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ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN ÖNSÖZÜ

Bu kitap, Türkiye’de birçok ilde kurulan pistler aracılığıyla büyük ölçüde yaygınlaşan ve 
giderek popülerlik kazanan buz pateni sporuna yeni başlamak isteyenlerle, amatör düzeyde 
buz pateni ile uğraşanlara temel düzeyde teknik bilgi sağlamak amacıyla Türkçeye çevrilen bir 
kitaptır. Eserde kullanılan terminolojinin Türkçeye çevrilmesinde, Türkiye’de bu sporla uğraşan 
antrenör, hakem ve sporcuların yaygın olarak kullandıkları terimler kullanılmaya çalışılmış, 
böylece kitaptan yararlanacak olanların uygulamada kullanılan terimlerle bir kavram kargaşası 
içine düşmemeleri amaçlanmıştır. Kitap içeriğinde yer alan aşamalardan, Aşama 1-4 arası, Arzu 
Gürtürk tarafından; Aşama 5 ve 6, Melodi Ataöz tarafından; Aşama 7 ve 8, Ecehan Tuzluoğlu 
tarafından; Aşama 9 ve 10 ile Terimler Sözlüğü, Dr. C. Mengü Tunçay tarafından; Aşama 11 ve 
Giriş kısmı, Sinem Kara tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 

Eserin Türkçe’ye çevrilme sürecinde öncelikle yapmış oldukları çeviri çalışmaları nedeniyle 
birçok uluslararası senkronize buz pateni yarışmalarında birlikte olduğumuz, Arzu Gürtürk, 
Ecehan Tuzluoğlu, Sinem Kara ile kısmen editör yardımcılığını da yapan Melodi Ataöz’e; bu 
konuda yardımcı olan Pınar Zengin’e; çeviri sürecinde zorlandığım her noktada yardımını 
esirgemeyen ve kontrollerde büyük ölçüde katkısını aldığım Semin Coşkun’a; hayatımın 
birçok alanında olduğu gibi bu çeviri çalışmasının gerçekleştirilmesinde de en büyük 
katkısı olan, beni teşvik eden ve yüreklendiren, örnek aldığım değerli hocam Prof. Dr. Ömer 
Faruk Çolak’a; desteğini hep yanımda gördüğüm kardeşim İnş. Yük. Müh. H. Tulu Tunçay’a; 
çalışmalar nedeniyle ihmal ettiğim, birlikte daha buz pateni bile kayamadığımız ve önemli 
bir zaman borcum olan yeğenim A. Alara Tunçay’a; akademik çalışmalar ve özellikle de buz 
pateni yüzünden birçok kez ihmal etmeme rağmen sevgisini esirgemeyen Ayşin Ergezer’e; 
gerek akademisyenlikte gerekse buz sporları için aynı idealleri paylaştığım Doç. Dr. Bülent 
Akay’a; genel olarak artistik buz patenine ait kurallar ve teknik terimlerin anlaşılmasında  
kendimi geliştirmeme yönelik verdiği desteklerden ötürü Dr. Florence Vuylsteker’e, senkronize 
buz patenine özel olarak ise Andrea Sommerfeldt ve Cristina Pastorelli’ye; çevirideki  
gecikmelere gösterdiği sabrından ötürü kendimi mahcup hissettiğim Fethiye Çolak ile beraber 
Eflatun Yayınevi yöneticilerine, dizgiyi yapan Türkan Sarı’ya ve kapak tasarımını düzenleyen 
Meryem Kocabay’a çok teşekkür ederim. 

Eserin çevirisinin buz patenine ilgi duyan ve bu sporu öğrenmek isteyen herkese ihtiyaç 
duyabilecekleri Türkçe kaynak kitap eksikliğini gidermede önemli bir yer tutmasını ve yararlı 
olmasını dilerim.

Dr. C. Mengü TUNÇAY

Temmuz 2009
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ÖNSÖZ

u kitap, buz pateninin her türünün ve her düzeyinin temeli olan ana prensipleri tanımlar 
ve gösterir. Bu temel prensipleri başarılı bir şekilde öğrenmenin aşamaları, bir dizi egzersiz 
ve beceri olarak anlatılmaktadır. Bu egzersiz ve beceriler, Amerika Buz Pateni Enstitüsü ve 
Amerika Birleşik Devletleri Buz Pateni Birliği’nin temel ve orta düzeydeki patencilerine yönelik 
programlarına benzemektedir. Bu prensipler, başlangıçta deneme ve yanılmayla olmak üzere son 
iki yüzyılda gelişmiştir. Son elli yılda 16mm filmler, video kasetler ve elit patencilerin bilgisayar 
analizleri, anlayışımızı daha ileri düzeye taşımıştır. Buna rağmen; bu prensipler, günümüze ait 
herhangi bir kitapta kısa ve öz olarak anlatılmamaktadır ve eğlenmek için kayan buz patencisine 
öğretilemeyebilir. Bu temel prensiplere bağlılık, yeni başlayan patencilerin güvenli kaymak için 
gerekli denge ve kontrolü geliştirmelerine yardımcı olur, orta ve ileri düzeydeki patencilerin ise 
kuvvetli ve stilli kaymalarını sağlar. Bu kitapta özellikle atlayışlar (jumps), dönüşler (spins), dans 
veya hokey gibi daha ileri düzey becerilerden ziyade beş temel prensip üzerine odaklandık.

Günümüzde sadece birkaç buz pateni eğitim kitabı vardır. Diğer kitaplar genellikle genç, 
yarışmacı veya profesyonel patencilere odaklanır ve tekli, ikili, üçlü atlayışlara (jumps), 
dönüşlere (spins), kareografiye ve artistik ifadeye vurgu yapmaktadırlar. Bu kitaplar sadece 
temel mekaniklerin özet bir gözden geçirmesini sağlarlar ve yeni başlayan veya eğlenmek için 
kayan patenciler için yardımcı değillerdir. Bu kitapların yazarları, öğrencinin temel hareketleri 
profesyonel talimatlar aracılığıyla öğreneceklerini varsayarlar. Maalesef, herkes iyi bir bireysel 
eğitim alma imkânına sahip değildir. Bu kitap, derslerin gerekliliğini yadsımamasına rağmen 
her patencinin buz pateninin temel kurallarını anlamasına yardım edecektir. Güvenli, eğlenceli 
ve başarılı bir şekilde paten kaymayı sağlayacak vücut kullanımının nasıl olacağının farkına 
varılmasını teşvik etmeyi umuyoruz.

Bu kitap bir öğretmen ve öğrencisi tarafından yazıldığından, alışılagelmişin dışındadır. 
Karin Künzle-Watson kaymaya 5 yaşındayken başladı. Pek çok ünvanın ve yarışmanın kazananı 
olarak Karin, üniversite yüksek lisansına eşdeğer tezini buz pateni üzerine tamamladı. Bu 
kitapta sunduğu buz pateni teorisi; öğretmenlerinden, meslektaşları ile arkadaşlığından ve 
etkileşiminden ayrıca, 21 yıldan fazla buz pateni öğretmenin bireysel deneme ve yanılmasından 
geliştirilmiştir. Yıllardır öğrencisi olan diğer yazar Stephen DeArmond, fizikçi ve tıp okulunda 
profesördür. Stephen, eğlence için kaymaya 47 yaşında başladı. Çünkü, düzenli olarak haftada 
üç veya dört kere yapacak kadar eğlenceli, yüksek enerjili ve düşük etkili bir egzersiz istedi. 
Zorlayıcılığı, güçle beraber koordinasyonu geliştirme ve koruma potansiyelinden dolayı serbest 
stil kaymayı seçti. Steve, Karin’de buz pateninin mekaniklerini ve prensiplerini tamamıyla 
anlamış ve bunları öğretecek sabır ve beceriye sahip bir akıl hocası buldu. 

Kitaptaki bütün eğitici çizimler Karin’i gösterir. Çünkü, onun güçlü atletik stili hem erkeklere 
hem de kadınlara model oluşturabilir. Her bölümün başındaki çizimler paten kaymak için çeşitli 
açık hava alanlarını ve günümüzde buz pateni kaymaktan zevk alan çeşitli insanları gösterir. 
Doğal olarak donmuş göletleri, gölleri veya açık hava pistleri olan bir bölgede yaşamıyorsanız 
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bile muhtemelen kapalı pistlere girmişsinizdir. Bazı pistler popülerdir ve reklamları iyi yapılmıştır; diğerleri 
ise pek bilinmemektedir.

Yazarlar olarak, bu kitabın çıkmasına olanak tanıyan herkese teşekkür ederiz. Palo Alto, California’daki 
Winter Lodge buz pateni pistine, çizimlerin temeli olan Karin’in fotoğraflarını çekme olanağı tanıyan 
kesintisiz buz pateni seansları için şükran borçluyuz. Winter Lodge’daki Sam Smith’e bütün fotoğraf 
seanslarını hazırlamaya yardım ettiği için teşekkür ederiz. Palo Alto’daki Richard Dawson’a pistteki 
sayısız soğuk sabahlarda spor fotoğrafçılığındaki uzmanlığı için özel teşekkürlerimizi sunarız. Karin’in 
son çizimlerini yapan Mill Valley’deki Patricia Renaut Spilman’a ve açık hava pistlerini gösteren bütün 
çizimleri tamamlayan Redwood City’deki Richard Becker’e minnettarız. Palo Alto’daki Al Fabrizio ve R.J. 
Johns of Camera Graphics’e son hazır kamera figürlerini yapmada tavsiye ve uzmanlıkları için ve San 
Carlos, California’daki Harlick buz pateni ayakkabısı şirketine kapak fotoğrafı için kullanılan buz patenlerini 
sağladığı için teşekkür ederiz. Chadds Ford, Pennsylvania’dan Bill ve Lee Reynolds’a; Underhill, Vermont’dan 
Dr. Robert ve Donna Hamil’e özel olarak teşekkürler. Özellikle Richard ve Steve’i ilginç ve tarihi buz pateni 
göletlerine ve göllerine götürmelerinden ötürü zamanları açısından cömert davrandılar. Human Kinetics 
personeline teşekkürler. Özellikle projemizle ilgili Ted Miller’a ve bu kitabı baskıya hazırlamaktaki sabrı 
ve yardımı için Dr. Judy Petterson Wright’a teşekkürler. Son olarak, eşlerimize hayatlarını sadece iki sene 
askıya aldıkları için değil, ayrıca bize destek oldukları için en içten şekilde teşekkür ederiz. Jerry Watson 
kitabın düzeni, organizasyonu ve her safhasının oluşumuna; Dr. Bernadette DeArmond ise yazının pek çok 
müsveddesini düzeltmeye yardım etmiştir.
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BAŞARIYA DOĞRU ADIMLAR

uz pateninde başarıya doğru gitmeye hazırlanın. İster kaymanın eğlenceli olmasından, 
ister artistik patende, buz dansında veya buz hokeyinde yarışmak istediğinizden kaynaklansın, 
öğrenmeniz gereken kavramlar ve temel beceriler burada sırayla tanımlanmıştır. Bu sıra, 
kendi öğrenme hızınıza göre bu kavram ve becerileri seçmenizi sağlar. Unutmayın ki tepeye 
zıplayamazsınız, oraya her seferinde adım adım tırmanarak ulaşırsınız.

Öğreneceğiniz 11 aşamadan her biri, kendinden bir öncekinin kolay ve mantıklı gelişmiş 
halidir. İlk iki aşama temeli oluşturur – düzgün duruşu, kalçanız ve omuzlarınızı nasıl kontrol 
edeceğinizi ve öne doğru hızı en iyi nasıl kazanacağınızı öğreneceksiniz. Takip eden aşamalarda, 
durma metotlarını ve iki ayak buzdayken öne ve geriye hız kazanmanın ve o hızı korumanın 
yollarını öğreneceksiniz. Düz çizgide ve kavis üzerinde öne doğru itişler sırasında en yüksek 
hızı kazanmak için gerekli metotları tanımlayacağız. Başarıya giden yolun ortasına ulaştığınızda, 
kontrol ve hız kaybı olmadan önden geriye yön değiştirmek için en popüler çift ayak (two-foot) 
metotlarını öğreneceksiniz. Size geri kayma ile nasıl hızınızı koruyacağınızı ve hız kazanacağınızı 
göstereceğiz. Daha sonra başarıya giden yolun tepesine yaklaştığınızda; son iki aşama, atlayışları 
(jumps), dönüşleri (spins), ayak oyunları (footwork) ve dans gibi daha ileri düzey hareketler 
için size gerekecek ve bu kitabın ötesinde ulaşmaya ihtiyacınız olacak becerileri öğretir. Buz 
pateninde bütün kuvvetin ve kontrolün temel kaynağı olan patenlerinizin kenarlarını kontrol 
etmeyi öğreneceksiniz. 

Buz patenleri ve buz patenlerine nasıl bakım yapılacağını, her kayma seansı için nasıl 
ısınacağınızı ve esneyeceğinizi, her seansın sonunda nasıl soğuyacağınızı ve esneyeceğinizi, 
kaymadan kaynaklanabilecek incinmelere karşı kendinizi nasıl koruyacağınızı, nasıl düşüp 
kalkacağınızı öğrenmek için “Buz Pateni Sporu” ve “Buz Pateni Malzemeleri” bölümlerine 
bakın.

Buz pateninde başarıya doğru yol alırken, her aşama için aşağıdaki sırayı aynen takip edin:

Aşamalarda neyin anlatıldığını, aşamanın neden önemli olduğunu ve gerekli bir beceri, 1. 
kavram, değişken veya seçenek olabilecek aşamanın odağını nasıl yapacağınız ve 
uygulayacağınız ile ilgili açıklamaları okuyun.

Her temel beceriyi başarılı bir şekilde uygulamak için vücudunuzun nasıl pozisyon 2. 
alacağını tam olarak gösteren “Başarının Anahtarları” çizimlerini takip edin.

Genel hataları ve bu hataları düzeltmek için tavsiyeleri listeleyen “Başarıyı Önleyenler”i 3. 
çalışın.

Becerilerinizi tekrar yoluyla geliştirmenize yardımcı olmak için egzersizleri uygulayın. 4. 
Her egzersiz için yönlendirmeleri ve “Başarı Hedefi”ni okuyun. Daha sonra “Başarı 
Kontrolü”nü gözden geçirin ve ona göre egzersiz yapın. İlerlemelerinizi kaydetmeyi ve 
her alıştırma için “Başarı Hedefleri” ile karşılaştırmayı tercih edebilirsiniz.
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Bir aşama için bütün “Başarı Hedefleri”ne ulaşır ulaşmaz, her aşamada bulunan “Başarının 5. 
Anahtarları” kontrol listelerine göre temel beceri tekniğinizi değerlendirecek nitelikli bir gözlemci 
olmak için hazırsınızdır. Gözlemciniz, tekniğinizi değerlendirmenize yardımcı olabilecek ve 
gerektiğinde size özel hedefler belirleyebilecek deneyimli bir patenci olmalıdır.

Bu prosedürleri “Başarıya Doğru Adımlar” ’ın 11 aşaması için de tekrarlayın. Daha sonra kitabın 6. 
sonunda, ilerlemenizi değerlendirmek için en önemli buz pateni kayma becerilerini soru sorarak 
özetleyen “Stil ve Uzmanlık” bölümünü gözden geçirin.

Temel buz pateni becerilerini öğrenmek için çıktığınız adım adım yolculuğunuzda başarılar. Güveninizi 
sağlamlaştırın ve eğlenin!



Yosemite Parkı ve curry Şirketi Buz Pisti, Yosemite Ulusal Parkı, california.
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BUZ PATENİ SPORU

uz pateni, Avrupa ve İskandinavya’da bir tür kış yolculuğu ve eğlence olarak bin yılı aşkın bir 
süredir popüler olmuştur. Buz pateni, başlarda uzun süre soğuk olan enlem ve yüksekliklere sahip 
yerlerle sınırlıyken, günümüzde yıl boyunca Texas ve Hong Kong gibi buz pateni olmasına ihtimal 
dahi verilmeyen yerlerde bile yapılabilmektedir. Bu yüzyılın ilk yarısında Olimpiyatlarda yer alan 
patenciler genellikle Kuzey Avrupa ve İskandinavya’dan olsalar da; son dönemlerdeki şampiyonlar, 
dünyadaki kapalı buz pistlerinde antrenman yapmışlardır. Pek çok başarılı yeni hokey imtiyazları 
(franchises) Florida, Texas ve California’da ortaya çıkmıştır.

Kuzey Amerika’da buz pateninin popülaritesi, ilk kolonilerin olduğu döneme kadar uzanır. 100 
yıl öncesinde Amerika’daki ilginin derecesi, o zamanlarda yarım düzine veya daha fazla buz pateni 
üreticisinin bulunması ile ifade edilirdi. Bunlardan biri olan Springfield Massachusetts’teki Barney 
ve Berry, 1865 ve 1919 yılları arasında yılda 600,000 çift tamamen metal kelepçeleri olan buz pateni 
üretiyordu. 1930’lu yıllarda buz patenine olan ilgi, Sonja Henie filmleri ile büyük ölçüde arttı. O 
zamandan beri Olimpiyat, Dünya ve Ulusal artistik paten yarışmalarının ve buz hokeyinin televizyon 
yayımcıları, buz patenini dünyanın her köşesindeki insanların oturma odasına taşımıştır. Kapalı ve 
açık hava buz pistlerini her yaştan buz dansçıları, hokey patencileri ve serbest stil patencileri ile dolu 
görmek şaşırtıcı değildir. 

Günümüzde gençler ve yaşlılar, geçmişte paten kayma nedenleri ile aynı nedenlere dayalı olarak 
paten kaymaktadırlar – çünkü buz pateni kaymanın her yönü eğlencelidir. Buz pateni, ilerleyen 
yaşların fiziksel, ruhsal ve davranışsal rahatsızlıklarını geciktirdiğinden ve sürekli egzersiz yapmak, 
sağlık için gerekli olduğundan; çoğu yetişkin, buz pateni yapmayı seçmektedir. Buz pateni, kasları 
güçlendirdiğinden, dengeyi geliştirdiğinden ve önemli bir aerobik kondisyon sağladığından özellikle 
değerli bir aktivitedir.

Buz Pateninin Evrimi 

Geyik ve at kemiklerinden veya mors dişlerinden şekillendirilmiş patenler deri ayakkabılara 
iplerle bağlı olarak onyedi yüzyılı aşkın süredir Finlandiya ve İskandinavya’nın donmuş fiyortlarında 
avlanmak için kullanılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1 Tarih öncesi çağlara ait İsveç’te keşfedilmiş kemikten buz pateni.



2 Buz Pateni

Şekil 2 14. yy’ın tahtadan tabanlı pateni.

Tahtadan tabana sahip patenler 14. yüzyılda ortaya çıktı (Şekil 2). En eski modeller geniş düz bir kemiğe veya 
durmak için topuğun altında biten demir bir kayma aparatına (runner) sahipti. Bu tip bir paten, buz pateninin 
en eski çizimlerinden biri olan Aziz Ludwina’nın MS 1396’daki buz pateni kazasını işleyen MS 1443 tahta 
oymasındaki çizimle gösterilmektedir. Bu paten, aynı zamanda 16.yy oyması üzerinde kendi vücudunu kancalı 
bir çubukla (spiked staff) öne ve geriye doğru getiren Hollandalı patencide görülülüyor. Ayrıca bu, Cornelius 
Dusart’ın bir patenciyi resmettiği gravür üzerinde de gösterilmektedir (Şekil 3). 

Şekil 3 16. yy’da düz kayma aparatlarına sahip tahtadan tabanlı paten giyen ve kendini kancalı bir 
aparatla öne ve geriye ilerleten Hollandalı patenci.
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Şekil 4 1700’lerin sonunda Kuzey Hollanda’nın dar metal çelikli, tahta tabanlı gezi pateni.

Şekil 5 Jackson Haines,  ayakkabıya bağlamak için çift monte yerine sahip (çift destekli),  
topuk ve altlığıyla (taban kısmıyla) tamamı metal çelik (1865 dolaylarında).

Şekil 6 Tırtıllı (toepick) (rake) kısmı eklenmiş olarak Haines’in pateni.

Şekil 7 Tek parça çelikten yapılmış parmak ucu kapalı buz pateni çeliği (1914).

18. yüzyılda kayma aparatları (runner), çeliğe daha çok benzer hale geldi. 1700’lerin sonunda Kuzey Hollanda 
gezi pateni buna mükemmel bir örnektir (Şekil 4). Ayakkabılara veya botlara deri kayışlarla veya metal kelepçe 
ile bağlanan tahta tabanlı patenler 20. yüzyılda bile popüler kaldılar. E.V Bushnell, buz pateni teknolojisinde çığır 
açan ve ilk dönüşleri (spins) ve atlayışları (jumps) yapmaya olanak veren, tamamen çelik kelepçeleri üzerinde 
olan buz patenini Philadelphia, Pennsylvania 1848 yılında icat etti. Amerikalı göz alıcı patenci Jackson Haines 
(1840-1875), dünya buz pateni sahnesine Amerikan İç Savaşı sırasında çıktı ve buz pateninin evriminde büyük 
etkisi oldu. Haines, karmaşık figürlerden kaçınıp, dönüşler (spins), atlamalar (jumps) ve dans hareketlerini 
içeren sınırlı olmayan serbest paten kaymaya vurgu yaptı. Haines’in paten ayakkabısına vidalamak için çift monte 
yerine sahip (two-stanchion), topuk ve pençe plakaları ile tamamı metal olan çeliği (yaklaşık olarak 1865 yılında 
tanıtıldı Bakınız Şekil 5), çoğu Avrupa ülkesinde çabucak kabul gördü. Haines patenine tırtılların (toepicks) 
eklenmesi (Bakınız Şekil 6), tırtıl kullanılarak yapılan atlayışları olanaklı hale getirdi. 
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Şekil 8 Ucu kapalı çelikle sağlanan yenilik, günümüz patencilerine buzda özgürlük vermiştir.

Bu figür Maribel Owen Vinson’un kitabından alınmıştır ve onun anısına yapılır. Onun The Fun Of Figure Skating  
(Harper ve Row, New York 1960) adlı kitabı buz pateninin zevkini vurgulamak ve buz pateninin temel prensiplerini 
öğretmek için olan birkaç kitaptan biridir.

St. Paul, Minnesota’daki özel çelik üreticisi John E. Strauss, 1914 yılında tek parça çelik malzemeden ilk ucu 
kapalı (closed-toe) çeliğini üreterek buz pateninin en önemli son gelişimini sağladı (Şekil 7). Bu buluş, günümüz 
patencisine buzda özgürlük sağlamak için pateni hafifletti ve sağlamlaştırdı (Şekil 8).

Buz Patenine Hazırlık 

Buza ilk defa (yıllardan sonra ilk defa) adım atmadan önce hazırlanmanıza yardımcı olacak bazı temel  
hareketleri öğrenmeniz gerekiyor. Başlangıç seviyesinde bir buz patencisiyseniz, bu bölümde buzda 
kendinizi incitmekten nasıl koruyacağınızla ilgili bilgileri verdiğimizden, dikkatli bir şekilde bu bölümü 
okumak isteyeceksiniz. Eğer buzda kaymaya çoktan saatler harcadıysanız, bu bölümü sadece kısaca gözden 
geçirebilirsiniz. 

Isınma ve Soğuma

Isınma ve soğuma egzersizleri, yaralanmaları önlemek, kas ağrılarını ve sertliğini en aza indirmek için 
gereklidir. Sadece kısa bir süre için kayacak olsanız bile bu egzersizler önemlidir. Zaman içinde kayma  
becerileriniz geliştikçe, ısınmanız büyük ölçüde buz pateni kaymaktan ibaret olacaktır. Şimdilik sabırlı olun,  
buz dışındaki basit ısınma egzersizlerinin bile kaymanıza yararlı olacağını bilin. Vücudunuz bundan memnun 
kalacaktır.
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Egzersiz fizyologları, enerji isteyen egzersizlerle birlikte yapılması gereken ısınma ve soğuma egzersizlerinin 
sıralaması hakkında genelde hemfikirdirler. Bu sıralama dört parçadan oluşur: 

Egzersiz öncesi ısınma süreci, vücut içi ısısını ve kaslara olan kan akışını arttırarak ve kasılmış bağ doku 1. 
ve kasları uzatarak vücudu enerji gerektiren bir kaymaya hazırlar. Buz patencileri için böyle bir ısınma, 
pistin kenarlarında 5-10 dakika sakin ve rahat bir hızda, genellikle öne ve geriye itiş yaparak kayma 
şeklindedir. Başlangıç seviyesindeki patenciler, itişler yerine buz dışında birkaç dakika boyunca patensiz 
olarak durdukları yerde diz çekerek koşmalıdırlar.

Egzersiz öncesi esneme süreci, ısınmayı takip etmelidir (çünkü “ısınmamış” kas ve tendonları esnetmeye 2. 
çalışmak incinmelere sebep olabilir). Esnemenin esas sebebi, bacak kaslarının ve sırt altı kaslarının 
esnekliğini arttırmaktır. Buz patencileri genellikle patenlerini giyerek pist bariyerlerinde, alçak bir 
duvar yanında veya buz dışında esnerler. Pek çok esneme kuralı, egzersiz fizyologları, antrenörler ve 
sporcular tarafından oluşturulmuştur. Bunlardan en önemlisi, esnemelerin, zıplamadan ve ölçülü şiddette 
kademeli olarak yapılması gerektiğidir; çünkü, aşırı esneme, acı ve incinmelere sebep olabilir. Bir esneme 
hareketi hiçbir zaman acıya neden olmamalıdır. Esneme hareketleri, nefesinizi tutmadan 10-20 saniye 
yapılmalıdır.

Kaydıktan sonra 5 dakikalık egzersiz sonrası soğuma süreci, ısınma süreci kadar önemlidir. Soğuma 3. 
sırasında kalp atışlarınızın ve kan dolaşımınızın egzersiz öncesi seviyeye dönmesini sağlamak için düşük 
şiddette kaymaya (pist kenarlarında yavaş kayma gibi) devam edin. Yoğun egzersizden sonra aktiviteyi 
bir anda tamamen durdurmak, sıvıların ve atıkların kol ve bacakların aşağı bölgelerine (alt ekstremiteye) 
toplanmasına neden olur. Bunların egzersiz yapmakla özdeşleşen bazı ağrılara neden olduklarına 
inanılır.

Egzersiz sonrası esneme süreci, soğumayı takip eder. Egzersiz sonrası esnemenin büyük ölçüde kas 4. 
kasılması ve ağrılarını azalttığı bulunmuştur. Buz patencileri için sırt altı kaslarını esneten ve güçlendiren 
hafif egzersizler en önemli egzersizlerdir. Bu esnemeler, soğuma sürecinin içinde bulunulan yerde 
başlatılsa bile etkili olabilir.

Zayıf Bilekler Efsanesi (The Weak-Ankles Myth)

Pek çok kişi düşme korkusundan ve zayıf bileklere sahip oldukları inancından dolayı kaymaktan çekinir. 
Zayıf bilekler efsanesi, büyük olasılıkla düşük kaliteli buz pateni kullanan patenciler tarafından ortaya atılmıştır. 
Ciddi sağlık sorunu olmadığı durumda insanlar, zayıf bileklere sahip değildirler. Sadece düşük kaliteli vasıfsız 
patenlere sahiptirler veya patenlerini düzgün bir şekilde bağlamamışlardır. Düzgün bağlamayı garanti etmek 
için “Malzemeler” bölümüne bakınız. 

Düşme ve Kalkma

Düşmeler, er ya da geç genellikle hiç beklemediğiniz bir anda gerçekleşecektir. Düşüşünüze neden olan kaygan 
buz zemini, darbenin etkisini bazen hafifleteceğinden, düşüşler her zaman can yakmaz. Başlangıç seviyesinde bir 
patenci olarak düşmeye hazırlıklı olun ve utanmayın. En iyi patenciler bile ara sıra düşerler. Aslında, kendinize 
güveniniz arttığında ve daha hızlı kaydığınız zaman, düşüşün nereden kaynaklandığı belli olmaz. 

Buz pateninde düşüşler iki türlüdür: Bunlar, önlenebilir olanlar (çatlamış buz üzerinde kaymaktan veya sizin 
için gerekenden daha hızlı kaymaktan kaynaklanan düşüşler gibi) ile yeni, ileri düzey hareketler öğreniyorken  
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Şekil 9 Öne ya da geriye de düşseniz, bacak üst kısımlarından birinin dış kısmının üstüne ya da 
kalçanızın bir tarafının üstüne düşmeye çalışın.

Şekil 10   Düştükten sonra elleriniz ve diziniz buzda olacak şekilde kalkın.
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ortaya çıkan önlenemez düşüşlerdir (kayma gelişimi düşüşleri “skating progress falls” olarak adlandırılır). 
Kuvvetinizi arttırdıkça ve bu kitapta sunulan temel kayma prensiplerinde uzmanlaştıkça önlenemez düşüşleriniz 
azalacaktır.

Başlangıç seviyesindeki patenciler, en çok geriye doğru düşmekten ve kuyruk sokumu kemiklerini veya 
başlarının arkasını buza çarpmaktan korkarlar. İncinme riskini en aza indirmek için bacak üst kısımlarınızdan 
birinin dış kenarına veya kalçanızın herhangi bir tarafına doğru düşmeye çalışın. Düşüşünüz ister öne ister 
geriye doğru olsun, yan tarafınıza doğru düşmeye çalışın (Bakınız Şekil 9). Hızlıyken meydana gelen düşüşler, 
duruyorken meydana gelenlere göre genellikle daha az acı vericidir. Sabit dururken düşmekten kaçınmak için 
ağırlığınızı ayaklarınızın tabanı üzerinde içgüdüsel olarak tutana kadar, ayaklarınızı yaklaşık 45 derece açı 
yapacak şekilde durun. 

Düşüşler nadiren ciddi incinmelere sebep olur. Pek çok araştırma, incinmelerle ilgili en önemli tek faktörün 
patencinin kayma seviyesi olduğunu ortaya çıkarmıştır. İncinenlerin çoğu on kereden az kaymıştır. Birçok 
düşme, sorumsuz davranışlardan, buzun kötü durumundan, gösteriş yapmaktan ve hatta alkol kullanımı ile ilgili 
olduğundan; bu incinmelerin çoğu önlenebilir.

Düşmeden sonra kalkmanın en güvenilir yolu, (Bakınız Şekil 10) her iki el de buzda olacak şekilde diz üstü 
durulan pozisyondan kalkmaktır. Bir ayağınızı düz olarak elleriniz arasına gelecek şekilde buza koyun. Kalkmak 
için kalçanızı yukarı kaldırın ve bacaklarınızı düzleştirmeden önce diğer ayağınızı buzdaki ayağınızın yanına 
getirin.

Buz Pateni Etiği 

Etik, hem sizin hem diğerlerinin güvenliği ile ilgilidir. Aşağıda belirtilen buzdaki kayma etiği kuralları son 
yüzyılda çok az değişmiştir ve ortak sağduyuya dayanır:

Çoğu pistte, halk seansları sırasında eğlenmek için kayan patenciler buzdayken, genel kayma yönü  �
pistin çevresinde saat yönünün tersine doğrudur. Pistin merkez kısmı, özel becerileri çalışan patencilere 
bırakılmıştır.

Bazen saat yönünde kayma yapılan seansları içeren bölgesel kuralları takip edin. Ortak sağduyu sizin  �
kayma yönüne zıt kaymamanızı ve kalabalık bir seans sırasında fren çalışması yapmamanızı gerektirir.

Başlangıç seviyesindeki patenciler bile yeterli kontrole sahip olmalıdırlar. Böylece diğer patencilere  �
çarpmazlar ve onların üzerine düşmezler. 

Diğer patencilere engel olmamak için ve üstünüzden geçilmemesi için düşüşten sonra çabuk bir şekilde  �
kalkın.

Eğer yapabilirseniz düşen birine yardım etmeniz hoş olur.  �

Kayma etiği, ortak sağduyuya ve nezakete dayanır. �


