح است.  کنند

 

 .را تائيد نمایندها در پايان مسابقه آنرا یادداشت کنند و  گل ها و کارت ها بایدهر دو داور    ت

 

 :تحرك و جايگیري  934

 

 ر موقعيت هاي مناسب جايگیري قنند. بتوانند در طول مسابقه د تا باشند داوران بايد تحرك داشته   الف

 

 داوراني قه تحرك ندارند نمي توانند براي اتخاذ تصميمات صحيح در بازي ديد خوبي داشته باشند.   ب

 

بهتر مي توانند بر جريان مسابقه و اتخاذ  ي، تحرك و جايگیري مناسبي دارندداوراني قه آمادگي جسمان   پ

 تصميمات تمرقز داشته باشند.

 

    ت
ً
صورتيكه خط مرقزي در سمت چپ وي قرار يك نيمه از زمین مستقر مي شود بدر  هر داور اساسا

 داشته باشد.

 

 در سمت راست تيم مهاجم است. قلي بهترين جايگیري داوران در جلو و بطور    ث

 

ري جايگی طولی خط نزديك بایدداوران در جریان است  محوطه بازي در بین خط مرقزي و هنگامیکه    ج

 قنند.

 

 و بگیرندفاصله  تخته های کناری از  جريان است، داوران بايد ب شتردر حوطه م ونهنگاميكه بازي در    چ

را بب نند و شوند تا خطاهاي مهم محوطه و حتي در مواقع ضروري وارد  به درون زمین حرقت قنند

 قانونی بودن ضربات به سمت دروازه را ت خیص دهند.

 

صورتي جايگیري قنند قه ، داوران بايد بز اينكه توپ از زمین خارج مي شودي قرنر و گعد ادر هنگام پنالت   ح

 باشند. داشته انفعالیديد مناسبي نسبت به تمامي حركات 

 

 جايگیري قنند.سمت راست بازيكن زننده  ، داوران بايد در پشت ودر هنگام پنالتي استروك   خ

 

 قند. ی ایجادیروشان در جريان بازي دخالتجايگ کهداوران نبايد اجازه دهند    د

 

 بايد در تمام زمان بازي رو به بازيكنان باشند. داوران   ذ



 

 44 

 :سوت زدن 931

 

دخیل  ، همديگر و ساير افرادي توانند از طريق آن با بازيكنانسوت اصلي ترين رااي است قه داوران م   الف

 .ارتباط برقرار قننددر بازی 

 

به خاص دخيل در بازي قادر اش کلیه طوريكهاندازه كافي بلند نواخته شود ب به سوت بايد قاطعانه و   ب

 بدين معنا ن ست قه سوت بايد هم شه بلند نواخته شود.این . البته شنیدن صدای آن باشند

 

 به نحوی باشد که شدت خطا را به بازیکنان نشان دهد.سوت بايد  صدا و کشیدگی   پ

 

 :عالمت دادن 932

 

ايد وا   باشند و به اندازه اي نگه داشته شوند قه بازيكنان و داور ديگر از تصميمات اتخاذ عاليم ب   الف

 شده آگااي پيدا قنند.

 

 فقط بايد از عاليم رسمي استفاده شود.   ب

 

    پ
ً
 ساقن بود.عالمت نشان دادن در هنگام  باید ترجيحا

 

 داده شوند.نشان عاليم جهت دار نبايد در عرض بدن    ت

 

كن است مم چون از بازيكنان روي برگرداند  نباید دادن عالمت يا اتخاذ تصميمنشان در هنگام    ث

داور  به نفس ، تمرقز از بین برود يا اين خود مي تواند نشانگر عدم اعتمادديده نشوند گعدیخطاهاي 

 باشد.

 

 عالیم داوری     4
 

 بازی  وقت 435

  

 : در حاليكه يك دست مستشروع وقت بازی    الف
ً
 هوا است به سمت داور ديگر بچرخيد.در  قيما

 

ضربدري  بصورتهاي خود را در قسمت م   : به سمت داور ديگر بچرخيد و دستتوقف وقت بازی    ب

 .باالي سر قرار دهيد

 

  : هر دوبازي وقت دو دقيقه باقيمانده از    پ
ً
هاي اشاره باز  باال آوريد بصورتيكه انگشت دست را مستقيما

 .باشند

  



 

 45 

 بازي وقت يك دقيقه باقيمانده از   ث
ً
صورتيكه انگشت اشاره آن باز ب باال آورید : يك دست را مستقيما

 باشد.

 

نیست قه عالمت  داده مي شود ديگر نياز مربوط به وقتهنگاميكه يك عالمت 

 دیگری در ارتباط با وقت داده شود.

 

 باال و پايین قنيدرا روبروي هم باشند در جلو س نه بصورتيكه  دست هاقف : بولي 430
ً
 .متناوبا

 

 توپ خارج از بازي  439

 

 نشان دهيد.جهت را و  کنیدباز بصورت افقي  رایک دست : روی تخته کناری  خروج توپ از   الف

 

به مرقز زمین باوستيد و هر دو دست را بصورت افقي باز  رو  :توسط مهاجم عری یخروج توپ از خط    ب

 .قنيد

 

 با استفاده از دست راست یا چپ بطوریکهعمد توسط مدافع: بصورت غیر  خروج توپ از خط عری ی   پ

توپ از خط عری ی تا روی خط خروج یک خط فری ی از محل  پائین تر از سطح شانه باشد دست

 آغاز شود بکشید. مرکزی 
ً
 جاییکه بازی باید مجددا

 

 .را نشان دهیدمرقز زمین : با هر دو دست بصورت افقي گلبه  مر رسيدن   434

 

 انجام بازي   431

 

باید نشان داده خطا  د عالمتباره دليل تصميم اعالم شده ترديدي وجود دار اگر در 

 .شود

 

 روي س نه قرار دهيد.مورب  بصورتبازي خطرناك: يك دست را    الف

 

به باال و پايین در جلوي  دست هابا آرام حرقت دادن  : بازي را متوقف قنيد واخالقي بد يا رفتاري و بد   ب

 يك حرقت آرامش دهنده انجام دهيد. رو به پايین باشد( دست هاقف ي قه بصورتبدن )

 

 را ملس قنيد.: يك پا را باال آوريد و قوزك آن(پا یا برخور توپ به )شوت قردن با پا زدن توپ   پ

 

فاصله  ورتيكهقرار دهيد بطروبروي هم در جلوي بدن  بصورت افقيرا  دست ها: قف شدن توپبلند    ت

 باشد. میلیمتر 512ها تقريبي ميان آن

 

 .نگه داریدرا بصورت ضربدري در جلوي س نه  دست ها: سد   ث
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 بصورت ضربدري را  دست ها: سد فرد سوم يا سد سايه اي   ج
ً
 گسته قنيد. در جلوي س نه باز ومتناوبا

 

ا با ساعد این دست ر  سپس .آوريدبیرون از بدن  ،سمت پايینبه : يك دست را بصورت مورب سد چوب   چ

 . دست ديگر بگیريد

 

 باال ببرید و تمامی انگشت مستقیمبصورت : يك دست را فاصله متر 9   ح
ً
 های آنرا باز کنید. کامال

 

 جرايم 432

 

 باالتر از شانه در جهت حرقت تيم ذينفع باز قنيد.: يك دست را در ارتفاع آوانتاژالف   

 

 را نشان دهيد.یک دست را بصورت افقي باز کنید و جهت آزاد:  پوش   ب

 

 .ت افقي به سمت دروازه اشاره قنيد: با هر دو دست بصور پنالتي قرنر   پ

 

 باال آوريد و ه نقطه پنالتي استروك اشاره قنيد: با يك دست بپنالتي استروك   ت
ً
. دست ديگر را مستقيما

 است.بازی اين عالمت نیز نشان دهنده توقف وقت 
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. بهتر م خصات تهيه شده اند موجود در اين بخش در جهت قمك به تفسیر اویرتص

 .ستم خصات قطعی در متن آمده ا .وري قرد قه مقياس آنها دقيق ن ستبايد يادآ

 

 زمین و تجهیزات     0

 

متر و محدود به تخته های کناری می باشد و  44زمین بازي مستطيل شكل است بصورتيكه طول آن  535

 متر است که محدود به خطوط عری ی می باشد.  00آن  همچنین عرض

 

توصیه می گردد از زمیتی با اگعاد کامل استفاده شود. اما در مسابقات داخلی کشورها 

ممکن است از زمین هایی با اگعاد کوچکتر اسنتفاده شنود. حنداقل اگعناد ینک زمنین بنازی 

 متر می باشد.  58متر و در عرض  92در طول 

 

  عری یخطوط  بیرون منطقه "فرار" درفضای ممکن برای حداقل  توصیه می شود

 باشد.وجود داشته متر(  5متر( و خطوط طولی ) 9)

  

 عالمت گذاري: 530

 

 باشد.مي شود در زمین بازي وجود داشته الف   نبايد هي  عالمتي به جز آنچه قه در اين قتاب شرح داده 

 

ام می شود که دارای خطوط اگر هاکی داخل سالن در سالن های چند منظوره انج

 مجزا باشمختلفی هستند، توصیه می شود ک
ً
 د.ه رند خطوط هاکی کامال

   

 شوند.بصورت وا   عالمت گذاری  تر است و بايدم ميلي 12ب   پهناي خطوط 

 

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

 

 در زمین بايد با رند سطح زمین بازی مغایرت داشته باشند. ت   رند تمامي عاليم

 

 :زمین تخته های کناری   539

 

 متر می باشند. 44تا  92الف   نشانگر پیرامون طولی زمین به اندازه 

 

 میلیمتر مربع است. 522ب   اندازه سطح مقطع آنها 

 

 مشخصات زمین و تجهیزات بازی
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 دارد. برشمتر به سمت کف زمین بازی  یمیل 52به اندازه و پ   سطح قائم آنها که روبروی زمین بازی است 

 

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 ساير عاليم: 534 

 

 بازی  زمین عری یمتر در پیرامون  00تا  58خطوطي با طول  الف   خطوط عری ی:

 

 دروازه ب   خطوط دروازه: قسمت هايي از خطوط عری ي بین ديرقهاي عمودي

 

 بصورت عری ی در وسط زمین بازی خطی پ   خط مرقزي: 

 

مي شوند دو طرف دروازه قشيده روي هر خط عری ي در ميليمتر درون زمین و  922ت   خطوطي با طول 

متر فاصله دارد. اين فواصل از بین  2ين ديرك عمودي صورتيكه هر قدام با لبه بیرونی نزديكتر ب

 دورترين لبه هر خط اندازه گرفته مي شوند.

 

متر از  5ی12ميليمتر بیرون زمین و روي هر خط عری ي قشيده مي شوند،  512ث   خطوطي که با طول 

  بین نزدیکترین لبه های این خطوط اندازه گرفته مرکز هر خط عری ی فاصله دارند. اين فواصل از 

 مي شود.

 

ميليمتر روبروي مرقز هر خط دروازه قشيده مي شوند بصورتيكه  522ج   نقاط پنالتي استروك به قطر 

 متر با لبه داخلي خط دروازه فاصله دارد. 1مرقز هر نقطه 

 

 :Dمحوطه هاي  531

 

ی ي در زمین رسم مي شوند که مرقز آنها با مرقز خطوط متر به موازات خطوط عر  9الف   خطوطي به طول 

 متر است. 3عری ي در يك خط است. فاصله لبه های بیروني اين خطوط تا لبه بیروني خطوط عری ي 

 

ب   ادامه اين خطوط بصورت قوس در هر دو طرف امتداد پيدا مي قنند تا به شكل ربع دايره هايي به 

هاي عمودي  قز آنها گوشه ابتدايي داخل نزديكترين ديركخطوط عری ي متصل شوند بصورتيكه مرا

 دروازه است.

 

متري و اين قوس ها خطوط محوطه گفته مي شود؛ به این خطوط و فضايي قه توسط  9پ   به خطوط 

 اين خطوط محصور شده محوطه گفته مي شود. 
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ر از لبة بیرونی هر مت 9بصورتی رسم می شوند که لبة بیرونی آنها بیرون محوطه ت   خطوط منقطع 

قسمت از خط محوطه فاصله دارد؛ هر خط منقطع بصورت برش های توپر از سر خط محوطه 

 متر است. 0طول دارد که فاصلة بین این برش ها  میلیمتر 922شروع می شود. هر برش توپر 

 

فقط برای مسابقات بین املللی توصیه می شود چون خیلی از  منقطع خطوطرسم 

 ش ی خطوط زیادی دارند که سبب سردرگمی می شود. رسم این خطوطسالن های ورز 

 .قاره ای می باشدو  تحت اختیار فدراسیون های ملی سایر مسابقاتدر 
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 داخل سالن: زمین 0شکل                            
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 داخل سالن ابعاد زمین

 

 کد متر کد متر

 A (58)حداقل  H 00 1ی11

1 I 00  (58)حداقل B 

9 J 9 C 

2 K 3 D 

 E* 6یL 13 1ی31

 F 1ی15 1 9حداقل 

 G 1ی31 2 5حداقل 

 

 

 

 دروازه ها:  532

               

الف   دو عدد ديرك عمودي بوسيله يک ديرك افقي به هم وصل مي شوند که در مرقز هر خط عری ي و در 

          روي عاليم بیروني قرار مي گیرند.       

 

  82هاي عمودي و ديرك افقي سفيد رند و در مقطع عری ی مستطيل شكل هستند. پهناي آنها  ب   ديرك

 ميليمتر مي باشد.  82ميليمتر و عمق آنها نیز 

 

ديرك افقي  اندازههاي عمودي نبايد بطور عمودي از ديرك افقي ب شتر باشد و همچنین  ديركپ   اندازه 

 هاي عمودي ب شتر باشد. ديركنبايد بطور افقي از 

 

متر مي  0متر است و فاصله لبه زيرين ديرك افقي تا زمین  9هاي عمودي  ت   فاصله بین لبه دروني ديرك

 باشد.

 

و توسط تورها، تخته هاي  می باشدهاي عمودي و ديرك افقي  شامل ديركث   فضاي بیرونی پشت دروازه 

 822بطوریکه از ديرك افقي به سمت بیرون حداقل  دمی شو قناري و تخته پشتي درون آن محصور 

 متر فاصله دارد. 5میلیمتر و از سطح زمین به سمت بیرون حداقل 

 

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. 422متر طول و  2ی30الف    تخته های کناری 

 

 میلیمتر ارتفاع دارند. 422متر طول و  9ب    تخته های پشتی 

مي شود و نبايد آنرا از خود ديرك  خط ديرك عمودي اندازه گرفته ازE اگعاد  *

 متر است. 2ديرك عمودي  گرفت. اين اندازه ها از زيرعمودي اندازه 
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عری ي قرار پ    تخته هاي قناري در روي زمین و در زواياي مناسب نسبت به خط 

هاي عمودي نصب مي  افزاوش در پهنا در پشت ديرك مي گیرند که بدون 

 شوند.

 

زواياي مناسب نسبت به تخته هاي قناري و  ت    تخته هاي پشتي در روي زمین و در

به موازات خط عری ي قرار مي گیرند و به انتهاي تخته هاي قناري نصب مي 

 شوند.

 

 پشتي بايد تیره رند باشند. دروني تخته هاي قناري و تخته ث    قسمت

 

 تورها: 531

 

 ميليمتر است. 41الف   حداق ر اندازه شبكه تورها 

 

ب شتر متر  ميلي 512نبايد از  جهت نصب تور افقي  ديرك هاي عمودي و ديركپشت ی ب   فاصله گیره ها

 باشد.

 

 می شوند.پشتي دروازه آويزان  رون از تخته هاي قناري و تختهبیپ   تورها 

 

ین افقي و نیز از ب تور و ديرك هاي عمودي و ديرك از عبور توپ از بین کهشوند می بنحوي گسته ت   تورها 

 پشتي درون دروازه جلوگیري قند.قناري و تخته تور و تخته هاي 

 

 شوند تا از بازگشت توپ جلوگیري قنند.می گسته  بنحوی تورها   ث 
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 : دروازه7شکل                                       

 

 

 ابعاد دروازه

 
 کد متر کد متر

 E 9 A 1ی81حداقل 

 F 0 B 1ی181

 C 1یG 46 1ی181

 D 1ل حداق  

 

 نیمکت ها و میز فتی: 530

 

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

 

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

 

 طر کند.محل نیمکت ها و میز فتی نباید برای بازیکنان و داوران ایجاد خ

 

 چوب      7
 

برای کلیه ( 5930شهریور  52) 0259 خصات تجدید شده زیر از اول سپتامبرم 

است. هر چند، از فدراسیون های ملی خواسته می شود تا  شده مسابقات هاکی اجرا

یا اجازه دهند  درباره اعمال این م خصات در سطوح پایین تر تصمیم گیری کنند

 . اعمال شود هم م خصات قبلی

 

 اعمال می گردد. 0251ژانویه  5تغییر حداک ر اندازه یک چوب هاکی از 
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 محاسبه گرديده و ساير م خصات موجود با در نظر گرفتن 
ً
تمامي اندازه ها دقيقا

)به همان شکلی که یک چوب ممکن است در  وع پوشش اضافي ارزيابي شده استهر ن

 زمین بازی استفاده شود(.

 

        م خصات چوب را تعیین می کند. م خصات خارج از معیارهای تعریف شده مورد تائید  از کتاب این بخش  035

از  هاین حق را برای خود محفوظ می داند تا استفاد FIHنمی باشند. با وجود توضیح ساده این م خصات، 

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

 

 

 : سر چوب4شکل                                              : چوب3شکل 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وط      سنطح صناف  انندازه گینری منی شنوند )خطنشکل و اگعاد چوب با قرار دادن قسمت قابل بازی آن روی ینک  030

مننی        Xو  Cه خطننوط بننه مننوازات هننم قننرار دارننند و عمننود بنن Y و A، A1، B، B1(. خطننوط 4و  9شننکل هننای 

 باشند.

 

 میلیمتر A1 15به خط  Aخط 

 میلیمتر B 02به خط  Aخط 

 میلیمتر B1 02به خط  A1خط 

 میلیمتر 01یY 1به خط  Aخط 

 میلیمتر X 522به خط  Cخط 

 

 چوب داری یک شکل سنتی است که از دسته و سر تشکیل می شود:   039

 

 مننی گنننذرد. از میننان مرکننز بنناالیی دسننته Yقننرار مننی گیننرد بنننابراین خنننط  4و  9الننف   چننوب بننه مانننند شننکل هننای 

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

 ختم می شود.

 

 شش ها، روکش ها و متعلقات آن ارزیابی می شود.چوب با در نظر گرفتن کلیه پو    034

 

 در بحث م خصات چوب تعاریف زیر اعمال می شوند:   031

 

" یعتی عاری از هرگونه قسمت زبر و تیز. سطح چوب باید تراز، منظم، بدون برآمدگی یا تو رفتگی باشند  هموار"        

 میلیمتر 9ای از چوب نباید زاویه ای با شعاع کمتر از و نباید دارای موج، حفره، زبری یا شیار باشد. هی  لبه 

 داشته باشد.

 

بطوریکنه  میلیمتنر 0هر گونه قسمت منحتی )تاب( یا باال و پایین آمدگی بنا شنعاع کمتنر از عاری از " یعتی  صاف"        

 نباشد ختم گردد. میلیمتر 9بصورت صاف به لبه ای که شعاع آن کمتر از 

 

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

 

نشان داده  4و  9که در شکل های  محسوب می شودطرفی از چوب  بهمراه لبه های کل ,طرف قابل بازی چوب   032

 است.شده 

 

 ن هر گونه ناهمواری یا نا پیوستگی باشد.و از دسته تا سر چوب باید صاف، ممتد و بد   031

 

 Cبننوده و بننه خننط   Jيننا  Uسننر چننوب هنگاميكننه بطننور مسننتقيم بننه سننمت بنناال نگننه داشننته منني شننود باينند بننه شننکل    038

 محدود شود.

 

 محدود نیست. Xو  Cبین خطوط  X+یا  -Xدر جهت سر چوب    033

 

د قنه سر چوب فقط بايد در طرف چپ صاف باشد )منظور اينست قنه اگنر بنازيكتي چنوب را بصنورتي نگنه دار    0352

 هننم جهننت بننا روبننروي ایننن بننازيكن باشنند قسننمت صنناف چننوب در سننمت چننپ وی 
ً
طننرف بنناز سننر چننوب مسننتقيما

 قرار مي گیرد(.

 

در امتننداد هننر نقطننه از چننوب و دسننته آن مجنناز  میلیمتننر 4تنهننا یننک انحننراف برآمننده یننا تورفتننه بننا نمننای حننداک ر   0355

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

 

در عننرض هننر قسننمت قابننل  میلیمتننر 19اف بننا قننرار دادن یننک شمشننه بننه طننول ایننن انحننر 

بننازی چننوب و بننا اسننتفاده از يننك عمننق سنننج درجننه بننندي شننده تسننت منني شننود. عمننق ایننن 

ميلننني متنننر  4خميننندگي قنننه بصنننورت تنننو رفتگننني در زينننر اينننن شمشنننه نماینننان اسنننت نبايننند از 

نندازه گینری قنوس ینا کمنان نشنان داده شنده بنرای ا 2تجاوز قند. وسیله ای کنه در شنکل 
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چنننننوب اسنننننتفاده منننننی شنننننود. از اینننننن وسنننننیله نینننننز منننننی تنننننوان بنننننرای انننننندازه گینننننری انحنننننراف ینننننا 

 خمیدگی چوب استفاده کرد.

 

بننه جننز آنچننه کننه ذکننر شننده هننی  تننو رفتگننی و شننیاری در قسننمت قابننل بننازی چننوب مجنناز 

 نیست.

 

 وب بايد صاف باشد.سر چوب و ادامه آن در امتداد دسته چقابل بازی طرف صاف    0350

 

هی  نوع پی  خوردگی در امتداد قسمت صاف قابل بنازی چنوب از سنر تنا دسنته مجناز نمنی باشند. مثنال: محنل    0359

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

 

 Bود ینا انحنناء پیندا کنند ولنی حنداک ر بایند بنه خنط خنم شن Aدسته چوب فقط یکبار منی توانند بنا عبنور از خنط    0354

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

 

هر نوع خميدگي در طول قمان ينا قنوس چنوب بايند ينك نمنای صناف پيوسنته در امتنداد طنول آن داشنته باشند    0351

ينند در طنننرف رویننی يننا در طنننرف پشننت چنننوب قننرار بگیننرد ننننه در دو طننرف. حنننداق ر عمننق اینننن گي باقننه ايننن خميننند

نزدیکتنننر بنننه پاینننه سنننر چنننوب باشننند  متنننر میلنننی 022ميلننني متنننر اسنننت. حنننداک ر نقطنننه قنننوس نبایننند از  01 خمیننندگی

 چند انحنایی9در شکل  X)خط 
ً
 مجاز نیست. (. ضمنا

 

منننني شننننود بصننننورتي قننننه چننننوب در حالننننت معمننننول خننننود روي يننننك سننننطح صنننناف خوابانننننده 

بنرای انندازه  2(. وسنیله نشنان داده شنده در شنکل 1طرف بازي رو به پايین باشند )شنکل 

 ی شنود کنه پاینه آن روی سنطح محنل آزمنایش قنرار    گیری قوس یا کمنان چنوب اسنتفاده من

از هنننر  میلیمتنننر 8ی اینننن وسنننیله نبایننند بطنننور آزاد بیشنننتر از میلیمتنننر  01منننی گینننرد. قسنننمت 

ور کننند. مثننال: قسنمتی از ایننن وسننیله کننه بننه آن اشناره شنند نباینند بننه طننور نقطنه چننوب عبنن

آزاد تا حدی از زیر چوب عبنور کنند کنه لبنه چنوب قسنمت هنای دیگنر اینن وسنیله را ملنس 

 کند.
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باشنند. در لبنه هنا و طننرف غینر قابنل بننازی چنوب )پشننت( بایند گنرد و منندور بنوده و یننک نمنای صناف ممتنند داشنته    0352

 بخش های صاف وجود داشته باشد. نباید امتداد لبه ها یا پشت چوب

 

صنننناف و سننننطبی باشنننند بطوریکننننه  داری مننننوج یننننا تننننو رفتگننننیپشننننت دسننننته چننننوب مننننی تواننننند 

در پشنت سنر وننه منوج ینا تنو رفتگنی تجناوز نکنند. هیچگ میلیمتنر 4حداک ر عمنق آن هنا از 

 چوب مجاز نیست.

 

 عبور قند. میلیمتر 15گونه پوشش اضافه از حلقه اي به قطر داخلي چوب بايد با وجود هر    0351

 

اندازه طول چوب هاکی از سر دسته چوب تا ته سر چوب )خط  گرم تجاوز قند. 191وزن كل چوب نبايد از    0358

X  سانتی متر بیشتر باشد. 521( نباید از 9در شکل 

 

 ت سر چوب ب شتر باشد.سرع 38از % در شرایط آزمایش سرعت توپ نبايد   0353

 

مختلنننننننف در بخنننننننش شنننننننبيه سنننننننازي يكننننننني از  آزمنننننننایشسنننننننرعت تنننننننوپ از طرينننننننق انجنننننننام پننننننننج 

 آزمایشنننناتصننننورت منننني گیننننرد قننننه در هننننر قنننندام از ايننننن  FIHآزماوشننننگاه هنننناي مننننورد تأيينننند 

قيلننومتر در سنناعت اسننت. سننرعت تننوپ گعنند از پشننت سننر گذاشننتن دو  82سننرعت تننوپ 

   و از آن گعننننوان نسنننبت معنننین سنننرعت چنننوب ينننادنقطنننه انننندازه گینننري محاسنننبه مننني گنننردد 

 : قوس یا کمان چوب5شکل 

 : وسیله اندازه گیری قوس یا کمان چوب6شکل 
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شنود. اينن آزمایشنات  می استفادهFIH از توپ هاي مورد تاييد  در این شرایط مي شود.

درجه سنانتيگراد و رطوبنت تقريبني  02تحت شرايط معمول آزماوشگاای با دماي تقريبي 

 انجام مي شوند. %12

 

 باشد. هموارسر تا سر چوب باید    0302

 

 که احتمال خطر برای بازی دارد ممنوع است. هر چوبی

 

چوب و متعلقات آن مي تواند از جنس چوب يا ترقيب چند ماده با هم ساخته شود و ينا مني توانند شنامل هنر    0305

تطبینننق داشنننته و ايجننناد هننناکی بنننازي هننندف مننناده اي بنننه جنننز فلنننز ينننا ترقيبنننات فلنننزي باشننند مشنننروط بنننر اينكنننه بنننا 

 خطر نكند.

 

منطبننننق بننننا و  خطرننننناک نباشنننندده از نننننوار چسننننب و رزيننننن بننننراي چننننوب مجنننناز اسننننت مشننننروط بننننر اينكننننه اسننننتفا   0300

 باشد.م خصات 

 

 توپ    3
 

 :توپ   935

 

 .قروي شكل است   الف

 

 است. میلیمتر 091تا  004محيط آن بین    ب

 

 گرم است. 529تا  512وزن آن بین    پ

 

 .(متفاوت با رند سطح زمین بازي باشديا رنگي قه )رند است  شود و سفيدمی از هر ماده اي ساخته    ت

 

  .سطح آن مجاز استرفتگي هاي ريز در تو . وجود و يك سطح صاف دارد سخت است   ث

 

 تجهیزات دروازه بان     4
 

 :محافظ دست   435

 

حداق ر عرض و طول به باال است  رو  آنقف روي سطح قرار مي گیرد و  در هنگاميكه بصورت صاف   الف

 مي باشد. میلیمتر 911 و 008ترتیب آن به 
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 چوب را نگه دارند. ،نبايد به نحوي باشند قه در هنگام آزاد گذاشتن چوب در دست   ب

 

 .است میلیمتر 922هر قدام  هنگاميكه دروازه بان آنها را مي پوشد حداق ر عرض: پد 430

 

 مي شود.آنها انجام  یبا توجه به اگعاد داخلیري اگعاد محافظ دست و پا اندازه گ
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اينننن ورزش  فدراسنننيون بنننین املللننني هننناكي مننني توانننند در جهنننت قمنننك بنننه افنننزاوش شنننرقت در

 رائه دهد.ااطالعات گوناگوني 

 

 هاکی داخل سالن 

 :جداگانه در مورد زير چاپ گرديده است کتابيك       

 )هاکی رو چمن(ن هاکی قوانی -

 

 سالنامکانات هاکی داخل 

 اطالعاتی در ارتباط با مورد زیر موجود است:

 تهیه امکانات از جمله کفپوش هاکی داخل سالن -

 

 زمین های مصنوعی و نور پردازی

 اطالعاتی در ارتباط با موارد زیر موجود است:

 شرايط ساخت و نحوه استفاده -

 راهنمای آبیاری زمین های مصنوعی -

 نحوه مراقبت و نگه داري  -

 مصوب زمین هاي مصنوعيتوليد قنندگان  -

 نصب زمین ها و تجهیزات آنها -

 نور پردازي مصنوعي -

 

 مقررات و مدیریت مسابقات

 اطالعاتی در ارتباط با موارد زیر موجود است:

 و وظايف مسئولین مسابقات قشن -

 يك تيم  تجهیزات م خصات لباس و -

 بر روی لباس و اطراف زمین اتتبليغ -

 قه()وقفه هاي يك مساب قطع يك مسابقه -

  بت اعتراضاصول  -

 مسابقات  رنکیندو اصول  بندی جدول  -

 

 داوری

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

  FIHمعيار درجه بندي داوران  -

 سایر اطالعات موجود
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هننناي داوري در مسنننابقات، آمننننادگي  ربنننناره مهنننارتداوران بنننین املللنننني قنننه شنننامل اطالعننناتي دی قتابچنننه راهنمنننا -

 برنامه آمادگي جسماني مي باشد.روحي و 

، شامل اطالعاتي درباره وظايف آنان، آموزش داوري، تست آمادگي جسماني داورانچك ل ست مسئولین  -

 نحوه عملكرد داوران و فرم هاي ارزيابي مي باشد.

 

 منابع توسعه هاکی

نهننا در ه گعضنن ي از آقنن هنناكي از سراسننر دنيننا ارائننه شنندهجننزوات و مننوارد گوننناگوني توسننط شننرقت قنننندگان در 

 شامل ا لوح هاي فشرده موجود و يا گعنوان فيلم ي حال چاپ
ً
 :هستندزیر موارد می باشند که عموما

 مربيگري در سطح مبتدي، در حال توسعه و حرفه ای -

 برنامه هايي براي مدارس و نوجوانان -

 ميتي هاكي  -

 آيین نامه و جزوات قالس ها -

 

 است: وصول  قابل زیر آدرس به FIHه شد نیز در وب سایت اطالعاتی که در باال به آنها اشار 

 

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  52جلد(  52قیمت هر جلد )تا

 .خواهد گرفت

 

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

 حاصل فرمائید.تماس  FIHبیشتر با دفتر 

 

 نیز باید پرداخت شود. سفارش، قیمت کتب به همراه هر 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 7105 ،دراسیون بین المللی هاکیف
 

 

 

 نحوه خرید کتب انگلیسی قوانین
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 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
 تهران

 بزرگراه نیایش

 مجموعة ورزشی انقالب

 170 - 76706770تلفن: 

 170 - 76706763فکس: 

 info@iranhockey.orgایمیل: 

 www.iranhockey.orgوب سایت: 


