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کنیدآمادهمسابقهبرایکاملبطورراخود–

باتصمیامتکهدارندانتظاربازیکنان-کنیددرکراراهناماینمطالبکهمناییدسعی–
بپرسیدنیستیدمطمنئاگرپسببینندداورانازثبات

کنیدداوریراهنامایناساسبربازیهردرکهرودمیانتظارشاماز–

هبودبراخودهایضعفبازیهردرکهمناییدسعیوکنیدتنظیمخودبرایایبرنامه–
بخشید

نیدکدرمانراخودرسیعا ًکسالتصورتدروکنیداعالمنداریدآمادگیداوریبرایاگر–

کنیدحفظراخودجسامنیآمادگیسطح–

باشیدآمادههمیشه–موقعبهاسرتاحتونوشیدنخوردن،-باشیدخودمراقب–

آیمادگی



کنیدمیدرکراهاکیقوانینازرسیآخرینکهکنیدحاصلاطمینان–

:داورانقبلیراهنامیاز–

بدنیاتدسپا،بهتوپبرخوردبامرتبطتفسیردرتغییریهیچکهباشیدآگاه–
.بخشدمیاستحکامراجاریتفسیرقوانین،منت-استنشدهایجادزمینبازیکنان

.آوردبدستسودیکهشودمیخطامرتکبزمانیفقطبازیکنیک

انینقًوتغییرسببمقرراتاستممکنزیراباشیدداشتهآگاهیمسابقاتمقرراتاز–
گردند

2016قوانین هاکی داخل سالن 



.استکردهتغییرششبهپنجازمجددا ًهرلحظهدرزمینبازیکنانتعدادحداکرث–

ازتواندمیاکنون,شوندمیاعالممحوطهلبهمرتی3درکهتهاجمیآزادهایپوش–
.شوندانجامخطامحل

تختههبیازمینگوشهدرحریف"زمینرویچوب"بواسطهنبایدتوپمالکبازیکن–
ویبرایکافیخروجیفضاییکبایدحریفبازیکن.شوددادهگیرکناریهای
.کنندایجاد

هدرواًزتعویضچندهر.ماندمیباقیدوعددهامنکاملباندروازهتعویضتعداد–
.نیستتعویضجزءدیگرکاملنوعهمبان

2016تغییرات مهم قوانین 



همیشهًخودتانًباشید–

آنهاًبایدًبدانندًکهًشامًچهًمیًخواهید–بهًبازیکنانًکمکًکنیدً–

پسًبیاییدًهمدیگرًراًکمکًوًحامیتًکنیم–کارًتیمیًوًهمکاریًبسیارًمهمًاستً–

بدانیدًکهًدرًچهًجاههاییًداورًهمکارًشامًممکنًاستًبهًکمکًنیازًداشتهًباشد–

درًصورتًرضورتًبرایًتصمیمًگیریًازًزمانًاستفادهًکنید–

سعیًکنیدًکهًبینًشامًوًداورًهمکارتانًتصمیامتًصحیحًوًپایدارًردًوًبدلًشود–

ازًنیتًبازیکنانًآگاهًباشید–استفادهًکنیدً(ًعقلًسلیم)ازًحسًمشرتکً–

یمسابقه



باشدعملودرکآگاهی،بایدماشعار–

استدرمانازبهرتپیشگیری-باشیدفعالکامال –

کنیدصحبتبازیکنانبا-کنیداعاملبازیدرراهامعیاررسیعا ً–

مرت3آزادهایپوشدرکهبخواهیدبازیکنانازابتدادر-کنیدآسانخودبرایراکا–
بگريندفاصله

مجددتکراراز–شودمیاجراآنهامحلدرآزادهایپوشکهدهیدتشخیصرسیعا ً–
کنیداجتناب

شوندمیاجرادرستیبهآزادهایپوشکهکنیدحاصلاطمینان–

کنیداعاملمجددا ًرااستانداردهاوتغییرراخودبرنامهنیازصورتدر–

باشیدداشتهارتباطخودهمکارداوربابازیزمیندر–

یمدرارت



نیدتاًجاییًکهًامکانًداردًبهًبازیًجریانًدهیدًوًفقطًبازیًراًدرًصورتًرضورتًقطعًک–

سعیًکنیدًکهًباًبیشًازًحدًجریانًدادنًبهًبازیًتسلطًخودًراًازًدستًندهید–

اجازهًدهیدًتاًبازیکنانًبرایًتصاحبًتوپًرقابتًکنند–

تاًجاییًکهًامکانًداردًقانونًآوانتاژًراًاعاملًکنید–

فقطًتوپًراًنگاهًنکنید-بازیًخوانیًکنیدً–

بعضیًمواقعًاعالمًپوشًآزادًیکًآوانتاژًاستًوًسببًناراحتیًکمرتیًمیًشود–

چهًموقعًسوتًزدنًبسیارًمهمًاست–

جاران بازی



رخاییخطهستیدمطمنئکهکنیدجریمهزمانیفقط-کنیدمتاشادقتبهراهاتکل–
استداده

نکنیدجریمهتکلرسیدننظربهبدیاچوببهچوبصداوجودبخاطرفقط–

نکنیدجریمهکنندهتکلممکنغیریابدحالت,موقعیتدلیلبهرصفا ً–

کندمیحرکتجهتیچهبهتوپکهببینیددقتبه–

سختدشونمیانجامتعمدیصورتبهوریزندمیبهمرابازیکههاییتکلبهنسبت–
کنیدگیری

باشیدداشتهکافیآگاهیبدنسدوتوپروی(شیلدینگ)سازیسپراز–

تکل



کنند؟بازیتوپباکهدارندسعیبازیکنانآیا–

دارد؟وجودتوپبابازیاحتاملآیا–

شود؟محرومتوپبابازیازبازیکنکهگیردمیصورتحرکتیآیا–

آگاهتوپبهرسیدنازجلوگیریوحریفقانونیغیرسدجهتبدنازایحرفهاستفادهاز–
تاناکخطًربصورتخودچوبآوردنباالباکنندمیسعیبازیکنانگاهیبدانیدوباشید
استشدهسدکنندکهمیتظاهرحریفرسباالی

فرًصزمانکندمیگیرکناریهایتختهنزدیکیازمینهایگوشهدرتوپکهجاهاییدر–
وران،دارسیعدخالت.شودمینزدیکآخربهبازیهنگامیکهمخصوصا ًکنیدمحدودراشده
نیستهاتیمازهیچکدامنفعبهتاکتیکنوعاینکهساختخواهدآگاهراهاتیم

مورددرصحیحطوربهومنصفانه.استبازیکنانبرای“مهمبسیارموضوع”یکچوبسد–
داریداطمینان%100کهبزنیدسوتزمانیفقطوبگیریدتصمیمآن

دس



بازیهفاصلدرحرفهنگامیکهکناریهایتختهبهتوپعمدیداشنتنگهیادادنگیر–
شودجریمهبایدهماساسهمینبروشودمیمحسوبعمدخطاییکاست

گیرناریکهایتختهبهعمدغیربطوریابازیکنانچوببینتوپهنگامیچهکنیددرک–
گراکنیدمحدودرازمان.کنیدرشوعمجددا ًبولیباوقطعرابازیپسشود،میداده

شودمنیآزادتوپکهاستمشخص

ویدباشآگاهدهندمیگیرحریفچوبوخودچوببینراتوپعمدا ًکهبازیکنانیاز–
کنیدجریمههممتعاقبا ً

ختهتبهیازمینگوشهدرحریف"زمینرویچوب"بواسطهنبایدتوپمالکبازیکن–
جادایویبرایکافیخروجیفضاییکحریفبازیکناناگر.شوددادهگیرکناریهای
شوندجریمهبایدنکنند

گیا کادن توپ به تخته های کناری



زیادتوپهککنیدحاصلاطمینانجریمهاعالمازقبل-ببینیدخوبیبهرابلندهایتوپ–
داردقرارآنبابازیفاصلهدردیگریبازیکنیاشدهبلنده

کنیدمیدرکرابازیکهدهیدنشانوکنیداستفاده(سلیمعقل)مشرتکحساز–

شیدباداشتهثباتتصمیامتاتخاذدرتیمیکعنوانبههموفردیکعنوانبههم–

.کنندمنحرفیامتوقفرادروازهسمتبهرضبهشانهباالیچوبباتوانندمیمدافعان–
بههککنیدجریمهزمانیفقطولیداشتخواهدوجودتوپسمتبهچوبحرکتالبته
شودمیزدهرضبهتوپ

بلند شدن توپ از زیمین



رارقزمینرویآنهازانوییابازودست،یاکشیدهدراززمینرویهنگامیکهبازیکنان–
استمستثنیقانوناینازچوبدارندهنگهدست-کنندبازیتوپبانبایددارد

بهودیسکهجاییشودجریمهنبایدتعادلحفظجهتزانویادستازتصادفیاستفاده–
آیدمنیدست

وندشجریمهداشتهنگهراچوبکهدستیباتوپبرخوردخاطربهنبایدبازیکنان–

زمانیقطفاندکشیدهدراززمینرویکهبانیدروازهامتیازاتبابازیکنانیاباناندروازه–
باشندDمحوطهداخلدرتوپهموآنهاخودهمکهکنندبازیتوپباتوانندمی

دراز کشیدن روی زیمین



کنداوتتایمدرخواستیکبارتواندمیکاپیتانیاتیمرسپرستفقطنیمههردر–

دودرحتیمنوداوتتایمدرخواستتوانمیاستمتوقفبازیکههنگامیدر–
وکاسرًتپنالتییاکرنرپنالتیپایانتارشوعزمانازنهامابازیآخردقیقه

دقیقهیکازدبعحداکرثبازیکهشویدمطمنئتاکنیدکنرتلدقیقا ًرااوتتایمزمان–
شودمیرشوعمجددا ً

هستندتیمشانتوسطاوتتایمصحیحاستفادهمسئولهاکاپیتان–

تارم اوت



:شوندجریمهبایدمتعاقبا ًوهستندخطرناکزیرعملدوهر

یکههنگاممخصوصا ًحریفبازیکندستیاپاچوب،سمتبهتوپزدنمحکموعمدا ً–
داردراتوپدریافتقصدپائیناتکاسطحباحریفیاشودمیانجامنزدیکفاصلهدر

نیبازیکمسیرازعمدا ًراتوپدارندسعیوچرخندمیگیرند،میراتوپبازیکنان–
کنندردتاستوپمالکنزدیکبدنپاییناتکاسطحبایاداردتکلبهتالشکهحریفی

شوددادهخاطیبازیکنبهاستممکنهمشخصیجریمهیک

کنانبازیتوسطفیزیکیهایچالشسایروایشیرجههایتکلمانندمالحظهبیبازی
صورتببایدداردوجوددیدگیآسیبپتانسیلوبزندزمینراحریفتواندمیکهزمین
باشدداشتهپیدرشخصیجرایموگرددبرخوردمناسبودرخور

بازی خطاناک



خروجازبعدهایمجددرشوعمتامیومرکزیهایپاسشامل)آزادهایپوشمتامیدر
:(زمینازتوپ

باشندداشتهفاصلهتوپازمرت3حداقلبایدحریفبازیکنانهمه–

دبایبازیکنانمتامیشود،میاعالممهاجمبرایتهاجمهنیمهدرکهآزادیپوشاگر–
باشندداشتهفاصلهتوپازمرت3حداقل

3ازکمرتفاصلهدرهمبازیکنیوگردداجرارسیعآزادپوشاگرهاحالتمتامیدر–
دریاوکندنتوپبابازیبهتالشنکند،بازیتوپباولیباشدداشتهقرارتوپمرتی
–اختاندتاخیربهراآزادپوشاجرایکهنیستنیازدیگرباشدنداشتهدخالتیبازی
باشیدداشتهثباتقانونایناجرایدر

بایدگرددمیاعالممهاجمتیمبرایمحوطهمرتی3ازکمرتفاصلهدرکهآزادیهایپوش–
شونداجرامحوطهمرتی3نقطهنزدیکرتیندر

پوش های آزاد



رنفتواندمیدهدمیانجامرامجددرشوعیکیامرکزیپاسآزاد،پوشیککهبازیکنی
“خودبهپاس”-کندمیبازیتوپباکهباشدبعدی

هایتختهرویازتوپخروجازبعدبازیمجددهایرشوعشامل)آزادهایپوشمتامیدر
:گرددمیاجرازمینتهاجمینیمهدرونمهاجمتیمتوسطکه(کناری

نبایدرتاینصًوغیردر,شودمحوطهواردکناریهایتختهملسازپسفورا ًتواندمیتوپ–
شودمحوطهواردمستقیام ً

,ملسمحوطهبهارسالاجازهیاورودازقبلدیگریبازیکنهرتوسطبایدتوپیا–
شودپوشیامنحرف

پتًوبتواندزنندهتاکندحرکت,آزادپوشمحلازمرت3حداقلبایدتوپ,بخودپاسدر–
کندارسالمحوطهدرونبهرا

پوش های آزاد



درًاینًحالتً–مرتیًمحوطهًبهًنفعًمهاجمًاعالمًمیًشود3ًدرًپوشًهایًآزادیًکهًدرً–
:خاص

التدخبازیدرنبایددارندقرارآزادپوشمرتیسهازکمرتفاصلهدرومحوطهدرونکهمدافعانی
انجامرابخودپاسکهمهاجمیسایهبهسایهمحوطهدرون,مدافعبازیکنانایناستممکنحتی.کنند
دوهربازیکنانتوسطیاکندمیحرکتمرت3حداقلتوپزمانیکهتانبایدالبتهکنندحرکتدهدمی
.ارندبگذتاثیربازیدریاکنندتوپبابازیبهتالش,کنندبازیتوپباشودمیملستیم

(ددگًرمیمحسوبدوممهاجمکناریتختهاینکهبدلیل)بزندکناریتختهبهراتوپمهاجماگر
درانندتًومیدارندقرارآزادپوشمرتیسهازبیشرتفاصلهدریاهستندمحوطهدرونکهمدافعانی

.کننددخالتبازی

وکردهتحرکنیستندمجازدارندفاصلهبیشرتیامرتسهآزادپوشمحلازکهمحوطهدرونبازیکنان
.دبگیرنقرارتوپبهمرتیسهازکمرتفاصلهدرآزادپوشانجاملحظهدرباشآمادهحالتبه

توسطازیبدردخالتیاتوپبابازیبهتالش,توپبابازیهرگونه,شدهذکرباالدرکهآنچهجزبه
.گرددجریمهبایدندارندفاصلهتوپازمرت3کهمهاجمیبازیکنیامدافعبازیکن

پوش های آزاد



هایتختهرویازتوپخروجازبعدبازیمجددهایرشوعشامل)آزادهایپوشمتامیدر
:گرددمیاجرازمینتهاجمینیمهدرونمهاجمتیمتوسطکه(کناری

زادًآهایپوشمحلدربارهخود(سلیمعقل)مشرتکحسازوکنیدعملفعالبصورت–
کنیداستفادهمرکزیخطیامحوطهبهنزدیکچه

تدسبهجهتنادرستنقطهیککهکنیدجریمهزمانیفقطوباشیدپذیرانعطاف–
ینقواناهدافوروحخالفبرکهدالیلیبهیاشودمیانتخابعادالنهغیرسودآوردن
است

رایبفرصتیخلقجهتنیمهسویآنبهتهاجمیآزادپوشیکمحلتعمدیجابجایی–
گرفتهنظردرعادالنهغیرسودیکعنوانبهبایدمحوطهسمتبهتوپمستقیمارسال
گرددجریمهمتعاقبا ًوشود

پوش های آزاد



طهمحًودرونبهوشودمیاجرازمینتهاجمینیمهدرونمهاجمتیمتوسطکهآزادیپوش
:گرددمیارسال

نکنیدجریمهنشدهDمحوطهواردواقعا ًتوپکهزمانیتا-

میعالماشدهاجرااشتباهقبلیآزادپوشکهمحلیازمقابلتیمعلیهبرآزادپوشیک-
گردد

یاکندیمایجادگسیختگیبازیدرکهحااليتازوکنیداعالممناسبجرایمتخلفاتبرای
شتالازهمچنین.باشیدآگاهشودمیایجاددخالتآزادپوشیکاجرایجریاندرتعمدا ً
بهدیتعمدویدن:مثال.باشیدآگاهتوپکنندهحملتوسطآزادپوشآوردنبدستبرای
حریفسمت

کنیداستفادهشخصیوتیمیجرایمازصالحدیدوالزامبهتوجهبا

جاارم-پوش های آزاد 



رنگبالباسیوتکرنگپیراهنیبایدبانیدروازهامتیازاتبابازیکنانوباناندروازه–
بپوشندتیمدوازمتفاوت

کالهایند؛بپوشنمحافظکالهخوددفاعینیمهدربایدبانیدروازهامتیازاتبابازیکنان–
بازیکناننایهمچنین.شودپوشیدهاسرتوکپنالتیوکرنرپنالتیازدفاعهنگامدرباید
طورهبراخودکالهاینکهبرمنوطکنندرشکتبازیدرخودنیمهازخارجدرتوانندمی
باشندبرداشتهرسازایمنوسامل

روازهدباتواندمیشدهاخراجیامصدومکهمدافعیباندروازهکرنر،پنالتیهنگامدر–
شودجایگزینبانیدروازهامتیازاتبابازیکنییاشدهتجهیزاومثلکهبانی

دروازه بانان 
و بازرکنان با ایمتیازات دروازه بانی



ازفادهاستباراتوپتادهیداجازهبانیدروازهامتیازاتبابازیکنانیاباناندروازهبه–
ملعاین.کننددوردروازهنجاتبرایعملیعنوانبهخودبدنوبازودستکش،دست،

ددارنرازدنگلبهاقدامیازدنگلشانسمهاجمبازیکنانکهدهیداجازهجاهاییدررا
ازراوازهدًرسمتبهدیگریرضبهياتوپمالکیتاحتاملتواندمیحرکتاینبنابراین
بگیردمهاجامن

شوندجریمهکرنرپنالتییکبابایدبربندجلوزیادیمسافتبرایراتوپعمدا ًآنهااگر–

دروازه بانان 
و بازرکنان با ایمتیازات دروازه بانی



یًیاًتعویضیًبرایًدروازهًبانًمجهزًباًبازیکنیًباًامتیازاتًدروازهًبان2یکًمحدودیتً–
بازیکنًزمینًایجادًشدهًاست

.تعویضًدروازهًبانًمجهزًباًهمًنوعًخودًجزءًمحدودیتًتویضًمحاسبهًمنیًشود–

یتًاگرًتیمیًبازیًراًبدونًدروازهًبانًآغازًمیًکند،ًورودًدروازهًبانًبهًبازیًجزًمحدود–
تعویضًمحاسبهًمنیًگردد

اخراجًشود،ًبرگشتًویًبهًزمینًتعویضًحسابًمنیًشودًم– نوطًبرًاگرًدروازهًبانًموقتاً 
اینکهًجایگزینًبازیکنیًباًامتیازاتًدروازهًبانیًیاًبازیکنًدیگریًشود

,ًودهنگامیکهًمحدودیتًتعویضًبهًامتامًمیًرسدًیاًاگرًدروازهًبانًمصدومًیاًاخراجًش–
تنهاًتعویضًدائمًممکنًفرستانًیکًدروازهًبانًمجهزًبهًدرونًزمینًاست

تعورض دروازه بان یمجهز



یازاتامتدارایبازیکنیهیچدیگرکندمیاستفادهزمینبازیکنانازفقطتیمیاگر–
باهکنیستندمجاززمینبازیکنانکرنرپنالتیهنگامدر–بودنخواهدبانیدروازه
وندشبانیدروازهامتیازاتدارایمحافظکالهیا/ومتفاوترنگباپیراهنیپوشیدن

بهکهکنیبازیبافقطتیمیاگراما.استمجازاسرتوکپنالتیزماندربازیکنانتعویض–
کیکندمیدفاعاسرتوکپنالتیمقابلدرداردحضوربازیدرزمینبازیکنعنوان
تجهیزاتعنوانبهتواندمیفقطبازیکناینبنابراینپسشدنخواهدمحسوبتعویض
کنداستفادهدروازهنجاتجهتچوبشازتنهاوبپوشدصورتماسکیکمحافظ

بدون دروازه بان



کنیدگیریتصمیم–استمهمبسیارجایگیری–

محوطهرسبازیکنانزمانيكهحتي–کنیدمدیریترامهاجمومدافعبازیکنانجایگیری–

شوندميجمع

کنیداستفادهقانوننقضازجلوگیریجهت(کالمی)مدیریتیابزاراز–

همکاریدهدونبازیکنبهتوپبرخوردهنگامیکهکنید؛اعاملرافلیکدراگینگتفاسیر–

آن؟زیریاکردبرخوردزانوباالیبهتوپ–استنیاز

,هرضبجهتوارتفاعتشخیصدرهمکارداوربهبایدکنندهساپورتداورجایگیری–

کندآنهاکمکشدنسدیاتوپسمتبهدوندهمدافعبازیکنانخودکشیاحتامل

یکصمیمتکندبرخوردمدافعبازیکنبدنباالیبهونباشدچارچوبدرتوپهنگامیکه–

استمدافعتیمسودبهآزادپوش

پنالتی کانا



:اگرشودمیتکرارکرنرپنالتیاکنونکهباشیدداشتهیادبه

نباشدزمینبیرونپایشیکحداقلکنندهارسال–

وودًرمینیمهخطآنطرفخاطیبازیکن–کندمیتوپبابازیبهتظاهرکنندهارسال–
شودمیجایگزین

–کندمیعبورعرضیخطازشودمجازاینکهازقبلباندروازهجزبهمدافعبازیکن–
شودمنیجایگزینورودمینیمهخطآنطرفخاطیبازیکن

عبوریعرضخطازشودمجازاینکهازقبلبانیدروازهامتیازاتبابازیکنییاباندروازه–
اندتًومنیوبرودنیمهخطآنطرفبازیکنکدامکندمیمشخصمدافعتیم–کندمی

شودجایگزین

طخآنطرفخاطیبازیکن-شودمیمحوطهواردگرددمجازاینکهازقبلمهاجمبازیکن–
شودمیجایگزینتواندمیورودمینیمه

خطا در پنالتی کانا



یالیفعکرنرپنالتیدرباندروازهیامدافعمهاجم،بازیکنتوسطمشابهخطاهایبرای

شودمیاعاملرشایطهامنکرنر،پنالتیمجددتکرار

کرنرپنالتیرایببرگشنتامابرگردند،مجددتکراربرایتوانندمنینیمهخطآنطرفبازیکنان

استمجازجدید

13.6و13.5قوانینرشایطکهشودمیمحسوبمجددتکرارزمانیتاکرنرپنالتییک

گیرندمیصورت

شودمیاعالممدافعسودبهآزادپوشیکمهاجم،توسطخطاهاسایربرای

خطا در پنالتی کانا



ازهنوزتوپاگربرسدمثربهتواندمنیگلیهیچنشدهخارجمحوطهازتوپزمانیکهتا–
اتدهیداجازه-گرددمنیمحسوبخطادروازهسمتبهرضبهزدننشده،خارجمحوطه
جلوحتاملاگلییکازطبیعتا ًکهشودخطاییمرتکبمدافعیاگر-کندپیداادامهبازي
شوداعالمبایدبعدیکرنرپنالتیکرده،گیری

پایانازبعدهمچنانپوشدمیصورتماسککرنرپنالتیدفاعهنگامکهبازیکنیاگر–
معنایهبعملاینتکرار-شوداعالمبایدآزادپوشیککنداستفادهآنازکرنرپنالتی
باشدمیمناسبکارتودیگرآزادپوشاعالم

بااگرحتیبرسانندپایانبهراتدافعیعملیکتاشوددادهاجازهبازیکنانبهباید–
ایدب(سلیمعقل)مشرتکحساز-کنندبازیتوپبامحوطهازخارجحدودیتاماسک
کرداستفاده

پنالتی کانا



کنیدخودداریشخصیتفاسیراز–

کنیدعملراهناموقوانیناساسبر–

کنیدتحمیلواتخاذراخودنهاییتصمیم–

هستندآمادهومستقرزنندهوباندروازهکهشویدمطمنئ–

کنیداعالمرسیعا ًرااین-باشدتوپبابازیفاصلهدربایدزننده–

مقدارپتًواگرحتیدهیداجازهرسدمیبنظرطبیعیزدنرضبهاگراسرتوکپنالتیدر–
شودکشیدهکمی

استبزرگخطاییکبرایبزرگتصمیمیکاسرتوکپنالتی–

پنالتی استاوک



:شودزدهرضبهسوتازقبلاگر
تکرار:برسدمثربهگلومهاجمتوسط–
مدافعسودبهآزادپوش:نرسدمثربهگلومهاجمتوسط–

مدافعسودبهآزادپوش:مهاجمتوسطخطاهاسایربرای

:اسرتوکمقابلدرمدافعبازیکنتوسطخطاهربرای
گلاحتساب:شودزدهگلاگر–
تکرار:نشودزدهگلاگر–

منیمثرهبگلکهمدافعانتوسطدیگرخطایهربرایهستند،دخیلاسرتوکدرکهبازیکنانیجزءبه
شودمیتکراراسرتوکپنالتیرسد،میمثربهگلکهمهاجامنتوسطیارسد

خطا در پنالتی استاوک



:کهیدباشداشتهیادبه-شوندمیاعاملثباتپایدارنابصورتزیرقوانیناوقاتگاهی

نرسدرمثبههمگلوشودزدهبیرونعرضیخطازمدافعبازیکنتوسطتعمدا ًتوپاگر–
.شودمیرشوعکرنرپنالتییکبامجددا ًبازی

شودجریمهبایدکندمیشیلدینگچوبباراتوپبازیکنکهاستواضحاگر–

.شودمیداشتهنگهیهدادهگیرهاتختهبهتعمدا ًچگونهتوپکهببینید–

شوندمیباعثحریفبرتکیهیادادنهلباکهبگیریدنظردرراکنندهتکلبازیکنان–
بدهنددستازراتوپمالکیتآنها

یلیخبصورتحتیتوپاستنیازشودمیانجامبخودپاسبصورتکهآزادیپوشدر–
شودساکنمخترص

اعمال قوانین



کندمیخرابرابازیهیاهووتوهینآزاد،هایپوشبرایاعرتاض–

کننداعرتاضبازیکنانکرنرپنالتیهردرندهیداجازه–

دشًوتحملنبایدتصمیامتاعالمازبعدداورانکردندورهوترساندنآزردن،–

وبرخوردجهتخودموجودابزاروهامهارتاز-کنیدسادهخودبرایراکاراین–
کنیداستفادهرفتارهااینگونهازرسیعجلوگیری

کنیداستفادههستندتیمشانرفتارمسئولکههاکاپیتاناز–

!درًهرًمسابقهًاینًکارًراًانجامًدهید

اعتااض



.نهیادارددرمانبهنیازکهبپرسیدوبرویدبازیکنرسباالیرسیعا ً–

.نهایاستنیازفیزیوتراپ/پزشکآیاکهبخواهیدکاپیتانازنشددادهجوابیاگر–

بخواهیدرادکرتفورا ًاستجدییاواضحخونریزیاگر–

دقیقه2برایرابازیزمینباید(باندروازهشامل)بازیکنشود،زمینواردپزشکاگر–
کندترک

.باشیداهآگاندازندمیتاخیربهرابازیوکنندمیمصدومیتبهتظاهرکهبازیکنانیاز–
.بخواهیدراپزشکفورا ًموردایندر

نحوه باخورد با صدیمات



ارتباط خوب
با

بازیکنان
داور همکار

و
تیم ساپورت کننده شما

ریمز یموفقیت



یموفق باشید
و

از یمسابقات لذت ببارد

. . . در پاران 


