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 برای هر مسابقه یک مسئول فنیسرپرست کل مسئولین فنی توسط فدراسیون برای مسابقات انتخاب می شوند.  مسئول/
 انتخاب می کند.

 این راهنما برای مسئولین فنی در هاکی داخل سالن و هاکی روی چمن کاربرد دارد.
 

 به محل مسابقات وظایف هنگام رسیدن
 در ارتباط با مسائل خاص حیطه وظایف شماشرح است از وی جهت درخو - تماس با سرپرست کل 
 ( و نیدز در سرپرسدت کدل در صدورت خواسدت زمین بازی، تجهیزات فنی و امکانات موجود را بررسی کنیدد

  است( صورتیکه هنوز انجام نشده
 یدهر وظیفه خاصی که سرپرست کل به شما محول می کند را انجام دهید و سریعاً به وی گزارش ده 

 اگدر تدا کندون  یک نسخه از برنامه مسابقات، مقررات مسابقات و قوانین دوپیند  را از وی تحویدل بگیریدد(
 دریافت نکرده اید(

  تیم ها، جاج ها و داوران )در صورت مجوز سرپرست کل( که و مربیان در جلسه قبل از مسابقات با سرپرستان
 کنیدمعموالً  روز قبل از مسابقات انجام می شود شرکت 

 

 قبل از ترک محل اسکانک لیست چ
 ( معموالً شامل حلقه تست چوب، ساعت تایمر دار، سوت، مداد، خودکدار چک کنید که تجهیزات شخصی خود

 به همراه داریدرا  باشد( می و یک دفترچه یادداشت

 لباس مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی به همراه داشته باشید 

 دقیقه قبل از شروع بازی در محل مسابقه حضور داشته باشید 30قل اطمینان حاصل کنید که حدا 

 

 (هنگام رسیدن به زمین مسابقات)قبل از شروع مسابقه وظایف 
 اطالع به سرپرست کل 

 بررسی زمین بازی 

 هاکی روی چمن( در صورت موافقت سرپرست کل، نحوه آبیاری زمین را چک کنید( 

 اصلی و ذخیره تعیین شده باشند( دریافت لیست اسامی بازیکنان )بازیکنان 

  برگ( 3اطمینان حاصل کنید که برگ گزارش مسابقه آماده است )در مسابقات بین المللی حداقل 

 چک کنید که جاج ها، داوران و داور ذخیره رسیده و آماده هستند 

  ای محول کنید در صورت نیاز می توانید به داور ذخیره هم وظیقه -وظایف را به افراد روی میز شرح دهید 

  :مسئولیت شما )مسئول فنی( و جاج ها 

. فرم جراحات را قبل از شدروع بدازی مسئولین برانکارد و آمبوالنس حاضر هستند ،چک کنید که پزشک -
 جهت ثبت آسیب دیدگی به پزشک تحویل دهید.

اعضاء تطابق رن  لباس بازیکنان و داوران با رن  تعیین شده در برگه انتصاب اطمینان حاصل کنید که  -
 نیز متمایز است رن  لباس دوازه بانان و دارد

در مسابقات فنیمسئول  راهنمای  
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)در مسابقات هاکی روی چمن( اطمینان حاصل کنید که بازیکنان کفش و جوراب های تیره پوشیده اندد       -
 پد و کیکرزهای دروازه بانان هم باید تیره باشند )نباید سبز باشد( -)نباید سبز باشد( 

 ت مرتبط با نحوه تبلیغ رعایت شده استاطمینان حاصل کنید که مقررا -

عدد بوق، چند بازو بند یدا روبدان رنگدی بده  2عدد ساعت تایمر دار،  3) هیزات میز فنی را چک کنیدتج -
انضمام سنجاق، برگه های یادداشت، چند خوددکار و قلم، حلقه تست چوب، وسیله های تست دستکش و 

ر صورت نیاز فرم پنالتی اسدترو،، مقدررات و آئدین نامده عدد برگه گزارش مسابقه و د 3، پد دروازه بان
تعدوی  موجدود چک کنید که بورد هدای  -دست کارت های داوری(  2عدد سوت ید،،  2مسابقات، 
 هستند

 اطمینان حاصل کنید توپ های اضافه موجود هستند -

ع بدازی را هدم ساعت های تایمر دار و بوق را قبل از شروع بازی چک کنید و یک دقیقه مانده به شدرو -
 اعالم کنید

 فراموش نکنید که در صورت امکان باید رن  بازوبند کاپیتان ها متمایز باشد -

دقیقه مانده به شروع بازی از  10تقریباً  -اول چوب بازیکنان ذخیره  -چوب های بازیکنان را چک کنید  -
ناً تجهیزات دروازه بانان ضم -داوران بخواهید که بازیکنان را جهت بررسی چوب های آنان به خط کنند 

 هم باید بررسی شود

 چوب های غیر قانونی را به سرپرست تیم اعالم کنید و آنها را تا پایان بازی زیر میز فنی نگه داید -

اطمینان حاصل کنید شماره بازیکنانی که جهت شروع بازی وارد زمین شده اند درست می باشد و لبداس  -
 های آنها هیچ مشکلی ندارد

 راس ساعت شروع می شود اطمینان حاصل کنید بازی -

 

 وظایف در طول مسابقه
 :مسئولیت شما )مسئول فنی( و جاج ها 

 در دریافت عالیم وقت با داوران هماهن  باشید -

 2در صورت درخواست سرپرست یک تیم جهت تایم اوت، در زمان مناسب )نباید در هنگام پنالتی کرنر یا  -
هنگامی که بازی متوقف است با به صدا درآوردن بوق و نشان دادن یک عالمت دقیقه آخر بازی باشد( و 

T شکل اعالم تایم اوت کنید 

ثانیه با به صدا درآوردن بوق از تیم ها بخواهید جهت شروع بدازی  50در هنگام تایم اوت بعد از گذشت  -
 تر شروع شوداگر تیم ها زودتر آماده شدند اشکالی ندارد که بازی زود -وارد زمین شوند 

گدل در  -زمان تعوی  بازیکنان، کارت ها، تایم اوت ها و گل ها را در برگه گزارش مسابقه ثبت کنیدد  -
 (PSسترو، )و پنالتی ا (PC(، پنالتی کرنر )FG)جریان بازی 

از  - جهت تعداد آنها باید به آئین نامده مسدابقات رجدوع کدرد -را کنترل کند  تیم هاافراد روی نیمکت  -
 مستقیم آنها که داوران، میز فنی و بازیکنان حریف را مورد خطاب قرار دهد جلوگیری کنیدصحبت 

 از ورود غیر مجاز به زمین بازی جلوگیری کنید -

را چک کنید. بازیکن ورودی نباید تا زمانیکه بازیکن خروجی زمین بازی  )ورود و خروج( تعوی  بازیکنان -
ه لباسش خون آلود است حق ورود به زمین بازی را ندارد مگر بازیکنی ک –را تر، کرده وارد زمین شود 

 اینکه خون کامالً پا، شده باشد یا لباس وی عوض شود
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مگر پنالتی کرنری اتفاق افتاده باشد که داوران باید پایان  -برای پایان نیمه اول بوق را به صدا در آورید   -
 نیمه را اعالم کنند

 بروند باید کلیه تجهیزات خود را روی نیمکت خود قرار دهند اگر بازیکنان می خواهند به رختکن -

مگر پنالتی کرنری اتفاق افتاده باشد که داوران باید پایان  -برای پایان نیمه دوم بوق را به صدا در آورید  -
 بازی را اعالم کنند

 بازیکن و  5قط بررسی کنید که ف -اگر قرار است رقابت پنالتی استرو، انجام شود وارد زمین بازی شوید  -
 -بازیکنان باید آن سوی خط نیمده مسدتقر شدوند  -دروازه بان برای هر تیم در زمین بازی حضور دارند 

در سری دوم پندالتی اسدترو،  -بازیکنان را به ترتیب اسامی و یک به یک برای زدن استرو، بفرستید 
 اله محافظ استفاده کنددروازه بان باید از ک –دیگر نیاز نیست که توالی قبلی انجام شود 

دفترچه ای گزارش اختصصاصی خود یا  فرمجزئیات کلیه حوادث و اتفاقات بازی را در  ین فنی بایدمسئول -
 یادداشت نمایند و پس از بازی برای تائید نهایی و صحت گزارشات تطبیق نمایند.

 

 وظایف بعد از مسابقه

 امضداء  –د نصدحی  باشد ورا چک کنید که اطالعات ثبدت  جراحاتفرم های ثبت کارت و , گزارش مسابقه
قه توسط سرپرستان تیم ها، داوران، جاج ها و داور ذخیره را نظارت کرده و سپس خودتان امضاء گزارش مساب

در مرحله آخر گزارش مسئول فنی مسابقه را پر کدرده و بده سرپرسدت کدل مسدابقات نحویدل دهیدد. . کنید
 صحت اطالعات ثبت شده هر بازی در رایانه بر عهده مسئول فنی می باشد.فراموش نکنید که 

 به همراه جاج ها تمامی اسناد و تجهیزات میز را جمع کنید 

 چوب ها و یا تجهیزات غیر قانونی را به سرپرست تیم مربوطه برگردانید 

 اعدالم کندد و بایدد  اعتراض دارد وی باید سریعاً زیر امضاء خدود در گدزارش مسدابقه اگر سرپرست یک تیم
 به شما تسلیم نمایددقیقه  30دقیقه و ودیعه را پس از  15را پس از اعتراض کتبی خود 

 بصورت کتبی بده آن  سریعاً اعتراض تسلیم شده را به سرپرست کل اطالع دهید و نظر خود را درباره اعتراض
 نیدضمیمه ک

 کنید صحبتسرپرست کل  ادر صورت نیاز، درباره داوری ب 
 
 

 حسن اباذری

 رئیس کمیته داوران


