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مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور –راهنمای داوران   

 کرنر

خط عرضی و عدم به ثمر رسیدن گل آخرین بار توسط بازیکنی از تیم مدافع لمس شده  اگر توپ بطور غیر عمد بعد از خروج توپ از

 باشد, بازی مجدداً با یک کرنر به موازات محل خروج توپ از روی خط عرضی و در مرکز زمین مجدداً آغاز می گردد.

 کارت سبز

سبه  ستقرار بر روی نیکت اخراج محا شود. زمان اخراج از لحظه ا ستن بازیکن ختم می  ش سبز به یک دقیقه بیرون ن    اخراج با کارت 

 می شود.

 حرکت پا در پنالتی استروک

 بازیکن مدافع پنالتی استروک )یا دروازه بان( تا لحظه ای که ضربه زده نشده نباید پاهایش را حرکت دهد.

 پ با تجهیزات محافظبرخورد تو

اگر توپ درون محوطه به تجهیزات محافظ )مانند ماسک( برخورد کند بازی مجدداً با یک پوش آزاد شروع می شود ولی اگر این برخورد 

 درون محوطه صورت گیرد بازی با یک پنالتی کرنر شروع می شود.

 مسابقه

 تمام شود, داوران مجاز هستند که آن تصمیم را اعمال کنند.اگر دقیقاً قبل از اعالم یک تصمیم توسط داور وقت بازی 

 اعالم گل 

  پنالتی کرنر, پنالتی استروک یا جریمه شخصیاعالم 

 همچنین داوران می توانند حوادثی که فوراً قبل از اتمام وقت بازی اتفاق افتاده را بررسی کنند. مثال: اصالح یک تصمیم اشتباه

 ربمختکل های بد و 

 ابتدا تکل های بد کامالً از بازی حذف گردند.همان دقیقاً از  در جهت جریان دادن به بازی است که مهم

 دلیل:

 بر خالف روح بازی هستند 

 مهارت بازیکنان را خراب می کنند 

 معموالً خطرناک هستند 
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 :عمل

 اعمال شود.عکس العمل سریع باید بر علیه تکل هایی که با چوب, بدن یا هر دو صورت گرفته در اولین تکل 

 در نظر گرفته می شود.جرایم شخصی برای بازیکن خاطی 

 )تذکر شفاهی )بازیکن و تیم خاطی یک پیام دریافت می کند 

  )نمی باشد زرداین کارت جایگزین کارت  -کارت سبز )یک دقیقه اخراج 

  حداقل دو دقیقه اخراج( –کارت زرد( 

  باید پاسخگو باشد مدیریت تیماگر به این مرحله برسیم,  –کارت قرمز 

تکل هایی که از روی بی احتیاطی زده می شوند مانند تکل های شیرجه ای و سایر تکل های فیزیکی شامل آن دسته از تکل ها که 

سبب زمین زدن بازیکنان می شود و پتانسیل آسیب رساندن به بازیکنان دیگر را دارند باید به نسبت جرایم تیمی و فردی خود را داشته 

 د. باشن

 همچنین جرایم شخصی بر علیه بازیکن خاطی استفاده می شود. 

 پنالتی کرنر در نیمه تهاجمی 

 پنالتی استروک 

 داوران باید از هر دو جریمه به نسبت استفاده کنند.

 خطا در پنالتی کرنر

 تا زمانیکه توپ ارسال می گردد, پشت خط عرضی بایستند. بازیکنان مدافع باید 

  اگر ارسال کننده تظاهر به ارسال کند باید آنطرف خط نیمه برود و با بازیکن مهاجم دیگری  –از نیت ارسال کننده آگاه باشید

 جابجا شود.

 .بازیکنان مهاجمی که قبل از ارسال توپ وارد محوطه می شوند باید آنطرف خط نیمه بروند و می توانند جایگزین شوند 

 یا پنالتی کرنر بعدی, همان شرایط ای خطاهای مشابه توسط بازیکن مهاجم, مدافع یا دروازه بان, در پنالتی کرنر جاری برا

 اعمال می شود.

 .بازیکنان آنسوی خط نیمه فقط یرای پنالتی کرنر بعدی می توانند برگردند نه برای تکرار مجدد 

 انجام گردد. 13,6و  13,5که یکی از شرایط ذکر شده در قوانین  یک پنالتی کرنر تا زمانی تکرار مجدد محسوب می شود 

 پنالتی کرنر زمانی پایان می یابد که: 13.3

 

 الف  گلی به ثمر می رسد

 ب   یک پوش آزاد به سود تیم مدافع اعالم می شود
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 متري محوطه خارج می شود 3پ   توپ از 

 اعالم نمی گردد ث   توپ از خط عرض ي بیرون زده می شود و پنالتی کرنر دیگری 

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

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

 چ   پنالتی استروک اعالم می گردد

 ح   بولی اعالم می گردد

در پایان وقت نیمه اول یا نیمه دوم اعالم شدددددددددده بازی به دلی  م ددددددددددومیت یا  ر دلی  اگر در حین انجام پنالتی کرنری که 

 
 
دیگری متوقف شدددددددددددددود لدر حالت مبمول بازی یک بولی  بت شدددددددددددددروپ مجدد بازی اعالم می گردد  پنالتی کرنر باید مجددا

 ا را گردد.

از حالت پنالتی کرنر خارج می شدددددددددددددود. در این حالت اگر در پنالتی کرنر توپ برای بار دوم از محوطه بیرون رود بازی    13.6

 انجام تبویض مجاز است. 

 دویدن های خطرناک در پنالتی کرنر 

 مهاجمان بازیکنان مدافعی که به بیرون می دوند را سد می کنند 

 عدم بیرون آمدن توپ از محوطه 

 استاپ کردن توپ با دست 

 د می کندنگاه کنید که در فلیک توپ به کجای بدن مدافع برخور 

کار تیمی فوق العاده مهم است. همه داوران باید این راهنما را از ابتدای مسابقات و از اولین سوت اولین بازی تا آخرین سوت بازی آخر 

 اجرا کنند. 

 آزاد پوش

نکند, تالش به  متری توپ باشد ولی در در بازی دخالت 3در کلیه حالت ها, اگر پوش آزاد سریع انجام شود و بازیکن حریف هم در 
 بازی با توپ نداشته باشد دیگر نیاز نیست اجرای پوش آزاد را به تاخیر انداخت. در انجام این تفسیر ثبات داشته باشید.

 
 اطمینان حاصل کنید که توپ حتی بطور مختصر استاپ می شود 

 اید چوب خود را سر توپ قرار دهندبازیکنان ب 
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تواند  یشود, توپ نم یتوسط مهاجم انجام م یتهاجم مهیکه در ن (یتخته کنار یآزاد )شامل کرنر و شروع مجدد ها یدر پوش ها

 3خته ها از ت باندیقبل از ر نکهیبه درون محوطه ارسال گردد منوط بر ا زیتخته ها ن قیتواند از طر یوارد محوطه شود. توپ م ماًیمستق

 .متر حرکت کرده باشد

 متر )در هر  3حداقل  دیوارد محوطه شود با یگریمهاجم د ایانجام دهنده پاس بخود  کنیبتواند توسط باز نکهیا توپ قبل از

 ( حرکت کرده باشدیجهت

 ًزاد خود زننده پوش آ ایمهاجم  کنیمجاز به ورود به محوطه توسط هر باز نکهیقبل از ا ای, توپ قبل از ورود به محوطه متناوبا

مدافع  کنیعمد توسط باز ریتوپ بطور غ کهیشروع مجدد کرنر, هنگام یبرا. لمس شده باشد یمدافع کنیتوسط باز دیشود با

توپ به درون  می. ارسال مستقردیگ یصورت م فیحر میتوسط ت یخط مرکز یاز رو یرود, شروع مجدد باز یم رونیب

 باشد. یمحوطه مجاز نم

 :حالت خاص نای در –شود  یمحوطه به نفع مهاجم اعالم م یمتر 3که در  یآزاد یدر پوش ها

 ت ممکن اس یدخالت کنند. حت یدر باز دیپوش آزاد قرار دارند نبا یکه درون محوطه و در فاصله کمتر از سه متر یمدافعان

 کهیا زمانت دیدهد حرکت کنند البته نبا یکه پاس بخود را انجام م یمهاجم هیبه سا هیمدافع, درون محوطه سا کنانیباز نیا

با توپ  یکنند, تالش به باز یشود با توپ باز یلمس ممدافع مجاز  کنیباز کیتوسط  ایکند  یمتر حرکت م 3توپ حداقل 

 .متر حرکت کرده باشد 3از تخته ها  باندیتوپ قبل از ر کهیتا زمان ایبگذارند.  ریتاث یدر باز ایکنند 

 آزاد  در لحظه اعالم پوش ستندیفاصله دارند مجاز ن شتریب ایمحوطه که از محل پوش آزاد سه متر  رونیب ایدرون  کنانیباز

ه جز آنچه که در باال ذکر شده, هرگون به. رندیبه توپ قرار بگ یحرکت کرده و به حالت آماده باش در فاصله کمتر از سه متر

متر از توپ فاصله ندارند  3که  یمهاجم کنیباز ایمدافع  کنیتوسط باز یدخالت در باز ایبا توپ  یبا توپ, تالش به باز یباز

 گردد. مهیجر دیبا

 مهیمهاجم درون ن می( که توسط تیکنار یتخته ها یبعد از خروج توپ از رو یباز یآزاد )شامل شروع مجددها یپوش ها یدر تمام

 :گردد یاجرا م نیزم یتهاجم

 متر از محل پوش آزاد فاصله داشته  3حداقل  دیبا کنانیتوقف )خواباندن( وقت, همه باز کیبعد از  یشروع مجدد باز در

 باشند.

 اسلمینگ

 هر دو عمل زیر خطرناک هستند و باید جریمه شوند:

  اید شو یانجام م کیدر فاصله نزد کهیمخصوصاً هنگام فیحر کنیدست باز ایتوپ به سمت چوب، پا عمداً و محکم زدن 

 توپ را دارد افتیقصد در نیبا سطح اتکا پائ فیحر

 با سطح  ایکه تالش به تکل دارد  یفیحر یکنیباز ریدارند توپ را عمداً از مس یچرخند و سع یم رند،یگ یتوپ را م کنانیباز

 داده شود یخاط کنیهم ممکن است به باز یشخص مهیجر کی - مالک توپ است رد کنند کیبدن نزد نییاتکا پا
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 سد

کنند  یم یسع کنانیباز یگاه دیو بدان دیبه توپ آگاه باش دنیاز رس یریو جلوگ فیحر یقانون ریاز بدن جهت سد غ یاستفاده حرفه ااز 
 کنندکه سد شده است یتظاهر م فیسر حر یبا باال آوردن چوب خود بصورت خطرناک تا باال

 دیسوت بزن یو فقط زمان دیریبگ میدر مورد آن تصم حیاست. منصفانه و به طور صح کنانیباز یبرا“ مهم اریموضوع بس” کیچوب  سد
 دیدار نانیاطم %100که 

 اسلپ هیت

بعنوان  ردیگ یزدن توپ بصورت اسلپ بطوریکه قبل از تماس چوب با توپ حرکت پوش بلند یا جارویی صورت مهیت ممنوع است. 

 لطفاً در اجرای این قانون ثبات داشته باشید. .ستیانجام آن مجاز ن نییک هیت در نظر گرفته می شود. بنابرا

 گیر دادن توپ به تخته های کناری

     سوبمح عمد یخطا کیاست  با توپ یدر فاصله باز فیحر کهیهنگام یکنار یتوپ به تخته ها یتعمدنگه داشتن  ایدادن  ریگ

  .شود مهیجر دیاساس هم با نیشود و بر هم یم

 یا بولرا قطع و ب یشود، پس باز یداده م ریگ یکنار یعمد به تخته ها ریبطور غ ای کنانیچوب باز نیتوپ ب یچه هنگام دیدرک کن

 شود یاگر مشخص است که توپ آزاد نم دی. زمان را محدود کندیمجدداً شروع کن

 بلند شدن توپ

در فاصله بازی باشد. این تفسیر همه جای زمین ثابت  توپ بلند فقط زمانی جریمه می شود که از روی چوب حریف رد شود یا حریف

 است. ما از عوامل تیم ها و بازیکنان انتظار همکاری داریم.

 دالیل:

 سوت کمتر, جریان بیشتر 

 درک آسان قانون براب همه 

 دراز کشیدن روی زمین

 دست  -د کنن یبا توپ باز دیقرار دارد نبا نیزم یآنها رو یزانو ایدست، بازو  ای دهیدراز کش نیزم یرو کهیهنگام کنانیباز
 است یقانون مستثن نینگه دارنده چوب از ا

 دیآ یبه دست نم یکه سود ییشود جا مهیجر دیزانو جهت حفظ تعادل نبا ایاز دست  یتصادف استفاده 

 شوند مهیکه چوب را نگه داشته جر یبه خاطر برخورد توپ با دست دینبا کنانیباز 

 کنند که هم  یتوانند با توپ باز یم یاند فقط زمان دهیدراز کش نیزم یکه رو یدروازه بان ازاتیبا امت کنانیباز ایبانان  دروازه

 باشند D خود آنها و هم توپ در داخل محوطه

 



 

رئیس کمیته داوران( –مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور )تهیه: حسن اباذری  –راهنمای داوران   

6 

 

 اعتراض

اپیتان کنیم. کبازی می شود. همه باید از فشار بی مورد بر داوران پرهیز  نکالمی یا غیر کالمی سبب خراب شد اعتراض بازیکنان
 مسئول رفتار کلیه اعضای تیم خود می باشد و داوران در صورت لزوم از وی استفاده خواهند کرد.

 
 آزردن, ترساندن و دوره کردن داور یک کرادینگ محسوب می شود

 
 عمل:

 3  بار اول به بازیکن سوم حتماً کارت سبز داده خواهد شد. با کاپیتان صحبت شود –بازیکن = کرادینگ 

 برای تکرار کارت زرد 

 
 در صورت کرادینگ, مدیریت تیم باید پاسخگو باشد.

 زبان و الفاظ نادرست

 نیاز است. در اولین اتفاق استفاده از الفاظ نادرست به هر کسی چهره بازی هاکی را خراب می کند در نتیجه برخورد قاطع
 

 عمل:
 تذکر شفاهی به خاطی 

 کارت سبز 

 کارت زرد 

 کارت قرمز 

 
 
 
 

 


