
 
 

 

 Eğitim Antremanı Katılımcı Formu 

 

Çocuğunuzun 

Soyadı, Adı : 

_____________________________________ 

Buz Hokeyi Eğitim antremanına, Anaokulları ve 

takımlarda katılmak isteyenleri teşvik edebilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanıtım Antremanı Başlangıç Tarihi : 

____________________________ 

Bitiş Tarihi : 

____________________________ 

 

____________________________________ 

Ebeveynin Imzası 

Daha fazla bilgi için  http://wir-sind-eishockey.de 

sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

Destekleyenler : 

 

 

 

Sevgili Anneler ve Babalar, 

 

ilk olarak Kanadalıların oynadığı spor dalı olan 

Buz Hokeyi aynı zaman da Dünya`nın en hızlı 

takım sporudur. 

Dünya üzerinde, aralarında Türkiye, Hindistan, 

Güney Afrika gibi ülkerin de olduğu 70 ülkede 

oynanan Buz Hokeyi, 1900` lü yıllardan beri 

Almanya`da da oynanmaktadır. Dünya 

genelinde iki milyon lisanslı bayan ve erkek 

sporcu Buz Hokey sporu ile uğraşmaktadır. 

 

 

Buz hokeyi, çocuklarımıza, Disiplinli, Saygılı ve 

Takim ruhuna uygun çalışmayı aşılamakla 

birlikte, kazanma ve kaybetme hislerini bilmeyi 

öğretmektedir. Aynı zaman da çocuklarımızın, 

sağlıklı, güçlü, hızlı, koordinasyonlu hareket 

edebilen ve becerili bireyler olarak gelişmelerine 

yardımcı olur. 
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http://wir-sind-eishockey.de/


 
 

 

Buzun üzerinde ki küçük Kahramanlar 

Bu büyüleyici ve hızlı sporu, sizin çocuklarınız 

da deneyebilir. Çocuklarınızın gittiği 

Anaokullarında ve takımlarda konuyla ilgili 

gerekli bilgiyi alabilirsiniz ve Baden-

Württemberg Takımının organize ettiği 4 haftalık 

Eğitim Antremanına katılabilirler. Çocuklarınız 

bu antremanlar sürecinde, azami hassasiyet 

gösterilerek eğitilip, bu spor dalında, hem spor 

yapıp hemde severek ve eğlenerek bu sporu 

öğrenecekler. Ilk olarak Buzpateni ile kaymayı 

öğrenecekler. 

Anaokulunun Adı : 

______________________________________ 

Anaokulu Yetkilisi : 

______________________________________ 

Çocuklarınız, haftada bir kere ve bir saatliğine 

Anaokulu yetkilileri tarafından bağlı bulundukları 

Buz hokey salonuna götürülecekler. Orada bu 

işin ehli olan Antrenörler tarafından buzun 

üzerinde ilk antremanlarını yapacaklar. 

Beraberlerinde, Kayak yada kış kıyafeti, Kayak 

yada bisiklet kaskı ve eldiven getirmeleri 

gereklidir. Buz patenleri takımları tarafından 

ücretsiz olarak verilecektir. 

 

Bu Eğitim Antremanlarına katılan her 

çocuğumuza, katıldıklarına dair birer katılım 

belgesi verilecektir. 

 

Şayet Eğitim Antremanlarından sonra 

çocuğunuz buz hokeyine devam etmek isterse, 

bağlı bulundukları takımlarla devam edebilirler. 

 

Takım Yetkilisi: 

Takım Adi: 

___________________________________ 

Soyadı, Adı: 

___________________________________ 

Telefon: 

___________________________________ 

Mail: 

___________________________________ 

 

 

Buz Hokeyi hakkında bilgiler 

Bu oyunun fikri; 

Iki takımdan ve oyunculardan oluşan Buz 

Hokeyi, her iki takım oyuncularının birbirlerinin 

kalesine gol atma fikrine dayalı bir spordur. 

Ekipmanları, 

Buz hokeyinde ki topun adı PUCK tur ve bu 

siyah kauçuktan imal edilmiştir. Her oyuncuda 

bir adet buz hokeyi sopası mevcuttur ve Pucku 

kontrol edebilmek icin var olan bir ekipmandır. 

Her oyuncuda özel bir koruyucu elbise vardır 

ayrıca bir adet kask ve buz pateni mevcuttur. 

 

Bütün spor dallarında oldugu gibi Buz 

Hokeyininde kendine ait kurallari vardır. Buz 

Hokeyi maçlarında bu kuralları uygulamarı icin 

hakemler görevlendirilir. Şayet oyuncular bu 

kurallara uymazlarsa, hakem tarafından ceza 

alırlar. Örnek olarak Futboldaki penaltı gibi Buz 

Hokeyinde de Penaltı vardır.  


