
హక�   ( )Hockey  
హక� అన
ద� ఒక క��డ� క�ట��బమ�. హక� క��డలల�, ర��డ  జట�" ఒక 
బ�తన ల%ద� ఒక పక�' అనబడ  ఒక రబ*ర+ మ�క'న తమ 
ప.ట/ద�ర+ల గ1ల�లల� వ
యడ�నక4 ప5యత6స89�ట:ర+. ప5ప�చ�ల� 
వ
ర+ వ
ర+ భ:గ=లల�, అక'డ ఆడబడ? ప5మ�ఖ హక� జAత క��డన ఉత9 
'హక�' అన వEవహరGస89�ట:ర+.
 మIJద�న హక�
ఇద� భ:రతద?శ�ల� ఎక�'వగ= అడ? హక� రకమ�. దNనన భ:రతద?శ�ల� 
హక4 అన
 పరGగణQస=9ర+.

దNనన మటST న
ల మద, గడWXమద, కYత5మ గడWX మద ఆడత�ర+. ఇక'డ ఒక చన6 గటST బ�తన ప5తEర+\ల 
గ1ల�ల� వ]య^Eల. దNనన ప5ప�చమ�తట సa9b పcర+షeల� వరGవగ= ఆడత�ర+. ప5మ�ఖ�గ= దNనన ఐర1ప=ల�, భ:రత 
ఉపఖ�డ�ల�, ఆసhTiలయ^ల�, నjEజల^�డl", దకణ�ఫo5క=ల� ఆడత�ర+. మ^మ�ల�గ= ర��డ  పకqలల� ఉ�టr అ�దరs 
మగ ల%ద� అ�దరs ఆడ వ=ర+ ఉ�ట:ర+, క=న అపtడపtడ  కలసo 
కuడ� అడ తe�ట:ర+. అమIరGక= స�య�క9 ర=ష=Tలల� మరGయ� 
క�నడ�ల� మగవ=రGక�టr ఆడవ=ర+ ఎక�'వగ= ఆడ తe�ట:ర+.

మIJద�న హక�న అ�తర=wతయ హక� స�ఘ� అనబడ  116 
సభ�Eల స�ఘ� పరEవ
కWస89�ద�. ఈ క��డన8 1924ల� తప� 1908 న8�డW 
అన6 వ
సవ ఒల�పoక��లల� అడ తeన�6ర+.

హక�ల� వ=డబడ  కర� ఆ�గ" అకరమIJన జ� (J) ఆక=ర�ల� 
ఉ�ట��ద�. దNనన చ�క'త� గ=న గ=జ ల%ద� క=ర*న8 ఫ��బర+త� తయ^ర+ చ?స=9ర+. బ�తన త�క� పక' తన6గ=న8, 
వ]నక పక' క�లగ=నj ఉ�ట��ద�.

న�ల�గ� వ
ల ఏళ� న�టS ఈజపcT చత�5లల� హక� ఆడ తeన6ట�Tగ= కనపoస89�ద�. ఆధ8నక హక� 18వ శత�బ�� 
ఇ�గ="�డ  బడ లల� ఆడడ� మదల� ప�ట:Tర+. 19వ శత�బ��ల� ఇద� ఒక గ�రG9�పగల క��డగ= సo\ర పడW�ద�. మదటS 
క"బ�* 1849ల� ల�డన8ల�న బ:"క హ�త ల� స=\పo�పబడWనద�.

ఐస8 హక�
ఐస8 హక� న గడX కటSTన నటS ప��న ఆడత�ర+. ఇ�ద8ల� బ�తక4 బద8ల�గ= పక 3 అ�గ�ళ�ల రబ*ర+ బళ�న8 
వ=డత�ర+. ఈ పక�'న ప�ద� మ^Eచల మ��ద8 బ:గ= చల" బ�డత�ర+. ద�న వలన అద� ఐస8 మద బ:గ= జAరగలద8. 
ఇ�ద8ల� ఇ�క� మ�ఖEమIJన అ�శ� ఏ�వట�టr, ఆటగ=ళ�� ఐస8తల� ప�� సh'ట�ల ప�� కదలడ�. ద�న వలన వ=ర+ 
చ�ల^ వ
గ�గ= కదలగలర+. ఈ తరహ హక�న ఉత9ర అమIరGక=, ఐర1ప= మరGయ� ప5ప�చ�ల� ఇతరద?శ=లల� ఎక'వగ= 
ఆడ తe�ట:ర+.
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ఈ క��డన 64 సభ�Eల అ�తర=wతయ ఐస8 హక� స�ఘ� పరEవ
కసoస89�ద�. పcర+షeల ఐస8 హక�న శతల 
ఒల�పoక క��డలల� 1924 ల� ప5వ
శ ప�ట:Tర+. 1920 ల� ఇద� వ
సవ ఒల�పoక��ల� ఆడబడWనద�. సa9bల ఐస8 హక�న శతల 
ఒల�పoక క��డలల� 1998 ల� ప5వ
శ ప�ట:Tర+. ఉత9ర అమIరGక=ల�న 
జAతయ హక� లగ� (NHL) ప5ప�చ�ల�న అత ప�ద� హక� లగ�. 
ఇక'డWక4 ప5ప�చ�ల�న అత ప5జA¥శ=లల¦�న హక� క��డ�క=ర+ల� 
వస89�ట:ర+. NHLల� హక� నభ�ధనలక� ఒల�పoక��ల� హక� 
నభ�ధనలక� చన6 చన6 త?డ�ల� ఉ�ట:య.

ఐస8 హక� ల� వ=డ? కర� ప¨డవcగ= L ఆక=ర�ల� 
ఉ�ట��ద�. వ=టSన చ�క'త�గ=న, గ=� ఫ��ట త� గ=న, ల%ద ఇతర 
క=�ప.జట పద�ర=\లత� తయ^ర+ చ?స=9ర+. వటSక4 క��ద� బ:గ�ల� 
బ�5డ  ఉ�ట��ద�. ఆ బ«"డ  ఆటవ=రG జతe9క� త�డ�డడ�నక4 క¬ద��గ= వక��గ= ఉ�ట��ద�. ఈ కర�లక� ప�"క�� స�ఖE అన
 
ఒక సభ:వ� ఉ�ట��ద�. ఈ స�ఖE కర� ఎ�త వరకu వ�గగలదl త�ల�పcతe�ద�. అల^ వ�గ® కర�లత� ఆగG ఉన6 
పక�'న8 ఇ�క= వ
గ�గ= గ1ల� వ]�పc ప�పవచ8¯. దNనన
 సh"ప ష=ట అ�ట:ర+.

హక� ల^�టS క��డలన ఐస8 ప�� ఆడ? చరGత5 న]థర="�డ �ల�నj మరGయ� క�నడ�ల�నj 19 శత�బ²పc ఆద�న8�డW 
ఉ�ద�, క=న క�మబద�మIJన ఐస8 హక�న పcటST�చన ఘనత మ^�టS5య^ల ల�న మIక గGల వశవద�Eలయ వధ�Eర\ల�క® 
చ��ద8తe�ద�. వ=ర+ మదటS హక� ఆటలన8 1875ల� ఆడ�ర+.
వధ� హక�

దNనన వధ8లల� సh'ట�ల� వ
స8క�న ఆడత�ర+. ఇక'డ బ�తన ఉపయగGస=9ర+. ఇక'డ రకణ� కవచ�ల� 
ఎక'వగ= ధరG�చకప.వడ� వల", త�స8క�వడ�ల� గ��ట� క�వడ�ల� క�దరవc.

ఇద� ఐస8 హక� న క¬ద��గ= మ^రG¯ తయ^ర+ చ?యబడWనద�, అ�ద8క® ఇద� అచ¯� ఐస8 హక� ల^ ఉ�టS�ద�, క=న 
ఐస8 ఉ�డద8. ఇ�ద8ల� న�ల�గ� ఆటగ=ళ�� ఒక గ1ల ఉ�ట:ర+.
 న�ల�గ� చక=�లప�� హక�

ద�చక� సh'ట�" ర=క మ��ద8 న8�డW హక�న న�ల�గ� చక=�ల సh9ట"ప�� ఆడడ� జరGగG�ద�. ద�నన
 క=డ హక� అన 
ర1లర హక� అన అ�ట:ర+. ర1లర హక� 1992 బ:ల�ల�న� ఒల�పoక క��డలల� ప5దరºన� క��డగ= ఆడడ� జరGగG�ద�.
హక� ల� ఇతర రకమ�ల�

హక� ల%ద8 ద�న ప»ర¼క�ల ఆధ�ర�గ= తయ^ర+చ?యబడX వ
ర® క��డల�
    * బ:ల హక�
    * గ=ల హక�, దNనన టrబ�ల మద పక త� ఇద�ర+ ఇ�డlర ఆటగ= ఆడత�ర+.
    * బ:E�డW, దNనన కuడ� ఐస8 మద ఆడత�ర+ ! దNనక� ఫcట బ:ల క4 చ�ల^ ప.లక. దNనన శత�క=ల�ల� గడXకటrTసoన 
సరస8�ల మద బ�తత� ఆడత�ర+.    * బÀ5�బ:ల, ఐస8 హక� న ఐస8 ల%క�డ�, బ�త త� ఆడడ�.
    * బ�డగ హక�, దNనన బల" మద ఆడత�ర+ బÁమÂ క��డ�క=ర+లత�.     * ప.ల�, గ�ఱ=Äల మద స=ర¼ చ?సj9 హక� 
ల^�టS ఆట ఆడడ�.
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