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Buz hokeyi – Burada drama ve dinamik, atletik ve hassasi-

yet, takım ruhu ve tutku var. Fakat buz hokeyi her şeyden 

önce: Saf duygudur!

Bu bilgi broşürü, dünyanın en hızlı erkekler takım sporu 

hakkındaki en önemli bilgileri vermek ve çocuklarınızın 

spora başlamasını kolaylaştırmak için hazırlandı.

Sizi ve çocuğunuzu buz hokeyi ailemizde görmekten 

mutluluk duyacağız.

Franz Reindl

Deutscher Eishockey-Bund e.V. Başkanı
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BIRIMIZ HEPIMIZ IÇIN!
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OYUN ALANI

Oyun alanı, yuvarlak köşelere sahip 60 m uzunluğunda ve 30 m genişliğinde dört 

köşe bir buz hokeyi pistidir. Alan, 1,20 m yüksekliğinde sert plastik bir şeffaf duvarla 

çevrilmiştir. Özellikle uçan paklara karşı güvenlik nedenleriyle koruyucu camlar ve/veya 

emniyet fileleri monte edilmiştir.

Beş renkli enine çizgi, buz hokeyi pistini böler. Ortadaki kırmızı çizgi, oyun alanını ikiye 

böler ve bu çizginin ortasında başlama noktası (Bullypoint) yer alır. Mavi çizgiler, buz 

hokeyi pistini hücum bölgesi, tarafsız bölge ve savunma bölgesi olarak üç bölgeye ayırır. 

Kırmızı bir kale çizgisi, buz hokeyi pistini her taraftan sınırlar.

Kaleler 1,22 mm yüksekliğinde ve 1,83 m genişliğindedir. Kalenin önündeki bir yarım 

daire, kale alanını gösterir. Dokuz başlama noktası bulunmaktadır: pistin ortasında bir, 

savunma bölgelerinde iki ve tarafsız bölgede dört.

TAKIM

BUZ HOKEYI AILESINE KATIL 

Takım, genelde 17 ila 22 oyuncudan oluşur; 

bu oyunculardan sadece altısı aynı anda 

pistte bulunabilir. Normalde sahada beş 

saha oyuncusu ve bir kaleci (Goalie) bulunur. 

Fakat özel durumlarda kaleci, ek bir saha 

oyuncusuyla değiştirilebilir.

Sana en yakın uygun kulübü bul

En uygun başlama yaşı, uzun yıllara dayanan deneyimlerimize 

göre 3,5 - 8 yaş arasındadır. Fakat daha sonra da başlanabilir. 

Eksik oyun deneyimi ve patenci becerileri, uygun şekilde idman 

yaparak kazanılabilir.

Başlangıç, genelde buz pateni okullarında gerçekleşir. Bu okul-

lar, kulüpler tarafından organize edilir.

Uygun kulübü ve tarihleri internet sitemizde bulabilirsiniz:

http://wir-sind-eishockey.de/vereine/
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EKIPMAN
Buz pateni okulundaki ekipman:

• Kafesli kask

• İyi patenler

• Suya dayanıklı kış eldiveni

• Diz koruması (paten bölgesinden başlaması yeterlidir)

• Dirsek koruması (paten bölgesinden başlaması yeterlidir)

• Boyun koruması veya boyun atkısı

• Su şişesi

Acemi oyuncuların ekipmanları:

• Buz hokeyi patenleri

• Dirsek koruması

• Kafesli kask

• Omuz koruması

• Buz hokeyi eldiveni

• Kaval kemiği koruyucu

• Buz hokeyi pantolonu

• Tutuculu çoraplar

• İç çamaşırı ve boyunluk

• İç giysi 

• İdman giysisi

• Buz hokeyi sopası

• Buz hokeyi çantası

Buz hokeyi patenleri

Kaval kemiği 
koruyucu

boyunluk

Buz hokeyi 
pantolonu

Omuz koruması

Dirsek koruması

İç çamaşırı

Buz hokeyi eldiveni

Tutuculu çoraplar

Kafesli kask

Buz hokeyi sopası

BIRÇOK KULÜP, 

KIRALIK EKIPMAN-

LAR SUNUYOR VEYA 

EBEVEYNLER TAKAS 

BORSALARI ORGA-

NIZE EDIYOR!
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KALECILERDE DIKKAT 
EDILMESI GEREKENLER
Kaleciler için kaval kemiği koruyucu yerine, dizlerin üstünde 

dolgulu çubuklar bulunmaktadır. Zırhlı göğüslük, uzun kollara 

sahiptir ve paklara karşı dayanıklıdır. Çocukların giysileri evde 

giyip çıkarma alıştırması yapması faydalı olur. Kapsamlı koruyucu 

ekipmanlar sayesinde yaralanma riski asgariye indirilir.

Kaleci pateni

Dolgulu çubuklar

boyunluk

Zırhlı göğüslük

İç çamaşırı

Kafesli kaleci kaskı

Kaleci pantolonu

Kaleci sopası
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URMEL ILE BUZ HOKEYI KARIYERINE BAŞLA

Yıldızlar gibi buz pateni yapmak – dünyanın en hızlı takım sporuna 

başlayan herkes bunun hayalini kuruyor. Fakat bunun için sadece 

yetenekten fazlası gerekli. Oyuna tutkuyla bağlılık, gerekli eğitim, 

hassasiyet, dinamik ve takım ruhu, başarının anahtarlarıdır. Burada her 

büyük yıldız da Urmel gibi oyuna küçükken başladı! Çünkü Urmel‘in 

buzdan buza gelmesi için çok çalışması gerekti... 

Bu arada her şey o kadar da zor değildi. Yani Urmel rozetiyle sadece yapabildikleriniz için bir ödül 

almayacaksınız. Aynı zamanda, bunun nasıl başarılabileceği de gösteriliyor! Neler yapabildiğini ve 

Urmel kadar iyi paten kayabildiğini her zaman göstermek istiyor muydun? O zaman sana en yakın 

kulübü bul, kulübe katıl ve Urmel rozetini al.

Bunun için yapabilmen gerekenler:

İlgileniyorsan en yakın kulübe başvur; kulüpte, buz pateni okulundan Urmel rozeti alma sınavına 

girebilip giremeyeceğini öğrenebilirsin!

Kulüp olarak Urmel rozeti sürecine katılmakla ilgileniyor musunuz?

 „Urmel Rozeti“ başlığıyla info@deb-online.de adresine başvurarak diğer bilgileri alabilirsiniz. ©
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1
A: Paksız slalom,
Sevdiğin tarafta iki
bacağınla frenleme

1B: Pakla slalom,
Sevdiğin tarafta iki 
bacağın ve pakla frenleme

1

C: Mavi çizgiden harekete 
başlama, Gol vuruşu
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KIZ HOKEYI BUZ HOKEYI, SPORDA ÇEŞITLILIKTIR!

Buz hokeyinin bir erkek sporu olduğu düşünülebilir. Fakat bunun böyle olmadığını teyit edebiliriz. 

Dünya genelinde 170.000‘in üzerinde genç kız ve kadın bu sporu yapıyor; patenlerini giyme, sopayı 

tutma ve piste çıkma eğilimi her geçen gün artıyor. Almanya‘da bu sayı 2.000‘in üzerinde, eğilim 

ise artış yönünde. Kızlar, önce erkeklerle birlikte oynuyor ve idman yapıyor. 14 veya 15 yaşında, 

salt kadınlar takımına geçiş gerçekleşiyor. Bazı istisnalar da var, örneğin Jennifer Harss ve Ivonne 

Schröder, erkekler takımında oynayan kadınlar milli takım oyuncuları.

Kızlar buz hokeyi hızlı, hassas ve teknik olarak zor bir spor. Erkekler buz hokeyiyle karşılaştırıldığında 

hiçbir kolaylığa izin verilmiyor. Oyun tutkusu, ağır eğitim ve güçlü bir takım ruhu, kızlar buz hokeyinde 

de aynı ölçüde görülüyor. Diğer kızlarla piste çıkmak, küçük sert kauçuk topun arkasından koşmak 

ve dünyanın en hızlı takım sporunda kendini denemek istiyorsan, yakınında başvurabileceğin doğru 

yeri bizden öğrenebilirsin.

Örn. GirlsEishockey.de adresinde, bazı özel girişimlerin sadece kızlar için sunduğu özel teklifleri de 

bulabilirsin.

2017 başından itibaren, Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) (Alman Buz Hokeyi Federasyonu), göçmen-

lik geçmişi olan çocukların da aynı şekilde bu spora katılması için çalışıyor. Çeşitlilik, toplumumuzda 

önemli ve güncel bir konu. Spor, uzun yıllardır bu konuda çok uygun bir platform sunuyor. Sporun 

kendine has kuralları sayesinde, dil engelleri yaşanmadan ve kökenden, görünümden veya dinden 

bağımsız olarak birliktelik sağlanabiliyor. Projemiz kapsamında, farklı kökenlerden gelen çocukların 

sosyal ve kültürel entegrasyon süreçlerini desteklemek ve bu sayede buz hokeyi sporunun toplumu 

geliştirici gücünü arttırmak istiyoruz.

Buz hokeyinin sürdürülebilir ve uzun vadeli entegrasyon süreçleri yaratma potansiyelinden faydalana-

bilmek için kavramsal, pedagojik ve spora (türüne) özel düzenlemeler gereklidir. Bu entegrasyon 

süreçleri, çok sayıda ve çok yönü önlemlerle hedefe yönelik olarak başlatılıyor, güçlendiriliyor ve 

önlemlerin kalıcı olması sağlanıyor.

Kulübünüz de çeşitlilik ve entegrasyon alanında daha fazla çalışmak istiyorsa, aşağıdaki linkte bu 

konuda çok sayıda bilgi bulabilirsiniz:

https://www.deb-online.de/projekte/integration/

Sorularınız için DEB bünyesindeki „Vielfalt im Eishockey“ (Buz hokeyinde 

çeşitlilik) adındaki proje merkezine de doğrudan başvurabilirsiniz:

Julia Eisenrieder

jeisenrieder@deb-online.de

Telefon: +49 (89) 81 82 37
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SIK SORULAN SORULAR

Soru: Başlangıç için en uygun yaş nedir?

A: 3,5 - 8 yaşları arası, fakat daha geç başlamak da mümkündür.

Soru: Buz pateninde ne kadar iyi olmak gerekir?

A: 3,5 - 8 yaş arasında başlayan çocuklar, ilk adımlarını buz pateni okulunda öğrenir. Bu yaşta başlayan 

çocuklar, buz pateni konusunda çok iyi bir eğitim alır. Buz pateni becerisi iyi ile çok iyi arasında olan 7 

ile 9 yaş arasındaki çocuklar, takımlarına sorunsuz şekilde entegre olma konusunda çok şanslıdır.

Soru: Buz hokeyi ne kadar tehlikelidir?

A: Zorunlu ekipmanlar sayesinde, diğer takım sporu türlerine oranla yaralanma riski daha düşüktür. 

Buz hokeyi, istatistiksel olarak futbol, hentbol ve benzeri sporlara oranla daha düşük yaralanma 

oranına sahiptir. Bunun dışında, tüm çaylak oyuncularda yüz yaralanmalarını önleyen kafesli kask 

takılması mutlaka zorunludur.

Soru: Hangi ekipmanlara ihtiyacım var?

A: Buz pateni okulunda komple ekipmana ihtiyaç duyulmaz. Önemli olanlar: Kafesli bir kask, iyi 

patenler, su geçirmez kış eldivenleri (parmaksız eldivenler), diz ve bacak koruması (paten bölgesinden 

başlayanlar kesinlikle yeterlidir), boyun koruması ve su şişesi, sıcak tutan giysi.

En geç oyuncu olduktan sonra buz hokeyi pateni, dirsek koruması, kafesli kask, omuz koruması, buz 

hokeyi eldiveni, kaval kemiği koruyucu, buz hokeyi pantolonu, tutuculu çorap, iç çamaşırı ve boy-

unluk, iç giysi, idman giysisi, buz hokeyi sopası ve buz hokeyi çantasından oluşan özel bir ekipmana 

sahip olmak zorunludur.
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SIK SORULAN SORULAR

Kızlar/kadınlar

Kademe Lig
1 Federal kadınlar buz hokeyi ligi

2 2. Lig Kuzey Eyalet ligi 
Baden-Württemberg Eyalet ligi Bayern

3 1. Kadınlar ligi Kuzey/Güney Eyalet ligi NRW

4 Bölgesel lig NRW

Soru: Hangi yaş sınıfları ve ligler mevcut?

Yaş sınıfı Yaş

U7 6 yaşa kadar (çocuklar)

U9 7-8 yaş (minik öğrenciler)

U11 9-10 yaş (küçük öğrenciler)

U13 11-12 yaş (ergenler)

U15 13-14 (öğrenciler)

U17 15-16 yaş (gençler)

U20 17-19 yaş (ümitler)

20+ (Büyükler)

Erkekler

Kademe Lig
1 Alman Buz Hokeyi Ligi (DEL)

2 DEL2

3 Üst Lig Kuzey Üst Lig Güney

4 Bölgesel Lig 
Kuzey

Bölgesel Lig
 Batı

Bölgesel Lig 
Doğu

Bölgesel Lig 
Güney Batı

Bayern 
Ligi

5 Kulüpler Ligi 
Kuzey

Eyalet ligi 
NRW Hessen Ligi

Thüringen 
Ligi

Eyalet ligi 
Baden-

Württemberg

Eyalet ligi 
BayernEyalet ligi 

Berlin

6

Eyalet ligi 
Kuzey

-
Ostsee Ligi

Bölgesel lig 
NRW

Eyalet ligi 
Hessen

Eyalet ligi 
Thüringen

Bölgesel lig
Bayer

-
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Buz hokeyiyle ilgilenmeni sağlayabildik mi? O zaman Web sitemizi, 

Facebook veya Instagram sayfamızı ziyaret et ve hemen başlamak 

için yakınındaki uygun kulübü bul.

Deutscher Eishockey-Bund e.V.

Betzenweg 34

81247 Münih

E-posta:   info@deb-online.de

Telefon:  +49 (0) 89 8182 0

Faks:        +49 (0) 9 8182 36

www.wir-sind-eishockey.de

www.facebook.com/deutschereishockeybund

www.instagram.com/deb_teams

ŞIMDI BAŞLA

TAKIM SENI BEKLIYORBUZ HOKEYI OYNA


