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کت  تتاریپ یایتانر یترای  نهتا  است  2017و  2016در سال  و مقررات ات قوانینزیر چکیده ای از مهمرتین تغییر مطالب 
ین یتا ییشتنهاد ایتن قتوانادام  خواهنتد داتت   مناسب در مسایقات مختلف د ر حداقل تا حصول یازخو الم نشده ولر اع

  رئیس  فدراسیون یتین الللتر هتاکر یت  تصتویب رستیده انتد تتا یت  و تائید هیئ و گاهاً یانل ورزتکاران کمیت  قوانین
یعنر افزایش رسع  و تعداد گل دس  یاینتد و از ررفتر یتا متد نرتر گترفن هیبتان ست ب  ت    اهداف واقعر هاکر

  تتاریپ ا ترای رستمر ایتن مدیگر نزدیک کننتده سالن و چمن هم ی  هاکر و مشخصات  وانان ی  ورزش هاکر توند
   1395ز ایتتدای ستال در مستایقات داخلتر او ( 1394)یتازده دیت ه  2016از یک ژانویت   مسایقات یین الللر در قوانین

مقتررات مستایقات یتین الللتر قترار دارنتد چارچو  یرخر از این تغییرات در کتا  قوانین نیامده و در ضمناً  مر یاتد 
   ایندخواست  تده تا  نها را ا را منولر از فدراسیون های ملر 

 تنایر و تفسیر مشرتک قوانین  ه  دوری از هرگون  تضاد امری یدیهر اس , کلی  تغییرات و تفاسیر یتدواً ال ت   ه  
 ی  ارالع  امع  عزیز هاکر کشور خواهد رسید   www.iranhockey.orgاز رریق و  سای  فدراسیون هاکر 

 
 

 تجهیزات بازی – 1.8قانون  -

 از ق یل کاله, ماسک, دستکش, حول , یطری    و غیره ن اید درون دروازه قرار داده تود  هیچ تبهیزات یا وسیل  ای
 

 تعداد بازیکنان  - 2.1قانون  -

 حداکرث تعداد یازیکنان در زمین یازی ی  عدد تش افزایش یافت  اس 
 

 محدودیت تعویض –ب  2.3قانون  -

و ود ندارد ی  استثناء اینک  تعتداد دفعتاتر کت  یتک هیچ محدودیتر یرای تعویض و تعداد تعویض همزمان یازیکنان 
یتار  2مبمتوع  عویض کند دریا یازیکنان یا امتیازات دروازه یانر یا یا یازیکنان زمین تتیم مر تواند دروازه یان خود را 

   تعویض دروازه یان یا دروازه یان  زء این محدودی  نیس  اس 
 

 لباس و تجهیزات بازیکنان – 4ون نقا -

 کنان مباز هستند هنگام دفاع از ینالتر کرنر یا ینالتر اسرتوک از ماسک یا میل  های فلزی استفاده کنند یازی
 

 خروج توپ از زمین بازی – 7قانون  -

ک  توپ از تخت  ع ور کرده  غاز  رمحل یمرت  کیمبدداً در  ییاز  رود رم رونیی یتخت  کنار  یتوپ از رو  ک یهنگام
مرت فاصل  از  کییا  یمها م در محور  تود، یاز  میتوسط ت یس ب رشوع مبدد یاز  عمل نیحال اگر ا تود  رم

 تود  رمبدداً  غاز م یمرت فاصل  از تخت  کنار  کییا  نینمحور  و همچ
 

 ش آزاد پو - 13قانون  -

   ه  همسویر یا تغییرات اخیر قانون هی   زاد هاکر روی چمن, اکنون یوش های  زادی کت  در یتین ست  مترتی ل ت
 اتفاق مر افتند مر توانند در ه ن محل خطا انبام گیرند  Dمحور  

 

 ورود پزشک به زمین بازی -

دروازه یتان نیتز  دقیق  یازی را ترک کند  2اگر یزتک  ه  درمان یازیکنر وارد زمین تود,  ن یازیکن یاید یرای مدت 
 تامل این قانون مر تود 

 

 2017و  2016 های در سالداخل سالن هاکی قوانین  عمده تغییرات
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 کرنر -

ق ل از خترو  از ختط ز یازیکنان تیم مدافع از خط ییرون زده تود یا  خرین یار اگر توپ یطور غیر عمد توسط یکر ا
یکر از یازیکنان تیم مدافع لس تود, یازی مبدداً یا کرنر ی  سود تتیم مهتا م  غتاز متر گتردد  در ایتن  عرضر توسط

اصول انبام یک یوش  زاد حال  توپ روی خط مرکزی و در موازات یا خرو  توپ از روی خط عرضر قرار مر گیرد و 
 اع ل مر تود 

 

 شمارش معکوس ساعت در پنالتی کرنر -

ثانی  یرای  مادگر ی  تتیم هتا زمتان دهنتد  داور اصتلر  40هنگامیک  ینالتر کرنر اعالم مر تود, داوران ن اید ییشرت از 
 ماده توند, داور مر تواند ا ازه دهد ثانی   40ثانی  رو ی  یایان اس   اگر تیم ها ق ل از  40یاید ی  تیم ها یگوید ک  

ثانی  و ی  رشط  ماده یودن هر دو تیم, داور یاید ا ازه  40ک  ینالتر کرنر زودتر انبام تود  همچنین در صورت یایان 
 رشوع ینالتر کرنر را یدهد 

 
  نکت 

این قانوان فقط یرای ینالتر کرنر اولی  اع ل مر تود ن  یرای تکرار مبدد یا یتک ینتالتر  دیتد کت  ق تل از 
 مرتی محور  اعالم تده اس  3خرو  توپ از 

 
ثانی   ماده نشده یاتد, داور ی  یتازیکنر کت  مستئول تتاخیر است   ریمت   40در حالتر ک  یک تیم یس از 

گر تاخیر تکراری اس  داور از کارت زرد استفاده مر کند  اگر ایتن یتازیکن تخصر )کارت س ز( مر دهد و ا
مدافع اس , تیم مدافع یاید یا یک یازیکن کمرت از ینالتر کرنر دفاع کند  یرای هر خطایر در این قتانون کت  

کمرت از ایتن  یاید یا یک یازیکنتوسط دروازه یان یا یازیکنر یا امتیازات دروازه یانر صورت گیرد, تیم مدافع 
ینالتر کرنر دفاع کند  در این حال  خود تیم مدافع تعیین مر کند ک  ی  کدام یازیکن  ریمت  تخصتر داده 

 تود 
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 Dتهاجمی در سه متری محوطه  پوش آزاد – 13تفسیر قانون 

 
مرت حرک  کرده )در  3پ منر تواند تا زمانیک  حداقل یوش  زادی ک  در نیم  تها مر ی  سود تیم مها م اعالم مر تود, تو در 

وارد محور  تود  توپ همچنین مر تواند از رریق تخت  ها وارد محور  تود  ا توسط یازیکن مدافع لس تدههر  هتر( ی
 مرت حرک  کرده یاتد  3منوط یر اینک  ق ل از ری اند از تخت  ها 

 
یا توپ یازی کند )هنوز هیچ یازیکن مدافعر توپ را لس نکرده ورت یاس یخود یصاگر یازیکن زننده یوش  زاد خودش یخواهد 

 اس (:
 

 این یازیکن مر تواند ی  دفعات یا توپ یازی کند, اما     -

 مرت حرک  کند )در هر  هتر( ق ل از اینک      3توپ یاید حداقل  -

 توپ را ی  درون محور  ارسال کند ن یازیکن  -
 

 متناویاً:
 

حتر زننده یوش  زاد وارد محور   فع, توپ مر تواند توسط هر یازیکن دیگریوپ توسط یازیکن مدایعد از لس ت -
 تود

 
 , توپ منر تواند مرتی محور  ی  سود تیم مها م اعالم مر تود 3یوش  زادی ک  در در 

 

 , یامرت حرک  کرده 3تا زمانیک  حداقل  -

 , یایازیکن مدافع لس تدهتوسط تا زمانیک   -

 وارد محور  تودمرت حرک  کرده  3از تخت  ها  ک  ق ل از ری اندتا زمانی -
 

,         و در یازی دخال  منر کنندرند مرتی یوش  زاد قرار دا 3یر همین اساس, مدافعانر ک  درون محور  در فاصل  کمرت از 
حرک  کنند یرشریک  در  ر دهدانبام م یاس یخودسای  ی  سای  یازیکنر ک  یوش  زاد را ی  صورت درون محور   مر توانند

 در یازی تاثیر نگ ارند:یا  نکنندیازی دخال  نکرده یا تالش ی  یازی یا توپ 
 

 رک  مر کند یا مرت ح 3تا زمانیک  توپ حداقل  -

 تا زمانیک  توپ توسط یازیکن مدافعر ک  قانوناً مباز ی  یازی یا توپ اس  لس مر تود یا -

 مرت حرک  کرده یاتد 3ز تخت  ها حداقل تا زمانیک  توپ ق ل از ری اند ا -
 

منر توانند حرک  کرده  یا ییشرت از محل خطا فاصل  داتت  اندمرت  3یازیکنان درون یا ییرون محور  ک  در زمان اعالم یوش  زاد 
 مرتی توپ قرار یگیرند  3و در فاصل  کمرت از 

 
ی  یازی یا توپ یا دخال  در یازی توسط یازیکن مدافع یا یازیکن ی   ز  نچ  ک  در یاال ذکر تده, هرگون  یازی یا توپ, تالش 

 مرت از توپ فاصل  نداتت  یاید  ریم  گردد  3مها مر ک  
 

در صورت توقف زمان یازی یعد از اعالم یک یوش  زاد درون نیم  تها مر, در هنگام رشوع مبدد یازی هم  یازیکنان یبز 
 توپ فاصل  داتت  یاتند  مرت از  3زننده یوش  زاد یاید حداقل 

 


