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آمادگی
کنیدآمادهمسابقهبرایکاملبطورراخود–

کهدارندانتظاربازیکنان-کنیددرکراراهناماینمطالبکهمناییدسعی–
رسیدبپنیستیدمطمنئاگرپسببینندداورانازثباتباتصمیامت

کنیدداوریراهنامایناساسبربازیهردرکهرودمیانتظارشاماز–

هایضعفبازیهردرکهمناییدسعیوکنیدتنظیمخودبرایایبرنامه–
بخشیدبهبودراخود

راودخرسیعا  کسالتصورتدروکنیداعالمنداریدآمادگیداوریبرایاگر–
کنیددرمان

کنیدحفظراخودجسامنیآمادگیسطح–

هآمادهمیشه–موقعبهاسرتاحتونوشیدنخوردن،-باشیدخودمراقب–
باشید 1



ایدکردهدرکومطالعهراقوانینرسیآخرینکهکنیدحاطلاطمینان–

رسمیقوانیناساسبرنشدهاشارهآنهابه5هاکیقوانیندرکهمسائلی–
شوندمیبررسیچمنرویهاکی

دگردمیاجراقوانینیچهکهباشیدداشتهآگاهیمسابقاتمقرراتاز–

3

5قوانین هاکی 



یکهمهامحوطهبهکهشودمیگفتهکورت5هاکیزمینبهاکنون–
.گویندمیچهارمیکمناطق

مانندبهشوندمیاعالمعمدیغیروعمدیخطاهایبرایکههاییچالش–
شوندمیانجامفعلیقوانین

:چالشدر–

کندمیجایگیریدروازهخطرویباندروازه–

قرمستنیمهخطآنطرفبایدباندروازهوزنندهبجزبازیکنانهمه–
شوند

.دشو شلیکدروازهسمتبهنبایدنکردهحرکتمرت4زمانیکهتاتوپ–
بهتوانندمیزمینوسطدرمستقربازیکنان,چالشرشوعباچندهر

کنندحرکتتوپسمت
4

2016تغییرات اصلی قوانین 



زمانپایانراهنامی

ازپتو بازیزمانامتامازبعدکهبرسدمثربهتواندمیهنگامیگلیک–
باشدکردهعبوردروازهخط

بررسیراافتادهاتفاقزمانپایانازقبلدقیقا  کهحوادثیتوانندمیداوران–
اشتباهتصمیمیکاصالحمانند,کنند

شودیمانجامبازییانیمهوقتپایانبهنزدیککهاوتیشوتانجامبرای–
شودمنیدادهایاضافهوقت

5

پایان زمان



باشیدخودتانهمیشه–

خواهیدمیچهشامکهبدانندبایدآنها–کنیدکمکبازیکنانبه–

وکمکراهمدیگربیاییدپس–استمهمبسیارهمکاریوتیمیکار–
کنیمحامیت

ازنیکمکبهاستممکنشامهمکارداورزمینازجاهاییچهدرکهبدانید–
باشدداشته

کنیداستفادهزمانازگیریتصمیمبرایرضورتصورتدر–

بدلودر پایداروصحیحتصمیامتهمکارتانداوروشامبینکهکنیدسعی–
شود

اشیدبآگاهبازیکناننیتاز–کنیداستفاده(سلیمعقل)مشرتکحساز–

6

مسابقه



باشدعملودرکآگاهی،بایدماشعار–

استدرمانازبهرتپیشگیری-باشیدفعالکامال –

کنیدصحبتبازیکنانبا-کنیداعاملبازیدرراهامعیاررسیعا  –

هایپوشدرکهبخواهیدبازیکنانازابتدادر-کنیدآسانخودبرایراکا–
بگريندفاصلهمرت4آزاد

از–شودمیاجراآنهامحلدرآزادهایپوشکهدهیدتشخیصرسیعا  –
کنیداجتنابمجددتکرار

شوندمیاجرادرستیبهآزادهایپوشکهکنیدحاصلاطمینان–

دکنیاعاملمجددا  رااستانداردهاوتغییرراخودبرنامهنیازصورتدر–

باشیدداشتهارتباطخودهمکارداوربابازیزمیندر–
7

مدیریت



صورتدررابازیفقطودهیدجریانبازیبهداردامکانکهجاییتا–
کنیدقطعرضورت

تدسازراخودتسلطبازیبهدادنجریانحدازبیشباکهکنیدسعی–
ندهید

کنندرقابتتوپتصاحببرایبازیکنانتادهیداجازه–

کنیداعاملراآوانتاژقانونداردامکانکهجاییتا–

نکنیدنگاهراتوپفقط-کنیدخوانیبازی–

کمرتیناراحتیسببواستآوانتاژیکآزادهیتاعالممواقعبعضی–
شودمی

استمهمبسیارزدنسوتموقعچه–

8

جریان دادن به بازی



ستیدهمطمنئکهکنیدجریمهزمانیفقط-کنیدمتاشادقتبهراهاتکل–
استدادهرخخطایی

مهجریتکلرسیدننظربهبدیاچوببهچوبصدایوجودبخاطرفقط–
نکنید

کنیدنجریمهکنندهتکلممکنغیریابدحالت,موقعیتدلیلبهرصفا  –

کندمیحرکتجهتیچهبهتوپکهببینیددقتبه–

جامانتعمدیصورتبهوریزندمیبهمرابازیکههاییتکلبهنسبت–
کنیدگیریسختشوندمی

یدباشداشتهکافیآگاهیبدنسدوتوپروی(شیلدینگ)سازیسپراز–
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تکل



کنند؟بازیتوپباکهدارندسعیبازیکنانآیا–

دارد؟وجودتوپبابازیاحتاملآیا–

شود؟محرومتوپبابازیازبازیکنکهگیردمیصورتحرکتیآیا–

ازجلوگیریوحریفقانونیغیرسدجهتبدنازایحرفهاستفادهاز–
باالباکنندمیسعیبازیکنانگاهیبدانیدوباشیدآگاهتوپبهرسیدن
سدهکنندکمیتظاهرحریفرسباالیتاخطرناکبصورتخودچوبآوردن
استشده

طورهبومنصفانه.استبازیکنانبرای“مهمبسیارموضوع”یکچوبسد–
%100کهبزنیدسوتزمانیفقطوبگیریدتصمیمآنمورددرصحیح
داریداطمینان

10

سد



شدنبلند.بزنیدسوتزمینهرجایدرخطرناکهایموقعیتدرفقط–
کنیدفکرخطربه,کنیدفراموشراتوپ

ساقبندهمیانبهشدهکنرتلبصورتکهمدافعانچوبباالیکوتاههایتوپ–
نیستندخطرناککنندمیبرخورد

کنیدمیدرکرابازیکهدهیدنشانوکنیداستفادهمشرتکحساز–

باشیدداشتهثباتتیمیکعنوانبههموفردیکعنوانبههم–

استهشانباالیهنگامیکهحتیارتفاعیهردرراتوپتوانندمیمدافعان–
ایجادلپتانسیاز.کنندمنحرفیادریافت,متوقفشدهکنرتلبصورترا

یدکناقدامخطرناکبازیازجلوگیریجهتدررسیعا  وباشیدآگاهخطر
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توپ بلند



مرت4بازیکنانکهشویدمطمنئوکنیدمدیریتبدرستیراآزادهایهیت–
دارندفاصلهتوپبا

بسمتاکخطرنبصورتنبایدتوپ,ببینیدشدنشبلندشمسیردرراتوپ–
شوداسکوپیافلیکحریفبازیکن

تابایددهکنندریافتبجزبازیکنانکلیه,استفرودحالدرکهتوپیبرای–
باشندداشتهفاصلهآنازمرت4آیدمیزمینرویساملبطورتوپزمانیکه

مهارتبدلیلبایدشودمیخطرایجادباعثکنندهدریافتهنگامیکه–
شودجریمهضعیف
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توپ هوایی



خروجازبعدمجددهارشوعمتامومرکزیپاسشامل)آزادهایهیتبرای
:(بازیزمینازتوپ

باشندداشتهفاصلهتوپازمرت4بایدبازیکنانهمه–آزادهایهیتبرای–

کمرتدرهمبازیکنیوشودمیانجامرسیعآزادهیتاگر,هاموقعیتهمهدر
منیپتو بابازیبهتالش,کندمنیبازیتوپباولیداردقرارتوپمرتی4از
.بیافتدتاخیربهآزادهیتانجامنیستنیازدیگر,گذاردمنیاثربازیبریاکند
بریاندکتوپبابازیبهتالش,کندبازیتوپباتواندمیزمانیبازیکناین
.باشدپایدارخصوصایندر.باشدکردهحرکتمرت4توپکهبگذارداثربازی

یکمحوطهخطبیروندرچهارمیکمحوطهدرونتهاجمیآزادهایهیت–
شوندمیانجامخطامحلبهنقطهنزدیکرتیندروچهارم

محوطهدرونتوانندمیچهارمیکمحوطهدرونتدافعیآزادهایهیت–
شوندمیانجاممحوطهاینجایهروچهارمیک

هیت های آزاد
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باکهباشدبعدیبازیکنتواندمیدهدمیانجامراآزادهیتکهبازیکنی
بخودپاس–کندمیبازیتوپ

بازادآ هیتیکدرمستقیام  توپکردنبلندوآزادهیتانجامجدیدروشدر
:اسکوپیافلیک,پوشازاستفاده

عملدوبصورتنیستنیازدیگرتوپبابعدبازیوآزادهیتانجام–
گیردصورتجداگانه

قبلنیستنیازدیگر,شودمنیانجامبخودپاسبصورتکهآزادیهیتدر–
باشدردهکحرکتمرتیکتوپ,کندبازیتوپباتیمیهمبازیکناینکهاز
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هیت های آزاد



ازتوپخروجازبعدمجددهارشوع,مرکزیپاسشامل)آزادهایهیتدر
:ودششلیکدروازهبسمتمستقیام  تواندمنیتوپ(عرضیوطولیخطوط

وازهدر سمتبهکنندهرشوعتوسطاینکهازقبلبایدتوپبخودپاسدر–
(جهتیهربه)باشدکردهحرکتآزادهیتمحلازمرت4شودشلیک

,ملسگریدیبازیکنهرتوسطدروازهبسمتشلیکازقبلبایدتوپ,متناوبا  –
شودپوشیاهیت,منحرف

گرددمیاعالممقابلتیمسودبهشدهانجامشلیککهمحلیدرآزادهیتیک–

15

هیت های آزاد



ازتوپخروجازبعدمجددهارشوع,مرکزیپاسشامل)آزادهایهیتدر
:(عرضیوطولیخطوط

زاچهارمیکمحوطهخطبهنزدیکآزادهایهیتمحلبرایوباشیدفعال–
کنیداستفادهمشرتکحس

یکبهیدستیابمبنظورکهکنیدجریمهزمانیفقطوباشیدپذیرانعطاف–
حلیماستقوانینهدفوروحبامخالفکهدالیلیبهیاناجوامنردانهسود

شودمیانتخابآزادهیتانجامبرایاشتباه

چهارمیکمحوطهپشتتهاجمیآزادهیتیکمحلکردنجابجاعمدا  –
گردندجریمهبایدبهرتموقعیتیکایجادبرای

وبازیریخنتبهمازوبگیردنظردرمناسبجرایمقوانیننقضبرای–
شخصیوفنیجرایماز.باشیدآگاهآزادهیتانجامدرعمدیهایدخالت
کنیداستفاده 16

هیت های آزاد و جرایم



:شودمیتعریفزیرصورتدوبهمنفعلبازی

یاملهحبرایدرکقابلتالشانجامبدونخودمالکیتدرتوپداشنتنگه–
دروازهبسمتشلیک

مجددهارشوعدروقتاتالف–

شدارهصداوعالمتباداردمنفعلبازیبهمتایلکهتیمیبهواضحبطور
دهید

وجودنزدگلیاحملهبرایتالشیواقعا  اگر–کنیداستفادهمشرتکحساز
کنیداعالمتوپمالکتیمعلیهبرمناسبیجریمهندارد
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بازی منفعل



بازیکن.باشدمیدقیقه2حداقلبرایموقتاخراجهمچنان–زردکارت–
باشدزمینبیرونرامدتکلباید

درندتوامیخاطیبازیکن.استدقیقهیکبرایموقتاخراج–سبزکارت–
در.شودبازیزمینواردفورا  کنددریافتگلیتیمشمدتایندرصورتیکه
رایبازیکنیکخاطیتیم,شوددادهباندروازهبهسبزکارتصورتیکه

مدتایندر.کندمیمعرفیباندروازهبجایاخراجزمانمدتتحملبرای
دهدمیادامهبازیبهکمرتبازیکنیکباخاطیتیم

18

جرایم شخصی



زمینردتیمدوبامتفاوتپیراهنیباباندروازهیکهمیشهبایدتیمهر–
.باشدداشتهبازی

کنندرشکتبازیدرخودنیمهدرونتوانندمیفقطباناندروازه–

باندروازهاگر.شودجایگزینباندروازهیکبابایدمصدومباندروازه–
دادهیکافزمانبازیکنانازیکیبهباید,نداردحضورتیمنیمکتدرکامل
بپوشدمحافظتجهیزاتتاشود

کیبااخراجزمانمدتبرایبایدخاطیتیم,باندروازهموقتاخراجبرای–
دهدادامهبازیبهکمرتبازیک

بارامسابقهباقیامندهزمانمدتخاطیتیم,باندروازهدائماخراجبرای–
دهدمیادامهبازیبهکمرتبازیکیک
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دروازه بانان



دنب,بازو,دستکش,دستبادروازهنجاتبرایباندروازهکهدهیداجازه–
لگفرصتمهاجمبازیکنکهدهیداجازهزمانیراحالتاینبزندراتوپ
فنتگر برایعملاینازنتیجهدر.کندمیتالشزدنگلبراییاداردزنی

فوقلعمازدلیلبیاگر.شودمیاستفادهمهاجمبازیکنانازتوپمالکیت
اعالمبابایدداوران,شودمیزدهرضبهتوپبهمحکمیاشودمیاستفاده

.کنندجریمهاعاملچالشیک

اببایدشدهاخراجدائمبطوریامصدومکهمدافعیباندروازه,چالشدر–
ضورحتیمنیمکتدرکاملباندروازهاگرشودجایگزینمشابهباندروازه
افظمحتجهیزاتتاشوددادهکافیزمانبازیکنانازیکیبهباید,ندارد
بپوشد

20

دروازه بانان



عمدغیرخطایانجامباوادارراحرفنبایدبازیکنان"میگفتکهقانونی–
اساسبربایدنوعاینازعملیهربا.گردیدحذف2011سالدر"کنند
گرددبرخوردقوانینسایر

:باشیدآگاهآزادهیتآوردنبدستبرایتوپکنندهحملهایتالشاز–

حریفبسمتتعمدیدویدن

حریفبدنبسمتتوپزدنخطرناک

فحریبازیکنانرستاچوبآوردنباالباشدنسدبهتظاهر

کهدکنیفکر.گردندمیحرفعصبانیتباعثکههستندخطاهاییاینها–
دهدانجامرااینکاراستممکنجاهاییچهدرتوپکنندهحمل

21

حذف قانون خطاهای ساختگی



زرگبتصمیمیکهاستاستانداردهاکیدراسرتوکپنالتیمعادلچالش–
باشدمیبزرگخطاییبرای

کنیماعاملراقوانین,ممنوعشخصیتفاسیر–

کنیدتحمیلراتصمیامتتان.استمهمجایگیری–

کهنیدکحاصلاطمینان.کنیدمدیریترابازیکناناستقرارنحوهوموقعیت–
همچنین.هستندآمادهوشدهمسقرخودجایرسزنندهوباندروازه
جایدرنیزنیستنددخیلچالشانجامدرکهبازیکنانیشویدمطمنئ
اندکردهپیدااستقرارمناسب

نگیردنجاماسوتازقبلچالشتاکنیداستفادهپیشگیرانهوالزمتذکراتاز–
نیفتداتفاقدیگرخطاهاییا

شوداصلیداورحامیتسبببایدهمکارداورجایگیری–
22

چالش



شودمیتکرار,گیردانجامسوتازقبلچالشاگر–

گرددمیاعالممدافعتیمبسودآزادهیتیک,خطاهاسایربرای–

شودمیتکرارچالش,زنندهبازیکنرویباندروازهعمدغیرخطایبرای–

شودیماعالماسرتوکپنالتی,زنندهبازیکنرویباندروازهعمدخطایبرای–

23

خطا ها در چالش



:دباشداشتهیادبه–شوندمیانجامناپایداربصورتکاها  زیرقوانین

.ودشجریمهبایداستتوپکردنشیلدحالدربازیکنکهاستواضحاگر–
بردنز تکیهیادادنهلباآیاکهببینیدراکنندهتکلبازیکنهمچنین
شودمیآنهاازتوپمالکیتسلبباعثحریف

نگامیکههمخصوصا  آزادهیتیکدرمخترصبطورحتیتوپتوقفبهنیاز–
گرددرعایتترسختگیرانهبایدشودمیانجامبخودپاسبصورت

24

اعمال قوانین



کندمیخرابرابازیهیاهووتوهینآزاد،هایپوشبرایاعرتاض–

کننداعرتاضبازیکنانکرنرپنالتیهردرندهیداجازه–

لتحمنبایدتصمیامتاعالمازبعدداورانکردندورهوترساندنآزردن،–
شود

جهتخودموجودابزاروهامهارتاز-کنیدسادهخودبرایراکاراین–
کنیداستفادهرفتارهااینگونهازرسیعجلوگیریوبرخورد

کنیداستفادههستندتیمشانرفتارمسئولکههاکاپیتاناز–

!دهیدانجامراکاراینمسابقههردر

25

اعتراض



.نهیادارددرمانبهنیازکهبپرسیدوبرویدبازیکنرسباالیرسیعا  –

استنیازفیزیوتراپ/پزشکآیاکهبخواهیدکاپیتانازنشددادهجوابیاگر–
.نهیا

بخواهیدرادکرتفورا  استجدییاواضحخونریزیاگر–

کندترکدقیقه2برایرابازیزمینبایدبازیکنشود،زمینواردپزشکاگر–

اندازندمیتاخیربهرابازیوکنندمیمصدومیتبهتظاهرکهبازیکنانیاز–
.بخواهیدراپزشکفورا  موردایندر.باشیدآگاه
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نحوه برخورد با صدمات



ارتباط خوب
با

بازیکنان
داور همکار

و
تیم ساپورت کننده شما

رمز موفقیت



موفق باشید
و

از مسابقات لذت ببرید

. . . در پایان 


