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Buz Pateni
Buz Pateni, müzik dans ve sporun büyük
bir uyum içinde bir araya geldi¤i, büyüleyici bir spor dal›. Di¤er spor dallar›ndan
farkl› olarak, kiflisel ya da iki kifli taraf›ndan
ve müzik eflli¤inde yap›labilmesi, rakip
oyuncu ya da oyuncularla birebir de¤il,
ayr› ayr› yap›larak puanlar al›nmas›, buz
pateni sporunun seyir zevkini art›r›yor.
Ancak sporcular için ifl san›ld›¤› kadar kolay de¤il; onlar bir çal›flt›r›c› ve koreograf
eflli¤inde, büyük bir disiplin içinde çal›flmak zorundalar. Buz pateni ülkemizde de
büyük bir be¤eniyle izleniyor. Bu sporun
tarihçesini, nas›l ve nerelerde yap›labildi¤ini, ülkemizde bu spora bafllama yafl›n›n
ne oldu¤unu, buz pateni yapman›n sporcuya neler kazand›rd›¤›n› bilmek ister misiniz? O halde birlikte kendimizi bir dinletinin eflli¤inde buz büyüsüne kapt›ral›m;
müzi¤i ve figüratif hareketleri herkes kendince seçsin, haydi…
Buz üzerinde kaymak, en eski sporlardan biri olarak biliniyor. Bu sporun ilk kez MÖ 1000 y›llar›nda ‹skandinavya’da yap›ld›¤› düflünülüyor. Geyik ya da öküz gibi hayvanlar›n uzun kemiklerinden yap›lan patenlerin, 1500’lü
y›llarda yerlerini metal patenlere b›rakt›¤› tahmin ediliyor.
Patenle kaymak öylesine seviliyor ki, 17. yüzy›la gelindi¤inde birçok ülkede paten kulüpleri kuruluyor.

pistler aç›ld›. 1890’da artistik patinaj ve yaln›zca erkeklerin kat›ld›¤› sürat pateni dallar›nda ilk dünya flampiyonas› düzenlendi. Spor tarihinin üçüncü modern olimpiyat
oyunlar›, 1908 y›l›nda Londra'da yap›ld› ve artistik buz
pateni severlere burada ilk kez bir görsel ziyafet sunuldu.
1924 y›l›nda Fransa Chamonix'de ilk defa düzenlenen
K›fl Olimpiyatlar›’na buz pateni de dahil edildi.

Bu dönemde yap›lan ilk yar›flmalar, patenle belirli bir
uzakl›¤› en h›zl› biçimde katetmenin amaçland›¤› sürat
pateni yar›fllar› oldu¤undan, patenin hafif ve dayan›kl› olmas› gerekiyordu. E.W. Bushnell 1850 y›l›nda bu özelliklere uygun olarak, demir gibi s›k s›k bilenmesi gerekmeyen ilk çelik pateni yapt›. Bu sayede sporcular daha h›zl›
ve daha uzun süre kayabilmeye bafllad›lar. Jackson Haines ad›nda Amerikal› dansç›ysa bu spora farkl› bir ivme
kazand›rd›: Buz üzerinde dans. Böylece “Artistik patinaj”
ve buz pateninin temelleri 1860 y›l›nda at›lm›fl oldu.
1876’da ‹ngiltere’de yapay olarak dondurulan ilk pistin
aç›lmas›yla buz pateni bütün bir y›l boyunca yap›labilen
bir spor haline geldi. Bundan sonra birçok ülkede yapay

Ülkemizde 1960’l› y›llarda Ankara Gençlik Park›’n›n donan havuzunda bafllayan buz pateni, federasyonuna
1991'de kavuflabildi. Türkiye'nin olimpik ölçülerdeki ilk
buz pisti Ankara'da 1987 y›l›nda, ikincisiyse 1999'da ‹zmit’te kullan›ma aç›ld›. Bu tesislerin d›fl›nda antrenman
ve hobi amaçl› paten için ‹stanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli, Marmaris ve Ankara'da birçok pist bulunuyor. Ayr›ca
birçok yeni pistin aç›lacak olmas›, ald›¤›m›z güzel duyumlar aras›nda.
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Peki, bu spor buz üzerinde nas›l yap›l›yor? Buzda kaymak, asl›nda ince bir su tabakas› üzerinde gitmektir. Patenlerin alt›nda çelikten yap›lm›fl ince uçlu bir k›zak bulu-
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Y›ld›z Tak›m›

nur. Bu k›zak, patenin buza de¤di¤i yüzeyinin alan›n› küçültmek için de¤il, sürtünmeyi azaltmak için. Buz üzerine
herhangi bir bas›nç uyguland›¤›nda, bas›nç uygulanan
bölüm erimeye bafllar. Bas›nc› kald›rd›ktan sonra da o
bölüm tekrar donar. Patencinin buz üzerinde gitmesi bu
kurala dayan›yor. Patencinin vücut a¤›rl›¤› ve k›za¤›n ince ucu, buz üzerinde güçlü bir bas›nç yaratarak buzu eritir ve ince bir su tabakas›n›n oluflmas›n› sa¤lar. Patenci
sürtünmeyi azaltan bu su tabakas› üzerinde kayarak ilerler. Su tabakas›, patenin k›za¤› geçtikten sonra, –30 0C ve
alt›ndaki buz s›cakl›¤›ndan dolay› hemen donar.
Isaac Newton’a göre duran bir cisme bir kuvvet uygulad›¤›n›zda o cismin h›z› de¤iflir. E¤er bu sürtünmesiz bir
ortamda gerçekleflirse, yine d›flar›dan bir etki olmad›¤›
sürece cisim hareketine devam eder. Buz üzerinde kayan bir patenci de, patenler üzerine ne kadar kuvvet uygularsa o kadar h›zl› gider. Yine buz üzerindeki bir patenciye bir “F” kuvveti uygulad›¤›m›z› düflünelim. Patenci “a”
ivmesiyle h›zlanacakt›r. Bu kuvveti iki kat›na ç›kard›¤›m›zda ivme de iki kat›na ç›kacakt›r (kuvvet = kütle x ivme ya
da F = ma). Patenciler, dönüfl ve atlama hareketlerine
bafllamadan önce buzdan güç alarak dönmeye bafllarlar. Böylece bir aç›sal momentum kazanm›fl olurlar. Buzdaki sürtünme de çok az oldu¤undan bu aç›sal momentumu uzun süre koruyabilirler.

Farkl› Dallar› Var
Buz patenini iki farkl› dalda ele al›yoruz; artistik patinaj ve
buz dans›. Artistik patinajda, sporcular çift ya da tek olarak müzik eflli¤inde yapt›klar› gösterilere göre puan al›rlar. Buna göre jüri, patencilerin belirli hareketleri ve kendi seçtikleri hareketleri yapmalar›n› ister. Zorunlu hareketler ve serbest program sonras›nda, sporcular hareketleri-

nin do¤rulu¤u, tekrarlar, kayarken oluflturduklar› görüntü ve gösterilerinin içeri¤ine göre artistik ve teknik puanlar al›rlar. Buz dans›ndaysa, yaln›zca çiftler yar›fl›r. Artistik
patinajdan farkl› olarak buz dans›nda, kald›rma ya da havaya f›rlatma gibi, dans›n yap›s›n› bozabilecek teknik güçlükte hareketlerin yap›lmas› zorunlu de¤il. Buz dans›nda
daha çok, çiftlerin buz üzerindeki uyumu ve gösterinin
bütünlü¤ü önem tafl›r. Hangi dal› seçerseniz seçin, denge ve uyum çok önemli. Bunun için de bu spora gereken özeni göstermeli, düzenli olarak egzersiz yapmal›s›n›z. Ayr›ca buz pateni özellikle küçük yafllarda bafllanmas› önerilen sporlardan biri.
Uzmanlar, özellikle bacak kaslar›, uyluk bölgesi, ayak bile¤i ve kalçay› çal›flt›ran, ayn› zamanda vücut dengesini
gelifltiren bu sporun, form tutmak için uygulanabilecek
en estetik egzersizlerden biri oldu¤unu söylüyorlar. Her
spor dal›nda oldu¤u gibi bu sporda da spor yaralanmalar›na, özellikle de diz bölgesi yaralanmalar›na dikkat etmek gerekiyor.
Buz pateni yapmak isteyenler bu sporu hangi amaçla yapacaklar›na karar vermeliler. Birçok ilimizde buz pateni
kulüpleri bulunuyor. Yaln›zca hobi olarak yapmak istemeyen, bir “buz patenci” olmak isteyenler bir kulüple temasa geçip lisansl› sporcu olabilirler. Ayn› zamanda bu
sporu tamamen hobi olarak yapmak isteyenler için pistler belirli günlerde hizmet veriyor. Belirli bir ücret karfl›l›¤›nda, bir çal›flt›r›c› eflli¤inde ve herhangi bir donan›m
sat›n almaks›z›n, paten kiralanarak bu spor rahatl›kla yap›labiliyor. ‹yi sporlar diliyoruz.
Sadi At›lgan
Daha fazla bilgi için:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Artistik_Buz_Pateni
http://www.buzpateni.com/
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