Научите више

хокеј на леду
је зa

Добри разлози
за играње хокеја на леду
Зато што је COOL!

Хокеј на леду је супер спорт! Деца уживају
у могућности да се баве узбудљивим спортом
уз бројне нове и другачије вештине које могу
да науче.

То је тимски спорт!

Ништа није боље него бити део тима. Играчи
хокеја на леду склапају пријатељства док
уче о тимском раду, поверању
и одговорности – квалитетима
који трају читавовог живота.

мене

Да бисте научили више о хокеју
на леду, молимо вас да посетите
интернет страницу Међународне
хокејшке федерација на адреси
www.iihf.com. Пронаћи ћете
новости из света хокеја на леду,
нове информације о Светским
првенствима, контакте са свим
Националним Савезима и детање
о програму „Научи да играш“.

Контактирајте нас!
За више информација о хокеју на леду у вашој земљи
и како да помогнете свом детету да започне своје
хокејашко искуство, молимо вас да контактирате свој
Национални савез или локални клуб хокеја на леду.

на леду
Играј хокеј
и забави се!

Добродошли

у хокеј на леду !

Безбедан је за игру.

Ово није професионални хокеј на
леду – задржавање телом није дозвољено
на нивоу за почетнике, као што ни грубости
нису дозвољене. Играчи носе добру заштитну
опрему, тако да су повреде ретке.

Култура породице.

Хокеј на леду је спорт који је узбудљиво
гледати. Уз то, пуно је могућности за
упознавање нових људи и стварање нових
пријатељстава. То је спорт у коме цела
породица може заједно да ужива – било
играјући или гледајући!

Савез хокеја на леду Срδије
Чарлија Чаплина 39, 11000 Београд
Ледена дворана „Пионир“
Tel: 011 / 2764 479 или 3292 449
E-mail: office@hockeyserbia.com
International Ice Hockey Federation
Brandschenkestrasse 50,
Postfach,
CH-8027 Zürich
Switzerland
Email: office@iihf.com
www.iihf.com
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Шта је?

хокеј на леду

Kako?

Шта је хокеј на леду?

Исправан почетак

Хокеј на леду је најдинамичнији екипни
спорт на свету са приближно 2 милиона
активних играча оба пола и свих узраста.

То је спорт који је заснован на тимском раду,
дисциплини и брзини, који од првог контакта
младог играча са ледом, омогућава играчу
да почне да учи вештине игре и уз то се
забавља!!!
То је спорт који је узбудљив за гледање,
а још узбудљивији за играње! Међународна
хокејашка федерација (IIHF) жели вам добро
дошлицу у чудесни свет хокеја на леду.
Међународна хокејашка федерација
IIHF је управљачко тело за
међународни хокеј на леду.
IIHF сачињава 69 Националних
савеза - чланова. IIHF је одговоран
за Светска првенства у хокеју
на леду и турнире у хокеју на леду
на Олимпијским играма,
као и за развој и промоцију игре
(спорта) на глобалном нивоу.

Зашто?

Зашто треба да се укључите?
Бројне су предности за децу; не само
даће поправити своју окретност, снагу
и координацију, већ ће хокеј на леду
такође развити самопоуздање, срчаност
и самопоштовање код детета.

Најважније од свега, они ће се забављати
у позитивном, здравом и безбедном
окружењу.
Вештине научене на клизалишту утврдиће
оне научене код куће. На пример, тимски
рад и дељење су важни квалитети
у свим областима живота.

Најважнији део сваког процеса учења је
основа. Упознавањем детета са игром на
позитиван начин, испуњен забавом, учиниће
не само да дете ужива у стицању искустава,
већ и да дете пожели да се врати на лед
и поново игра хокеј.
Међународна хокејашка федерација
(IIHF) нуди програме који су идеални за
упознавање деце са хокејом на леду.
Програм „Научи да играш” подучава
основним вештинама игре у нетакмичарској
атмосфери, тако да деца на сигуран начин
могу да начине прве кораке ка томе да
постану играчи хокеја на леду.

Међународна хокејашка федерација (IIHF)
промовише фер игру и поштовање за
све укључене у спорт: играчем саиграче,
противнике, судије, руководство екипа
и родитеље, без обзира на ниво хокеја.
Фер игра и поштовање су важне животне
вештине које деца треба да науче и
представљају веома важне поруке које
увек треба да се потврђују.

