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 مقدمه
  را جاج توسط فدراسیون برای مسابقات انتخاب می شود. در مسابقات متمرکز سرپرست کل برای هر باایی دو جااج

جاج هاا در واول باایی  مسئول ثبت و دیگری مسئول کنترل وقت بایی می باشد. اانتخاب می کند که یکی ای آنه
 تحت نظارت مسئول فنی می باشند.

 

 جلسه هماهنگی
  .همه جاج ها باید در جلسه هماهنگی قبل ای مسابقات که ای قبل ساعت و تاریخ آن اعالم مای راردد وراور یابناد

 مسئول هماهنگی این جلسه سرپرست کل مسابقات می باشد. 

 

 قبل از ترک محل اسکانچک لیست 
 امل ولقه و ریج تست چوب, کورنومتر, سوت, خودکار و مداد و دفتر یادداشت بهمراه دقت کنید که تجهیزات الیم ش

 .داشته باشید
 کارت شناسایی, فرم یا لباس رسمی مسابقات را بهمراه داشته باشید شدهفدراسیون ارائه توسط که ای قبل  لباس هایی

کتاب قوانین را بهمراه داشته باشید. آخرین نسخه های مربووه در سایت  مسابقات و آخرین آئین نامهانتصاب اعراء, 
 د.نفدراسیون موجود می باش

 .ررمکن یا لباس مناسبی با توجه به شرایط آب و هوایی و مسابقات بهمراه داشته باشید 

 دقت کنید. همچناین ممکان اسات ای قبال سااعت  وبق فرم انتصاب خودو  به ساعت ورکت ترانسپورت مسابقات
 خاصی به شما اعالم رردد.

 

 وظایف هنگام رسیدن به محل مسابقات
 و نیاروی انتظاامی یاا  آمباوالن ر, مسائول برانکاارد, ر دکتبه مسئول فنی بایی ورور خود را اعالم کنید. ای ورو

 ئن شوید.مطم وراست

  اومینان واصل کنید که رنگ لباس تیم ها و داوران وبق فرم انتصاب می باشد. همچنین دقت کنید که رنگ لباس
 دروایه بانان تداخلی با سایر رنگ های دخیل در بایی ندارد.

 منی(.یکنان کفش سبز نپوشیده اند )مسابقات چاومینان واصل کنید که بای 

 .دقت کنید که مقررات تبلیغات رعایت شده باشد 

 .در مسابقات بین المللی, یکی ای وظایف جاج ها اومینان ای اهتزای پرچم فدراسیون بین المللی هاکی است 
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 در میز فنیوظایف 
  :عدد هاوتر یاا باود )در صاورت وجاود(, بایوبناد  2عدد کورنومتر,  3چک کنید که تجهیزات میز موجود می باشند

تسات چاوب, ابازار و ریج , دفترچه یادداشت, خودکار, مداد, ولقه و سنجاد انیا روب رنگ متفاوتها در دو  کاپیتان
آئین ناماه مساابقات, شوت اوت یا پنالتی استروک, رقابت برگ ای رزارش بایی, برره  3تست تجهیزات دروایه بان, 

 ی شماره های تعویضدست کارت رنگی داوری و در صورت نیا 2عدد سوت,  2کتاب قوانین, مقررات دوپینگ, 

 عالم شده شروع می رردد.در یمان ا اومینان واصل کنید که مسابقه 

 چک کنید که توپ قانونی فدراسیون موجود باشد. 
  ,را چک کنیدو بود کورنومتر قبل ای شروع بایی ساعت. 
 تحویل دهید و سنجاد بانیا رو در صورت نیای به هر سرپرست تیم یک بایوبند. 
  ,اجایه داده باشد یا مسئول اینکه سرپرست کلرا اجایه ندهید مگر  ن در یمینتمریقبل ای شروع بایی. 
  است وظایف دیگری به شما محول کند ای جمله اعالم تایم اوت و ...مسئول فنی ممکن 

 یره بررسی شوند. سپ  ابتدا چوب های ذخچک کنید.  با استفاده ای ولقه و ریج در صورت اجایه, چوب های بایی را
 د که باییکنان را بخط کنند. وتما تجهیزات دروایه بان نیز چک شود.ده دقیقه مانده به شروع, ای داوران بخواهی

 .هر چوبی که ای ولقه رد نشود یا قوس آن بیشتر ای ریج باشد باید در وول مسابقه در ییر میز فنی نگه داری رردد 

  اومیمنان واصل کنید که همه باییکنانی که در یمین هستند یا وارد یمین مای شاوند بدرساتی لبااس پوشایده اناد
به یمین ورود  – ی مکمل همرنگ با لباس های اصلیلباس ها ت یا دامن, جوراب ها روی ساقبند,)پیراهن ییر شور

 (.با لباس خونی ممنوع است

 

 وظایف در طول مسابقه
  بایی را فقط با اعالم و عالمت داور متوقف کنید.یمان 

 تطبیق دهید و صحت آنها را به مسئول فنی اعالم کنید. را شماره باییکنان با آنچه که در رزارش مسابقه آمده 

 در رزارش بایی, یمان ورود باییکنان (با تیک یا  باییکنان شروع کنندهOK) .رل ها و کارت ها را ثبات کنیاد ,FG 
 پنالتی استروکرل در برای  PSپنالتی کرنر و  رل در جریان برای PCبرای رل در جریان بایی, 

 نزدیاک سرپرست تیم باید نفر اولدارند. ورور  جاری بر اساس آئین نامه مسابقات افرادیمکت ها را چک کنید که ن 
 می باشد: بصورت ییر ابقات بین المللیدر مس چینش افراد در نیمکتولی به میز فنی باشد. 

 سرپرست )در صورت عدم ورور, جانشین سرپرست( -

 مربی -

 فیزیو تراپ -

 دکتر -

 مترجم )با اجایه سرپرست کل( -

 باییکن )هاکی چمن( 7یا  5(, 5باییکن )مینی هاکی و هاکی  5باییکن )هاکی داخل سالن(,  6 -

 .فقط مسئول فنی مجای به ارتباط ریری می باشد. ارتباط کالمی تیم ها با میز فنی ممنوع است 

 .تعویض ها را چک کنید 

 .بود پایان یمان را دقیقاً در پایان وقت بصدا درآورید 

  ای وظایف جاج می باشددر بین نیمه در مسابقات چمن, کنترل کیفیت آبپاشی. 
  قرار می دهند.وسیله مشابه اومینان واصل کنید که باییکنان در بین نیمه, چوب های خود را در سبد یا 
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  د را در ایان رقابات باا می توانید وارد یمین شوید. وظاایف خاو شوت اوت یا پنالتی استروکرقابت در صورت انجام
 ک کنید. ضمناً ای مقررات مربووه آراهی کامل داشته باشید.مسئول فنی چ

 

 بعد از مسابقهظایف و
 نهایی را انجام دهید در غیر  صورت وجود رایانه روی میز چاپر رادی نداشته باشد. درزارش بایی را چک کنید که ای

نهایی را انجام دهید. جاج ثبت با هماهنگی مسئول فنی این وظیفاه را  ای رفع ایرادات ای دبیرخانه چاپاینصورت بعد 
 د. نبر عهده دار

  رازارش ایان  –ن, جاج ها, مسئول فنی را نظارت کنید: سرپرستان تیم ها, داورادر چاپ نهایی امراء رزارش بایی
نیاای رزارش جراوات فرم دقیقه بعد ای اتمام بایی باید تکمیل رردد. در صورتیکه مصدومیت وجود ندارد  5وداکثر تا 

 نیای نمی باشد.رت هم در بایی داده نشده فرم کا نمی باشد. همچنین در صورتیکه کارت یرد یا قرمزی

  و بایوبند ها را ای تیم ها تحویل بگیرید.را جمع کنید تجهیزات میز 

 .ای وجود توپ بایی و سایر توپ های مسابقات در میز اومینان واصل کنید 

 .چوب های رد شده را به سرپرست تیم مربووه بررردانید 

  اجایه داده باشد. هم مسئول فنیتجهیزات میز را تحویل داده اید و یمانی میز فنی را ترک کنید که 

 باه سرپرسات کال  , نظر خود را بصورت مکتاوبآئین نامه در وال انجام است شرایط مندرج در ارر  اعتراضی وبق
 ئید.اعالم نما

 .ای اعالم نظر در خصوص داوری مسابقه پرهیز کنید 

 
 
 

                                                                                      
                      

 

 
 
 

 
 

 
 

 وسن اباذری
ته داورانرئی  کمی  


