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1. Federasyon Temsilcisinin Görevi
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu temsilcisinin görevi talimatlarla belirtilmiş
olmasına rağmen gerektiğinde inisiyatif kullanmak suretiyle, organizasyonun
bütün güzelliği ile başarıya ulaşması için; organizasyonda görev alan tüm
kurullar ve kişilerle bağlantılı ve uyumlu çalışmayı sağlamak, hizmet ve lojistik
destek akışını kolaylaştırmak, aksaklıkları tespit etmek sonucu raporlarla
TBHF’ye sunmaktır.

2. Federasyon Temsilcisinin Uygulayacağı Eylem Planı
TBHF’nin düzenlemiş olduğu organizasyonların mükemmel olması için üç
aşamalı eylem planı uygulanmaktadır.
a) Birincisi, organizasyon başlamadan önceki zaman dilimini kapsar.
b) İkincisi, organizasyonun başlama ve bitişi arasındaki zaman dilimini
kapsar.
c) Üçüncüsü ise organizasyonun yapıldığı tesis alanı terk edilene kadar
geçen zaman dilimini kapsar.
Anlaşılan şu ki; temsilci güçlü bir denetim şemsiyesini bütün organizasyonun
üzerine açarak TBHF’nin kurallarının koruyucusu ve kollayıcısı olmaktadır.
Yukarıda bahsedilen bu üç zaman diliminin her biri kendi başına farklı önem arz
etmektedir.
İlk zaman dilimi organizasyonun başlamasından önceki belirli bir süreyi kapsar.
Bu süre içerinde temsilci organizasyonda görev alan diğer gurupların liderleriyle
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bir araya gelerek bir eşgüdüm toplantısı yapar. Bu toplantıya başkanlık eder.
Toplantıya katılan herkes, organizasyondaki görev ve yetkilerinin TBHF’nin
talimatları doğrultusunda olduğunu bilerek önceden hazırlıklarını tamamlayarak
katılırlar. Bu toplantıda yapılan hazırlıklar tekrar gözden geçirilir ve mutabakat
sağlanır. Başlangıç eksiklikleri varsa temsilci acilen eksiklerin giderilmesini
ilgilisinden ister ve takip eder. Bu toplantının sonunda bir eşgüdüm formu
mutabakatı katılımcılar tarafından imzalanır.
İkinci zaman diliminde temsilci oganizasyonu başlatır. Bu bölümde
organizasyonun işleyişi hakkında yapmış olduğu gözlemler neticesinde kısa
notlar alır. Varsa olumsuz davranışları ve olayları not alır. Bunlara sebep olan
kişi veya gurupları ismen not tutar. Olayların gidişatına göre ve elde olmayan
aksaklıkların giderilmesi konusunu acilen temsilciler kuruluna bildirir ve gelecek
talimatı ilgili kişilere aktarmak suretiyle işleyişe yön verir.
Üçüncü aşamada yani organizasyonun bitiminde tesis içerisinde doğabilecek
aksaklıkları not etmekle yükümlüdür. Bu olaylara da raporunda yer vermek
zorundadır.

3. Federasyon Temsilcinin hazırlayacağı raporlar
Temsilcinin raporu her üç bölümü de kapsamaktadır. Tutulan bu rapor TBHF’nin
diğer kurullarına gerektiğinde başvurulacak güvenilir kaynak olacağı için
temsilcinin güvenilirliği, dürüstlüğü, tarafsızlığı, kişiliği, cesareti ve bilgi seviyesi
son derece önem arz etmektedir.

Temsilci, TBHF başkanlığına temsilciler kurulu aracılığı ile kendi fikir ve
görüşlerini; sistemin işleyişine olumlu katkı sağlayacak biçimde tavsiye amaçlı
bildirebilir.

Temsilci, TBHF’nin düzenlemiş olduğu lig müsabakalarının düzenli işleyişi
açısından görev almış kişilerin en yetkilisidir. Müsabakanın öncesinde, sırasında
ve sonrasında doğabilecek olumsuzlukların maddi delil tespitini yapar ve bir
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raporla temsilciler kuruluna bildirir. Seyirci olaylarını, buz pistine atılan yabancı
maddeleri tespit edip raporunda belirtmek zorundadır.
Temsilci, görevi itibarı ile; organizasyonu sevk ve idare etme konusunda iyi bir
koordinatör, doğabilecek olumsuzlukları önceden sezinleyip engel olmak için
taraflar arasında iyi bir ara bulucu, maç esnasında doğabilecek olayları kayıt
altına alırken tarafsız, o an aşılması gereken acil karar verilmesi gereken
yerlerde cesaretli ve inisiyatif kullanabilen, yazdığı raporlarda olayı ve sebebini
iyi izah edebilen, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun statü ve talimatlarını iyi
bilen, beşeri ilişkilerde sözünü ve kendini bilen, bulunduğu ortamın güvenini
kazanan, en önemlisi TBH Federasyonundan aldığı görevi kendi onuru yapan ve
buz hokeyi aşkını hiç bitirmeyen kişidir.
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