
Playice hockey
             Havefun!n

Tudj meg többet
Amennyiben többet szeretnél megtudni a jégkoron- 
gról, akkor látogass el a Nemzetközi Jégkorong 
Szövetség honlapjára (www.iihf.com). Itt találhatsz 
híreket és újdonságokat a jégkorong világából, 
információt a világbajnokságokkal kapcsolatban. A 
Nemzeti Szövetségek elérhetőségeit is itt találod, 
valamint a Learn to Play részleteiről is olvashatsz.

Lépj kapcsoaltba velünk!
Ha még több információt szeretnél a saját 
országodban levő jégkorongról, és arról, hogy a 
gyermeked hogyan kezdheti el jégkorongos 
élményeit, akkor lépj kapcsolatba a Nemzeti 
Szövetségeddel vagy a helyi jégkorong klubbal. 

Nemzetközi Jégkorong Szövetség
Brandschenkestrasse 50
Postfach
CH-8027 Zurich
Telephone +41.44.562 22 00
office@iihf.com

www.iihf.com

A Te Nemzeti Jégkorong Szövetséged:
Magyar Jégkorong Szövetség
H-1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3
Tel: 36-1-460-6863
www.icehockey.hu
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Jó okok arra,
hogy jégkorongozz
Egyszerűen SZUPER!  
A jégkorong egy szuper sport! A gyerekek 
élvezik hogy egy érdekes sportot 
űzhetnek, és megtanulhatnak sok új és 
különböző képességet, készséget.

Ez egy csapat-sport  
Semmi sem jobb annál, mint egy csapat 
tagjának lenni. A jégkorongosok barátsá-
gokat kötnek, miközben a csapatmunkáról, 
a bizalomról és a felelősségről tanulnak – 
ezek olyan tulajdonságok, melyek egy 
életre szólnak.

Biztonságos játszani  
Ez nem egy professzionális jégkorong – 
body checking (testjáték) nem engedélye-
zett kezdő szinten és a verekedés is tilos. 
Jó védőfelszerelés áll rendelkezésre, így a 
sérülés ritka.

Családi kultúra
A jégkorongot nagyszerű nézni is, ahol 
rengeteg lehetőség adódik új emberekkel 
találkozni és új barátságokat kötni. Ez egy 
olyan sport, melyet az egész család együtt 
élvezhet – akár játsszák, akár nézik!
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Mi is a Jégkorong?
A jégkorong a leggyorsabb csapatjáték a 
világon közel 2 millió játékossal, beleértve 
a nõi, férfi és utánpótlás játékosokat is.

Ez egy olyan sport amely a csapatmun- 
kára, fegyelemre és a gyorsaságra épít. 
Ahol attól a pillanattól kezdve, hogy egy 
fiatal játékos a jégre lépett, máris a játék 
készségeit kezdik tanulni – mindezt úgy, 
hogy közben élvezik is amit csinálnak!

Ezt a nagyszerű játékot nagyon jó nézni, 
de még jobb játszani! 

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) 
üdvözöl Téged a jégkorong csodálatos 
világában.

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség a 
nemzetközi jégkorong irányító testülete. 
A Nemzetközi Jégkorong Szövetséget 69 
Nemzeti Szövetség alkotja. A Szövetség 
felelős a Jégkorong Világbajnok- 
ságokért és az Olimpiai Jégkorong 
Tornákért, valamint a játék fejlesztéséért 
és promóciójáért világszerte.

How?

Why?y?WMiért vegyél ebben Te is részt?
A gyerekek számára számtalan előnye van: 
nem csupán a fürgeségüket, agilitásukat, 
erősségüket és koordinációjukat fogják 
fejleszteni. A jégkorong a gyermek 
magabiztosságát, sportszerűségét és 
önbecsülését is növelni fogja. De ami a 
legfontosabb: jól fogják magukat érezni egy 
pozitív, egészséges és biztonságos 
környezetben. 

A tulajdonságok, melyeket a jégpályán 
sajátítottál el, megerősítik majd az otthon 
tanult készségeket. Például a csapatmunka 
és az osztozkodás is fontos tulajdonság az 
élet mindent területén. 

A Jó Kezdet
A legfontosabb fázisa bármilyen tanulási 
folyamatnak a jó alapozás. Azáltal, hogy a 
gyerekeket egy pozitív, játékos formában 
ismertetik meg a hokival, nem csak élvezni 
fogják az élményt, hanem majd vissza is 
akarnak menni és játszani újra. 

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség egy 
olyan programot ajánl, mely ideális arra, hogy 
a gyerekeknek bemutassák a jégkorong 
sportot. A Learn to Play (Tanulj Játszani) 
megtanítja a játék alapvető készségeit egy 
nem verseny környezetben, így a gyerekek 
biztonságosan megtehetik első lépéseiket 
afelé, hogy jégkorongosok legyenek.

A Nemzetközi Jégkorong Szövetségnek 
fontos a Fair Play (Sportszerűség) és 
Respect (Tisztelet), vonatkoztatva ezt 
mindenkire, aki ebben a sportban részt 
vesz: játékosok, csapattársak, ellenfél, 
játékvezetők, a csapat személyzete és 
szülők, attól teljesen eltekintve, hogy ki 
milyen szinten áll. A Fair Play és Respect 
olyan fontos életre szóló készségek, 
melyeket a gyerekeknek meg kell tanítani 
és egy fontos üzenet is egyben, amit 
mindig újra és újra meg kell erősíteni. 


