
 ऄनुक्रमणणका 

  



 ऄनुक्रमणणका 

हॉकी 
 
 
 
 
 
 
 

लेखक 
शरद जोगळेकर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

महाराष्ट्र राज्य साणहत्य ससं्कृती मंडळ 



 ऄनुक्रमणणका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
प्रकाशक 
सचिव, म. रा. साचित्य ससं्कृती मंडळ 
मंत्रालय, म ंबइ ३२ 
 
 
 
म द्रक 
य. गो. जोशी 
अनंद म द्रणालय 
१५२३ सदाचशव, प णे ४११०३० 



 ऄनुक्रमणणका 

ऄनुक्रमणणका 
 
प्रास्ताविक ...................................................................................................................... 5 

प्रकरण १: इवतहास ि विकास .............................................................................................. 7 

प्रकरण २: क्रीडाांगण, सावहत्य ि साधने ................................................................................. 13 

प्रकरण ३: हॉकी खेळाच ेवनयम ि त्याांत होत गेलेले बदल ........................................................... 20 

प्रकरण ४: शारीवरक क्षमता, मूलभतू नैपणु्य आवण खेळाची सुरुिात ............................................... 25 

प्रकरण ५: शारीवरक ि मानवसक तयारी, व्यायाम, सराि ि प्रवशक्षण .............................................. 35 

प्रकरण ६: प्रत्येक खेळाडूची जागा, कायय आवण महत्त्ि ............................................................... 43 

प्रकरण ७: खेळातील डािपेच, सांघभािना ि सांघनायक ............................................................. 65 

प्रकरण ८: खेळाडूांचे मानसशास्त्र ......................................................................................... 72 

प्रकरण ९: आांतरराष्ट्रीय हॉकीत भारताची कामवगरी, सद्यःस्स्थती ि पढेु.......................................... 74 

प्रकरण १०: ऑललवपक हॉकी सामनयाांचा आढािा ..................................................................... 84 

प्रकरण ११: आांतरराष्ट्रीय, विश्वचषक ि आवशयाई सामने ........................................................... 88 

 
  



 ऄनुक्रमणणका 

प्रास्ताणिक 
 
 मन ष्यप्राणी जन्माला अल्यानंतर हिडू-चिरू लागला की, बाल्यावस्थेपासूनि त्यािी खेळण्या-
बागडण्याकडे नैसर्गगक प्रवृत्ती ऄसते. बाल्यावस्थेति िापल्य, िात यय, सावधानता, दमछाक, मानचसक व 
शारीचरक समतोल वगैरेंिे ससं्कार त्याच्यावर िोत ऄसतात. तो जसजसा मोठा िोत जातो तसतसे अपली 
देियष्टी स दृढ, स डौल, स ंदर व अकर्यक ऄसावी ऄसे त्यािे स्वप्न ऄसते. त्यािी वाढ ज्या पचरस्स्थतीत व 
वातावरणात िोत ऄसते त्या ऄन रं्गानेि तो ऄवतीभोवतीच्या खेळाकंडे जास्त अकर्यला जातो. पण 
त्याच्याि जोडीला प्रत्येक व्यक्तीिी अवड व ओढ ज्या खेळाकडे चवशरे् ऄसेल चतकडेि त्यािा कल 
ऄसतो, िे स्वाभाचवकि अिे. परंत  त्यासाठी योग्य ते प्रयत्न केल्याचशवाय ते खरे िोउ शकणार नािी. 
म्िणूनि त्यासाठी सतत मेिनत व सराव यािंी जोड ऄसल्याचशवाय त्याला यश चमळणार नािी. तेव्िा 
प्रत्येक व्यक्तीने त्याच्या अवडीच्या खेळािा ऄभ्यास व व्यासंग करणे ऄत्यंत मित्त्वािे अिे. 

 
 

(1) रॅी. बलबीरहसग (2) कै. ध्यानिंद (3) एम. पी. पानसे (4) कै. चकसनलाल 
 
 खेळ म्िणजेि क्रीडा, अचण क्रीडा िी कला अिे ! कला मनरंजनासाठीि ऄसल्याम ळे कलेकडे, 
म्िणजेि खेळाकडे प्रत्येक व्यक्ती कमी-ऄचधक प्रमाणात अकर्गर्ली जाते िे सत्य अिे ! मग तो खेळ 
कोणता का ऄसेना ! कारण व्यचक्तव्यक्तीप्रमाणे अवडिी चभन्नचभन्नि ऄसते. 

 
 तेव्िा या सवयसाधारण चनयमाला ऄन सरूनि भारतातील चनरचनराळ्या राज्यातं वगेवगेळे खेळ 
खेळले जातात. व्यायामािे व धावण्या-पळण्यािे प्रकार बि तेक सगळीकडे सारखेि अिेत. या खेळामध्ये 
प्रत्येक चठकाणी चवचवधता अिे िे स्पष्ट चदसून येते. 
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 अपल्याकडे जे चवदेशी खेळ खेळले जातात त्यािंा प्रसार व प्रभाव आथे आतका पडला अिे की, 
ऄगदी अबालवृद्धापासून बि तेक सारेजण या खेळातं खूपि रस घेत ऄसल्यािे चदसते. चवशरे्करून चक्रकेट 
खेळािे स्तोम िल्ली भारतात िारि माजले अिे. ‘स्तोम’ म्िणण्यािे कारण िेि की, त्यात िार वळे ि कट 
जातो अचण त्या मानाने मनोरंजनािा भाग त्यात चकती अिे िा एक प्रश्नि अिे. तसे पाचिले तर शरीर 
स दृढ िोण्यासाठी भरपूर व्यायाम िोणारे ऄसे भारतीय वैचशष्यािे कबड्डी व खो खो िे दोनि मदैानी खेळ 
बि तेक सवयत्र ऄलीकडेि लोकचप्रय िोत अिेत; अचण त्यानंा ऑहलचपक खेळात स्थान चमळाव े म्िणनू 
प्रयत्निी िालू अिेत. चक्रकेट िा वळेखाउ अचण खर्गिक ऄसा खेळ अिे. म्िणनू ऄसा चविार सािचजकि 
मनात येतो की, आतर चवदेशी खेळातं कमी खिय, कमी वळे, भरपूर व्यायाम, शारीचरक तन्द रुस्तीला पोर्क, 
मनरंजन व भावनािंा िढईतार करणारे ऄसे िॉकी व ि टबॉल िे दोन खेळ ऄसताना त्याकडे चजतके लक्ष 
वधेले गेले पाचिजे चततके ते जात नािी यािे कारण काय ? 

 
 अता अपण येथे िॉकी या खेळािाि चविार करणार अिोत. 

 
 िॉकी (िेंडूने खेळला जाणारा खेळ), जगातील ज न्या खेळापंकैी एक अिे ऄसे समजले जाते. 
अपणाकडे िॉकीिा खेळ चवसाव्या शतकाच्या स रुवातीला अला ऄसे चदसते अचण अस्ते अस्ते त्यािी 
अवड थोड्यािार प्रमाणात चनमाण िोउ लागली. शरीराला िपलता व काटकपणा येण्यासाठी िॉकी व 
ि टबॉल िे खेळ जास्त ईपयोगी अिेत, म्िणूनि “म लानंी गीतपठणापेक्षा ि टबॉल, िॉकीसारख्या खेळातं 
जर जास्त रस घेतला तर ते जास्त ईचित िोइल,” ऄसे अपल्याकडील एक थोर व जागचतक कीतीिे 
स्वामी चववकेानंद याचं्यासारख्या मिान व्यक्तीने म्िटले अिे. 

 
 चवसाव्या शतकाच्या स रुवातीला जरी िॉकी िा खेळ भारतात रुजू लागला िोता तरी प्रत्यक्ष 
मोठमोठ्या सामन्यातं ऄगर स्पधांतून भाग घेण्याआतकी तयारी िोण्याला अपल्याला पावशतकाआतका 
ऄवधी लागला; अचण त्यानंतर जेव्िा अपल्याकडे खेळाडंूना अत्मचवरॄास वाटू लागला तेव्िा जागचतक 
कीतीच्या ऑहलचपक िॉकी स्पधेत भारतीय संघाने १९२८ साली प्रथम भाग घेतला अचण मोठ्या अनंदािी 
व ऄचभमानािी गोष्ट िी की, त्यात अपण ऄपूवय यश चमळचवले. तेव्िापासून िॉकी िा अपल्याि वैचशष्यािा 
खेळ अिे आतका तो अपण अत्मसात केला, अचण म्िणूनि प ढे ३२ वर् ेसतत या खेळात अपण वियस्व 
राखले िोते. पण त्यानंतर म्िणजे १९६० सालानंतर भारतािी पीछेिाट िोउ लागली. ती का ंव कशी झाली 
यािा शोध घेणे ऄत्यंत जरुरीिे अिे. तेव्िा त्यािा परामशय स्वतंत्रपणे घेतला अिे. 

 
 िॉकीिा खेळ जास्त लोकचप्रय िोउन त्यािी वाढ िोण्यासाठी या खेळािी माचिती व प्रिार व्िावा 
तसा झालेला नािी िे ईघड चदसून येते. िा खेळ भारतातील सवय राज्यांत कमी- ऄचधक प्रमाणात खेळला 
जातो, पण चवशरे्तः मिाराष्रात या घडीला तीनिार चठकाणे सोडल्यास, तो ऄगदीि द लय चक्षलेला अिे 
ऄसे खेदाने म्िणाव े लागते. म्िणून या खेळासबंंधी शक्य चततकी माचिती देउन यातले क्रीडाकौशल्य 
लवकर कसे ऄवगत कराव,े कोणत्या पद्धतीने सराव करावा, खेळाडंूच्या ऄंगी चक्रयाव्यापारािंा मेळ कसा 
ऄसावा, क्रीडासाचित्य व क्रीडागंण, शारीचरक क्षमता वगैरे सवय गोष्टींिा चविार करून या खेळात 
अपल्याला प्रगती कशी करता येइल, व्यक्तीशः नैप ण्याम ळे िायदा चमळवनू त्यायोगे अपल्या देशािी मान 
कशी ईंिावता येइल वगैरे गोष्टी मनात ठेवनूि या प स्तकािी अखणी करण्यािा प्रयत्न केला अिे. 
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प्रकरण १: आणतहास ि णिकास 
 
 ‘िॉकी’ िा खेळ सवयप्रथम केव्िा अचण कोठे स रू झाला िे खात्रीपूवयक सागंणे कठीण अिे. एकदोन 
चठकाणी, ‘ऄसला खेळ स मारे िार िजार वर्ांपूवी खेळला जात ऄसावा,’ ऄसा ईल्लेख अिे. पण त्याला 
नक्की अधार चमळत नािी. तरीिी ईपलब्ध माचितीवरून या खेळािा आचतिास व चवकास कसकसा िोत गेला 
िी िकीकत मोठी मनोरंजक व ईद बोधक अिे. 
 
 ऄथेन्सला झालेल्या एका ईत्खननात सापडलेल्या ऄवशरे्ातं आसवी सनापूवी ५१४ ते ४४९ या 
काळात या खेळािे हभतीवर केलेले चित्रीकरण अढळते (चित्र नं. १·१ पािा). या चित्रात दोन खेळाडू 
चवरुद्ध चदशानंा ईभे रािून िातातील एक बाजूला बाक ऄसलेल्या काठ्यािंा भाग जचमनीला टेकवनू त्या 
दोन्िीमध्ये िेंडू ठेवलेला दाखचवला अिे. िे दोघे खेळाडू एकमेकाचं्या काठीला काठी चभडवीत अिेत ऄसे 
चदसते, म्िणजेि ते खेळाला स रुवात करीत अिेत. अजच्या रूढ शब्दात ते ‘ब ली’ करीत अिेत ऄसे 
म्िणता येइल. या दोन खेळाडंूव्यचतचरक्त अणखी िार खेळाडू तशाि काठ्या घेउन खेळाच्या पचवत्र्यात ईभे 
ऄसलेले चित्रात दाखचवले अिेत. 

 
 एकदोन चठकाणी, ऄसला खेळ स मारे िार िजार वर्ांपूवी खेळला जात ऄसल्यािा ईल्लेख अिे, 
पण त्याला तसा नक्की अधार चमळत नािी. परंत  एकंदर माचितीिा चविार करता ऄसे चदसते की, 
गोलाकार केलेले दगड िेकणे ऄगर पायानंी मारणे िीि बि तेक िेंडूच्या खेळािंी स रुवात ऄसावी. परंत  
दगडी िेंडू िेकणे ऄगर पायानंी मारणे यात बराि धोका वाटू लागला म्िणून अस्ते अस्ते जनावराचं्या 
शरीरातील कािी िरबीिा भाग िेंडूच्या जागी वापरण्यास स रुवात झाली. या स रुवातीच्या खेळातिी स्पधा 
िोत्या. प ढे कािी चठकाणी काठी अचण िेंडू याचं्या सािाय्यानेि खेळािी स रुवात झाली ऄसे चदसते. 

 
 प्रािीन आचजप्तमध्ये देखील ‘िॉकी’सारखा काठीिेंडूिा खेळ खेळला जात ऄसावा ऄसे कािी प राव े
सापडतात. तसेि चिस्तपूवय ५०० वर्ांच्या स मारास पर्गशयन लोक ‘पोलो’ खेळत ऄसत अचण ‘िॉकी’ िे 
त्यािेि एक स्वरूप ऄसाव ेऄसे समजले जाते. 

 
 पर्गशयािून िा खेळ ग्रीसमध्ये अला अचण तेथून तो रोमन लोकानंी स्वीकारला. त्या वळेिी जी चिते्र 
ईपलब्ध अिेत त्यातं खेळाडंूच्या िातातील काठ्यािंा ‘बाक’ अध चनक िॉकीप्रमाणे वरच्या चदशलेा नसून 
खालच्या चदशलेा िोता. रोमन लोकानंी या खेळाला एक वगेळे रूप चदले िोते. वाकचवलेल्या काठीने ते िा 
खेळ खेळत. त्याचं्या या खेळाला ‘पॅग्नेचशया’ ऄसे म्िणत. कातडी अवरणात चपसे भरलेला िेंडू खेळात 
वापरीत ऄसत. त्यापूवी दगडािे लिान गोळे िेंडू म्िणून घेतले जात िोते. 

 
 रेड आचंडऄन्सपैकी ॲसटेक-आंचडऄन्स म्िणनू जे ओळखले जात, ते लोक िा काठीिा खेळ खेळत 
ऄसावते ऄसा प रावा ‘मेस्क्सको’मध्ये सापडला अिे. ऄमेचरकेतील रेड-आंचडऄन्सिी काठीिेंडूिा खेळ 
खेळत िोते. परंत  िा खेळ अध चनक िॉकीशी चमळताज ळता नव्िता. शजेारी शजेारी रािणाऱ्या रानटी 
वसािती एकमेकानंा खेळासाठी अवािन करीत. त्याचं्या या खेळाला वळेेिे बंधन नसे. त्याम ळे 
सूयोदयापासून ते सूयास्तापयंत त्यािंा िा खेळ िाललेला ऄसे. चकत्येक मलै ऄंतरावर ‘गोल’ म्िणजेि-
दगडानंी रिून केलेल्या दोन खाबंामंधील जागा-तयार केलेली ऄसे. प्रत्येक बाजूला चकती खेळाडू ऄसावते 
याला मयादा नसे. त्याम ळे खेळात ऄनेक खेळाडू म्िणजेि माणसे ऄसत. खेळाडंूिा िा अकडा कािी वळेा 
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िजारापयंतिी जाइ. खेळावयाच्या काठ्या लाबं व जाड ऄसून एका टोकाला वाकलेल्या ऄसत. कािी 
खेळाडू लाकडी काठ्याऐंवजी ‘रेन्डीयर’ प्राण्याच्या पायाच्या लाबं िाडािा काठी म्िणजेि ‘स्स्टक’ सारखा 
ईपयोग करीत (चित्र नं. १·२ पािा). 
 

 

चित्र १•२ िाडाच्या काठीिा स्स्टकसारखा ईपयोग 
 
 या खेळात खेळाडू वैयचक्तक ताकदीच्या जोरावर प्रचतपक्षाच्या गोलातून िेंडू मारण्यािा प्रयत्न 
करीत. िा खेळ मोठ्या इष्येने व अरडाओरडा करीत खेळला जाइ. यात दाडंगाइ, अडदाडंपणा आतका 
िाले की, िेंडूिा ताबा चमळचवण्याच्या प्रयत्नातं चकत्येकजण जायबंदी ऄगर ऄपंगिी िोत. कािी वळेा या 
खेळात कािी खेळाडू न सतेि जखमी िोत नसत तर ठारिी िोत. म्िणजेि क्रीडागंणाला रणागंणािे स्वरूप 
येत ऄसे. यािा ऄथय, खेळ िा मनोरंजनासाठी जरी िोता तरी यात य द्धपचरस्स्थतीिी चनमाण िोइ, पण 
त्यािा कोणालाि चवर्ाद वाटत नसे. 

 
 यानंतर िा खेळ य रोपात लोकानंा मािीत िोउ लागला. फ्रान्समधील लोकािंा िा अवडता खेळ 
िोता ऄसे चदसून येते. धनगराच्या िातातील एका टोकाशी बाक ऄसलेल्या काठीला ज न्या फ्रें ि भारे्त 
‘िॅके’ ऄसे म्िणत अचण याि फ्रें ि शब्दापासून प ढे ‘िॉकी’ िा शब्द रूढ झाला ऄसावा ऄसे वाटते. यापूवी 
‘नँडी’ नावानेिी िा खेळ लोकचप्रय िोता, ऄसा कािी चठकाणी ईल्लखेिी अिे. ‘कॉमॉक’ हकवा ‘कॅमॉके’ या 
नावाने िा खेळ आंग्लंडमध्ये पूवी ओळखला जात ऄसे. वाकलेल्या काठीसाठी ‘गलॅीक’ भारे्त वापरण्यात 
अलेल्या ‘कॅमन’ या शब्दावरून वरील नाव पडले ऄसाव.े अयलंडमध्ये या खेळाला ‘िले’ म्िणत अचण 
यािा ईल्लखे साधारणपणे  आ. स. १२७२ च्या असपास चदसतो. या खेळात प्रत्येक बाजूला ९ खेळाडू ऄसत 
अचण खेळात ताबं्यािा िेंडू वापरला जात ऄसे. तसेि ज्या बाजूिा पराभव िोइ त्या बाजूच्या खेळाडंूना 
मारपीट िोइ, अचण कािी वेळा जीवदेेखील मारले जाइ. िी खेळातील ि रस म्िणायिी की कू्ररता िा 
प्रश्नि अिे! 

 
 िा खेळ प ढे स्कॉटलंडमध्ये लोकचप्रय िोत गेला तेव्िा तो ‘शने्ती’ हकवा ‘हशटी’ या नावाने प्रचसद्ध 
िोता. 

 
 वर एके चठकाणी म्िटल्याप्रमाणे िा खेळ ऄगदी रानटी ऄवस्थेत ऄसल्याम ळे त्याला वळेेिे बंधन 
ऄगर चनयमािंा ऄडथळा ऄसा कािी नव्िता. पण जसजसा िा खेळ लोकचप्रय िोत गेला तसतसे या खेळािे 
रूप पालटू लागले अचण चनयम, वळेेिे बधंन वगरेै ऄस्स्तत्वात अली अचण कालमान-पचरस्स्थतीप्रमाणे 
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िरकिी िोत गेले. िॉकीिे रूप व खेळण्यािी पद्धत या गोष्टी प्रथम नव्ित्याि म ळी. तेव्िा िॉकी खेळािा 
चवकास िोण्यासाठी प ष्कळ बाबतींत संशोधन करण्यािी जरुरी िोती; अचण तसे पाचिले तर चवकास व 
संशोधन यािंा ऄत्यतं चनकटिा सबंंध अिे ऄसे वाटल्यावरूनि प ढे ‘िॉकी’ खेळाबाबत एक मध्यवती 
चनयामक मंडळ ऄसाव ेऄसे मत सवयत्र चदसून येउ लागले. 

 
 चवल्यम चिट ज स्टीिनने ११७५ मध्ये ‘लंडन बॉल प्ले’ या प स्तकात केलेल्या एका खेळािे वणयन 
अध चनक िॉकी खेळाशी बरेि चमळतेज ळते अिे. 

 
 ऄशा तऱ्िेने या खेळािी अवड सवयत्र ईत्पन्न िोउ लागली िोती व लोकचप्रयता वाढत िोती. परंत  
आंग्लंडमध्ये ख द्द राज्यकत्यांकडून या खेळाला खो घालण्यािे प्रयत्निी झाले िेिी नमूद करणे जरूर अिे. 
आ. स. १३६५ साली चतसरा एडवडय बादशिा तर या खेळािे ईच्चाटन करण्याच्याि मागे लागला िोता. जो 
कोणी िा खेळ अपल्या जागेत खेळू देइल त्याला २० पौंड दंड अचण ३ मचिन्यािंी सजा ठोठावण्यात यावी 
ऄसा एक ि कूम त्याने जारी केला िोता. प ढे आ. स. १३८८ मध्ये द सऱ्या चरिडयने िा खेळ बंदी 
घातलेल्यापंैकी एक अिे ऄसा ितवािी काढला िोता. ऄशा तऱ्िेने जरी ऄडथळे येत िोते तरीिी या 
खेळािी प्रगती िोति िोती अचण लोकचप्रयता कमी न िोता वाढति िोती. 

 
 िा खेळ ऄसा सवयत्र वाढीला लागला िोता पण मध्यतंरीच्या काळात त्यात झालेली स्स्थत्यंतरे व 
प्रगती यािंी नोंद झालेली क ठेि अढळून येत नािी. पण प ढे १८०८ साली लंडन येथे ‘ब्लॅक िीथ क्लब’ िा 
गोल्िसयसाठी स्थापन झाला. कािी काळाने याि क्लबमध्ये िॉकी, ि टबॉल अचण रग्बी, या खेळािंािी 
समावशे करण्यात अला. िॉकी खेळािी जशी प्रगती व प्रसार िोउ लागला तसे १८६१ च्या स मारास केवळ 
िॉकीिा एक स्वतंत्र चवभाग या क्लबात ऄस्स्तत्वात अला. तसे पाचिले तर आग्लंडमधील शाळामंधून या 
खेळाला खरी प्रचसद्धी चमळाली आ. स. १८०० च्या स मारास. ‘टॉन चिज’ शाळेच्या चवद्यार्थ्यांनी जवळच्या 
जंगलात काठ्या मोडून अणल्या. नंतर त्या वािारून त्यानंा िवा तसा अकार देउन मोठ्या भट्टीत त्या 
वाळचवण्यात अल्यानंतर त्या खेळासाठी घेण्यात अल्या. स रुवातीला ‘िॉकी’ स्स्टकच्या दोन्िी बाजंूनी 
सरास खेळले जात ऄसे. त्यानंतर ‘ओक’ लाकडािी, वािेवर वाकवनू एका बाजूला पसरट झालेली ऄशी 
िॉकी स्स्टक प्रथम ईपयोगात अली. मउ, ग ळग ळीत ऄशा गोळ्यािंा िेंडू म्िणनू प्रथम वापर करण्यात येते 
िोता. परंत  िा गोळा कसला िोता याबद्दल तशी माचिती चमळत नािी. 
 
 स रुवातीला २०० याडय लाबं व ५०० ते ६०० याडय रंुद ऄसे खेळािे मदैान ऄसे. त्यानंतर ते २७० 
याडय लाबं व ७० याडय रंुद ऄसे ठरचवण्यात अले. अता १०० याडय लाबं व ६० याडय रंुद ऄशी मदैानािी 
मयादा ठरली गेली अिे. गोलच्या दोन्िी खाबंामंधील ऄंतर १० याडांिे ऄसे. खेळाडू व गोल याचं्या 
दरम्यान जर िेंडू नसेल तर कोणािी खेळाडूला प्रचतपक्षाच्या गोलापासून ४० याडय ऄतंरात रािता येत नसे. 
िल्लीच्या बाजूबािेर (ऑि साइड) चनयमािे मूळ येथेि ऄसाव ेऄसा चनष्कर्य काढला तर ते ि कीिे िोणार 
नािी. 
 
 साधारणपणे १८४० च्या असपास िॉकीिा पचिला क्लब आंग्लंडमध्ये स्थापन झाला िोता. 
जसजशी या खेळािी लोकचप्रयता वाढू लागली तसतसे चनरचनराळे संघ य रोपात स्थापन िोउ लागले. 
आ.स. १८७५ साली आंग्लंडमध्ये चनरचनराळ्या िॉकी क्लबािंी एक संय क्त बठैक झाली अचण त्या बठैकीत या 
खेळािे चनयंत्रण व चनयम करण्यासाठी एका ऄसोचसएशनिी स्थापना झाली. परंत  चतिे ऄस्स्तत्व जेमतेम 
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५/६ वर्िे चटकले अचण १८८२ साली या ऄसोचसएशनला अपला गाशा ग ंडाळावा लागला. परंत  १८८३ 
साली चिटनमध्ये ‘चवम्बल्डन िॉकी क्लब’ स्थापन झाला अचण या खेळािे प नरुज्जीवन झाले. या क्लबने 
कािी चनयम तयार केले. प ढे १८ जानेवारी १८८६ रोजी ‘चिचटश िॉकी ऄसोचसएशन’ ऄस्स्तत्वात अली 
अचण िा चदवस म्िणजे अध चनक िॉकीिा जन्मचदवस समजला जातो. त्या वळेिे चप्रन्स ऑि वले्स सातव े
एडवडय िे या ऄसोचसएशनिे पचिले ऄध्यक्ष िोते. तेव्िापासून आंग्लंडमध्ये ऄनेक िॉकी संस्था चनमाण झाल्या 
अचण या साऱ्या चिचटश िॉकी ऄसोचसएशनच्या सदस्य झाल्या. 
 
 याप्रमाणे या खेळािी जरी प्रगती िोत िोती तरी ि टबॉल, चक्रकेट आतका िा खेळ लोकचप्रय झाला 
नव्िता अचण केवळ िौशी खेळाडंूप रतेि याला मित्त्व िोते. पण चवशरे् अरृयािी गोष्ट िी की, मचिलामंध्ये 
या खेळाबद्दल जास्त अवड चनमाण झाली िोती अचण त्यािे द्योतक म्िणजे १८८७ साली ऑक्सिडय 
चवद्यापीठात झालेला मचिलािंा पचिला सामना िे िोय. यािाि पचरणाम म्िणनू की काय मचिलािंा पचिला 
क्लब लंडनमध्ये लगेि स्थापन झाला अचण प ढे चठकचठकाणी ऄनेक क्लब ईदयाला अले. तसेि िा खेळ 
ऄमेचरकेत प्रथम नेण्यािे रॅेयिी एका ईत्सािी मचिलेकडेि जाते. 
 
 िॉकी खेळािी लोकचप्रयता वाढत िोती िे जरी खरे ऄसले तरी त्याला जागचतक खेळाच्या दजािे 
स्वरूप प्राप्त झालेले नव्िते. पण जसजसा या खेळािा प्रसार िोत िोता तसतशी अंतरराष्रीय सामन्यासंाठी 
िळूिळू मागणी िोउ लागली िोती. याि स मारास अयचरश िॉकी ऄसोचसएशनिी स्थापना झाली अचण 
लगेि आंग्लंड व अयलंड याचं्यात पचिला सामना झाला. िा सामना १८९४ साली लंडनजवळ ‘चरिमाँड’ या 
चठकाणी झाला. त्यानंतर ५/६ वर्ांनी चनरचनराळ्या य रोचपऄन राष्रातं सामने अयोचजत करण्याच्या दृष्टीने 
अंतरराष्रीय िॉकी मंडळािी स्थापना झाली. यात अयलंड व वले्सिे प्रत्येकी एक व चिचटश िॉकी 
ऄसोचसएशनिे तीन ऄसे पाि प्रचतचनधी िोते. त्यानंतर थोड्या चदवसानंी स्कॉटलंडने स्वतःिी िॉकी 
ऄसोचसएशन काढली अचण १९०२ साली स्कॉटलंड अंतराष्रीय िॉकी मंडळािा सभासद झाला. तसे 
पाचिले तर त्या वळेी तरी अतंरराष्रीय िॉकी मंडळािी मयादा िक्त चिचटश बेटापं रतीि िोती. तरी चिचटश 
बेटाबंािेरील राष्राबंरोबर अंतरराष्रीय िॉकी सामने अयोचजत करण्यािी जबाबदारी मंडळावर िोतीि, 
अचण त्याम ळे पचिला अतंरराष्रीय िॉकी सामना आंग्लंड  फ्रान्स याचं्यात पॅचरस येथे १९०७ साली झाला. 
त्यानंतर िळूिळू िे के्षत्र वाढत गेले अचण प ढे जमयनी, बेस्ल्जयम, डेन्माकय , िॉलंड, स्पेन, ऑस्स्रया व 
स्स्वत्झलंड या य रोचपऄन राष्रातं िॉकीिे सामने िोउ लागले अचण त्यानंतरच्या काळात या खेळािी कक्षा 
वाढून ती य रोपबािेर गेल्यािे चदसून येते. 
 
ऑलिंणिक स्िधा 
 
 क्रीडाके्षत्रात ऑहलचपक स्पधा िा एक मोठा अचण मित्त्वािा भाग समजला जातो. परंत  
अंतरराष्रीय िॉकी मंडळािी स्थापना िोउनिी ऑहलचपक स्पधेत िॉकीिा समावशे करण्यात अला 
नसल्याने या खेळाला अंतरराष्रीय मित्त्वापेक्षा जास्त मोठा दजा नव्िता. तसे पाचिले तर १९०० सालीि 
पॅचरसला झालेल्या ऑहलचपक स्पधेत केवळ नम न्यादाखल िॉकीला प्रथम प्रवशे देण्यात अला िोता. परंत  
तेथे झालेला सामना केवळ नम ना म्िणूनि खेळला गेला अचण त्या सामन्यात कोणत्यािी संघाला चवजयी 
म्िणून घोचर्त करण्यात अले नािी. तरीिी िॉकीला ऄशा तऱ्िेने जागचतक कीती लाभली गेली. 
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ऑलिंणिक स्िधेत हॉकीचा समािेश 
 
 प ढे २९ ऑक्टोबर १९०८ रोजी लंडनमध्ये झालेल्या िौर्थ्या ऑहलचपक स्पधांमध्ये िॉकीिा समावशे 
प्रथम करण्यात अला. पचिला सामना स्कॉटलंड व जमयनी याचं्यात खेळला गेला. त्यात स्कॉटलंड िार 
गोल्सनी चवजयी झाला, पण शवेटी आंग्लंडने ‘व्िाइट चसटी स्टेचडयम’वर अयलंडिा पराभव करून 
ऑहलचपक िॉकीतील पचिले ऄहजक्यपद चमळचवले. परंत  प ढच्याि ऑहलचपक स्पधांमधून िॉकीला 
वगळण्यात अले. त्यानंतर प न्िा १९२० साली िॉकीिा ऑहलचपक स्पधांत समावशे झाला. परंत  पचॅरस 
येथील १९२४ च्या ऑहलचपक स्पधेसाठी प रेसे िॉकी संघ न अल्याम ळे िॉकी स्पधाि झाल्या नािीत. 
त्याम ळे ७ जानेवारी १९२४ रोजी िॉकी खेळात रस घेणाऱ्या राष्रािंी एक बैठक पॅचरसमध्ये भरली. या 
बैठकीत िॉकी खेळावर चनयतं्रण ठेवण्यासाठी ‘िेडरेशन आंटरनॅशनल चद िॉकी’ (FIH) या नावाने ससं्था 
स्थापन झाली तेथून प ढे खेळािे चनयम सवयत्र सारखे करण्यािे व सभासदािंी  संख्या वाढचवण्यािे कायय 
यावर भर देण्यात अल्याने या खेळाला कायमिे जागचतक मित्त्व प्राप्त झाले. 
 
 ऄमेचरकेत या खेळािी िार पूवीपासून स रुवात झाली िोती. पण तेथे या खेळाकडे चवशरे् लक्ष चदले 
गेले नािी. त्याम ळे तेथे िा खेळ चवशरे् लोकचप्रय झाला नािी. पण ऄलीकडेि गेल्या १०/१२ वर्ांत 
ऄमेचरकन िॉकी संघ जास्त मेिनत घेत ऄसल्यािे चदसून येते अचण त्यािे दृश्यिल म्िणजे गेल्या दोन-
तीन ऑहलचपक िॉकी सामन्यातं त्यानंी दाखचवलेले कौशल्य िे िोय. रचशयातील िॉकीमध्ये ऄलीकडेि 
बरािसा रस घेउ लागला अिे अचण त्याम ळे ऑहलचपक िॉकी स्पधा जास्त ि रशीच्या िोउ लागल्या 
अिेत. 
 
 या सवय प्रपंिावरून िॉकीच्या खेळात कसकशी प्रगती िोत गेली िे लक्षात अले ऄसेलि अचण त्या 
दृष्टीने भारतािा या खेळात केव्िा व कसा संबधं येत गेला व त्यािी लोकचप्रयता, प्रगती वगरेै कशी िोत गेली 
िे पािणे जरुरीिे अिे. 
 
हॉकीची भारतात सुरुिात 
 
 चिचटशािें भारतात (हिद स्थानात) जसजसे वियस्व वाढू लागले तसतसे बरेि आंग्रज लोक भारतात 
मोठ्या संख्येने अले. तेव्िा सािचजकि त्यानंी अपल्याबरोबर त्यािें खेळ व करमण कीिी साधनेिी आकडे 
अणली. त्याम ळे भारतात िॉकीिा खेळ साधारणपणे १८८०-८५ च्या स मारास अला. चिचटशािें वास्तव्य 
शिराच्या कँटोन्मेंट भागाति ऄसल्याम ळे तेथील पचरसरात िा खेळ प्रथम स रू झाला. त्याचं्याशी चनगचडत 
झालेले ऄँग्लो-आंचडयन्स व चिरृन या लोकानंी प्रथम त्या खेळात-रस घेतला अचण त्यानंतर अस्ते अस्ते 
या खेळात भारतीय लोक रस घेउ लागले अचण त्यांच्यातील नैसर्गगक िापल्य, चिवटपणा, कणखरपणा 
वगैरे गोष्टींम ळे त्यानंा िा खेळ लवकरि अत्मसात करता अला. 
 
ऑलिंणिक हॉकीत भारताचा समािेश 
 
 स रुवातीला भारतीयानंी स्थाचनक संघातल्या सामन्यातं बरेि नैप ण्य पैदा केलेले जेव्िा चदसून अले 
तेव्िा भारताने देखील ऑहलचपक िॉकी स्पधेमध्ये भाग घ्यावा, िा चविार, त्या वळेी या खेळात रस घेणारे 
ऄचधकारी, संस्थाचनक, क्रीडाशौकीन वगैरेंच्या मनात दृढ झाला अचण त्याप्रमाणे ॲमस्टरडॅम येथील नवव्या 
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ऑहलचपक िॉकी स्पधेत भारतीय िॉकी संघाने १९२८ साली प्रथम पदापयण केले, अचण पदापयण केल्यापासून 
भारताने प ढे ३२ वर् े म्िणजे १९६० सालापयंत िे जागचतक ऄहजक्यपद अपल्याकडे ठेवले िोते िी 
खरोखरि मोठी गौरवािी गोष्ट िोती. 
 
िणहिंा संघ 
 
 या पचिल्या भारतीय िॉकी संघासाठी १६ खेळाडंूिी नाव ेजािीर करण्यात अली िोती. त्यापंैकी ३ 
खेळाडू आंग्लंडला ऄभ्यासासाठी गेले िोते अचण अणखी ३ खेळाडू लंडन येथे सघंाला येउन चमळणार 
िोते. तेव्िा ऄखेरीस १० मािय १९२८ रोजी भारतीय संघ म ंबइिून जिाजाने लंडनला जाण्यासाठी चनघाला. 
पण खेदािी गोष्ट िी की, या संघाबद्दल व िॉकी खेळाबद्दल लोकातं ऄचजबात कौत क नव्िते. त्याम ळे या 
संघाला चनरोप देण्यासाठी म ंबइ बंदरावर भारतीय िॉकी िेडरेशनिे दोन ऄचधकारी व एक पत्रकार ऄसे 
केवळ चतघेजणि िजर िोते! 
 
 ऄशा द लय चक्षत प्रारंभानेि भारतीय िॉकीच्या भव्य व थरारक पवािा प्रारंभ झाला. या पचिल्या 
भारतीय िॉकी संघात जयपालहसि (कप्तान), इ. पेन्नीगर (ईपकप्तान). एस. एम. य स ि, पतौडीिे नबाब 
(थोरले), अर. जे. ॲलन, एम. रॉक, एन. सी. िॅमंड, ध्यानिंद, अर. ए. नॉरीस, क लेन, खेरहसि, एम. 
गेटले, शौकतऄल्ली, जी. मार्गथन्स, चिरोजखान, एि. सीमन या खेळाडंूिा समावशे करण्यात अला िोता. 
 
 या पचिल्याि स्पधेत भारताने ऑस्रचेलयावर ६ चवरुद्ध ० गोल्स, बेस्ल्जयमवर ९ चवरुद्ध ० गोल्स, 
डेन्माकय वर ५ चवरुद्ध ० गोल्स, स्स्वत्झलंडवर ६ चवरुद्ध ० गोल्स अचण िॉलंडवर ३ चवरुद्ध ० गोल्स ऄसा 
भरघोस चवजय प्राप्त केला िोता. 
 
 ऄशा तऱ्िेने िॉकी खेळात भारताने पाय टाकल्यापासून नेत्रदीपक प्रगती करून जगात देशािी मान 
ईंिावली िोती िे जरी खरे ऄसले तरी या खेळाला चमळावा तसा लोकाकंडून प्रचतसाद चमळाला नािी िे 
सत्य अिे, त्यासंबधंी चविार िोणे जरुरीिे. 
 
 ऑहलचपक स्पधांखालोखाल अंतरराष्रीय मित्त्वािे सामने म्िणजे अचशयाइ िॉकी सामने. िे 
सामने १९५८ साली स रू झाले. स रुवातीला भारत धरून एकूण पाि देशानंी या स्पधांत भाग घेतला िोता. 
 
 त्यानंतर द सरे मित्त्वािे समजले जाणारे िॉकीिे सामने म्िणजे ‘चवरॄिर्क’ सामने. या सामन्यानंा 
१९७१ साली स रुवात झाली. १९७५ सालिे चवजेतेपद भारताने चमळचवले िोते पण ते १९७८ साली गमावले 
गेले. 
 
 ऄशा तऱ्िेने या खेळाला लोकचप्रयता चमळत अिे अचण िा खेळ अता ७०/७२ देशातूंन खेळला 
जात ऄसून चदवसेंचदवस जास्त लोकचप्रय िोउ लागला अिे. प रुर् खेळाडंूप्रमाणेि मचिलादेखील या 
खेळात खूपि रस घेत ऄसून त्यािें देखील अतंरराष्रीय सामने िोउ लागले अिेत. चवशरे् म्िणजे १९८० 
च्या मॉस्को येथील ऑहलचपकमध्ये मचिला िॉकी स्पधा प्रथमि झाल्या िोत्या. 
  
 िा झाला या खेळािा आचतिास अचण चवकास. अता या खेळासंबंधीिी माचिती व आतर 
तपचशलाकडे वळू. 
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प्रकरण २: क्रीडांगण, साणहत्य ि साधने 
 
 िॉकीच्या खेळाला जेव्िा प्रारंभ झाला त्या वळेी मदैान हकवा क्रींडागण केवढे व कसे ऄसाव ेयाला 
कािीि चनयम नव्िते. त्यानंतर खेळाडंूनीि अपल्या सोयीप्रमाणे अचण क्रीडागंणाचं्या ईपलब्धतेप्रमाणे 
क्रीडागंणािी लाबंी – रंुदी ठरचवण्यास स रुवात केली. 
 
 प्रथम २०० यार्ड लाांब व ५०० ते ६०० यार्ड रां द असे खेळाचे मदैान ऄसे. त्यानंतर ते २७० याडय लाबं 
व ७० याडय रंुद ऄसा त्यात बदल केला गेला. प ढे कािी चदवसानंी यातिी बदल झाला अचण शवेटी १०० 
याडय लाबं व ५५ याडांपेक्षा कमी नािी अचण ६० याडांपेक्षा जास्त नािी आतके रंुद ऄशी क्रीडागंणािी मयादा 
पक्की करण्यात अली. 
 
िंांबी-रंुदी 
 
 स रुवातीला खेळासबंंधी कािीि चनयम नव्िते. पण १९०० साली एक ‘िॉकी चनयम बोडय’ (Hockey 
Rule Board) ऄस्स्तत्वात अले अचण त्यानंी केलेल्या चनयमापं्रमाणे क्रीडागंणे व खेळ यावंर चनयंत्रणे अली. 
त्यानंतर िे ‘चनयम बोडय’ अतंरराष्रीय िॉकी िेडरेशनच्या कके्षत अल्यापासून िॉकी खेळासंबधंीिे चनयम 
सवय जगभर जेथे जेथे िॉकीिा खेळ खेळला जातो तेथे लागू केले गेले. 

 

 

अकृती २•१ : िॉकीच्या क्रीडागंणािी अखणी 
 
 क्रीडागंणािी लाबंी, रंुदी पक्की झाली तरी गोलच्या खाबंातील ऄंतर, मदैानावरील कािी जागा, 
याचं्या मापात िरक िोत गेला. जसजसे खेळािे चनयम बदलत गेले तसतसे क्रीडागंणातील जागािंी 
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मापेिी बदलत गेली. स रुवातीला गोलच्या दोन्िी खाबंामंधील ऄतंर १० याडांिे िोते पण ते अता ४ याडय 
आतके मयाचदत केले गेले अिे. जेव्िा क्रीडागंणािी लाबंी व रंुदी ऄन क्रमे १०० याडय व ५५ ते ६० याडांवर 
नक्की करण्यात अली तेव्िा क्रींडागणािी अतली अखणी कशी ऄसते िे अकृती २·१ वरून चदसून येइल. 
 
 अकृती २.१ मध्ये दाखचवल्याप्रमाणे १०० X ६० िी मदैानािी मयादा ठरली तेव्िा ‘ऄ ब क ड’ या 
लंबिौकोनात खेळ खेळला जाउ लागला म्िणजेि गोल रेर्ा (Goal lines) व बाजूिी रेर्ा (Side lines) 
याचं्यामधला भाग िी क्रीडागंणािी मयाचदत जागा ठरली. 
 
गोिं 
 
 (अकृती २.१) ‘ऄब’ व ‘कड’ यानंा गोलरेर्ा म्िणतात, अचण ‘ऄक’ व ‘बड’ यानंा बाजूच्या रेर्ा 
म्िणतात. दोन्िी बाजंूच्या गोल रेर्ाचं्या मधोमध ‘गोल’ ऄसतात. ‘गोल’ म्िणजे दोन खाबं ४ याडय रंुदीवर 
दोन्िी बाजूला रोवलेले ऄसतात. या खाबंािंी ईंिी ७ िूट ऄसून त्यािंी वरील टोके लाकडी पट्टीने 
जोडलेली ऄसतात. या दोन खाबंामंधील जागेला ‘गोल’ म्िणतात, अचण या जागेतून िेंडू मारून गोल 
करणे याति या खेळािे कौशल्य ऄसते. गोलच्या पाठीमागील बाजू जाळीने बंद केलेली ऄसते व चतिी 
तळािी बाजू ४ िूट खोलपयंत ऄसून ती िूट ते दीड िूट रंुदीच्या िळ्यानंी बंद केलेली ऄसते ( अ. २·२ 
पािा). 
 

 

अकृती २•२ : िॉकीिा गोल 
 
गोलच्या दोन्िी खाबंाचं्या दोन्िी बाजूला गोल रेर्ावंर ५ व १० याडांवर ख णा केलेल्या ऄसतात. त्यािंा 
ईपयोग दंडकोपरा ऄगर कोपरा (Penalty corner of corner) मारण्यासाठी ऄसतो. िे प्रत्यक्ष खेळाच्या 
वळेी चवशरे् लक्षात येइल. लंबिौकोन मदैानाच्या प्रत्येक कोपऱ्यावर चनशाण रोवलेले ऄसते व त्या प्रत्येक 
कोपऱ्याच्या दोन्िी बाजंूना ३ याडांवर ख णा केलेल्या ऄसतात. त्यािंा ईपयोग ‘कोपरा’ (corner) मारताना 
िेंडू कोठे ठेवावा िे दाखचवण्यासाठी िोतो. 
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गोिंाधध 
 
 क्रीडागंणात गोलच्या खाबंापासून १५ याडांच्या ऄंतरावर एक ऄधयवत यळ करण्यात येइ. याला 
‘गोलाधय वत यळ’ (‘D.’ or Striking circle) म्िणतात. अकृती २·१ मध्ये दाखचवल्याप्रमाणे क्रीडागंणािी ऄशी 
अखणी केली जाइ. पण त्यात अता कािी चठकाणी चकरकोळ िरक झाला अिे. 
 
 (अकृती २·१) पूवी बाजूरेर्ापासून ५ याडांवर एक रेर्ा अखलेली ऄसे. परंत  िल्ली िी रेर्ा वापरात 
नािी, कारण अता ‘िेंडू िेक’ (Ball Throw) िी पद्धत प्रिारात नािी. तसेि वर म्िटल्याप्रमाणे गोलाधय 
वत यळािे ऄंतर पूवी जे १५ याडांिे िोते ते अता १६ याडांिे केले अिे. पूवी ‘दंडब ली’ (Penalty Bully) 
गोलाच्या मध्यापासून ५ याडांवर केली जाइ. पण अता दंडब ली ऄस्स्तत्वात नािी अचण त्याऐवजी 
दंडिटक्यािा समावशे केला अिे. त्याम ळे गोलापासून ५ याडांच्या ऐवजी ८ याडांवर खूण केलेली ऄसते 
व तेथून िे िटके मारले जातात. पण या िटके मारणाऱ्याला अपले कौशल्य पणाला लावाव ेलागते. 
 
 गोलापासून २५ याडांवर गोलरेर्ानंा समातंर व बाजूच्या रेर्ानंा जोडणारी ऄशी रेर्ा दोन्िी बाजंूना 
मारलेली ऄसते. पूवी ज्या भागात कािी चनयमािें भगं झाले ऄगर िेंडू गोलरेरे्च्या न सता बािेर गेला तरी 
या २५ याडांच्या रेरे्वर ‘ब ली ’ करण्यात येइ, पण अता िी ‘ब ली’िी पद्धत काढून टाकण्यात अली अिे. 
त्याऐवजी िटका हकवा सरक िटक्यािा (Push) िायदा चमळतो. 
 
 पूवी बाजूच्या रेरे्च्या बािेर ज्या बाजूच्या खेळाडूच्या दंचडकेला (Stick) लागनू िेंडू जाइल त्याच्या 
चवरुद्ध बाजूला िेंडूिेक करण्यािा िायदा चमळे अचण तो िेंडूिेक करताना आतर खेळाडंूना ५ याडांिी जी 
रेर्ा ऄसे त्याबािेर िेंडूिेक िोइपयंत रािाव े लागे. पण अता िेंडूिेकीिा चनयम बदलला ऄसल्याने 
बाजूच्या रेरे्वरून जेथून िेंडू बािेर गेला ऄसेल ऄगर चनयमािें ईल्लंघन झाले ऄसेल तेथून िटका मारला 
जातो. 
 
 दोन्िी गोलरेर्ाचं्या मधोमध मदैानािे दोन भाग दाखचवणारी, दोन्िी बाजंूच्या रेर्ानंा जोडणारी ऄशी 
मध्यरेर्ा अखलेली ऄसते अचण चतच्याबरोबर मध्यावर एक छोटेसे वत यळ केलेले ऄसते. त्या चठकाणी 
‘ब ली’ करून खेळाला स रुवात िोते हकवा गोल झाल्यानंतर मध्यंतरानंतर प न्िा खेळािी स रुवात त्याि 
चठकाणी ‘ब ली’ करून िोते. ऄशा तऱ्िेने क्रींडागणािी अखणी केलेली ऄसते. 
 
साणहत्य ि साधने 
 
 वर अपणाला िॉकी क्रीडागंणासंबधंी माचिती चमळाली. अता प्रत्यक्ष खेळाला काय साचित्य व 
साधने लागतात ते पािू. 
 
दंणडका (Stick) 
 
 या खेळासाठी म ख्यतः दंचडका व िेंडू यािंी जरुरी ऄसते. दंचडकेिे वजन व लाबंी िी प्रत्येक 
खेळाडूच्या शरीरयष्टीवर ऄवलंबून ऄसते. तरी ती सवयसाधारणपणे खेळाडूच्या माडंीच्या मध्याला लागेल 
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आतक्या ईंिीिी ऄसावी. पण प्रत्येक खेळाडूिी ईंिीिी अवड याप्रमाणे प्रत्येकािी दंचडका कमी-ऄचधक 
लाबं ऄसू शकते. 
 
 चनयमाप्रमाणे दंचडकेिे कमीत कमी वजन १६ औंस व जास्तीत जास्त २८ औंस आतके िालू शकते. 
दंचडका िी लाकडीि ऄसली पाचिजे. ती कोणत्यािी धातूिी वगैरे वापरता येत नािी. 
 
 बि धा १८ ते २३ औसं वजनािी दंचडका वापरली जाते. यापेक्षा िलक्या दंचडकेिा चवशरे् िायदा 
िोत नािी. अघाडीिे खेळाडू िलकी दंचडका वापरतात अचण पूणयरक्षक (Full Backs) व गोलरक्षक जरा 
जड दंचडका चनवडतात. दंचडकेिा प ढील भाग वाकचवलेला ऄसून तो एका बाजूला िपटा ऄसतो. दंचडकेिे 
दोन प्रकार अिेत : एक आसं्ग्लश व द सरा हिदी. आसं्ग्लश दंचडका ॲश लाकडािी केलेली ऄसते अचण चतिा 
प ढील बाक हिदी दंचडकेपेक्षा कमी ऄसतो. पण हिदी दंचडका मलबरी हकवा त तीच्या लाकडािी बनचवलेली 
ऄसते अचण तीि दंचडका िल्ली जगात सवयत्र जास्त प्रमाणात ईपयोगात अणली जाते ऄसे अढळून येते. 
 
 दंचडकेिी चनवड करताना तीन गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाचिजेत. त्या म्िणजे ईंिी, वजन व तोल 
हकवा बलॅन्स. एका िातातून द सऱ्या िातात सिजासिजी बदलता येउन, िँडलजवळ दोन्िी िात धरून 
मोकळेपणाने ती वापरता अली म्िणजे चतला तोल (Balance) योग्य अिे की नािी िे कळून येते. 
 
 प्रत्येक दंचडका दोन  आंिी कड्या (Ring) मधून जाते की नािी िे तपासून घेतले पाचिजे, कारण जी 
दंचडका ऄशा कड्यामंधून जाउ शकत नािी चतिा ईपयोग, िॉकी खेळाच्या चनयमापं्रमाणे, सामन्याचं्या वळेी 
करू चदला जात नािी. 
 
 खेळाडूिी ईंिी व दंचडकेिी लाबंी या दोन गोष्टी लक्षात ठेवनू ती चकती वरखाली धरावी िे ज्यािे 
त्याने ठरवावयािे ऄसते. दंचडकेवर िातािी पकड घट्ट पाचिजे. दंचडका कशी धरली जावी याला जास्त 
मित्त्व अिे. 
 
 दंचडका चनवडल्यानंतर चतच्या वाकवलेल्या भागाला (Blade) बेलतेल (Linseed oil) लावनू 
टणक रबरी ऄगर ब िाच्या िेंडूवर थोडे टोले माराव ेअचण नंतरि ती वापरात अणावी. नवी कोरी दंचडका 
एकदम वापरू नये, कारण तेल लावल्याचशवाय वापरल्यास चतिे त कडे ईडण्यािा संभव ऄसतो. खेळून 
झाल्यावर दंचडका प सून कव्िरमध्ये घालून ठेवावी. 
 
चेंडू 
 
 िॉकीच्या खेळाला जेव्िा स रुवात झाली अचण त्या खेळात वाढ व स धारणा िोत गेली तसतसे 
त्याच्या साचित्यात िरकिी िोत गेले. स रुवातीला दगड, नंतर जनावराचं्या शरीरातील िरबीिा गोळा, 
प ढे ताबं,े मग रबर ऄगर दोऱ्यािे ग ंडे यािंा िेंडूसारखा वापर केला जात िोता. पण अता कोणत्या प्रकारिे 
िेंडू वापरावते याबाबत सवयत्र एकमत झालेले चदसून येते. टणक िेंडू म्िणजे ब िािा ऄगर ज्याला 
रुढाथाने, ‘सीझनबॉल’ म्िणतात. तो सरावाला वापरला जातो. तसेि घट्ट व टणक रबरी िेंडूिािी ईपयोग 
केला जातो. त्यािप्रमाणे मदैान जेव्िा ओले ऄसेल त्या वळेी ऄलीकडे सरावासाठी प्लास्स्टकिे िेंडूिी 
प ष्कळ चठकाणी वापरले जाउ लागले अिेत. पण सामन्यासंाठी मात्र चक्रकेटच्या िेंडूप्रमाणे कातडी 



 ऄनुक्रमणणका 

अवरणािाि िेंडू वापरला जातो. कारण त्याप्रमाणे चनयमिी केला गेला अिे. सरावासाठी ऄसले िेंडू 
वापरले तरी िालतात, पण खिाच्या दृष्टीने ते परवडत नािीत म्िणून वापरत नािीत आतकेि. िे िेंडू 
पाढंऱ्या रंगािे ऄसतात. पाढंऱ्या कातडी अवरणाच्या अत बूि व ट वाइनिा दोरा वापरून िेंडूला 
टणकपणा अणला जातो. चक्रकेटच्या िेंडूप्रमाणे मात्र याला धारदार चशवण ऄसत नािी. 
 
 िॉकीच्या िेंडूिे वजन कमीत कमी ५१/२ औंस व जास्तीत जास्त ५३/४ औंस आतकेि ऄसले पाचिजे. 
तसेि तो अकाराने ९१/४ आंिापेक्षा मोठा ऄगर ८३/४ आंिापेक्षा लिान ऄसता ईपयोगी नािी. िे झाले िेंडूिे 
वणयन.  
 
 दंचडका व िेंडू िी दोन मूलभतू साधने ऄसली तरी त्याचं्या जोडीला आतर कािी साचित्य व 
साधनािंी देखील जरुरी ऄसते. त्याचं्यासंबंधी प ढे माचिती चदली अिे. 
 
बूट 
 
 स रुवातीस रुवातीला बि तेक खेळाडू ऄनवाणीि खेळत ऄसत. पण जसजशा स धारणा िोत गेल्या 
व खेळात पायानंा िोणाऱ्या आजामं ळे त्यावर ईपाय म्िणून बूट घालून खेळण्यास स रुवात झाली अचण अता 
तर ऄनवाणी खेळण्यावर चनयंत्रण घालण्यात अले अिे. म्िणूनि सरास बूटि वापरले जातात अचण 
त्यािी ईपय क्तता सवांना पटली अिे. सवयसाधारणपणे कातड्यािे, रबरािे ऄगर कॅन्व्िॉसिे बूट वापरतात. 
पण मदैानावर धावताना पाय घसरू नये व चवशरे्तः चिरवळीच्या मदैानावर धावण्यािा वगे कमीऄचधक 
करताना पकड घेता यावी म्िणून ब टाच्या तळव्यानंा बािेरच्या बाजूने पट्ट्या ऄगर बटणे मारलेली 
ऄसतात. याला ‘स्टड’ म्िणतात. ऄशा तऱ्िेने बटू िल्ली जास्त वापरात ऄसलेले चदसून येतात. 
 
 बूट वापरण्यासंबधंीिा एक चकस्सा साचंगतला जातो. भारतीय खेळाडू (जेव्िा भारतािी िाळणी 
झाली नव्िती तेव्िा) प्रथम ऄनवाणीि खेळत, कारण त्यािीि त्यांना सवय िोती. पण जेव्िा ते परदेशच्या 
दौऱ्यावर जाउ लागले तेव्िा चतकडील खेळाडंूिे ऄन करण म्िणून त्याच्याि जोडीला िवामानािा चविार 
करून ते बटू घालून मदैानात ईतरत. पण बूट घालून खेळण्यािा सराव नसल्याने त्यानंा नीट पळतािी 
येइना अचण िेंडूवर त्यािंा ताबािी ठेवता येइनासा झाला. त्याम ळे खेळाच्या स रुवातीला १५/२० चमचनटे ते 
चनष्प्रभ वाटत अचण त्याचं्या खेळािा प्रभाविी पडेना. तेव्िा एकेकजण बटू काढून अपल्या सवयीप्रमाणे 
ऄनवाणीि खेळू लागल्यावर ते प्रचतपक्षावर मात करू लागले अचण आतकेि नव्िे तर चकत्येक वळेा त्यानंी 
गोल्सिा ऄक्षरशः पाउस पाडला. 
 
 अता बटू घालून खेळण्यािी सगळ्यानंा सवय झाली अिे व चनयमािे बधंन पडल्याम ळे म्िणा तशी 
सवय करणे भागिी पडते. 
 
 िेंडू िा खेळासाठी ऄत्यंत जरुरीिा अिे अचण दंचडका िे तर खरे साधन अिे. त्याचशवाय िॉकी 
खेळणेि शक्य नािी. तसेि बूट िे चनयमाम ळे अवश्यक झाले अिेत. या गोष्टींव्यचतचरक्त गोलरक्षकासाठी 
म्िणून कािी खास साचित्यािी जरुरी ऄसते. ती म्िणजे- 
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िेंग गाडधस् लकिा िायािंा बांधण्याचे िॅडस् ऄगर ‘िायिट’ 
 

 िे ‘पायपट’ िामड्यािे ऄसतात व ते ग डघ्याच्यािी वरपयंत पोिोितील आतके ईंि ऄसतात. ते 
सवयसाधारणपणे चक्रकेट खेळामधील यचष्टरक्षकाच्या पॅडस सारखेि ऄसतात. िक्त ब टाचं्यावर येणारा भाग 
जरा रंुद ऄसतो. गोलरक्षकाला सिजासिजी िालिाल करता येइल ऄसे पायपट ऄसले म्िणजे ऄडिण 
पडत नािी. 
 
ठोकर अिरण (णककसध) 
 
 ब टावर अच्छादन करण्यासाठी िामड्यािे िे पॅडसारखे अवरण ऄसते. या ठोकर अवरणािा 
म ख्य ईदे्दश, गोलरक्षकाला व्यवस्स्थतपणे िेंडूला ठोकर मारणे स लभ व्िाव,े िा ऄसतो. म्िणनूि यािे नाव 
‘चककसय’ ऄसेि अिे. िे ठोकर अवरण ब टाला वरच्या बाजूला कातडी बंदानंी बाधंतात, ऄगर 
पायपटालाि चशवलेले ऄसते. 
 
बुट 
 
 आतर खेळाडंूपेक्षा गोलरक्षकासाठी जास्त जाड व टणक बटू ऄसतात. या ब टाचं्या अतल्या बाजूला 
लोखंडी पत्र्याने ऄंगठ्याजवळिा भाग तयार करतात. ईदे्दश िा की गोलमध्ये जोराने मारलेला िेंडू 
गोलरक्षकाला ब टाने सिज अडवता यावा अचण त्यािबरोबर त्याला िेंडूला ठोकरिी मारता यावी. साध्या 
ब टाने िे करणे सोपे नसते म्िणून जाड बूट वापरतात. 
 
हातमौजे 
 
 कािी गोलरक्षक बिावासाठी व स रचक्षततेसाठी िातमोज्यािंा ईपयोग करतात. पण ते सरास 
वापराव ेव त्यािी अवश्यकता ऄसतेि ऄसे नािी. तसेि िातमौजे वापरण्याला चनयमानंी कोणतीिी िरकत 
नािी. 
 
णशरस्त्राण (हेल्मेट) 
 
 डोक्याच्या स रचक्षततेसाठी चशरस्त्राण वापरले तरी िालते. पण त्यािी सवांनाि अवश्यकता वाटते 
ऄसे नािी. ऄलीकडे तोंडावर जाळीदार लोखंडी अवरण वापरण्यािा प्रघात पडू लागला अिे. पण िे 
वापरण्यास पंि संमती देतीलि ऄसे नािी. 
 
गुप्तभाग सुरक्षा अिरण (ॲब डोणमनिं िॅड) 
 
 स रचक्षततेच्या दृष्टीने िे प्रत्येक गोलरक्षकाने वापरणे अवश्यक अिे. 
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 िॉकीिे खेळ व्यवस्स्थतपणे खेळावयािा ऄसल्यास वरील साचित्यािी व साधनािंी जरुरी अिे. 
तसेि जेव्िा सामने खेळले जातात तेव्िा प्रत्येक संघाला त्यािा गणवशे ऄसणे जरूर अिे अचण त्याबाबत 
िल्ली चनयमिी केले गेले अिेत. 

 
 चक्रकेटिे बादशिा समजले जाणारे सर डॉन िडॅमन म्िणत, “त म्िी जर चक्रकेचटयर ऄसाल तर 
तसे त म्िी चदसले पाचिजे अचण ती खेळातील पचिली अवश्यक गोष्ट अिे.” चक्रकेटसंबधंीिे िे ईद गार 
िॉकीपटंूनादेखील तंतोतंत लागू पडतात. म्िणनू िॉकी खेळाडूने चदसायला तरतरीत व ि र्ार चदसले 
पाचिजे अचण अपला वरे्देखील तसाि नीटनेटका ठेवणे ऄत्यंत जरूर अिे. 
 
 िी झाली िॉकीिे क्रीडागंण, त्या खेळाला लागणारे साचित्य, साधने व गणवशे वगैरेसंबधंी माचिती. 
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प्रकरण ३: हॉकी खेळाचे णनयम ि त्यांत होत गेिेंिें बदिं 
 
 आतर खेळापं्रमाणे िॉकी खेळालादेखील स रुवातीस रुवातीला चनयम, चनयतं्रण वगैरे कािीि नव्िते. 
िा खेळ केवळ मनोरंजन म्िणूनि मन मानेल तसा खेळला जात ऄसे. पण जसजसा िा खेळ चठकचठकाणी 
लोकचप्रय िोउ लागला तेव्िा या खेळात जास्त रंजकता, अकर्यण व ि रस चनमाण िोण्याच्या दृष्टीने चनयम 
व चनयंत्रण ऄसले तर बरे ऄसे कािी लोकानंा वाटू लागले. त्याम ळे १९०९ मध्ये ४ देशानंी चमळून या 
खेळासाठी एक घटना तयार केली. प ढे १९२१ मध्ये या घटनेत बदलिी झाला. प ढे १९२४ साली या खेळात 
जास्त गोडी वाटणाऱ्या देशाचं्या प्रचतचनधींिी पॅचरसमध्ये एक बठैक भरली िोती. त्यात या खेळावर चनयतं्रण 
रािाव ेम्िणून (FIH) ‘िेडरेशन आंटरनॅशनल चद िॉकी’ िी संस्था स्थापन करण्यात अली. तेव्िापासूनि या 
खेळािे चनयम सवयत्र सारखे करण्यािे कायय स रू झाले. 
 
 एकोचणसाव्या शतकात आंग्लंडमध्ये चक्रकेटिा िेंडू व ओक लाकडाच्या वाकड्या काठीने िा खेळ 
खेळत. त्या वळेी संघािी रिना व खेळाडंूिी संख्या अजच्यापेक्षा प ष्कळि चनराळी िोती. प्रथम अघाडीला 
८ पैकी अतल्या बाजूला ४, ईजवी व डावी बाजू साभंाळण्यासाठी प्रत्येकी २, २ ऄधयरक्षक न एक गोलरक्षक 
ऄशी खेळाडंूिी चवभागणी िोती. 
 
रचना िद्धत 
 
 ‘मारा व पळा’ (Hit and Run) िाि खेळािा भाग िोता. त्या वळेी खेळािे चनयम ऄसे चनचरृत 
नसल्याने शारीचरक धक्काब क्की व बळािाि जास्त वापर करण्यात येइ. अघाडीला ८ खेळाडू ऄसल्याने 
बिाव कमक वत िोउ लागला. तेव्िा अघाडीला ४, ऄधयरक्षक ३, पूणयरक्षक ३, व गोलरक्षक १ ऄशी १८९६ 
पयंत खेळाडंूिी व्यवस्था िोती. पण यातिी िरक िोत गेला. प ढे जेव्िा भारत या खेळात जसजसा भाग 
घेउ लागला तेव्िापासून अणखी बदल िोउन अघाडीला ५, ऄधयरक्षक ३, पूणयरक्षक २ व गोलरक्षक १ 
ऄशी खेळाडंूिी रिना झाली व तीि प ढे िालू राचिली. त्यालाि ‘परंपरागत पद्धत’ म्िणतात. या पद्धतीने, 
अचशयातील भारत, पाचकस्तान, मलेचशया, जपान वगरेै राष्रांिे संघ खेळतात. पण ऄलीकडे कािी राष्र े
५-४-१-१ ऄशा रिनेने खेळू लागली अिेत. तसेि कािी राष्रे बिावाला जास्त मजब ती अणण्यासाठी 
अघाडीला ४, ऄधयरक्षक ४, पूणयरक्षक २ व गोलरक्षक १, ऄशा रिनेने खेळतात. याला बिाव पद्धत ऄसे 
म्िणतात. याव्यचतचरक्त केवळ पचवत्रा बदलून खेळाडंूिी पेरणी केल्याप्रमाणे कािी सघं खेळतात. ते म्िणजे 
अघाडी ३, त्यामागे २, त्यामागे ४ ऄधयरक्षक, १ पूणयरक्षक व १ गोलरक्षक. य रोपात ि टबॉलिा खेळ खूपि 
लोकचप्रय अिे. तेव्िा ि टबॉलच्या धतीवरि िॉकीसंघािी रिना करण्यािे य रोचपऄन संघ जास्त मान्य 
करीत. म्िणजे अघाडीला ४, ऄधयरक्षक २, पूणयरक्षक ४ व गोलरक्षक १. पण त्यानंािी िी रिना योग्य 
वाटेनाशी झाल्याने ते अता वर साचंगतल्याप्रमाणे ‘बिावपद्धत’ हकवा ‘परंपरागत पद्धतीिा ’ ईपयोग करू 
लागले अिेत. ज्या संघाला प्रचतस्पधी संघ जास्त वरिढ वाटतो तेव्िा अघाडीला २, ३ ऄधयरक्षक, ४ 
पूणयरक्षक, गोलरक्षकाला सािाय्यक १ व गोलरक्षक १ ऄशी रिना करतात. रिनेिे िे जरी चनरचनराळे 
प्रकार ऄसले तरी प्रचतपक्षावर गोल करणे व अपली बिाव िळी मजबूत ठेवणे या दोन गोष्टी लक्षात ठेवनूि 
कोणतािी संघ अपली रिना करतो. म्िणनू ऄमूकि तऱ्िेिी रिना िी योग्य की ऄयोग्य िे सागंणे कठीण 
अिे. पण ऄन भवाने िेि चसद्ध झाले अिे की, ५-३-२-१ िी परंपरागत पद्धति जास्त सरस व योग्य अिे. 
रिनेत कािी जरी िरक िोत गेला ऄसला तरी ११ खेळाडंूिा संघ, िा चनयम पक्का झाला व ऄद्याचपिी तोि 
ऄस्स्तत्वात अिे. 
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संघ 
 
 ११ खेळाडंूिा संघ सामन्यासाठी चनवडला व ते खेळाडू मदैानावर ईतरल्यानंतर खेळाडंूत बदल 
करता येत नव्िता. म्िणून एकदोन खेळाडू वळेेवर मदैानावर अले नसल्यास त्यािंी जागा मोकळी ठेवनू 
ऄसलेल्या खेळाडंूनीि सामना स रू केला जात ऄसे. तसेि जर एखादद सरा खेळाडू जायबंदी झाला तर 
त्या खेळाडूला वगळून ईरलेल्या खेळाडंूनीि प ढे खेळ िालू ठेवावा लागे ऄसा पूवी चनयम िोता. पण 
ऄलीकडे या चनयमात थोडी द रुस्ती झाली अिे. या द रुस्तीप्रमाणे प्रत्येक संघाला दोन खेळाडू, खेळाच्या 
वळेात जास्तीत जास्त दोन वळेा बदलता येतात अचण ते खेळाडू बदलण्यापूवी संघनायकाने पंिानंा तसे 
कळवाव ेलागते. 
 
 जसजसा िा खेळ लोकचप्रय िोउ लागला तसतसे या खेळािे ऄचधक चनयम व बधंने ऄस्स्तत्वात 
येउ लागली व कालमानपचरस्स्थतीप्रमाणे कमी-जास्त प्रमाणात त्यात िरकिी िोत गेले. प ढे या 
खेळासबंंधी एक मध्यवती चनयामक मंडळ स्थापले गेले, अचण त्यातिे करण्यात अलेले मूलभतू चनयम 
साधारणपणे १८९६ ते १८९८ च्या स मारास ऄमलात अले. पण त्यातिी प्रत्यक्ष ऄन भव व ऄडिणी येउ 
लागल्या. त्याप्रमाणे ऄधूनमधून बदल करण्यात येत अिेत. 
 
 १८९६ मध्ये क्रीडागंणािी लाबंी-रंुदी ऄन क्रमे १०० व ६० याडय िी पक्की करण्यात अली व त्यात 
अजतागायत तरी बदल झालेला नािी. 
 
खेळाची िळेमयादा 
 
 प्रचतपक्षावर जास्त गोल करणे व यश चमळचवणे िे या खेळािे म ख्य ध्येय ऄसते. त्यासाठी 
कालमयादा ठरचवण्यािे चनयम झाले. एकूण खेळ ७० चमचनटािंा ऄसतो. त्यात ३५ चमचनटािें दोन भाग केले 
जातात. पचिला ३५ चमचनटािंा खेळ झाल्यावर ५ चमचनटाचं्या चवरॅातंीनंतर ३५ चमचनटािंा द सरा भाग स रू 
िोतो. मध्यंतरीच्या ५ चमचनटाचं्या चवरॅातंीच्या वळेात दोन्िी संघ अपापली बाजू बदलतात. या एकूण ७० 
चमचनटातं जर क ठल्यािी बाजूिा गोल झाला नािी ऄगर गोलािंी बरोबरी झाली तर प न्िा १५ चमचनटे जादा 
वळे देण्यात येतो अचण या जादा वळेात कािीि चनणयय लागला नािी तर अणखी १० चमचनटे ऄसा जादा 
वळे खेळण्यास चदला जातो. या वळेातिी जर कोणीिी सरशी करू शकला नािी तर चनणयय काय द्यावयािा 
याबाबत केलेल्या चनयमातं वळेोवळेी िरक िोत केले अिेत. प्रथम ऄचनर्गणत राचिलेला सामना द सरे 
चदवशी ऄगर ऄन्य चदवशी प न्िा संपूणय वळे खेळला जाइ, हकवा ज्या संघािे जास्त ‘कोपरे’ िोतील तो सघं 
चवजयी ऄसा चनणयय चदला जाइ. पण तोिी चनयम बदलला गेला व ऄलीकडे (टायिेकरिा) ‘कोंडीिोड’ 
चनयम ऄमलात अणला गेला अिे. या चनयमाम ळे खेळातल्या कौशल्यापेक्षा अता दैवाच्या ऄन कूलतेवरि 
खेळािे यश-ऄपयश ठरले जाते. परंत  बदलत्या पचरस्स्थतीिा ऄभ्यास दैवाधीन गोष्ट अिे म्िणून िालणार 
नािी. तर पाचकस्तान, पचरृम जमयनी, िॉलंड, ऑस्रेचलया वगैरे देशातंील खेळाडू कोंडी िोडण्यासाठी िेंडू 
मारण्यात ऄिकूता व कौशल्य चकती पाचिजे यािा ऄभ्यास करून त्याप्रमाणे ते सराव करतात तसे 
भारतानेिी केले पाचिजे. 
 
 खेळ कसा खेळावा, गोल झाला िे कसे ठरवाव,े खेळाला मारक व बाधक ऄसा खेळ खेळला जाउ 
नये वगैरेसाठी केले गेलेले मूलभतू चनयम ऄजून तरी बदलले गेले नािीत. पण य रोचपयन खेळाडंूना जड 
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जात ऄसलेल्या कािी चनयमातं बदल केले अिेत व ते अता अपल्याला जड वाटू लागले अिेत. पण ते 
चनयम ऄमलात येण्यापूवीि जर त्याबद्दल योग्य ती काळजी घेउन त्यानंा वळेीि चवरोध केला गेला ऄसता 
तर त्यािा ईपयोग झाला ऄसता. 
 
बुिंी 
 
 अडदाडं व जाडजूड शरीराच्या य रोपीय खेळाडंूना िपळाइने िालिाल करता येत नािी म्िणनू 
१९५० साली गोलजवळिे ऄधयवत यळ १५ याडांऐवजी १६ याडांिे केले गेले. तसेि भारत व पाचकस्तान, या 
खेळात रॅेष्ठ ठरलेली िी दोन राष्रे ‘ब ली’ केव्िाि िारत नािीत व िेंडूवर ताबा ठेवतात िे पािून खेळाच्या 
स रुवातीिी, मध्यंतरानंतरिी, गोल झाल्यानंतर प न्िा खेळ स रू करण्याच्या वळेिी, ‘चनयमबाह्या’िी 
(Penalty) एवढ्याि ‘ब ली’ ठेवण्यात अल्या. प ढे १९४९ साली २५ याडांवरील ‘ब ली’ काढून टाकली 
अचण त्या जागी १६ याडांवरील िटका मारण्यािा चनयम केला गेला. तसेि १९६३ साली चनयमबाह्यािी 
ब ली काढून टाकली अचण त्या जागी चनयमबाह्य सरक िटका हकवा िटका (Penalty push or stroke) 
ऄसा चनयम करण्यात अला. या पाठीमागिा िेतू िाि की ‘ब ली’ करताना िकचवण्यािी कला जास्त रूढ 
िोते व ते चनयमात बसत नािी अचण धष्टप ष्ट खेळाडंूना ‘ब ली’ पेक्षा सरक व साधा िटका सिज जमतो. 
तेव्िा कोणत्यािी ‘ब ली’ म ळे िकचवण्यािे जे कौशल्य अिे त्यािा सिज िायदा घेता येउ नये, तसेि 
त्याम ळे वळेेिी बितिी िोते. म्िणून ‘सरक िटका’ िा ‘ब ली’ च्या ऐवजी ठेवण्यात अला अिे. त्यािप्रमाणे 
खेळािी गतीिी वाढते. िा बदल १९५४ मध्ये करण्यात अला. त्यािप्रमाणे १९५५ मध्ये बाजूच्या रेरे्बािेर 
िेंडू गेल्यानंतर करण्यात येणारा ‘िेंडू अत िेकणे’ ऄगर ‘िेंडू सरपटचवणे’ (Roll-in) िा चनयम बदलून 
त्या जागी ‘िटका’ हकवा ‘सरक िटका’ यािी तरतूद करण्यात अली. 
 
 वर नमूद केलेल्या ‘ब ली’ देखील काढून टाकाव्यात ऄसे ऄलीकडेि प्रयत्न िालू झाले अिेत. 
त्याप्रमाणे अतंरराष्रीय िॉकी िेडरेशनच्या चनयम व संशोधन करणाऱ्या सब कचमटीने ‘मध्य ब ली’ (Centre 
Bully) देखील काढून टाकावी म्िणून ऄिवाल सादर केला अिे. ‘ब ली’ ऐवजी साधा ‘िेंडू मागे ढकलणे’ 
(Back Pass) एवढेि ठेवाव ेऄशी या कचमटीने चशिारस केली अिे. या ‘ब ली’ काढून टाकण्याम ळे वळेेिी 
बरीि बित िोइल ऄसा या कचमटीने चनष्कर्य काढला अिे. 
 
 तसेि िटका मारणाऱ्या खेळाडूपासून ५ याडांच्या अत कोणीिी रािवयािे नािी िािी चनयम रद्द 
िोणार अिे. 
 
 वरील दोन्िी बदल प्रयोगाखातर चनरचनराळ्या देशाकंडे पाठचवले अिेत अचण जर त्यानंा 
एकमताने पाहठबा चमळाला तरि ते ऄमलात येतील. 
 
 ‘कोपरा’ ऄगर ‘दंडकोपरा’ मारण्यासबंंधीच्या चनयमातंिी अता बदल झालेला अिे. ‘कोपरा’ 
(यात दंडकोपरािी अला) मारण्याच्या वेळी बिाव करणाऱ्या संघािे सवय खेळाडू गोल रेरे्च्या मागेि 
रािात. तसेि ‘कोपरा’िा िेंडू तसाि गोलकडे न मारता तो प्रथम ऄडवनू स्स्थर झाल्यानंतरि गोलाकडे 
मारावा लागे. िी पूवीच्या चनयमातली तरतूद िोती. पण बदललेल्या चनयमाप्रमाणे कोपरा मारण्यापूवी 
बिाव करणाऱ्या संघािे िक्त ६ खेळाडू गोलरेरे्वर ईभे रािात ऄसून आतर खेळाडंूना मदैानाच्या 
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मध्यरेरे्पलीकडे जाव ेलागते. त्यािप्रमाणे ‘कोपरा िटक्यािा’ िेंडू प्रथम ऄडवावा लागतोि, पण तो पूणय 
स्स्थर झालाि पाचिजे िी सक्ती नािी. पण तो न ऄडचवता मात्र गोलात मारता येत नािी. 
 
कोंडीफोड 
 
 ‘कोंडीिोड’ िा एकच मोठाि धक्कादायक चनयम ऄस्स्तत्वात अला अिे. ग णानंी एखादा संघ 
चकतीिी िागंला ऄसला तरी या ‘कोंडीिोड’ चनयमाम ळे त्यालािी िार खावी लागते. वर म्िटल्याप्रमाणे ७० 
चमचनटे व त्यानंतर चदलेली जादा वळे यात देखील दोन्िी संघािंी बरोबरीि झाली तर प्रत्येक संघातला 
गोलरक्षक अलटून पालटून एकाि गोलात ईभा राितो व त्याच्यासमोर ८ याडांवर केलेल्या ख णेवरून 
चवरुद्ध बाजूिा एक खेळाडू अलटून पालटून ५ वळेा गोलात िेंडू मारतो अचण या ५ िटक्यातं ज्या संघावर 
जास्त गोल िोतील तो संघ चवजयी ठरतो. िे िटके एकाि खेळाडूला मारता येत नािीत. तेव्िा ऄसा ५ 
वळेा िेंडू मारून चनणयय लावतात त्यालाि ‘कोंडीिोड’ चनयम म्िणतात. पूवीप्रमाणे सामने परत खेळणे 
ऄगर अणखी जास्त वळे देणे िे अजकालच्या पचरस्स्थतीत सवांना सोयीिे िोत नािी अचण तसेि त्यासाठी 
जादा पैसा व शक्ती चवनाकारण खिय िोते िा या चनयमामागील दृचष्टकोण अिे. कोंडीिोडीसाठी मारले 
जाणारे िटके चवशरे् कौशल्याने माराव ेलागतात अचण त्यासाठी खास मेिनत घेउन तसा सराव करणे 
ऄत्यंत जरुरीिे अिे. 
 
बाजू बाहेर 
 
 तसेि ‘बाजू बािेर’ (OFF SIDE) च्या चनयमातिी बराि बदल करण्यात अला अिे. िा 
ि टबॉलच्या चनयमाप्रमाणेि केला अिे. पूवीच्या चनयमाप्रमाणे प्रचतपक्षाच्या गोलजवळ त्यािें ३ खेळाडू 
ऄसाव ेलागत व तसे नसताना चवरुद्ध पक्षािा एखादा खेळाडू िेंडू येण्यापूवीि जर प ढे गेला ऄसेल तर तो 
‘बाजू बािेर’ ठरचवला जात ऄसे. परंत  अता बदललेल्या चनयमाप्रमाणे गोलजवळ दोन खेळाडू जरी ऄसले 
तरी चवरुद्ध पक्षािा खेळाडू ‘बाजू बािेर’ िोत नािी. 
 
 ऄशा तऱ्िेिे िे चनयम झाले, त्यात बदल िोत गेले व ऄद्यापिी िोत अिेत. पण ज्या चनयमात बदल 
िोणार ऄसतील त्यासंबंधी चनरचनराळ्या राष्राकंडून मते व सूिना प्रथम मागावनू त्यावर चविार िोउनि 
मग मूळ चनयमात बदल केले जावते तरि ते रास्त िोइल. 
 
णनयमांचे िािंन 
 
 या खेळाच्या चनयमासंंबधंी सवयसाधारण कल्पना वरील चवविेनावरून अली ऄसली तरी प्रत्यक्षात 
खेळाच्या वळेी मदैान कसे अखले ऄसाव ेव ते का ? त्यािा ईपयोग काय ? या गोष्टी प्रत्येक खेळाडूला 
मािीत ऄसणे जरूर अिे. त्यािबरोबर खेळ िा खेळासाठी अिे. त्यात चजद्द व ि रस ऄसणे जरूर अिे, 
पण त्याि वळेी ऄसूया, मत्सर, दे्वर् या भावना मनात बाळगून जर खेळाडू खेळू लागले तर कािी साध्या व 
मूलभतू चनयमािें त्याचं्याकडून पालन िोत नािी अचण मग संघर्य, वाद व कािी वळेा मारामारीपयंत वळे 
येते. ऄशा गोष्टी प्रत्येक खेळाडूने टाळण्यािा प्रयत्न केला पाचिजे. ऄसभ्य व दाडंगाइिे वतयन करणाऱ्या 
खेळाडूला पंि चपवळे अचण चिरव ेकाडय दाखवनू, ठरावीक वळे बािेर बसव ूशकतो अचण तो सागेंपयंत 



 ऄनुक्रमणणका 

त्याला खेळता येत नािी. ऄशाि प्रकारिी प नरावृत्ती झाल्यास त्याला खेळातून बाद करण्यािा ऄचधकारिी 
पंिानंा ऄसतो. 
 
 खेळताना ज्या मूलभतू चनयमािें पालन िोणे जरूर अिे त्यािी माचिती खेळाडंूना ऄसणे ऄत्यतं 
जरूर अिे. तेव्िा या चनयमािें पालन िोते की नािी िे कसे ठरवायिे व त्याला काय यंत्रणा अिे ? 
याबाबात ‘पंि व त्यािें कायय ’  स्वतंत्र प्रकरणात उिापोि केला अिे. 
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प्रकरण ४: शारीणरक क्षमता, मूिंभूत नैिुण्य अणण खेळाची सुरुिात 
 
 अतापयंत िॉकी खेळासंबधंीिा आचतिास, लागणारे क्रीडागंण, साचित्य व साधने वगैरेंसंबधंीिी 
बरीि माचिती करून घेतली. अता िा खेळ क णाला खेळता येइल, त्याला कशा तऱ्िेिे खेळाडू ऄसणे 
जरूर अिे व खेळ स रू केव्िा व कसा करतात याबद्दल थोडी माचिती पािू. 
 
अिड 
 
 क ठलािी खेळ खेळावयािा झाल्यास तो खेळणाऱ्याच्या ऄंगी िौस, चिकाटी, चजद्द, चशकण्यािी 
आच्छा व तयारी ऄसणे ऄत्यंत जरूर अिे. नािी तर घरच्यािें ऄगर सोबत्यािें दडपण, भीड वगैरेम ळे 
एखादा खेळावयाला तयार झाला तर त्याला खेळात गोडी लागणार नािी. म्िणून ऄमूक एक खेळ 
खेळायिा तर त्या खेळाबाबत मनातून खरी अवड व िौस ऄसणे िे ऄत्यंत मित्त्वािे अिे. 
 
मानणसक ि शारीणरक तयारी 
 
 खेळ खेळण्यािी मनातून तयारी झाली की, अपोअप त्यात गोडी चनमाण िोते. त्यानंतर शरीरात 
जर चततकी ताकद, चिवटपणा व िपळाइ नसेल तर ती चमळचवण्यासाठी सािचजकि त्या खेळाडूिी नजर 
िौिेर शोध घेउन त्या दृष्टीने तयारी करण्यासाठी त्याच्या मनािी तयारी िोते. 
 
 िॉकीिा खेळ िा गचतमान ऄसून त्यात एक प्रकारिी इर्ा ऄसते, अचण त्यासाठी मानचसक व 
शारीचरक िालिालीसंबधंी जलद चनणयय घेण्यािी सवय करावी लागते, अचण िी सवय िळूिळू जसजसा 
खेळािा सराव िोतो तसतशी वाढत जाते. िे सगळे जरी खरे ऄसले तरी प्रत्येक खेळाडूने शरीर मजबूत वा 
टणक ठेवण्यास चशकले पाचिजे. त्यासाठी त्याला थोडासा तरी व्यायाम करणे िे अलेि. िा खेळ गचतमान 
ऄसल्याम ळे गती ऄगर वळे येण्यासाठी प्रत्येकाला धावण्यािा सराव िा करणे जरूर अिे. त्यािबरोबर तर 
ऄवयवानंा देखील व्यायाम चमळून सवय शरीर सदैव जागरूक व तत्पर रािण्यासाठी ईड्या, वजन ईिलणे 
वगरेैसारखे व्यायामािे प्रकार करण्यािी तयारी पाचिजे. ऄशा तऱ्िेिी तयारी ऄसल्यावर कोणता व्यायाम 
चकती व कसा करावा याबाबत चशक्षकाकंडून योग्य त्या सूिना घेणे मित्त्वािे अिे. 
 
 चक्रकेटमध्ये दोन संघामंध्ये जास्ती धावसंख्या करून प्रचतपक्षावर मात करण्यािी ि रस व डावपेि 
ऄसतात. पण िॉकी खेळात प्रचतपक्षावर गोल करून चवजय चमळचवणे िेि ध्येय ऄसते अचण त्यासाठी ि रस 
व धडपड िाललेली ऄसते. 
 
दृष्टी 
 
 प्रत्येक खेळाला लागणारी मूलभतू व ऄत्यंत मित्त्वािी गोष्ट म्िणजे ‘ईत्तम दृष्टी’ िी िोय. अचण 
त्याच्याि जोडीला त्वचरत प्रचतचक्रया (Quick Reflexes) ऄसणे ऄत्यतं जरुरीिे अिे. दृष्टी मंद िोउ नये 
म्िणून डोळ्यािंी योग्य ती काळजी घेणे जरूर अिे. मािक प्रमाणात व्यायाम करावा. ऄती व्यायामाने 
दृष्टीवर पचरणाम िोतो िे ऄन भवाने चसद्ध झाले अिे. त म्िाला ईत्तम खेळाडू व्िावयािे ऄसेल तर नेिमी 
‘चनमयळ रािा’ म्िणजेि त म्िी िाचरत्र्याने श द्ध ऄसले पाचिजे. कारण त मच्या शरीरातील स्नायू व आतर 
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ऄवयव या दोन्िींिी बरोबर सागंड घातली गेली तर त मच्या िातून खेळ ईत्तम िोइल, अचण िी सागंड 
घालण्याकचरता मेंदूिा सगळीकडे योग्य तो ताबा रािील ऄशी क्षमता ऄसणे जरूर अिे. म्िणनू प्रत्येकाने 
अपल्या शरीरातील सवय ऄवयव व्यवस्स्थत ठेवण्यािी दक्षता ठेवली पाचिजे. ज्यािी शारीचरक तन्द रुस्ती 
चजतकी ऄचधक चततका त्यािा खेळािा जास्ती ईपयोग िोतो म्िणून जेव्िा एखाद्याला दमल्यासारखे वाटते 
तेव्िा त्याच्या शरीरातील रक्त व प्राणवायू कमी झाला अिे िी सूिना ऄसते. त्यासाठी त्याच्या स्नायूंना व 
आतर ऄवयवानंा योग्य ती बळकटी चटकवनू ठेवण्याच्या दृष्टीने त्याला अिार घेणे जरूर ऄसते. म्िणजे 
केव्िा, कसा व चकती अिार घ्यावा याकडेिी लक्ष देणे ऄत्यंत जरुरीिे अिे, कारण त्यावर खेळाडंूच्या 
ऄंगातली ताकद, जलद धावण्यािी तयारी व शक्ती या गोष्टी ऄवलंबून ऄसतात. शारीचरक तन्द रुस्ती व 
क्षमता या गोष्टी सिजासिजी व अठ-पंधरा चदवसातं तयार िोउ शकत नािीत. त्यासाठी सतत सराव 
करणे जरुर अिे. पण कोणतीिी गोष्ट अत्मसात करावयािी झाली तर त्यामागे अपले तन अचण मन 
संपूणयपणे लावले पाचिजे. 
 
 खेळ खेळण्यािी मनािी तयारी झाली की मग तो कसा खेळावा, अत्मसात कसा करावा, त्याच्यात 
नैप ण्य कसे चमळचवता येइल याकडे अपोअपि लक्ष कें चद्रत िोउ लागते. 
 
दंणडकेिरीिं िकड 
 
 िॉकी िा खेळ व्यवस्स्थत खेळावयािा झाल्यास प्रत्येक खेळाडूला त्याच्या िातात योग्य वाटेल व 
सिज वापरता येइल ऄशी दंचडका ऄसणे जरूर अिे. रोज त्याने मदैानावर अल्यावर प्रथम धावणे व  आतर 
व्यायाम थोडा वळे तरी केला पाचिजे. का की, त्यािी गाते्र त्याम ळे मोकळी िोतात. दंचडका चनवडल्यानंतर 
ती सिजासिजी िातात कशी खेळचवता येइल यािे धडे घेणे जरूर अिे. दंचडका धरताना चतिी िपटी 
बाजू अत रािील ऄशी धरली पाचिजे. केव्िािी दंचडकेच्या िपया बाजूनेि िेंडू मारला पाचिजे, नािी तर 
ते चनयमबाह्य ठरेल. दंचडका धरताना िँडलच्या वरच्या बाजूला िार-पाि बोटे सोडून डावा िात व 
त्याखाली दोन-तीन बोटे सोडून ईजवा िात, ऄशा तऱ्िेने ती धरावी. ईभे रािताना ईजवा पाय मागे व डावा 
पाय साधारण ५-६ आंि दूर अचण ईजव्या पायाला जवळ जवळ ४५ ऄंशािंा कोन िोइल ऄशा तऱ्िेने प ढे 
ठेवावा. कमरेत थोडे प ढे वाकून खेळावयािा पचवत्रा घ्यावा. 
 
 दंचडका िातात धरली, अता िेंडू दंचडकेने मारता अला पाचिजे. िेंडू काय, सिज मारता येइल िी 
कल्पना सगळ्याचं्या डोक्यात ऄसते, पण ते वाटते चततके सोपे नािी ! अपल्या पायापासून जवळ जवळ 
१८ ते २४ आंि ऄंतरावर िेंडू ठेवनू दंचडका ईजव्या खादं्यापयंत मागे नेउन जोराने िेंडू मारण्यासाठी प ढे 
अणावी. स रुवातीला िेंडूला दंचडका लागणार नािी ऄगर टोला बसला तर तो त्याच्या डोक्यावरि बसेल, 
अचण िेंडू ऄगदी िळू प ढे ढकलला जाइल. पण िेंडू जोराने मारता येण्यासाठी दंचडकेने बरोबर त्याच्या 
बैठकीपाशी अघात करावा लागतो. िे चनयचमत सरावाने साध्य िोते. 
 
ईंच दंणडका (Stick) 
 
 याि संदभात िेिी लक्षात ठेवले पाचिजे की, िेंडू मारण्यापूवी ऄगर तो मारल्यानंतर िेंडू मारणाऱ्या 
खेळाडूिी दंचडका त्याच्या खादं्याच्या वर, मागे हकवा प ढे, जाता ईपयोगी नािी. खादं्यावर दंचडका गेली की 
ती चनयमबाह्य झाली म्िणनू पंि चनणयय देतात. तेव्िा स रुवातीपासूनि चनयमाबरि कूम खेळण्यािी सवय 
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ठेवली पाचिजे. स रुवातीला यातील बारीकसारीक बाबींकडे लक्ष चदल्यास प ढे जड जात नािी. प्रथम थोडे 
कठीण वाटते, पण सरावाने ते ऄंगवळणी पडते. तेव्िा ईंि दंचडका घेउ नये. यासाठी दंचडकेला द्यावयाच्या 
झोक्यावर चनयतं्रण ठेवता अले पाचिजे. म्िणनू ‘ईंि दंचडका’ न करता िेंडू योग्य तऱ्िेने मारता यावयािा 
झाल्यास कोपरापासूनिा िात व  मनगट याचं्या ताकदीने तो मारता अला पाचिजे. खादं्यािा जोर या कामी 
ईपयोगी पडत नािी. 
 
णनरणनराळे फटके 
 
 िेंडू जोराने मारताना, प ढे ढकलताना, िकचवताना (Passing) ऄगर ऄन्य िालिालींसाठी 
दंचडकेवर खेळाडूच्या िातािी पकड पक्की ऄसली पाचिजे िे मित्त्वािे अिे. प्रत्येक खेळाडूिी पकड 
चनरचनराळी ऄसू शकेल. पण ती पक्की करण्यासाठी ऄशा तऱ्िेने सराव करण्यािी ऄत्यंत जरुरी अिे. 
िकचवणे (Passing), ईलटस लट नेणे (Dribbling), झटक िटका मारणे (Flicking), सरक िटका 
(Push), ईिल िटका (Scoop), पलट िटका (Reverse stroke), डाव्या ऄगर ईजव्या बाजूला िेंडू 
मारणे या सवांना चनरचनराळ्या पकडीत समावशे िोतो. ज्याप्रमाणे चक्रकेटमध्ये ‘रीस्ट वकय ’ म्िणजे 
मनगटाच्या करामतीवर िेंडू मारण्यािे कौशल्य ऄसते तद्वति िॉकीमध्येिी ‘मनगटी िटका’ (Wrist 
stroke) हकवा ‘पलट िटका’ (Reverse stroke) िा प्रचतस्पध्यावर मात करण्यासाठी जास्त ईपयोगी 
पडतो. 
 
िदिंाणिंत्य (Foot-work) 
 
 नवीन खेळाडूला िेंडू जोराने योग्य तऱ्िेने व योग्य चदशलेा मारता न येण्यािे कारण 
‘पदलाचलत्यािा’ (foot-work) ऄभाव िेि अिे. म्िणजेि त्याने कसे ईभे राचिले पाचिजे, पाय कसे 
ठेवावते व त्यािंी िालिाल कशी करावी यासंबधंीिे चशक्षण देणे ऄत्यंत जरुरीिे अिे. तर त म्िी ऄयोग्य 
तऱ्िेने ईभे ऄसाल तर वळे, चदशा व ऄिूकपणा या गोष्टी त मच्या टोल्यात येणार नािीत. यासाठी सतत 
सरावािी पण ती योग्य मागयदशयनाखाली, जरुरी अिे. 
 
 ईत्तम ‘ि टवकय ’ म्िणजे पदलाचलत्य व दंचडकेिी ऄिूक िालिाल या गोष्टी पाितानादेखील 
समाधान वाटले पाचिजे व मनोरंजनिी झाले पाचिजे. या दृष्टीने िॉकीिे जादूगार कै. मेजर ध्यानिंद, कै. 
रूपहसि, कै. के. डी. हसग ईिय  ‘बाब’ू अचण बलबीरहसग (सीचनयर) यािें ईदािरण देता येइल. 
 
 प्रत्येक चठकाणी ‘सराव’ िा शब्द येतो. त्यासाठी सरावािी ईत्तम पद्धत म्िणजे खेळ खेळणे, परंत  
प्रत्येक खेळाडूच्या िालिाली, कक्षा वगरैेंिी प्राथचमक माचिती झाल्याचशवाय प्रत्यक्ष खेळ खेळून सराव 
िोणार नािी िेिी चततकेि खरे अिे. 
 
 मदैानावर खेळाडंूच्या प्रत्यक्ष जागा ठरलेल्या ऄसाव्यात व त्या जागेच्या खेळासाठीि सरावािी 
जरूर ऄसते. पण त्या जागेच्या खेळाला लागणारे कौशल्य व नैप ण्य सरावानेि साध्य िोते. अता 
गोलरक्षकाकडे प ष्कळ वळेा एकिी िेंडू येत नािी, मग त्याला सराव कसा िोणार? िा प्रश्न प ढे येतो. तेव्िा 
ऄशा कािी चवचशष्ट जागा ऄसतील त्यासाठी स्वतंत्र सराव करणेि जरुरीिे ऄसते. 
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तेव्िा सवय तऱ्िेच्या सरावाचं्या मागे प्रत्येक सराव करण्यािा ईदे्दश, मनापासून तो करण्यािी आच्छा 
व  त्यासाठी रॅम अचण गोडी घेउन करण्यािी तयारी या गोष्टी ऄत्यंत मित्त्वाच्या अिेत. 
 
 दंचडकाकौशल्य व पदलाचलत्य याचं्यात प्रगती करण्यासाठी ‘बोटलरन’िा रोज सराव केला 
पाचिजे. साधारण ५ याडय ऄतंरावर एक ऄशा ८-१० बाटल्यािंी एक ओळ तयार करून त्यामंधून शक्य 
चततक्या िपळाइने िेंडू ईलटस लट नेण्यािा सराव करावा. ऄशा तऱ्िेने बाटल्याचं्या मधून िपळाइने 
ईलटस लट िेंडू नेताना जेव्िा डावी व ईजवी बाजू सारखी सावरावी लागते त्यासाठी दंचडकेवर पकड 
कशी ऄसावी व िेंडूवर ताबा कसा ठेवावा लागतो यािा ईत्तम सराव िोतो. 
 
 रोजिा स्वतंत्र सराव करताना प्रथम िळूिळू खेळत खेळत अपोअप वगे वाढत जातो अचण मग 
प्रत्यक्ष खेळ खेळताना वगेािी मयादा कशी व चकती ऄसावी यािा ऄंदाज येतो. यासाठी िेंडूिी िालिाल 
करण्यािे एक तंत्र अिे, अचण त्यात चनरचनराळे प्रकार अिेत. ते अपण प ढे पािूि. ‘कें द्रमध्य’ (Centre 
Forward) ऄसेल तर तो डाव्या ऄगर ईजव्या बाजूच्या खेळाडूकडे ऄगदी सिजपणे िेंडू कसे सिज ढकलू 
शकतो िे पािण्यात खरी मजा वाटते. त्या दृष्टीने कै. ध्यानिंद व बलबीरहसग यािंा खेळ अदशय कें द्रमध्य 
ऄसा िोता. 
 
 सरावाच्या वळेी काय हकवा सामना खेळताना काय, नेिमी खेळाडूिे लक्ष िेंडूवर कें चद्रत झाले 
पाचिजे िे मित्त्वािे अिे. त्यािबरोबर प्रचतस्पधी काय व कशी िालिाल करतात आकडेिी िाणाक्षपणे नजर 
ऄसली पाचिजे अचण त्यावरूनि िेंडू क ठे मारावयािा यािा चनणयय घ्यावयािा ऄसतो. 
 
 वर दंचडकेच्या पकडीच्या सदंभात ज्या ‘िकचवणे’, ‘सरळ िटका मारणे’, ‘झटक िटका मारणे’ 
वगैरे ५-६ प्रकारािंा ईल्लखे अला त्यािंा या िालिालीच्या संबंधात चवशरे् सचवस्तरपणे उिापोि करणे 
जरूर अिे. 
 
‘सरक अणण झटक फटका’ 
 
 िेंडू जोराने ढकलणे ऄगर कोलणे ऄसा यािा थोडक्यात ऄथय िोतो. पण या दोन्िीतिी थोडा 
िरक अिे. झटक िटक्याने िेंडू जास्त जोराने जातो अचण िेंडूच्या पाठोपाठ खेळाडू जात नािी, परंत  
सरक िटका चदला की िेंडूच्या गतीत खेळाडूला प ढे जाता येते. ऄशा तऱ्िेने िेंडूला चदशा देणे स लभतेने 
व्िावयािे झाल्यास कसे ईभे रािावयािे याला मित्त्व अिे. यासाठी िेंडू खेळाडूच्या जवळ ऄसला पाचिजे. 
मनगटािी पकड घट्ट करून िेंडूच्या मागे दंचडका लावनू दंचडकेच्या वरच्या भागावर शक्यतो जास्त भार 
देता अला तर वरील दोन्िी तऱ्िेिे िटके मारणे जमते. या खेळात सरक िटका सवांत जास्ती वळेा 
ईपयोगात अणतात. सरक िटका मारताना िेंडू ईजव्या पायासमोर परंत  डाव्या पायाच्या ईजव्या बाजूला 
साधारण १८ ते २४ आिं ऄतंरावर ठेवावा. दंचडकेिा िपटा वळलेला भाग िेंडूच्या बैठकीला लावनू प ढे 
वाकून, डाव्या पायावर जोर देउन िेंडू जोराने प ढे ढकलावा. ऄसा सरक िटका शक्य तो ईजव्या 
बाजूकडेि मारतात. 
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 धावता धावता डावीकडून ईजवीकडे िेंडू देताना झटक िटका मारतात. ईदे्दश िा की शक्य 
चततक्या जलदीने िेंडू प ढे मारणे, पण तो िार दूर जाता ईपयोगी नािी, कारण त्याम ळे िेंडूवर ताबा ठेवणे 
कठीण जाते. 
 
 सरक िटका व झटक िटका यािें टोले जवळजवळ सारखेि ऄसले तरी सरक िटक्यात िेंडू 
मदैानावरून सरपटति जातो. परंत  झटक िटक्यात िेंडू साधारण ग डघ्याआतक्या वरून जातो. सरक 
िटक्यापेक्षा झटक िटक्यात मनगटानंा जास्त जोर द्यावा लागतो. सरक िटका िा ऄिूक व अखूड 
ऄंतरात िकचवणे झाल्यास, तसेि िेंडूिी चदशा बदलताना िार ईपयोगी पडतो. झटक िटका िा िेंडू 
जलद जाण्यासाठी अचण चवशरे्तः गोलच्या जवळ ऄसताना गोल करण्यासाठी िार मित्त्वािा अिे. 
 
ईचिं फटका 
 
 ईिल िटक्याने िेंडू िवते िेकला जातो. तो प्रचतस्पध्यांच्या डोक्यावरून त्याचं्या अवाक्याबािेर 
जाण्यासाठीि मारला जातो. ईदे्दश िा की, िेंडूवर प्रचतस्पध्यांना ताबा चमळू नये. ईिल िटका िा झटक 
िटक्यािा द सरा प्रकार म्िणता येइल. ऄडिणीच्या वेळी ईिल िटका िागंला ईपयोगी पडतो. प ष्कळदा 
बगलेवर खेळणारे खेळाडू (wingers) या िटक्यािा ईपयोग करतात. यासाठी दंचडकेिे टोक िेंडूच्या मागे 
टेकवनू दंचडका साधारण अडवी करून िेंडू शक्यतो िवते ईंिीवरून रेटावयािा ऄसतो. ऄसा ईंिीवरून 
िेंडू टाकल्याम ळे अपल्या ऄगर प्रचतस्पध्यांपैकी क णालाि िेंडू वरच्यावर मारणे शक्य नसते. िा िटका 
मारताना पाय कसे ऄसाव ेिे नक्की नसते, पणे ते ज ळवनू न ठेवता रंुदि ठेवाव ेलागतात. दंचडकेिा वरिा 
भाग खेळाडूच्या शरीराजवळ व िपटा भाग िेंडूच्या खाली टेकवनू ईजव्या बाजूला सारी शक्ती लावनू िेंडू 
टाकला जातो. 
 
ईिंटसुिंट नेणे 
 
 शरीरािी ित राइने िालिाल करीत पळत पळत िेंडू डाव्याईजव्या बाजूने प ढे नेत नेत 
प्रचतस्पध्यांना ि कवीत मागय काढणे व त्याि वळेी िेंडूवरिी ताबा ठेवणे, याि चक्रयेला ‘िेंडू ईलटस लट नेणे’ 
(Dribbling) ऄसे म्िणतात. दंचडकाकौशल्य ईत्तम ऄसणे म्िणजेि िेंडू ईलटस लट नेण्यावर प्रभ त्व ऄसणे 
ऄसेि म्िणता येइल. प्रत्येक खेळाडूला िटका मारता अला पाचिजे. त्यािप्रमाणे त्याला ईलटस लट िेंडू 
नेण्यािेिी कसब ऄवगत ऄसले पाचिजे. ‘ऄधयरक्षक’ अचण अघाडीवीर ऄधूनमधून झटक िटका मारतात. 
पण त्यानंा िेंडू ईलटस लट नेता येणे अवश्यक अिे. एका प्रचसद्ध िॉकीपटूने म्िटले अिे की, 
“पदलाचलत्य अचण शरीराच्या िपळ िालिालीचशवाय िेंडू ईलटस लट नेण्यािी धडपड करणे म्िणजे 
पेरोलचशवाय मोटर िालचवण्यासारखे िोइल!” 
 
 िेंडू ईलटस लट नेताना वैयचक्तक कौशल्य दाखचवण्यािा मोि िोतो अचण  म्िणनूि िा मोि टाळून 
सघंाच्या यशाकडे लक्ष कें चद्रत करून संयोजनाने (Combination) खेळले तर जास्त िायद्यािे िोइल िे 
प्रत्येक खेळाडूने लक्षात ठेवणे मित्त्वािे अिे. 
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चेंडू ऄडणिणे (Fielding the Ball) 
 
 ज्याप्रमाणे िेंडू मारणे म्िणजे चिट करणे, िे वाटते चततके सोपे नािी, त्याप्रमाणेि िेंडू ऄडचवणे 
िेिी सोपे नािी. शक्य तो िेंडू दंचडकेनेि ऄडचवता अला पाचिजे. पण िाताने ऄडचवणे िे चनयमात ऄसले 
तरी ते नेिमीि शक्य नसते. अघाडीच्या खेळाडंूना तर दंचडकेनेि िेंडू ऄडचवण्यािी सवय पाचिजे, परंत  
पूणय रक्षकाचं्या दृष्टीने िेंडू ऄडचवणे िे िारि मित्त्वािे अिे. िेंडू ऄडचवताना दोन्िी पाय ज ळवनू, शरीरािा 
भाग प ढे झ कवनू, वाकून ईभे रािावे. दंचडकेवर िातािी िागंली पकड ऄसावी. ईजवा िात दंचडकेच्या 
वरच्या टोकापासून साधारण १८ आंि खाली व डावा िात त्याच्यापासून साधरण ३/४ आंि वर ऄसावा. 
दंचडका अपल्या पायासमोर धरली पाचिजे व दंचडकेच्या प ढील िपया भागावर िेंडू ऄडला पाचिजे. 
त्यासाठी िेंडू ऄडचवताना िेंडूवर पूणय लक्ष पाचिजे. िेंडू ईजव्या बाजूला ऄडचवणे झाल्यास दंचडकेच्या मागे 
ईजवा पाय ठेवावा व तो डाव्या पायापासून ३/४ आंि दूर ऄसावा. तसेि डाव्या बाजूला अलेला िेंडू 
ऄडचवताना दंचडकेच्या मागे डावा पाय व त्याच्यामागे ४/५ आंिावर ईजवा पाय ठेवनू िेंडू रोखावा. 
 
 प्रचतपक्ष्यािे अघाडीिे खेळाडू जोराने येत ऄसता त्यानंी जोराने मारलेला िेंडू रोखण्यािा ऄगर 
ऄडचवण्यािा कसोशीने प्रयत्न न करता जर िेंडू तसाि म्िणजे गतीत ऄसतानाि परत मारण्यािा प्रयत्न 
करणे नेिमी धोक्यािे ऄसते. कारण िेंडू मारला गेला नािी ऄगर ऄडला गेला नािी तर तो वगेाने 
गोलाकडे जातो अचण त्याि वळेी पूणयरक्षक प ढे अले ऄसल्याने गोल ईघडा पडलेला ऄसतो अचण 
प्रचतपक्षाला िी िागंली सधंी चमळते. म्िणून ऄशा वळेी दंचडकेवर ऄवलंबून रािणे िे केव्िािी अत्मित्या 
करण्यासारखेि अिे. तेव्िा िेंडू िातानेि शक्यतो ऄडचवणे योग्य ठरते. परंत  िेंडू िाताने ऄडचवला तरी तो 
स्स्थर पाचिजे. पण दंचडकेने ऄडचवणे िे धोक्यािे अिे हकवा कसे िे प्रत्येक खेळाडूने तारतम्यानेि ठरचवले 
पाचिजे अचण ते सरावाने व ऄन भवानेि चशकता येइल. 
 
चकणिणे लकिा ‘डाििंणे’ (Passing) 
 
 प्रचतस्पध्याला ‘डावलून’ हकवा ‘िकवनू’ िेंडू प ढे काढणे यालाि ‘पाहसग’ म्िणतात. म्िणून िेंडूवर 
ताबा (Ball control) व िेंडू ईलटस लट नेणे, या दोन चक्रया िागंल्या ऄवगत ऄसल्याचशवाय 
‘िकचवण्यामध्ये’ (Passing) तरबजे िोता येत नािी. डावलण्याच्या चक्रयेत दोन व्यक्तींिा संबंध ऄसतो : 
डावललेला िेंडू घेणारा अचण तो डावलून देणारा. पण कािी वळेा दोन्िीपेक्षा ऄचधक खेळाडूिी यात गोवले 
जातात. िेंडू देणारा व घेणारा या दोघावंर सारखीि जबाबदारी ऄसते. प्रचतपक्षाला ि कवनू िेंडू देणाऱ्याने 
िेंडू घेणाऱ्याला तो कसा व क ठे द्यावयािा िे ध्यानपूवयक लक्षात ठेवले पाचिजे, नािी तर िेंडू काढून घेउन 
सिज प ढे ढकलण्यात कािीि ऄथय नसतो. डावललेला िेंडू घेणाऱ्यानेदेखील चदलेला िेंडू अपल्याला 
घेता येइल की नािी यािा तत्काळ ऄंदाज घेतला पाचिजे. अपलाि खेळाडू जवळ अिे म्िणून त्याच्याकडे 
िेंडू ढकलणे यात कािी कौशल्य नािी. प्रचतस्पध्यावर मात करणे म्िणजे त्याला िकवनू िेंडू प ढे काढणे 
िोय. यासाठी िेंडूवर िागंला ताबा ठेवता अला पाचिजे. म्िणून दंचडकेिे प ढिे िपटे टोक िेंडूजवळ 
जचमनीवर सतत राचिले पाचिजे. प्रचतस्पधी चकती व कसा वगेाने येतो व त्याच्या शरीरािा तोल 
क णीकडच्या बाजूला अिे िे िटकन लक्षात घेउन बरोबर त्याच्या चवरुद्ध बाजूने िेंडू िकवनू प ढे काढता 
अला पाचिजे, हकवा चजथे जागा चदसेल तेथून. प ष्कळदा प्रचतस्पध्याच्या पायामधूनिी िेंडू प ढे काढला 
पाचिजे. यासाठीि िेंडू त्याच्या अवाक्याबािेर रािील ऄशाि ऄंतरावर ऄसला पाचिजे. म्िणनू प ढे 
काढण्यापूवी त मच्या प्रचतस्पध्याला प ढे यायला लावा अचण जेव्िा तो ऄंगावर येतो त्याि क्षणी िेंडू िकवनू 
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प ढे ढकलणे योग्य ठरते. त्यािबरोबर िेिी लक्षात ठेवले पाचिजे की, नेिमी ऄशा वळेी िेंडू प ढेि ढकलला 
पाचिजे. डावीकडून ईजवीकडे िेंडू मारणे िे कठीण ऄसते, पण सरावाने ते स लभ िोउ शकते. 
 
 िकचवण्यािेिी (Passing) प ष्कळ प्रकार अिेत. जसे, सरळ, िौकोनी, मागे ढकलून, चत्रकोणी, 
आंस्ग्लश ‘य’ू ऄक्षराच्या तऱ्िेने िकचवणे (U-Pass), चतरकस, क त्र्याच्या िालीप्रमाणे (Dog Leg Pass), 
आंस्ग्लश ‘डब्ल्यू’ ऄक्षराप्रमाणे िालिाल करून (W-Pass) वगैरे. िे प्रकार केव्िा व कसे ईपयोगात 
अणावयािे िे प्रत्यक्ष खेळािा सराव व बरेि सामने खेळल्यानंतर सिज कळू लागते. 
 
चेंडूिरीिं ताबा (Ball Control) 
 
 िेंडूवर ताबा चमळचवणे िी गोष्ट िागंला सराव केल्याचशवाय सिजसाध्य िोण्यासारखी नािी. 
यासाठी िेंडूवर व प्रचतस्पध्यांच्या िालिालीवर सतत नजर ठेवली पाचिजे म्िणजे िेंडूवर ताबा चमळचवणे व 
तो चटकचवणे तसे कठीण जात नािी. यासाठी ईलट-स लट िेंडू नेणे िे िागंल्या तऱ्िेने करता अले पाचिजे. 
 
चेंडू णहरािून घेणे (Tackling) 
 
 टॅकहलग म्िणजेि प्रचतस्पध्याकडून िेंडू चिरावनू घेण्यािा प्रयत्न करणे िोय. िी कृती अत्मसात 
करणे म्िणजे िॉकीमधील प ष्कळसे रॅये चमळचवण्यासारखे अिे. परंत  ज्या वळेी अपण काय करावे िा 
संभ्रम चनमाण िोतो त्या वळेी िेंडू चिरावनू घेण्यासाठी धडपड व्यथय ऄसते. कारण प्रचतस्पधी याि सधंीिी 
वाट पािात ऄसतो. िेंडू ऄमूक तऱ्िेनेि चिरावनू घ्यावा ऄसे सागंून िे कळणार नािी ऄगर साध्यिी िोणार 
नािी. त्याला सराव, ऄन भव व वैयचक्तक दृष्टी अचण तारतम्य या गोष्टींिीि अवश्यकता अिे. 
 
 ज्या प्रचतस्पध्यांच्या िातात िेंडू ऄसतो त्या वळेी िेंडू पाठीमागून चिरावनू घेणे (Tackling Back) िे 
अघाडीच्या खेळाडंूिे कतयव्य ऄसते. पण प ष्कळदा याकडे द लयक्ष केले जाते. पाठीमागून चिरावनू घेण्याम ळे 
प्रचतस्पध्यािा ऄंदाज ि कतो अचण त्याम ळे अपल्या खेळाडंूना त्यािा िायदा चमळतो. चिरावनू घेण्याच्या 
चनरचनराळ्या पद्धती अिेत, पण सवांिा ईदे्दश एकि ऄसतो की, प्रचतस्पध्यािा िेंडूवरील ताबा घालवनू तो 
अपल्या ताब्यात कसा घेता येइल! म्िणून कोणत्यािी पद्धतीने चिरावनू घेण्यािी चक्रया केली तरी मूलभतू 
गोष्टी लक्षात ठेवणे ऄत्यतं जरुरीिे अिे. त्यापंैकी मित्त्वाच्या अिेत त्या खाली चदल्या अिेत. 
 
िेळ ि संधी 
 
 िेंडूिा ताबा चमळचवण्यािी अलेली संधी ताबडतोब घेतली पाचिजे व त्यासाठी ऄिकू वळेेलाि िेंडू 
चिरावण्यािा प्रयत्न केला गेला तरि त्यािा ईपयोग िोतो. ज्या वळेी प्रचतस्पध्यािा िेंडूवरील ताबा चढला 
िोत अिे िे लक्षात अले की तीि संधी साधली पाचिजे. त्यापूवी जर चिरावनू घेण्यािा पचवत्रा घ्याल तर 
प्रचतस्पध्याला सावध केल्यासारखे िोइल अचण त्याम ळे तो िेंडूवरील ताबा चढला िोणार नािी यािा 
कसोशीने प्रयत्न करील. परंत  याला ऄपवाद म्िणजे गोलाधय वत यळातील (डी) जागा. या चठकाणी 
प्रचतस्पध्यांपैकी क णालािी िेंडू गोलामध्ये मारण्याला वाव चमळू नये म्िणून वर म्िटल्याप्रमाणे संधीिी वाट 
पािात न बसता त्वचरत िेंडू चिरावनू घेण्याच्या मागेि लागले पाचिजे. 
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णनरृय 
 
 िेंडूवर ताबा चमळचवण्यािा चनरृय झाला पाचिजे व त्या दृष्टीने जलद िालिाल िोणे जरूर ऄसते. 
 
शारीणरक िजन ि बळ 
 
 ज्या वळेी प्रचतस्पधी िेंडू घेउन येत अिे अचण त्याला िकचवणे व त्याच्याकडून िेंडू िस्तगत करणे 
जरूर अिे त्या वळेी अपले शारीचरक वजन व बळ यािंा ईपयोग करून प्रचतस्पध्याला पद्धतशीरपणे कसा 
रोखता येइल यािा चविार केला पाचिजे अचण 
 
दृष्टी 
 
 सतत दृष्टी िाणाक्ष ऄसली पाचिजे अचण ती िेंडूवरि कें चद्रत झाली पाचिजे, नािी तर प्रचतस्पधी 
अपल्या शरीरािा ईपयोग करून त म्िाला बनचवण्यािा डाव करील. 
 
 या वरील चनवदेनावरून िेंडू चिरावनू घेणे िा प्रकार चकती मित्त्वािा अिे िे लक्षात अले ऄसेलि. 
 
ऄचानक धडक मारणे (Lunge) 
 
 कािी वळेा िेंडूिी िालिाल करताना ऄिानक जोराने धडक मारून प ढे जाणे भाग पडते, त्यालाि 
लन्ज (Lunge) ऄसे म्िणतात. ऄशा वळेी डावा पाय प ढे ठेवनू डावा पाय िँडलच्या मागे ठेवनू िेंडू 
प्रचतस्पध्याच्या दंचडकेवरून प ढे टोलवनू िेंडूिा ताबा चमळचवण्यासाठी प ढे घ साव ेलागते. प्रचतस्पध्याला 
कािी झाले तरी िेंडू चमळता ईपयोगी नािी िा यामागील खरा ईदे्दश ऄसतो. 
 
 िेंडू चिरावनू घेणे यशस्वी झाले म्िणजे त्या खेळाडूिी जबाबदारी संपत नसते. तर त्याने िेंडू 
अपल्यापकैी कोणत्या खेळाडूकडे टोलचवला तर त्यािा योग्य ईपयोग िोइल यािा झटकन चनणयय घेउन 
तशी लगेि कृती केली पाचिजे. 
 
 वर वणयन केलेल्या सवय गोष्टींिी माचिती प्रत्येक खेळाडूला ऄसली पाचिजे अचण त्या दृष्टीने त्याने 
िॉकी खेळ खेळणे स रू केले म्िणजे, अपल्याला कोणती जागा योग्य अिे व ज्या चठकाणी अपण अपले 
कौशल्य दाखव ूशकू यािा ऄंदाज घेउन त्याप्रमाणे खेळात रस घेतला पाचिजे. नवख्या खेळाडूला खेळािी 
स रुवात करताना या खेळात काय काय गोष्टी ऄसतात व िा खेळ कसा ऄसतो यािे थोडक्यात चित्रण 
वरील गोष्टीवरून समजले ऄसेल. म्िणजे या खेळात काय अिे, कोणती ऄंगे अिेत, कशाला व कसे 
प्राधान्य चदले पाचिजे यािा िा उिापोि केला अिे. 
 
 या खेळात प्रत्येक बाजूला एकूण ११ खेळाडू ऄसतात अचण अतापयंत रूढ ऄसलेल्या व भारत 
ज्या पद्धतीने खेळत अला अिे त्याप्रमाणे त्या जागािंी नाव ेऄशी अिेत. 
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 एक गोलरक्षक, दोन पूणयरक्षक (ईजवीकडील एक व डावीकडील एक) िी बिावािी िळी. तीन 
ऄधयरक्षक (ईजवा, मधला व डावा) ऄशी मधली बिावािी िळी अचण पाि अघाडीिे खेळाडू. (डावी 
बगल, डाव्या बगलेतील अतला खेळाडू, कें द्रमध्य (मधली जागा), ईजव्या बगलेतील अतला खेळाडू 
अचण ईजवी बगल). 
 
खेळाची सुरुिात 
 
 मधल्या रेरे्वर अघाडीिे दोन्िी बाजंूिे खेळाडू त्याचं्या त्यांच्या जागावंर ईभे राितात. मधले 
दोन्िीकडिे खेळाडू म्िणजे कें द्रमध्य मधल्या रेरे्च्या मध्यभागी एकमेकाकंडे  तोड करून ईभे राितात. तेथे 
केलेल्या छोया वत यळावर िेंडू ठेवला जातो. त्या चठकाणी अपल्या दंचडकेने तीन वळेा एकमेकाचं्या 
दंचडकेवर िळूि अघात करतात म्िणजे दंचडका अपटतात. चतसरा अघात झाला की त्या दोन 
कें द्रमध्यापंैकी कोणीतरी एक िपळाइ करून िेंडू प्रथम ढकलून चवरुद्ध बाजूकडे नेण्यािा प्रयत्न करतो 
अचण ऄशा रीतीने खेळाला स रुवात िोते. या तीन वळेा केलेल्या दंचडकेच्या अघात हकवा अपटण्याच्या 
चक्रयेलाि ‘ब ली’ करणे म्िणतात. 
 
 प्रचतस्पध्यावर गोल िढचवणे व सरशी चमळणे िाि या खेळािा म ख्य ईदे्दश ऄसतो अचण त्याम ळेि 
ि रस व स्पधा चनमाण िोते. 
 
 वर वणयन केलेल्या सवय खेळाडंूना खेळताना जे चनयम लाग ू अिेत त्यापंैकी गोलरक्षकाला या 
चनयमातं थोडी सवलत ऄसते. 
 

 

अकृती ४•१ : खेळाला स रुवात ‘ब ली’ ने िोते. 
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 गोलरक्षकाला पायपट वापरता येतात. तो पायाने िेंडू ऄडव ूशकतो व ठोकर (लाथ) मारू शकतो. 
तसेि िातानेिी िेंडू ऄडव ूशकतो. परंत  िेंडू झेलू शकत नािी. या सवय सवलती िक्त तो जेव्िा ‘डी’ हकवा 
गोलाधय वत यळात ऄसतानाि त्याला चदल्या जातात. जर या वत यळाच्या बािेर गोलरक्षक गेला तर तो आतर 
खेळाडंूप्रमाणेि गणला जातो अचण त्याम ळे त्याला ‘गोलरक्षक’ या नात्याने चमळणाऱ्या सवलती तो घेउ 
शकत नािी. 
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प्रकरण ५: शारीणरक ि मानणसक तयारी, व्यायाम, सराि ि प्रणशक्षण 
 
 िॉकीिा खेळ िे मनरंजनािे साधन तर अिेि, परंत  या खेळात शाचरचरक व मानचसक ऄसे दोन्िी 
व्यायाम अपोअपि िोत ऄसतात.  त्यािा शरीरातील प्रत्येक मासंपेशीवर पचरणाम िोतो, िातापायािंी 
िालिाल जलद िोउ लागते अचण त्यािबरोबर प्रत्येक वळेी सावध व ि र्ार रािण्यािी प्रवृत्ती अपोअपि 
बळावते. शारीचरक क्षमतेबरोबरि तत्काळ चनणयय घेण्यािी शक्ती वाढते. पचरस्स्थतीिे अकलन झटकन 
करता येउ लागते. प्रचतपक्षाने िढाइ करण्याऄगोदरि िटकन चनणयय घेउन खेळातले अपले कौशल्य 
दाखचवण्यािी सधंी चमळते. िेंडू िातात अल्याबरोबर तो प्रचतपक्षाच्या बाजूला नेउन गोल कसा करता 
येइल या चविारािा क्षणात चनरृय करून तशा तऱ्िेने डावपेि केले पाचिजेत ऄसे पके्क मत िोते. म्िणजेि 
मानचसक चवकासिी या खेळात िोत ऄसतो. येथे िात यय व सावधानपणा यानंा चवशरे् मित्त्व अिे, यािी पूणय 
जाणीव येते व त्याप्रमाणे खेळाडूत प्रगती िोत जाते. 
 
 िेंडू कसा व चकती जोराने मारावा, ईलटस लट नेउन िकवीत प ढे कसा नेता येइल, अलेल्या 
ऄडिणी व ऄडथळे यानंा पार करून हकवा त्याचं्यावर मात करून कसे झटकन चनसटता येइल वगैरे गोष्टी 
सिाइने करता येउ लागल्या म्िणजे खेळात एक प्रकारिी रंजकता येते अचण खेळाडूत जास्त ईत्साि 
चनमाण िोतो. 
 
सराि 
 
 परंत  या सगळ्या गोष्टी साध्य िोण्यासाठी खेळातील प्रत्येक िालिालीिा योग्य तो व भरपूर सराव 
करणे ऄत्यंत जरूर अिे. खेळाति नव्िे तर क ठल्यािी के्षत्रात सराव हकवा सवय िी ऄत्यंत अवश्यक बाब 
अिे. संगीतात गाण्यािा ऄगर वादनािंा योग्य व भरपूर ‘चरयाज’ म्िणजेि सराव केल्याचशवाय त्यात यश 
चमळणे कठीण ऄसते, तद्वति या खेळातिी अिे. 
 
 तेव्िा िा सराव कसा करावा यासाठी मागयदशयनािी ऄत्यंत जरुरी अिे, यात द मत नािी, परंत  
मागयदशयन करणारा चशक्षक ऄगर कोि सूिना देइल पण त्या ऄमलात अणून काटेकोरपणे त्यािा सराव 
करणे िे प्रत्येक खेळाडूिे कतयव्य अिे. क ठलीिी गोष्ट िागंल्या तऱ्िेने यावी िी आच्छा मनात ऄसली तरी 
त्यासाठी भरपूर मेिनत म्िणजेि सराव करण्यािी तयारी पाचिजे. ईगाि झटपट रंगारी िोउ म्िटले तर ते 
शक्य नािी! 
 
 खेळात प्रगती करण्याच्या ज्या कािी पायऱ्या ऄगर टप्पे अिेत त्या प्रत्येकािे सराव करण्यािे 
वगेवगेळे प्रकार अिेत. 
 
फटका मारणे 
 
 िेंडूला टोला मारणे हकवा चिट करणे सोपे नािी, िे मागे एके चठकाणी म्िटले अिे. तर त्यासाठी 
िेंडू प ढे ठेवनू जोराने मारण्यािा रोज १५/२० चमचनटे तरी सराव करणे जरूर अिे. िटका मारता येणे िा 
या खेळािा जणू पाया अिे. तेव्िा पाया कच्चा रािून िालणार नािी. दोन खेळाडंूनी साधारण २५ ते ३० िूट 
ऄंतरावर एकमेकासंमोर ईभे रािून एकमेकाकंडे िेंडू मारत रािावा; हकवा अपल्या घराच्या ऄंगणात, 
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कपौंडमध्ये एखाद्या हभतीपासून १५/२० ि टावंर ईभे रािून हभतीकडे जोराने िेंडू मारण्यािा सराव करावा. 
ऄसा सराव चनयचमतपणे करीत गेल्यास िटका िागंल्या तऱ्िेने मारता येउ लागतो. 
 
 िटका मारताना डावा िात वरच्या टोकापासून ४ आंि खाली व त्याच्या म ठीच्या खाली ईजवा िात 
ऄशी दंचडकेवर पकड ठेवावी. िेंडू १२ ते १८ आंि आतका दूर ठेवनू डावा पाय प ढे व ईजवा पाय 
त्याच्यापासून थोड्या ऄतंरामागे त्याम ळे शरीरािे वजन ईजव्या पायावर ऄसेल व प्रत्यक्ष िेंडू मारताना ते 
वजन डाव्या पायावर अपोअप बदलले जाइल. डाव्या पायािा ऄंगठा ज्या चदशलेा िेंडू जाणार चतकडे 
ऄसावा व ईजवा हकचित अडवा राचिला पाचिजे. डावा खादंा देखील िेंडू जाणाऱ्या चदशकेडे वाकलेला 
ऄसावा. िटका मारताना शरीरािा भार दोन्िी पायावंर टाकून दोन्िी टागंा सरळ ऄसल्या पाचिजेत. 
दंचडका मारण्यासाठी ईिलताना चतिा कोणतािी भाग खादं्याच्यावर जाणार नािी व मारल्यानंतरिी प ढे 
खादं्यावर जाणार नािी िी काळजी घेतली पाचिजे. या सवय गोष्टी लक्षात ठेवनूि सराव करणे मित्त्वािे अिे. 
 
 एक िाताने केव्िािी िटका मारू नये. िक्त धावत ऄसाल हकवा ि कवीत ऄसाल त्याि वळेी एका 
िातातल्या दंचडकेिा ईपयोग करावा. ५ ते २० िूट ऄतंरावर एक काठी ऄगर चक्रकेट स्टंप रोवनू त्याला 
िटका मारून िेंडू मारण्यािा प्रयत्न करावा. 
 
चेंडू अडणिणे लकिा तटणिणे 
 
 मारलेला िेंडू अडचवणे िीिी गोष्ट सोपी नािी अचण त्यासाठी देखील सराव पाचिजे. िेंडू 
ऄडचवताना दंचडका अपल्या पायासंमोर धरली पाचिजे अचण दंचडकेच्या खालच्या प ढच्या िपया भागानेि 
िेंडू अडचवला पाचिजे. त्यासाठी िेंडूवर तीक्ष्ण नजर पाचिजे. िेंडू ईजव्या बाजूला अडचवण्याच्या वळेी 
दंचडकेच्या पाठीमागे ईजवा पाय ऄसावा अचण तो डाव्या पायापासून २/४ आंि दूर ठेवावा. तसेि िेंडू डाव्या 
बाजूला अडवावयािा झाल्यास दंचडकेच्या मागे डावा पाय व त्याच्या मागे २/४ आंिावर ईजवा पाय ठेवनू 
िेंडू रोखावा. 
 
 िेंडू अडचवणे िा खेळातला एक मित्त्वािा भाग समजला जातो. जचमनीसपाट िेंडू अला तर तो 
कसा रोखावा िे वर साचंगतले, पण जर तो वर ईडून अला तर तो वरच्या वर दंचडकेनेि ऄडचवता अला 
पाचिजे. पण कोणत्यािी पचरस्स्थतीत दंचडका खादं्यावर जाता ईपयोगी नािी. िातानेिी िेंडू अडचवता येतो, 
पण अडवनू तेथल्या तेथे थाबंला पाचिजे. तो न सता अडवावयािा, तो झेलावयािा नसतो. तसेि िाताने 
अडचवल्यावर िेंडूला ईसळी मारून दूर जाउ देउ नये, नािी तर प्रचतपक्ष त्यािा नक्कीि िायदा घेउ 
शकेल. 
 
 ऄधयरक्षक व पूणयरक्षक यानंा िेंडू अडचवण्यात चवशरे् प्रावीण्य चमळचवणे जरूर ऄसते. अघाडीच्या 
खेळाडंूना तर सरळ दंचडका व ईलया बाजूने दंचडका चिरवनू िेंडू अडचवता अला पाचिजे. 
 
 पळता पळता िेंडू अडचवणे अचण तशीि त्यािी चदशा बदलणे यासाठी खास सराव करणे जरूर 
अिे. (अकृती ५·१ पािा). 
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अकृचत ५•१ : िेंडू अडचवणे व चदशा बदलणे 
 
 अकृतीत दाखचवल्याप्रमाणे १६ याडांच्या वत यळावर सारख्या ऄतंरावर ऄ, ब, व क ऄसे तीन 
खेळाडू ईभे रािून त्यानंी वत यळावर धावत रािावयािे व एकमेकाकंडे धावता धावता िेंडू मारावयािा. ऄशा 
तऱ्िेने मारलेला िेंडू अडवनू लगेि चदशा बदलून िेंडू टोलचवण्यािा सराव िागंल्या प्रकारे िोउ शकतो. 
 
 िेंडू मारणे व अडचवणे यािा सराव करताना तो योग्य चठकाणी मारला जातो की नािी याच्याकडे 
लक्ष ठेवले पाचिजे व त्यािा सराव िोणे जरूर अिे. त्यािबरोबर िेंडू अडचवला तर अपल्याि ताब्यात 
ठेवता अला पाचिजे. म्िणजेि िेंडूवर ताबा ठेवणे मित्त्वािे अिे. कारण िेंडू न सता अडवनू त्यावर ताबा 
ठेवता अला नािी तर प्रचतस्पध्याला त्यािा िायदा चमळेल. म्िणून कोणत्यािी बाजूने िेंडू अला तरी तो 
अडवनू लगेि द सरीकडे मारत ऄगर ढकलता अला पाचिजे. यासाठी अकृती ५·२ मध्ये दाखचवल्याप्रमाणे  

 
 

अकृचत ५•२ : िेंडूवर ताबा व चदशा बदलणे 
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१६ याडांिे एक वत यळ करून त्यावर ८ ते १० खेळाडू ईभे रािून प्रत्येकाने अपल्या समोरच्या खेळाडूकडे 
िेंडू मारावा व त्याने तो अडवनू लगेि परतवावा. तसेि अधूनमधून आतर खेळाडंूकडेिी मारावा. ऄसे 
करण्याने िेंडूवर दृष्टी रािून, तो अडवनू समोर ऄगर चदशा बदलून मारता येण्यासाठी काय कराव ेम्िणजे 
त्यावर ताबा कसा रािील या सवांिा सराव िोतो. 
 
कौशल्य 
 
 िॉकी खेळािे खरे कौशल्य िकचवणे व िालिाल यावर चवशरे् ऄवलंबनू ऄसते ज्याप्रमाणे 
प्रचतस्पध्यांिा अडथळा जास्त ऄगर भक्कम ऄसेल त्याप्रमाणे िकचवणे कमी ऄचधक गतीने िालिाल करणे 
िे खेळाडूने ठरवावयािे ऄसते. यासाठी नागमोडी ऄगर ‘चझगझॅग’ पद्धतीने िकवीत जाणे योग्य िोते.  

 
 

अकृचत ५•३ : चझगझॅग पद्धत 
 
म्िणून त्यािा सराव करणे जरूर अिे. भारतीय खेळाडू अखूड टप्प्याने िकचवण्यात यशस्वी ठरले अिेत 
व तोि जास्त िायदेशीर पडतो. म्िणनू त्यािाि सराव जास्त केल्यास ते रॅयेस्कर. कै. ध्यानिंद व त्यािें 
बंधू कै. रूपहसि िे दोघे अखूड टप्प्याच्या िकचवण्याच्या चक्रयेिा पाठप रावा करीत व त्याति त्यानंी 
प्रावीण्य चमळचवले िोते. 
 
 प्रचतपक्षाला िेंडू घेउन जाण्यात ऄडथळा कसा ईत्पन्न करता येइल यासाठी प्रत्येकाने अपापल्या 
ब द्धीने व क वतीप्रमाणे कौशल्य दाखवनू िेंडू घेण्यासाठी धडपड केली पाचिजे. यासाठी प्रत्यक्ष खेळ 
खेळूनि सराव िोउ शकतो. ऄडथळा अणणे म्िणजे धक्काब क्की ऄगर मारामारी नव्िे िे लक्षात ठेवले 
पाचिजे. 
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“बुिंी” 
 
 ‘ब ली’ करण्यािेिी एक तंत्र अिे अचण िे सरावाचशवाय अत्मसात िोणे कठीण अिे. कै. ध्यानिंद 
यािंा ‘ब ली’ करण्यात आतका िातखंडा िोतो की, ३० ‘ब ली’पैंकी ते िमखास २५ ब लींत िेंडूवर ताबा 
चमळवीत. ‘ब ली’ हजकण्यासाठी खेळाडूिी मानचसक दृढता ईत्तम ऄसावी लागते. ‘ब ली’ करून िेंडूवर 
ताबा चमळचवला तरी त्यािा ईपयोग योग्य तऱ्िेने केला पाचिजे, म्िणजे प्रचतस्पध्यांना िकवनू तो अपल्या 
खेळाडूकडे ताबडतोब चदला पाचिजे. स्वतःिे कौशल्य दाखचवण्यािा मोि टाळला पाचिजे. नािीतर िेंडूवर 
प्रचतस्पधी लगेि ताबा चमळवतील. म्िणनू िेंडूिी चदशा कशी बदलावी यािे चशक्षण जरूर पाचिजे. तसेि 
प्रचतस्पध्यांच्या हरगणाजवळ िेंडू गेला म्िणजे जास्त िकचवणे ऄगर ईलटस लट करण्यात वळे न घालचवता 
तो हरगणातून स्वतः ऄगर अपल्या संघातील ऄन्य खेळाडूला गोलात ताबडतोब कसा मारता येइल यािा 
चविार डोक्यात ठेवनूि िालिाल केली पाचिजे. यासाठी अकृती ५.४ मध्ये दाखचवल्या प्रमाणे िेंडू घेउन 
अठ ख ंयामंधून पळत जाण्यािा सराव केला तर गोल मारणे स लभ िोउ शकते. िा एक सराव करण्यािा 
प्रकार साचंगतला, पण िमखास त्यात यश चमळेल की नािी िे प्रत्यक्ष खेळतानाि कळून येते अचण तेव्िाि 
तंत्रािा व पद्धतीिा बदल करणे न करणे िे खेळाडंूनी ठरवावयािे ऄसते. 
 

 
 

अकृती ५•४ : ब ली करणे 
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णशस्त 
 
 आत खेळापं्रमाणे या खेळातिी ‘चशस्त’ िी ऄत्यतं मित्त्वािी बाब अिे. ईमयटपणा, मारामारी, 
पंिाचं्या चनणययावर वाद घालणे व त्यावर नाराजी व्यक्त करणे ऄगर ऄपशब्द बोलणे याला अळा घातला 
पाचिजे. मदैानावर ईतरल्याबरोबर प्रत्येक खेळाडूने अपण एकटेि खेळत ऄसून खेळािी सारी मदार 
अपल्यावरि अिे, तसेि अपणि ईत्तम खेळाडू अिोत िे सवय समज प्रथम मनातून काढून टाकले 
पाचिजेत. िल्ली अपल्या खेळाडंूत वैयचक्तक ताकदीवर व कौशल्यावर गोल करण्यािी प्रवृत्ती वाढत अिे 
अचण ती मोठी घातक अिे. िा त्याचं्यातील ऄिंपणाि त्यानंा दगा देतो!  
 
खेळाडंूचे प्रणशक्षण 
 
 खेळाडंूच्या चनरचनराळ्या स्पधा व परीक्षा घेउन त्यात चमळचवलेले प्रावीण्य यावरून त्याचं्यात 
झालेली प्रगती ऄगर चवकास नोंद करून ठेवणे जास्त िायद्यािे ठरते. परंत  द दैवािी गोष्ट िी अिे की, 
अपल्याकडील चशक्षक व तज्ञ (!) समजले जाणारे याचं्याकडे िा दृचष्टकोणि नािी. परंत  शाळा-
कॉलेजातंील खेळाडंूच्या ऄंगच्या ग णािंी ऄगर कौशल्यािी वळेोवळेी नोंद ठेवली व त्यानंा प्रोत्सािन देत 
गेले व खेळाडंूत नक्कीि स धारणा िोइल. 
 
 खेळाडंूच्या ऄंगच्या स प्त काययक्षमतेला वाढीला लावनू त्यानंा योग्य ते मागयदशयन करणे िा 
‘कोहिग’िा ईदे्दश अिे. खेळाडंूच्या सखं्येपेक्षा प्रत्येक खेळाडूतल्या ग णानंा व कौशल्याला योग्य ते वळण 
लावले पाचिजे. त्याचं्या ऄंगच्या ग णाकंडे वळेीि जागरूकतेने लक्ष देणे ऄत्यतं मित्त्वािे अिे. नािी तर 
कोणीिी कािीिी कराव ेव अंधळ्यासारखे खेळत रािाव ेऄसा प्रकार िोइल. प्रत्येक खेळाडूिी शारीचरक 
क्षमता स धारण्यासाठी त्याला प्रचशक्षण देताना धारेवर धराव ेऄसा यािा ऄथय िोत नािी. म्िणनू खेळाडंूिी 
प्रगती मोजण्यासाठी कािीतरी चनकर् वळेोवळेी लावले पाचिजेत. ऄशा तऱ्िेने चनकर् लावण्याने दोन गोष्टी 
साध्य िोतात. एक म्िणजे प्रत्येक खेळाडूला अपण आतराचं्या मानाने कोठे अिेत िे कळणे सोपे िोते अचण 
द सरे म्िणजे चशक्षकाला व कोिला कोणत्या खेळाडूकडे चकती लक्ष द्याव ेलागणार अिे व कोणत्या स चवधा 
ऄगर मागयदशयन वा सािाय्यािी जरुरी अिे िे समजून येते. 
 
 ज्याप्रमाणे डॉक्टर और्ध देण्यापूवी रोगािे चनदान चनरचनराळ्या तपासण्या व िािण्याचं्या द्वारे 
करतो तद्वति खेळाडंूच्या ऄंगिी क्षमता व क वत िी प्रत्येकािी िािणी, मोजमापे, प्रश्नोत्तरे, साधने व 
अय धािंा केला जाणारा वापर वगैरे गोष्टींवरून कळून येते. खेळाडंूच्या ऄंगिे कसब ऄजमाचवण्यासाठी 
त्यािी कसोटी व मूल्यमापन करून त्यािे वगीकरण करणे जरूर अिे. त्यासाठी त्याच्या ऄंगिे कौशल्य, 
त्यािे ञान, अचण त्याने केलेली प्रगती या गोष्टी लक्षात घेणे जरुर अिे. कारण खेळाडूच्या दृष्टीकोणातून ते 
ऄत्यंत िायदेशीर अिे, ऄसा ऄन भव अिे. 
 
खेळाची िद्धत 
 
 खेळािी पद्धत व त्यािे चशक्षण या दृष्टीने िेंडू ईलटस लट नेणे, प ढे काढणे, मारणे, गोलात 
िटकाचवणे यानंा िार मित्त्व अिे. कारण या गोष्टी ज्या प्रमाणात अत्मसात केल्या जातील त्या मानाने 
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‘चिल्ड िॉकीत’ प्रगती करणे सोपे जाते. म्िणजे जो खेळाडू वरील िार प्रकारच्या खेळातं प्रगती करील 
त्यािा खेळ नक् कीि सिाइदार व ईत्तम िोइल िे चनचरृत. 
 
 खेळाडूच्या पळण्यािी क्षमता काय अिे यावरि खेळातील त्यािी जागा ऄवलंबनू रािील. प ष्कळ 
वळेा सामने हजकण्यासाठी ‘कोपरे’ि ईपयोगी पडतात. परंत  प ष्कळािंा ऄसा समज अिे की, कोपऱ्याम ळे 
गोल करणे िारसे सोपे नसते. परंत  कॉनयर मारण्यािा जर सतत पद्धतशीर सराव केला तर गोल 
करण्यासाठी कोपरा िा एक ि कमी एक्का ठरू शकेल, म्िणून त्याकडे द लयक्ष करून िालणार नािी. 
 
संघशक्ती  
 
 टीमवकय  म्िणजेि संघशक्ती व ईत्तम धोरण हकवा योजना या केव्िािी चवजयाकडे नेण्यासाठी 
मित्त्वाच्या बाबी अिेत. पे्रक्षकाचं्या दृष्टीने दंचडकालाचलत्यािा खेळ पािावयाला िागंला ऄसतो. परंत  
संघािे यश केव्िािी खेळाडूच्या न सत्या वैयचक्तक कौशल्यावर नसून सवय खेळाडंूच्या एकचत्रत कौशल्यावर 
ऄसते. खेळािे ध्येय काय तर प्रचतपक्षावर गोल लावणे अचण िे साध्य करण्यासाठी वैयचक्तक रॅमािंा जास्त 
ईपयोग करून िालणार नािी. म्िणून व्यचक्तगत खेळ हकवा ‘गलॅरीगेम’ शक्य चततका टाळला पाचिजे. 
 
 ईत्तम शारीचरक तन्द रुस्ती अचण चिवटपणा या गोष्टी प्रत्येक खेळाडूला जरुरीच्या अिेत. अपण 
कोणत्या जागेवर खेळत अिोत, त्यािे वैचशष्य, मयादा व जबाबदारी काय यािे प्रत्येक खेळाडूला ञान 
ऄसणे ऄत्यंत मित्त्वािे अिे. प्रत्येक खेळाडूने शक्यतो सवांशी व चवशरे्तः अपल्या नजीकच्या खेळाडंूशी 
सतत संपकय  राखला पाचिजे. 
 
काही मूिंभूत गोष्टी 
 
 गती, िपळाइ, एकमेकातंील सामंजस्य अचण तंत्र या सगळ्या गोष्टी ईत्तम तऱ्िेने अत्मसात केल्या 
पाचिजेत. िेंडू केव्िािी जचमनीवरि ऄसला पाचिजे. ईडता िेंडू मारणे धोक्यािे व अत्मघातकी ठरते; िे 
पके्क लक्षात ठेवले पाचिजे. ईडता िेंडू ऄंडरकट हकवा ईिल िटका मारणे या गोष्टींना पंिाकंडून मनाइ 
केली जाइल िे नेिमी ध्यानात ठेवणे जरुरीिे अिे. 
 
 शारीचरक शक्ती िी पचिली पायरी अिे. ती कायम राखण्यासाठी रोजिी चदनिया चनयचमत पाचिजे. 
खाणे, चपणे, झोपणे, व्यायाम व खेळािा सराव या गोष्टी वळेच्या वळेी व चनयचमत ठेवल्यास खेळावर त्यािा 
नक्की पचरणाम िोतो ऄसे प ष्कळ तज्ञ व ऄन भवी खेळाडंूिे मत अिे. 
 
 चशक्षक िागंला तरबेज ऄसला की चशष्यिी िागंले तयार िोतात. िागंल्या घराच्या हभती व अधार 
जसे पके्क ऄसतात व कठीण पचरस्स्थतीशी ते म काबला करतात तद्वति िागंल्या व माचितगार चशक्षकाच्या 
िाताखाली चशक्षण घेउन त्यािा सराव केल्याने कोणत्यािी पचरस्स्थतीवर मात करण्यािे मनोधैयय व चवरॄास 
चनमाण िोतो. 
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णक्रयात्मक णशक्षण 
 
 प्रत्येक खेळाडूला चदलेले प्रचशक्षण िे चक्रयात्मक ऄसले पाचिजे, अचण त्यािे मित्त्वािे तत्त्व िे की, 
खेळाडूने खेळताना डोके शातं ठेवले पाचिजे. डोक्यात खेळाव्यचतचरक्त आतर कोणतेिी चविार, काळज्या, 
हिता ऄसता ईपयोगी नािी. मन कसे प्रसन्न ऄसले पाचिजे. दृढचनरृयाने मदैानात ईतरले पाचिजे. 
खेळताना शरीर चढले (Relax) ठेवले पाचिजे. 
 
 सािस, सतकय ता, चनणययशक्ती, तत्काल योजना व अखणी करण्यािी क्षमता, िेंडूवर सतत लक्ष 
कें चद्रत करणे, प्रचतपक्षाच्या तंत्रावर व डावपेिावंर लक्ष ठेवनू तो िाणनू पाडण्यािी तयारी, िागंल्या तऱ्िेिे 
दंचडकालाचलत्य या गोष्टी प्रत्येक खेळाडूच्या ऄंगी ऄसणे जरूर अिे. 
 
 तेव्िा ईत्तम खेळाडू िोण्यासाठी कािी चवशरे् गोष्टींिी अवश्यकता ऄसते. त्यापंैकी शक्ती, गती, 
चनणययशक्ती, दम-शक्ती, शारीचरक िपळता, तत्परता, सावधानी, चनयमािें पालन, नेतृत्वशक्ती, प्रसन्न 
िेिरा व मनचमळाउ स्वभाव या मित्त्वाच्या अिेत. 
 
 वरील गोष्टी कमी ऄचधक प्रमाणात अपल्या ऄंगी बाणण्यािा प्रत्येक खेळाडूने प्रयत्न केल्यास तो 
ईत्तम खेळाडू बनू शकेल यात वाद नािी.  
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प्रकरण ६: प्रत्येक खेळाडूची जागा, कायध अणण महत्त्ि 
(Positional Game and Its Importance) 

 
 अतापयंत अपण िॉकी खेळासंबधंी सवयसाधारण माचिती पाचिली. प्रत्यक्षात खेळ खेळताना तो 
कसा खेळावा यालादेखील कािी पद्धत, रीत हकवा चशस्त अिे. सरावासाठी जरी खेळला तरी तो 
पद्धतशीरपणेि खेळला गेला तरि त्यात गोडी लागते व स धारणािी िोते. 
 
 म्िणूनि प्रत्येक बाजूला चक्रकेट, ि टबॉलप्रमाणेि एकूण ११ खेळाडू घेउनि या खेळाला स रुवात 
िोते. अता ११ खेळाडंूच्या जागा काय अिेत, त्यािें कायय काय अचण त्यािे मित्त्व चकती अिे िे समजणे 
ऄत्यंत जरुरीिे अिे. 
 
 क्रीडागंणािे दोन भाग केलेले ऄसतात िे अपण मागे पाचिले अिेि. एकऄध्या भागात एका संघािे 
खेळाडू व द सऱ्यात द सऱ्या संघािे. अता परंपरागत पद्धतीप्रमाणे या खेळाडंूिी स्थाने काय ते अपण पािू. 
(अकृती ६·१ पािा). 

 

 

अकृचत ६•१ : खेळाडंूिी स्थाने 
 
 अकृती पािताना अपण गोलच्या बाजूने स रुवात करू या. ‘ऄ’ िा गोलरक्षक. ‘ब’ व ‘क’ िे डाव े
ईजव ेपूणयरक्षक, ‘ड’ ‘आ’ ‘ि’ िे ऄन क्रमे डावा, मधला व ईजवा ऄधयरक्षक. त्यानंतर अघाडीिी िळी ते ‘ग’ 
‘ि’ ‘ज’ ‘ल’ अचण ‘म’. यात ‘ग’ डावा बािेरील, ‘ि’ डावा अतील, ‘ज’ कें द्रमध्य, ‘ल’ ईजवा अतील 
अचण ‘म’ ईजवा बािेरील. ऄशीि रिना चवरुद्ध बाजूच्या खेळाडंूिी ऄसते. पण खेळ स रु करताना 
अमोरासमोर ईभे रािून खेळाव ेलागत ऄसल्याने पूवेच्या खेळाडंूना त्यािें प्रचतस्पधी पचरृमेिे खेळाडंूशी 
म काबला करावयािा ऄसतो त्याम ळे पूवेिी जी ईजवी ऄसेल ती पचरृमेिी डावी बाजू िोइल िे समजणे 
ऄवघड नािी. 
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 अतापयंत सवय रूढ झालेल्या खेळाच्या पद्धतीप्रमाणे िी खेळाडंूिी स्थाने दाखचवलेली अिेत. 
 

 अपण अता या खेळाडंूच्या प्रत्येक स्थानािा (Position) चविार करू. 
 
गोिंरक्षक 
 
 गोलरक्षकािी जागा गोलाच्या दोन खाबंामंध्ये ऄसते. िी जागा ऄगर स्थान ऄगदी साधे व क्ष ल्लक 
वाटते. पण खेळातली िार-जीत या स्थानावरच्या खेळाडूच्या कतृयत्वावर ऄवलंबून ऄसते. अता या 
जागेवरील खेळाडू चकतीिी ईत्तम, क शल व काययक्षम ऄसला तरी त्याच्या जोडीला दैवािी साथ ऄसावी 
लागते, िे कोणालािी मान्य कराविे लागेल. गोलरक्षकािे म ख्य काम व जबाबदारी म्िणजे गोल समोरील 
१६ याडाच्या ऄधयवत यळातून मारलेला िेंडू गोलच्या दोन्िी खाबंांमधील रेरे्च्या पलीकडे जाउ द्यावयािा 
नािी. यासाठी त्याला ऄत्यंत जागरूक व िपळ िालिाल करावी लागते. 
 
 क्रीडागंणावर खेळ स रू झाला म्िणजे गोलरक्षकाव्यचतचरक्त आतर सवय खेळाडंूच्या िातून िूक 
झाली, िेंडू स टला तर झालेली िूक स धारण्यासाठी ऄगर िेंडूवर ताबा चमळचवण्यासाठी प्रयत्न करायला 
प ष्कळि वाव ऄसतो. पण तशी सधंी गोलरक्षकाला केव्िाि चमळू शकत नािी. त्याने चकतीिी प्रयत्न केले 
ऄसले, अपले कसब पणाला लावले ऄसले तरी गोलरेरे्च्या अत िेंडू गेला की त्याच्या सवय कतृयत्वावर 
पाणी पडते. केवळ जर पंिानंी, ऄशा वळेी िेंडूने गोलरेर्ा ओलाडंली ऄसली तरी, त्याला मान्यता चदली 
नािी तरि काय ती अशा ऄसते. यावरून या जागेिे मित्त्व चकती अिे यािी कल्पना येइल! 
 
 गोलरक्षकाला त्याच्या या मित्त्वपूणय जागेत िेंडूशी म काबला करावयािा ऄसतो म्िणूनि कािी 
जादा स चवधा व साधने त्याला चदलेली ऄसतात. आतर खेळाडंूप्रमाणे त्याला दंचडका वापरता येते. 
त्यािबरोबर त्याच्या पायाला गोलरक्षकािे खास पायपट बाधंता येतात, जाड व प ढील भाग टणक 
ऄसलेला बूट वापरण्यािी परवानगी ऄसते. आतर क णालािी नािी पण िक्त गोलरक्षकालाि गोल प ढील 
१६ याडांच्या ऄधयवत यळात अलेला िेंडू पायाने अडचवता येतो, ठोकर मारता येते, िातानेदेखील अडचवता 
येतो, पण िेंडू झेलून िेकता येत नािी. पायानंी ठोकर मारता यावी म्िणून गोलरक्षकाला पायपटाला 
जोडलेले ब टावर बाधंता येतील ऄसे ठोकर अवरण वापरता येतात. त्यािप्रमाणे डोक्याला िॅटिी घालता 
येते. तसेि िातात तो िातमोजेिी घालू शकतो. गोलरक्षकाने (ग प्तभाग स रक्षा अवरण) ॲबडॉचमनल 
पॅडचशवाय कधीिी मदैानात ईतरू नये. 
 
 या सवय स चवधा व साधने पाचिल्याचशवाय क णालािी ऄसे वाटेल की, गोलरक्षकािी जागा अपली 
बरी ! पण न सते वाटणे व प्रत्यक्ष त्या जागेवर खेळणे व तेथली जबाबदारी पेलायिी झाली म्िणजे ‘घी देखा 
पर बडगा निीं देखा ’ या म्िणीिी प्रचिती येते. कारण या जागेवर थोडीदेखील िूक ऄगर चढलाइ 
करावयाला कसा तो वावि नसतो िे वर साचंगतले अिेि. 
 
 गोलरक्षकािी जागा ऄत्यतं मित्त्वािी अिे म्िणनूि ती स खािी व अरामािी नािी. पण ज्याला 
ईत्साि व धकाधकीिी अवड अिे ऄशानंा िी जागा िार पसंत पडते. 
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 गोलरक्षक िा बिावातील शवेटिा टप्पा ऄसतो अचण म्िणून त्याच्यावर िार जबाबदारी ऄसते. 
ज्याप्रमाणे चकल्ल्यािा तट ढासळल्यावर बालेचकल्ल्यावरि सारी मदार ऄसते त्याप्रमाणेि संघातल्या 
आतरािें प्रयत्न चनष्िळ ठरले की, सारी चभस्त गोलरक्षकावर येउन पडते. म्िणून त्याच्या िातून थोडीशी 
जरी िूक ऄगर चढलाइ झाली, मग ती प्रत्यक्ष त्याच्या िातून ऄगर ऄप्रत्यक्ष रीतीने जरी झाली ऄसली तरी 
त्यािा पचरणाम संघालाि भोगावा लागतो. 
 
 संघामध्ये एखादा खेळाडू थोडासा जरी कमजोर ऄगर चढला ऄसला तर तो खपून जातो. पण 
गोलरक्षकाच्या बाबतीत ते शक्य नसते. गोलरक्षक म्िणून ज्याला खेळावयािे अिे त्याने गोलरक्षणासाठी 
स्वतंत्र व सतत सराव केला पाचिजे. 
 
 गोलरक्षकाला कािी ग ण ईपजति ऄसाव े लागतात. पण त्यािबरोबर ऄंदाज (Judgement) 
अचण धैयय (Courage) या दोन गोष्टी ऄत्यंत जरुरी ऄसते. धैयय व धडाडी नसलेल्या कोणत्यािी खेळाडूला 
गोलरक्षक म्िणून खेळणे कधीिी जमणार नािी. ईत्तम व यशस्वी गोलरक्षक व्िावयािे ऄसल्यास प ढील 
गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाचिजेत. 
 
 (१)  िेंडू जेव्िा त्याच्याकडे येतो तेव्िा त्याने ि र्ार व जागरूक रािून कोणत्यािी पायाने िेंडूला 
ठोकर मारण्याच्या तयारीत ऄसले पाचिजे. म्िणून दोन्िी पायानंी ठोकर मारण्यािा त्याने सराव केला 
पाचिजे. परंत  जरूर तेव्िाि ठोकर मारणे योग्य ठरते. जोराने मारलेल्या शॉटवर ठोकर मारून स्वतःच्या 
पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे िोइल यािी त्याने जाणीव ठेवली पाचिजे. 
 
 (२)  ज्या चदशनेे िेंडू येतो त्या बाजूला रािून तो कसा अडवावयािा यािा त्याला ऄंदाज घेता 
अला पाचिजे. िेंडू अडचवताना तो दोन्िी पायाचं्या टािा ज ळवनू त्याचं्या झालेल्या ४५ ऄंशाच्या कोनाति 
तो अडचवला पाचिजे. कोणतािी िागंला गोलरक्षक कधीिी अपल्या पायामंधून िेंडू जाउ देणार नािी. 
 
 (३)  िेंडूिी गती व प्रचतस्पध्यांिा िेंडूवरील ताबा यािा बरोबर ऄंदाज घेउन गोलरक्षकाला 
िेंडूवर धावनू जाता अले पाचिजे. या धावनू जाण्यामध्येि त्यािा ऄंदाज व कौशल्य िी स्पष्ट चदसू येतील. 
म्िणून पायपट सिज िालिाल करता येण्यासारखेि ऄसावते व ते बाधूंन त्याने पळण्यािा सराव केला 
पाचिजे. 
 
 (४)  पूणय व ऄधयरक्षक अचण गोलरक्षक यािें नेिमीि संगनमत ऄसले पाचिजे. अचण त्या दृष्टीने 
त्यानंी अपापसातं समन्वय (combination) ठेवला पाचिजे. ज्या वळेी प्रचतस्पधी जोराने िेंडू घेउन येतो व 
१६ याडांच्या हरगणात गोलरक्षक एकटाि अिे ऄशा वळेी गोलरक्षकाने अपल्या जागेवर स्स्थर ईभे न 
रािता ऄंदाज घेउन झटकन हरगणाच्या टोकापयंत जाउन प्रचतस्पध्याला तोंड चदले पाचिजे. याि वळेी 
पचरस्स्थतीिा ऄंदाज घेउन ऄधय ऄगर पूणय रक्षकापंैकी कोणीतरी गोलरक्षकािी चरकामी पडलेली जागा 
भरून काढून गोलच्या बिावासाठी धावनू गेले पाचिजे. या गोष्टी ऄन भव व सरावानेि साध्य िोतात. 
गोलरक्षकाने एकाि जागी चिकटून न रािता सतत जागरूक रािून िालिाल केली पाचिजे. 
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 (५)  गोलरक्षकाच्या डाव्या बाजूने येणारे िटके अडचवणे व परतचवणे कठीण ऄसते त्यासाठी 
त्याने नेिमी गोलच्यामध्ये न रािता थोडेसे डाव्याि बाजूला व तेिी गोलरेरे्च्या प ढे ११/२ ि टावरि ईभे 
रािाव.े 
 
 (६)  मारलेला िेंडू अडचवताना तो पायपटावरून ईसळी मारून प ढे जाउ न देता जागच्या 
जागीि अडला पाचिजे. िेंडू अडचवणे एवढेि गोलरक्षकािे काम नसून िेंडू ताबडतोब हरगणाबािेर कसा 
घालचवता येइल याकडे त्यािे लक्ष ऄसले पाचिजे. यासाठी पायपटाने िेंडू अडला व ताबडतोब ठोकर 
मारणे शक्य ऄसेल तर दंचडकेिा ईपयोग करून िेंडू बािेर काढणे िे शिाणपणािे ठरेल. 
 
 (७)  ज्या वळेी दंडकोपरा मारला जातो त्या वळेी गोलच्या दोन्िी खाबंाजंवळ दोन पूणयरक्षक व 
मध्ये गोलरक्षकानंी ईभे रािाव े अचण जेव्िा प्रचतस्पधी िेंडू गोलाकडे टोलचवणार त्या क्षणी िक्त 
गोलरक्षकानंी अपली जागा सोडून िेंडूच्या चदशनेे याडय दीडयाडय प ढे याव े म्िणजे गोल िोणे कठीण 
जाइल. यासाठी गोलरक्षक ऄत्यंत सावध व िपळ ऄसला पाचिजे. दंडािा िटका अडचवण्यािा त्याने खूप 
सराव केला पाचिजे. तसेि ईलटस लट व सरळ िटके या गोष्टीदेखील त्याने िागंल्या अत्मसात केल्या 
पाचिजेत. न सते िेंडू तटचवणे व ढकलणे एवढेि त्यािे काम नािी. यासाठी त्याने ऄधूनमधून अघाडीवर 
देखील खेळण्यािा सराव ठेवला पाचिजे. ईदे्दश िा की, अघाडीवर खेळल्याने गोलरक्षकाच्या मनािी काय 
स्स्थती ऄसते िे त्या वळेी त्याला जास्त िागंल्या तऱ्िेने समजून येते. 
 
 तेव्िा गोलरक्षकासाठी म ख्य गोष्टी म्िणजे त्याला त्या जागेिा कठीण ऄभ्यास करण्यािी तयारी 
पाचिजे. तसेि तीक्ष्ण दृष्टी व ऄंदाज घेण्यािी क्षमतािी ऄत्यंत जरूर अिे. तो चनधड्या छातीिा व पूणय 
अत्मचवरॄास ऄसणारा िपळ खेळाडू ऄसावा लागतो. 
 
अर. फ्रान्सससचा ऄनुभि 
 
 भारतािा ऑहलचपक िॉकीत गाजलेला गोलरक्षक अर. फ्रास्न्सस याने अपल्या ऄन भवावरून 
ईत्तम व यशस्वी गोलरक्षक िोण्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात िे सागंताना प ढील गोष्टींिा 
प्राम ख्याने ईल्लेख केला अिे. 

 
 (ऄ) गोलरक्षकाने गोलच्या ऄधयवत यळाबािेर कधीिी जाउ नये. बिावाला द सरा कोणीिी नािी 
ऄशा वळेी स्वतःच्या ऄक्कलि र्ारीने प ढे जाव,े पण अक्रमण करणाऱ्याला कसे रोखता येइल यासाठी 
जागरूक रािून प्रयत्न केला पाचिजे. 
 
 (अ) दंड कोपऱ्याच्या वळेी कावळ्यासारखी तीक्ष्ण व चिरती नजर ठेवली पाचिजे. तसेि िेंडू व 
अपण याच्यात कोणीिी येत नािी यािे त्याने भान ठेवले पाचिजे. 

 
  (आ) चजथपयंत शक्य ऄसेल चतथपयंत िेंडू मारण्यासाठी दंचडकेिाि ईपयोग करावा. कारण 
लिान ि कीने देखील गोल िोण्यािा धोका ऄसतो. 
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 (इ) ठोकर ऄगर दंचडकेने िेंडू मारताना तो केव्िािी समोर न मारता बाजूला मारावा ऄगर 
अपल्या पूणय ऄगर ऄघयरक्षकाकंडे देण्यािा प्रयत्न करावा. परंत  कोणत्यािी पचरस्स्थतीत िेंडू चजतक्या 
लवकर अपल्यापासून दूर जाइल आकडे लक्ष चदले पाचिजे. 

 
 (ई) िातािा वापर कमी करावा. छाती ऄगर तोंडावर िेंडू येत ऄसेल तर तो जरुर िाताने 
ऄडवावा. पण तो पकडू नये. अपल्या िातात दंचडका अिे यािा चवसर पडू देउ नये. 

 
 (उ) जचमनीसरपटत ऄगर ऄगदी खालून येणारा िेंडू पायाने ऄगर पायपटाने अडचवला पाचिजे व 
त्वचरत दूर केला पाचिजे. 

 
 (ए) अडचवल्याचशवाय िेंडू मारणे म्िणजे प्रचतपक्षाला गोल करण्यािी संधी देणे िोय. 

 
 (ऎ) अपल्या पूणयरक्षकाबंरोबर त्याने नेिमी समन्वय ऄगर ताळमेळ ठेवला पाचिजे. अपल्याला 
िेंडूवर लक्ष कें चद्रत करता येण्यासाठी अपल्या दृष्टीसमोर कोणी येत नािी ना िे पाचिले पाचिजे व आतर 
खेळाडंूनीिी गोलरक्षकाला याबाबतीत संपूणय सिकायय चदले पाचिजे. 
 
 (ओ) नेिमी आकडेचतकडे सारखी िालिाल ठेवनू िेंडू कसा व क ठून येइल यासाठी तत्पर व 
जागरुक राचिले पाचिजे. अपले लक्ष सदैव खेळाकडे व िेंडूवर कें चद्रत केले पाचिजे. 
 
 (औ) समजा, िातून िकू झाली ऄगर गोल झाली तरी हिमत सोडता ईपयोगी नािी. कारण 
अणखी गोल िोउ नये म्िणनू जास्त तत्पर राचिले पाचिजे. 
 
 (ॲ) स्वतःिे शरीर लवचिक व िपळ ठेवण्यासाठी त्याने रोज व्यायाम ऄवश्य केला पाचिजे व 
अिारावरिी चनयंत्रण ठेवणे ऄत्यंत जरुरीिे अिे. 
 
 यशस्वी व ईत्तम गोलरक्षक िोण्यासाठी मेिनत, चनष्ठा व चजद्द या गोष्टी ऄसल्या तर यश िे चनचरृत 
अिे यािे प्रत्यक्ष ईदािरण म्िणजे भारतािे एक ईत्कृष्ट व तडिदार िॉकी गोलरक्षक रॅी. शकंर लक्ष्मण िे 
अिे. 
 
 रॅी. शकंर लक्ष्मण िे भारतीय सैन्यातील एक सैचनक. १९५२ पयंत त्यानंी दंचडका िातात धरली 
नव्िती. तत्पूवी ते ि टबॉल खेळत. िेंडूिी गती व चदशा यािा याम ळे ऄंदाज िोता. त्याचं्या वचरष्ठ 
ऄचधकाऱ्याचं्या प्रोत्सािनाने ते िॉकी खेळाकडे वळले. स रुवातीला छोया छोया सघंातूंन ते खेळत. पण 
त्यानंा मोठ्या संघात चशरकाव चमळत नसे. या गोष्टीिी रॅी. शकंर लक्ष्मण यानंा ऄत्यंत िीड अली. परंत  ते 
खिून गेले नािीत िे चवशरे्. त्यानंी प ढे चजद्दीने व चनष्ठनेे जोरदार सराव स रू केला. गोलरक्षक या जागेिा 
सवय बाजंूनी ऄभ्यास केला व ऄवघ्या तीन वर्ांच्या कालावधीत म्िणजे १९५५ साली ‘वासा’ येथे झालेल्या 
जागचतक िॉकी स्पधेत त्यािंी गोलरक्षक  म्िणून चनवड झाली. 
 
 
 



 ऄनुक्रमणणका 

रॅी. शंकर िंक्ष्मण यांचा सल्ला 
 
 िे गोलरक्षकािे स्थान प्राप्त करून घेण्यामागे काय अिे ? या प्रश्नाबाबत रॅी. शकंर लक्ष्मण 
म्िणतात,  “सतत प्रॅस्क्टस म्िणजे सराव करीत राचिल्यास कठीण कािीि नािी. तन मन लावनू एखाद्या 
गोष्टीला वािून घेण्यािी तळमळ पाचिजे. खेळाला खेळ न समजता तो अपला धमय अिे अचण त्यासाठी 
अपली आज्जत पणाला लावण्यािी मनािी तयारी पाचिजे. ऄंगमेिनत पाचिजे. स्वतःिे कातडे बिावनू 
िालणार नािी. एकदा गोलरक्षक िी जागा म क्रर केल्यानंतर सवय कौशल्य पणाला लावनू मेिनत केली 
पाचिजे.” 
 
 रॅी. शकंर लक्ष्मण याचं्या मते ईत्तम गोलरक्षकाला तीक्ष्ण नजर, धीटपणा, बेडरवृत्ती, िपळाइ, िेंडू 
जोराने मारण्यािी सवय. िेंडू अडचवण्यािे कसब, सशक्त व मजबूत शरीरयष्टी यािंी ऄत्यतं जरूर अिे. 
ख जा व ऄती ईंि खेळाडू गोलरक्षक म्िणून यशस्वी िोउ शकत नािी. तसेि गोलरक्षकाला सवय तऱ्िेच्या 
िवामानात खेळावयािी सवय पाचिजे. प्रत्येक चठकाणच्या िवामानाप्रमाणे गरम ऄगर पातळ कपडे त्याने 
वापरले पाचिजेत. 
 
सरािाचा ऄनुभि  
 
 सरावाबाबत  व मेिनतीबाबत त्यािें ऄन भव व कष्ट लक्षात घेण्यासारखे अिेत. “गोलरक्षकाच्या 
जागेिी मी चनवड केल्यावर मनािा चनधार करून सारा चदवस पायपट बाधूंन तयारी करून मी गोलात ईभा 
रािात ऄसे व जो येइल त्याला सागंत ऄसे की, ‘त म्िी गोलात िेंडू मारा. मी तो रोखीन !’ मी मन लावनू 
सराव करीत िोतो. माझ्या ऄचधकाऱ्यािें माझ्यावर लक्ष ऄसे. गोलरक्षण करताना एक जरी िेंडू िातून 
स टला तरी त्यासाठी चशक्षा म्िणून दंचडकेिा एकेक तडाखा माझ्या डोक्यावर मारला जाइ.” 
 
 “त्यािप्रमाणे प ढे प ढे तर गोलसमोरील ऄधयवत यळावर स्वतः ऄचधकारी ईभे रािात व ऄधयवत यळावर 
थोड्या थोड्या ऄंतराने िेंडू ठेवनू तेथे ईभ्या ऄसलेल्या खेळाडंूना एकापाठोपाठ एक ऄसे सारखे िेंडू 
गोलात मारण्यास सागंत. गोलात मी एकटा अचण ‘चिटमारो’ ऄसा ि कूम िोताि द सऱ्या बाजूने सटासट 
ऄसे ५० तरी िेंडू मारले जात अचण ते सारे िेंडू मोठ्या िपळाइने अडचवण्यािी माझ्यावर कामचगरी. 
त्यातले कािी िातानंी, तर कािी पायानंी, कािी ईडी मारून, तर कािी जचमनीवर स रंुग मारून मी रोखीत 
ऄसे. आतकी धडपड करूनिी कािी िेंडू ऄसे येत की, ते रोखणे मानवी शक्तीच्या पलीकडेि ऄसे ! त्याम ळे 
कािी िेंडू अडचवले जात नसत म्िणून त्यािा दंड ऄगर चशक्षा मला भोगावी लागे. त्याला पयाय नव्िता. 
चशस्तपालन िे कतयव्य िोत! तर िी चशक्षा काय िोती? एक गोल झाला तर त्याबद्दल १० बैठका माराव्या 
लागत. म्िणजे जर ५० िेंडंूपैकी १० गोल जरी झाले तरी त्यािी चशक्षा म्िणनू १०० बैठकािंी चशक्षा 
ताबडतोब ऄमलात अणली जाइ. ऄशा तऱ्िेने चशक्षा व ऄसे कष्ट कराविे लागतात. म्िणून थोड्या यशाने 
ि रळून जाणारे अजकालिे िॅशनेबल खेळाडू, अचण खेळासाठी पूणय वािून घेउन, पडेल ती ऄंगमेिनत 
करून, येतील ते कष्ट करण्यास तयार ऄसणारा खेळाडू, यातं िाि िरक अिे. म्िणूनि ऄलीकडे ‘यश’ 
अपल्यापासून दूर जात अिे.” 
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कटाक्षाने टाळाियाच्या गोष्टी 
 
 ईत्तम व यशस्वी गोलरक्षक िोण्यासाठी काय काय गोष्टी करावयाला िव्या अचण कशाकशािी 
जरुरी अिे िे सचवस्तरपणे वर पाचिले. अता. त्यािबरोबर ज्या गोष्टी गोलरक्षकाने कटाक्षाने टाळल्या 
पाचिजेत त्याबाबतिी थोडक्यात साचंगतले पाचिजे. 
 
 (१)  मदैानावर ईतरून गोलरक्षकानंी अपली जागा घेतली पाचिजे की गोलाजवळपास 
ऄसलेले चमत्र ऄगर आतर पे्रक्षक याचं्याबरोबर बोलणे ऄगर गप्पा मारणे बंद केले पाचिजे. 
 
 (२)  बािेरच्या लोकाकंडून कािीिी सूिना, हटगल ऄगर वािवा झाली तरी चतकडे पूणय द लयक्ष 
केले पाचिजे. सदैव िेंडूवर लक्ष कें चद्रत केले पाचिजे. 
 
 (३)  कोणत्यािी िेंडूकडे द लयक्ष ऄगर कमी मित्त्वाच्या दृष्टीने पािू नये. सोपा वाटणारा िेंडूि 
प ष्कळदा धोका देतो. 
 
 (४)  खात्री ऄसल्याचशवाय ठोकर मारणे धोक्यािे ऄसते. प्रथम िेंडू अडवनू मगि ठोकर मारणे 
िेि रॅेयस्कर ठरते. 
 
 (५)  जोरािा िटका येतो म्िणून डोळे चमटून घेउ नयेत. तसेि पाठ ऄगर बगल प ढे करून 
ईभे रािणे टाळले पाचिजे. त्याम ळे िायदा तर िोत नािी तर ईलट धोका जास्त ऄसतो. 
 
 (६) िवतेील िेंडू अडचवण्यासाठी केव्िािी दंचडका खादं्याच्या वर जाउ देउ नये. 
 
 (७)  िाताने िेंडू टाकणे, ढकलण या गोष्टी चनयमबाह्य अिेत म्िणून त्या करू नयेत. 
 
 (८)  िातात दंचडका ऄसल्याचशवाय िेंडू घेण्यासाठी ऄगर िेंडूवर ताबा चमळचवण्यासाठी जाउ 
नये. 
 
 (९)  िेंडू अडचवताना िेंडूवर बसू नये. 
 
 (१०)  िेंडूवर ताबा चमळणे शक्य नािी म्िणून चनष्कारण अडथळा अणू नये ऄगर दंगामस्ती करू 
नये. 
 
 (११)  खेळ िा खेळ अिे, तेथे मारामारी करणे ऄगर सूड ब द्धीने प्रचतस्पध्याशी वतयन ठेवणे वगैरे 
गोष्टी करू नयेत. 
 
 (१२)  जो िेंडू कोणतािी धोका नसताना मदैानाबािेर जात अिे तो अडचवण्यािा ईगाि प्रयत्न 
करू नये. 
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 (१३)  अपल्याकडे अलेला िेंडू झटकन दूर मारावा पण तो केव्िािी मदैानाच्या मध्ये मारू नये. 
 
 (१४)  गोल समोरील ऄधयवत यळाच्या रेरे्बािेर पायपट हकवा ब टािा िेंडू अडचवण्यासाठी ऄगर 
मारण्यासाठी ईपयोग करू नये. 
 
 (१५)  गोलात एकाि जागी चखळून ईभे रािू नये, िालिाल करावी. 
 
 (१६)   जेव्िा ऄत्यंत जरुरी अिे तेव्िाि अपली जागा सोडावी. 
 
 (१७) प्रचतस्पध्यांसंबधंी मनात केव्िािी भीती बाळगू नये ऄगर त्याला त च्छ लेखू नये. 
 
 (१८)  स्वतःिे मनोधैयय केव्िािी खिू देउ नये. 
 
 (१९)  स्वतःबद्दल ऄगर संघाबद्दल िाजील चवरॄास बाळगून बसेावध रािू नये. 
 
 (२०)  प्रयत्न िे केलेि पाचिजेत. न सते नशीबावर िवाला ठेवनू रािू नये. 
 
 गोलरक्षकािे तंत्र व शास्त्र, तसेि त्याला अवश्यक ऄसणाऱ्या गोष्टी कोणत्या व त्याने कशापासून 
सावध रािाव,े काय काय गोष्टी टाळाव्यात यािा सचवस्तर व सांगोपागं चविार, िे वर जरी साचंगतले ऄसले 
तरी प्रत्यक्ष खेळताना सवयि गोष्टी काटेकोरपणे पाळणे ऄगर टाळणे िे शक्य िोत नािी म्िणून ऄन भवाने व 
सरावानेि प ष्कळ गोष्टी समजून येतात िे लक्षात ठेवाव.े 
 
िूणधरक्षक 
 
 गोलरक्षकाप ढील बिावािी म ख्य व मित्त्वािी िळी म्िणजे ‘पूणयरक्षक’. या िळीवर संघाच्या 
बिावािी खरी मदार ऄसते. प्रचतपक्षाच्या अघाडीच्या खेळाडंूना थोपचवणे, त्याचं्या ताब्यातील िेंडूवर ताबा 
चमळचवणे व त्यानंी िेंडू गोलमध्ये नेण्यासाठी योजलेले डावपेि िाणनू पाडणे यािी बव्िंशी जबाबदारी 
पूणयरक्षकावंर ऄसते. यािबरोबर िेंडूवर ताबा चमळचवला की, लगेि िेंडू अपल्या खेळाडंूना योग्य चठकाणी 
पोिोिचवणे ऄशा द िेरी मित्त्वािी कामचगरी त्याचं्यावर ऄसते. 
 
 पूणयरक्षक िे मानवी शरीरातील पायाप्रमाणेि िॉकी खेळािे म ख्य अधारस्तंभ अिेत. पाय जर 
मजबूत ऄसतील तर मन ष्याला जशी मोठी जबाबदारी व कष्ट पार पाडता येतात, तद्वति पूणयरक्षक जर 
मजबूत व भरवशािे ऄसतील तर संघािी बळकटी जास्त वाढते. पायाप्रमाणेि पूणयरक्षकिी डावा व ईजवा, 
ऄसेि ओळखले जातात. अपल्या गोलाच्या प ढील डावी व ईजवी बाजू ऄन क्रमे डाव्या व ईजव्या 
पूणयरक्षकानंी संभाळायिी ऄशी सवयसाधारण कल्पना ऄसते. परंत  िा खेळ साचंघक भावनेिा ऄसल्याने 
डाव्याने डावीि व ईजव्याने ईजवीि बाजू साभंाळणे ऄसा कािी दंडक घातलेला नसतो. खेळात गोंधळ व 
गदी िोउ नये, तसेि अपली जागा काय अिे यािी जाणीव रािावी म्िणून जाव व ईजवा पूणयरक्षक ऄसे 
भेद केलेले अिेत. 
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 पूणयरक्षक िा िढाइ करणारे प्रचतस्पधी व अपला गोलरक्षक याचं्यामध्ये ईभा ऄसलेला ब रुज 
ऄसतो. म्िणून त्याच्यावर िार मोठी जबाबदारी ऄसते. िा ब रुज जर ढासळला तर पराभवापासून वािणे 
िार कठीण काम िोउन बसते. 
 
 यासाठी ईंिाप रा, दणकट शरीरािा, बेडर व चनधड्या छातीिा खेळाडू या जागेसाठी ऄत्यतं 
ईपय क्त ठरतो. बचिरीससाण्यासारखी त्यािी नजर तीक्ष्ण पाचिजे व शातं डोके ठेवनू अपले काम िोख 
बजावले ऄशा भरवशािा िा खेळाडू ऄसावा लागतो. शरीर मजबूत व दणकट ऄसूनिी त्याच्या िालिालीत 
िपळता ऄसली पाचिजे. भरपूर पळण्यािी त्याला सवय पाचिजे. 
 
 प्रचतपक्षाच्या खेळाडूशी जाउन चभडताना त्याने चबलकूल घाबरता ईपयोगी नािी. पूणयरक्षकानंी 
शक्यतो िेंडू बगलेच्या खेळाडूकडे देण्यािा ऄगर नेण्यािा प्रयत्न केला पाचिजे. ऄलीकडे ऄसे स्पष्ट चदसून 
येते की, जोपयंत प्रचतस्पधी अपल्यावर िल्ला करावयाला येत नािी तोपयंत िेंडू अपल्याकडून द सरीकडे 
द्यावयािा नािी. पण िे ऄसे करणे संघाच्या दृष्टीने घातक अिे. पूणयरक्षकानंी अपल्या खेळाडूला शक्य 
चततक्या जलद िेंडूिा प रवठा केला पाचिजे. त्यािी जागा ऄचतशय जबाबदारीिी ऄसते िे त्याने लक्षात 
ठेवले पाचिजे. त्याला िेंडू द्यायला ईशीर झाला की प्रचतस्पध्यांना अपापल्या जागावंर स्स्थर िोण्याला वाव 
चमळतो. िेंडू क णीकडे जाइल यािा ऄंदाज करता येतो. तसेि पूणयरक्षकावंर िल्ला झाला अचण त्याच्या 
ताब्यातला िेंडू गेला की गोलला धोका चनमाण झालाि ! म्िणून तशी संधी शत्र पक्षाला शक्य तो अपल्या 
चदरंगाइम ळे चमळणार नािी यािी काळजी घेतली पाचिजे. 
 
 ईत्तम व यशस्वी पूणयरक्षक िोण्यासाठी ज्याप्रमाणे दणकट शरीरयष्टी व िपळता पाचिजे त्यािप्रमाणे 
त्याला प ढील गोष्टींिा सराव िा पाचिजेि. 
 
 (१)  िेंडू व्यवस्स्थत व ऄिूक धाबंचवता अला पाचिजे. िेंडू अडचवला की लगेि तो िमखास 
अपल्या खेळाडूकडे देता अला पाचिजे. त्यासाठी िटके व ईिल िटके मारण्यात तो तरबजे पाचिजे. िेंडू 
कोणत्यािी बाजूने का येइना – सरळ ऄगर ईलया बाजूने – तो चततक्याि िपळाइने अडचवता येणे िे 
मित्त्वािे अिे. यासाठी िेंडूवरि दृष्टी कें चद्रत करणे ऄत्यतं मित्त्वािे अिे. 
 
 (२)  जोरदार िटका मारता अला म्िणजे तो ईत्तम पूणयरक्षक िोतोि ऄसे नािी. त्याने 
मारलेला िटका स्वतःच्याि संघातील खेळाडूकडेि जाइल यािा त्याला ऄंदाज पाचिजे. ईगाि ऄंदाजाने 
िटका मारून िालणार नािी. त्याने प्रचतस्पध्यांच्या ऄधयरक्षकावंर चनयतं्रण ठेवता ठेवता अपला खेळ 
अपल्या ऄधयरक्षकानंा पूरक िोइल ऄसािी ठेवला पाचिजे. 
 
 (३)  दोन्िी पूणयरक्षक एकाि रेरे्त ईभे न रािता प ढेमागे ऄसे राचिल्यास त्यािा ईपयोग िोतो. 
 
 (४)  प्रचतस्पध्यांिे डाव ईधळून अचण िेंडूवर ताबा चमळवनू तो अपल्या खेळाडंूना योग्य 
चठकाणी पोिोिचवणे ऄशी द िेरी कामचगरी पूणयरक्षकानंा करावी लागते. यासाठी तीक्ष्ण दृष्टी, िपळ 
िालिाल अचण झटपट चनणयय या गोष्टींिी ऄत्यंत जरुरी ऄसते. 
 



 ऄनुक्रमणणका 

 (५)  पूणयरक्षकािी जागा  ऄत्यतं मित्त्वािी, ईत्सािािी अचण मोठ्या अधारािी ऄसते. 
प्रचतस्पध्यांना िेंडू चमळून देणे, त्याचं्या िकचवण्यामध्ये (पासेसमध्ये) ऄडथळा अणून त्याचं्याकडून िेंडू 
घेउन त्यावर ताबा ठेवणे िा पूणयरक्षकािा खरा ईदे्दश ऄसतो. 
 
 (६)  गोलरक्षक व प्रचतस्पध्यांच्या अघाडीिे खेळाडू याचं्यामध्ये जागरूकतेने रािून, 
प्रचतस्पध्यांना गोलापासून चजतके दूर ठेवता येइल ते पािणे िी पूणयरक्षकािी खरी ड्यटूी अिे. 
 
 (७)  प्रचतस्पध्यांकडून कोणत्यािी तऱ्िेने िेंडूवर ताबा चमळचवणे एवढाि चवघातक खेळ 
पूणयरक्षकानंा खेळावयािा नसून त्यािें म ख्य काम म्िणजे िढाइ थोपवनू धरून अपल्या खेळाडंूना चवधायक 
मदत करणे िे अिे. 
 
 (८)  ज्या पचरस्स्थतीत प्रचतस्पध्यांिे अघाडीिे खेळाडू खेळत ऄसतात त्या दृष्टीने चविार करून 
एका बाजूकडून द सरीकडे छेदत जाइल ऄशा तऱ्िेने िेंडू सतत टोलवत रािणे (cross passes) िे 
प ष्कळदा चितािे ठरते. परंत  एक मित्त्वािी गोष्ट लक्षात ठेवली पाचिजे ती िी की, कोणत्यािी वळेी 
अपल्या गोलजवळ ऄशा तऱ्िेिी टोलवाटोलवी करण्यािा मोि टाळला पाचिजे. 
 
 (९)  पूणयरक्षक िे सिजासिजी प्रचतपक्षाकडून िकचवले जातील ऄसे ऄसून िालणार नािीत. 
जर प्रचतस्पधी िकवनू प ढे गेला तर लगेि त्यािा पाठलाग करून त्याच्याकडील िेंडू अपल्या ताब्यात 
कसा चमळचवता येइल यासाठी त्यानंी प्रयत्नािंी चशकस्त केली पाचिजे. मागे पळताना दंचडका डाव्या िातात 
घेउन त्वरेने धावले पाचिजे. त्यािप्रमाणे बगलेच्या खेळाडंूकडे जास्त लक्ष ठेवनू ते िेंडू कसा प ढे 
ढकलतात व त्यािी िालिाल कशी िालते याकडे जागरूकतेने लक्ष देउन खेळले पाचिजे. अपली जागा 
व चिकाटी यात शक्यतो चढलाइ िोउ देता ईपयोगी नािी. गोलप ढील ऄधयवत यळाच्या शक्यतो दूर िेंडू कसा 
रािील या दृष्टीने पूणयरक्षकानंी अपल्या खेळात कौशल्य दाखचवले पाचिजे. 
 
रॅी. िृथ्िीिािंलसगाचे मत 
 
 भारतािा स प्रचसद्ध िॉकीपटू पृर्थ्वीपालहसग िा जगातील एक ईत्कृष्ट पूणयरक्षक म्िणून समजला 
गेला िोता. तो म्िणतो, “मी जगातील िॉकी खेळणाऱ्या साऱ्या देशातंील संघाबंरोबर खेळलो अिे. मला 
ऄसे स्पष्ट चदसून अले की, अघाडी, ऄधयरक्षक हकवा गोलरक्षक यािें अक्रमण, िढाइ ऄगर बिावािे 
धोरण वगेवगेळे ऄसते, पण पूणयरक्षकाचं्या खेळाकडे पाचिले तर त्यािें म ख्य कायय, जबाबदारी व य क्त्या-
प्रय क्त्या यातं िारसा िरक चदसून येत नािी. अजकाल कोपरा ऄगर दंड कोपऱ्यािें गोल जोरदार 
िटक्यामं ळेि िोतात व ते बि धा पूणयरक्षकि करतो. पण िटका मारताना त्यात कौशल्य पाचिजे. ईगाि 
ताकदीने िटका मारून िालणार नािी. पूणयरक्षकाने शक्यतो िेंडू बगलेच्या खेळाडूकडे देण्यािा प्रयत्न 
केला पाचिजे. पण ऄलीकडे िेंडू सिजासिजी अपल्या खेळाडूकडे मारता येत नािी ऄसे चदसले की बरेि 
पूणयरक्षक ‘रेब’िी य क्ती ऄमलात अणतात. म्िणजे िेंडू दंचडकेने झटकन िवते ऄसा ईडवावयािा की, तो 
साधारणपणे अपल्या अघाडीच्या खेळाडंूपाशीि जाउन पडावा. पण याला सरावािी व शातं डोक्यािी 
ऄत्यंत जरुरी अिे. पूणयरक्षकानंी अपल्या जागा ऄगदी जरूर ऄसल्याचशवाय सोडू नये. डाव्याने 
डावीकडील व ईजव्याने ईजवीकडील जबाबदारी साभंाळली पाचिजे. चवशरे्तः ऄधयवत यळाच्या जवळपास 
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ऄगर अत िेंडू ऄसताना नेिमी गोंधळ ईडतो व गदी िोते, तेव्िा िे चवशरे् लक्षात ठेवले पाचिजे. 
त्यािबरोबर गोलरक्षकाच्या दृष्टीसमोर येउन त्यािा धोका जास्त वाढव ूनये.” 
 
 आंग्लंडिा १९५२ च्या िॉकी संघािा नायक डेचनस कर्गनकल म्िणतो, “पूणयरक्षकािा खेळ म्िणजे 
िेंडूभोवती सारखे घ टमळत रािणे अचण िे त्यािे खरे कौशल्य अिे. या जागेवरिा खेळाडू पायाच्या 
बोटावर नेिमी तयार ऄसला पाचिजे. त्यािी दृष्टी सतत िेंडूवर चखळून राचिली पाचिजे.” 
 
 या साऱ्या गोष्टी व तंत्र लक्षात ठेवनू जर पद्धतशीरपणे चनयचमत सराव केला, अचण अपली 
जबाबदारी व अपल्या जागेिे चकती मित्त्व अिे िे मनात ठेवनू जर खेळ खेळला तर तो एक ईत्तम व 
यशस्वी पूणयरक्षक खेळाडू िोइल यात वाद नािी. जाता जाता िेिी नमूद केले पाचिजे की, मदैानावर तो 
वैयचक्तक जबाबदारीवर खेळत नसून तो एक संघािा घटक अिे, म्िणनू त्याने संघातील गोलरक्षकापासून 
अघाडीच्या खेळाडंूपयंत सवांशी सिकायाने व समजूतदारपणे खेळले पाचिजे. अपले डोके न वापरता जर 
पूणयरक्षक खेळू लागला तर संघाला तो मोठा ऄडथळा व धोका चनमाण िोतो, िे त्याने लक्षात ठेवाव.े 
केव्िािी मनोधैयय ढळू देता ईपयोगी नािी. िपळाइ व य क्त्या-प्रय क्त्या या गोष्टी म ख्यत्व ेकरून पूणयरक्षकानंी 
ऄमलात अणल्या पाचिजेत. 
 
ऄधधरक्षक 
 
 ‘खेळािा कणा’ ऄसं ज्यािं वणयन करतात तो म्िणजे ऄधयरक्षक. िे तीन ऄसतात. एक डावा, मधला 
व चतसरा ईजवा. मधला म्िणजे मधला ऄधयरक्षक (Centre Half). िा जणू शरीरातील मणक्यासारखाि 
मित्त्वािा अिे. आतर जागावंर थोडेसे ईसासे टाकण्यासाठी हकवा चशचथल िोण्यासाठी म्िणनू कािी वळे 
ऄगर क्षण म्िणा, चमळू शकतात. पण ऄधयरक्षकाचं्या जागी चशचथलपणा ऄगर स स्ती येणे म्िणजे पायावर 
धोंडा पाडून घेण्यासारखे अिे. 
 
 ऄधयरक्षकाच्या जागेला ईत्तम दृष्टी, बळकट मनगट, पायानंा गती ऄसणारा, ऄंगात भरपूर रग 
ऄसणारा, दमछाक चटकचवणारा ऄसाि खेळाडू योग्य ठरतो. तसेि शारीचरक दृष्या पूणय द रुस्त ऄसणे 
िेिी मित्त्वािे अिे. द सऱ्या कोणत्यािी खेळाडूला मदैानावर िौिेर पळाव ेलागत ऄसेल त्यापेक्षा जास्त 
धावाधावी ऄधयरक्षकाला करावी लागते अचण चवशरे्तः मध्य ऄधयरक्षकाला सवात जास्त प ढे-मागे ऄसे 
सारखे धावाव ेलागत ऄसल्याने त्याच्या ऄंगी भरपूर जोम, ईत्साि अचण िपळता ऄसणे ऄत्यावश्यक अिे. 
 
चढाइ 
 
 िढाइच्या वळेी अघाडीच्या खेळाडंूना मदत करणे अचण संरक्षणाच्या वळेी पूणयरक्षकाच्या मदतीला 
त्याला नेिमी सज्ज ऄसाव ेलागते, अचण यासाठीि त्यानंा प ढे मागे सारखे धावाव ेलागते. 
 
 ऄधयरक्षकाने अपल्या अघाडीिे खेळाडू कोणती पद्धत खेळण्यासाठी ऄमलात अणतात आकडे 
जागरुकतेने लक्ष ठेवले पाचिजे. अघाडीिा खेळाडू िेंडू प ढे काढण्यासाठी काय डावपेि लढचवतो यािा 
ऄधयरक्षकानंा ऄंदाज ऄसावा लागतो. कारण त्याम ळे त्यानंा तशी िालिाल करावी लागते. त्यांच्या 
िालिालीम ळे प्रचतस्पध्यांच्या ताब्यातील िेंडू चमळचवणे सोपे जाते. 
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 सगळ्यात मित्त्वािी जागा मध्य ऄधयरक्षकािी. प्रचतस्पध्यांिा कें द्रमध्य खेळाडू िा कशा तऱ्िेने िल्ला 
करील याकडे मध्य ऄधयरक्षकाने सतत लक्ष ठेवले पाचिजे. न सत्याि कें द्रमध्य खेळाडूकडे लक्ष ठेवनू त्याला 
िालणार नािी, तर दोन्िी डाव्या व ईजव्या बगलेच्या प्रचतस्पध्यांच्या खेळाडंूच्या िालिालीकडे देखील 
द लयक्ष करून िालणार नािी. म्िणूनि मध्य ऄधयरक्षक िा संघािा कणा ऄसतो. यासाठी त्याला ‘वॉिडॉग’ 
म्िणजे पिाऱ्यावरील क त्र्यािी भचूमका करावी लागते. त्यािा अवाका मोठा ऄसावा लागतो, कारण त्यािी 
जबाबदारीिी मोठी ऄसते. त्यासाठी त्याच्या ऄंगात भरपूर हिमत, ईत्साि व ताकद ऄसावी लागते. 
 
 अपल्या अघाडीच्या खेळाडंूना वळेेवर िेंडू काढून देणे, िढाइच्या वळेी अघाडीच्या खेळाडंूिा 
ऄगदी प्रचतस्पध्यांच्या गोलाधापयंत पाठप रावा करणे, तसेि अपल्या दोन्िी बाजंूना िोणाऱ्या िेंडूच्या 
िालिालीवर कटाक्षाने लक्ष ठेवणे आतकी जबाबदारी त्याला पेलावी लागते. वळेप्रसंगी िपळाइ करून गोल 
मारण्यािी अलेली सधंीिी साधली पाचिजे. जसा तो अघाडीबरोबर िपळाइने प ढे जातो त्यािप्रमाणे 
चवरुद्ध बाजूच्या खेळाडंूनी िेंडू अडवनू तो जोरात परतचवला की लगेि िेंडूच्या पाठोपाठ धावनू िेंडू व 
प्रचतस्पध्यांच्या खेळाडूला कसे रोखता येइल यासाठी त्याला चनरचनराळे डावपेि लढवाव ेलागतात. 
 
 अपला पाय व दंचडका या दोन्िींिा ईपयोग करून प्रचतपक्षाच्या खेळाडूने िकचवण्यासाठी व िेंडू 
ईलटस लट नेण्यासाठी योजलेली चक्रया याचं्यात अडथळा अणण्यात यश चमळचवणे ऄत्यंत मित्त्वािे 
ऄसते. 
 
 ईत्तम ऄधयरक्षकाच्या ऄंगी ित राइ व िपळपणा िे ग ण ऄवश्य ऄसाव ेलागतात. डाव्या व ईजव्या 
ऄधयरक्षकािा खेळ व जागा यानंा बऱ्याि मयादा अिेत, पण तशी स्स्थती मध्य ऄधयरक्षकाच्या बाबतीत ऄसू 
शकत नािी. तो िाकाच्या असाप्रमाणे ऄसतो. अस भक्कम तर िाक भक्कम ! तद्वति मध्य ऄधयरक्षक मजबतू 
व भरवशािा तर संघािी बळकटी ईत्तम ऄसेि समजले जाते. त्याला भरपूर ताकद (Stamina) ऄसावी 
लागते. त्याने िेंडू त्याच्याजवळ येण्यापूवीि त्यािा ताबा घेण्यासाठी धावले पाचिजे. िाणाक्षपणे 
प्रचतपक्षाच्या ऄधयरक्षकािंा ऄंदाज घेउन त्या धोरणाने अपली िढाइ करणे िे  जास्त मित्त्वािे अिे. 
मदैानाच्या मध्यापेक्षा िार प ढे त्याने जाता ईपयोगी नािी. कारण त्यािे म ख्य कतयव्य म्िणजे प्रचतपक्षाच्या 
खेळाडूला अडचवणे ऄगर अडथळा अणणे िे अिे अचण तो जर जास्त दूर गेला तर त्याला परत येणे िार 
म स्ष्कलीिे िोउन जाते. अपल्या बाजूला िेंडू येत ऄसला की त्याने प्रचतस्पध्यांच्या अघाडीिे खेळाडू अचण 
अपले गोलाधयवत यळ याचं्या मध्येि जागरुकतेने रािणे आष्ट ऄसते. 
 
 ऄधयरक्षकाने दणादण िटके मारणे टाळले पाचिजे. ‘शवे्ि पास’ म्िणजे िेंडू सिज लोटणे िी 
िमखास िेंडू अपल्या खेळाडूला देण्यािी ईत्तम कृती अिे. परंत  त्यािबरोबर ऄधयरक्षकाने अपल्या 
अघाडीच्या खेळाडूला लोटलेला िेंडू पळता पळता सिज ताब्यात घेता येइल यािी जाणीव ठेवनू िेंडू 
चकती जोराने टोलवायिा ऄगर लोटायिा िा ऄंदाज घेतला पाचिजे. कािी वळेा प्रचतस्पध्यांिी िळी िोडून 
िेंडू काढता येत नसेल तर अपलेि जोडीदार जे दोन ऄधयरक्षक अिेत त्याचं्याकडेि िेंडू टोलचवला तर 
चततका ऄवधी चमळतो व सधंी चमळते. पण या गोष्टी ऄन भवाने साध्य िोतात. 
 
 ऄधयरक्षकाने, चवशरे्तः डाव्या व ईजव्याने अपली जागा सोडून आतरत्र जाउ नये. ‘माणसास 
माणूस’ (Man to Man) या पद्धतीप्रमाणे प्रचतपक्षाच्या खेळाडंूना धरून ठेवले पाचिजे. डाव्या ऄधयरक्षकाने 
अपल्या डाव्या पूणयरक्षकापासून मध्यरेरे्च्या थोडे प ढे आथपयंत, मदैानाच्या डाव्या ऄंगािी अपली 
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के्षत्रमयादा अिे िे लक्षात ठेवले पाचिजे. तीि स्स्थती ईजव्या बाजूच्या ऄधयरक्षकािी िोइल. एखादा खेळाडू 
अपले के्षत्र सोडून जर द सरीकडे जाउन खेळू लागला तर त्याम ळे गोंधळ चनमाण िोइल. ‘माणसास 
माणूस’ िी रिना चढली िोइल अचण प्रचतपक्षािा एक खेळाडू अक्रमण करावयाला मोकळा िोइल. यासाठी 
प्रत्येकाने अपली जागा सोडू नये. अपल्याि जागेत खेळायिे मित्त्व चकती अिे िे लक्षात घ्याव.े 
 
बचाि 
 
 िढाइ व बिाव ऄसे नेिमी प्रसंग येतात व त्या दृष्टीने खेळ खेळावा लागतो. बिावाच्या वळेी जेव्िा 
बगलेकडून िेंडू येतो व त्या वळेी अपल्यासमोर िेंडू येणार यािी ऄधयरक्षकाला (डाव्या ऄगर ईजव्या) 
जाणीव ऄसली पाचिजे अचण त्यासाठी िेंडूवर ताबा चमळचवण्यासाठी त्याने तत्पर रािून तो चमळचवला 
पाचिजे. पण त्यािबरोबर अपली सरंक्षणािी जबाबदारी ओळखून त्याने जास्त प ढे जाणे धोक्यािे ठरेल. 
यासाठी डावीकडून ऄगर ईजवीकडून केव्िा व कसा िेंडू येइल यािा ऄंदाज सरावानेि लक्षात येइल. 
 
 बगलेकडूनि िेंडू येइल ऄसे नािी तर तो कें द्रमध्याकडून बगलेकडे देखील जाइल. ऄशा वळेी तो 
तसा जाउ न देण्यासाठी मध्येि घ सून िेंडू ताब्यात घेण्यािी कोशीस केली पाचिजे. अपल्या ऄध्या भागात 
जेव्िा िेंडू अिे त्या वेळी तो चजतक्या लवकर द सऱ्याला देणे शक्य अिे तेवढे केले पाचिजे. स्वतःजवळ 
िेंडू ठेवणे नेिमी धोक्यािे व िाचनकारक ऄसते ! िे िीदवाक्य चवसरता ईपयोगी नािी. 
 
 जेव्िा अपले िढाइिे धोरण ऄसेल तेव्िा मदैानावर ईजव्या ऄधयरक्षकािी जागा जास्त सोपी अचण 
त्या मानाने डाव्या ऄधयरक्षकािी कठीण समजली जाते. त्यािे कारण म्िणजे ईजवा ऄधयरक्षक िेंडू 
सिजासिजी ईजव्या िाताने चवनासायास अडव ूऄगर खेळू शकतो पण ती स्स्थती डाव्या ऄधयरक्षकािी 
नसते. त्याला नेिमी ईलया बाजूने िेंडू अडचवणे ऄगर िकचवणे भाग पडते. 
 
 िढाइच्या वळेी दोन्िी ऄधयरक्षकानंी थोड्या चतरक्या रेरे्त अपली िाल ठेवली पाचिजे अचण मध्येि 
जेव्िा मोकळी जागा चदसेल त्या वळेी ताबडतोब िेंडू मारला पाचिजे. ईदे्दश िा की, प्रचतस्पध्यांना िेंडूवर 
ताबा चमळचवणे कठीण जाव.े 
 
 क ठल्यािी संघािा चवजय म ख्यत्व ेत्यािंी ऄधयरक्षक िळी चकती जोरकस व पद्धतशीर अिे यावर 
ऄवलंबून ऄसतो. वळेेवर िेंडू िकचवणे, चवजेच्या िपळाइने िालिाल करणे अचण न ि कता िेंडूवर बरोबर 
ताबा चमळवनू अपल्या दंचडकाकौशल्याने प्रचतपक्षाला नामोिरम करणे िी ईत्तम ऄधयरक्षकािी लक्षणे अिेत. 
तसेि अपली जागा कोणती, चतिी मयादा चकती व चतिे मित्त्व काय अिे िे त्याला पके्क मािीत ऄसले 
पाचिजे. 
 
 डाव्या ऄधयरक्षकािी जागा त्यातल्या त्यात ऄवघड समजली जाते. त्यािे कारण ऄगदी ईघड अिे. 
खेळाडूला िेंडू नेिमी शरीराच्या डाव्या बाजूकडून घ्यावा लागतो अचण ती बाजू स्वाभाचवकपणे कठीणि 
ऄसते. म्िणून मजबतू डाव ेमनगट, िालिालीत िापल्य, ईत्तम पदलाचलत्य या गोष्टी ज्या खेळाडूत अिेत 
त्याला डाव्या ऄधयरक्षकाच्या जागेवर खेळणे ऄवघड जात नािी. 
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 िढाइ ऄसो वा बिावािा खेळ ऄसो डाव्या व ईजव्या ऄधयरक्षकानंी ज्या गोलच्या खाबंाजवळ तो 
ऄसेल त्या खाबंात अचण २५ याडांिी रेर्ा यामंध्ये अपली तटबंदी चनमाण केली पाचिजे अचण या धोरणाने 
जर खेळ खेळला गेला तर िेंडूसाठी जास्त धावाधाव न करता त्याला अपोअप िेंडू चमळू शकतो. त्याने 
सतत बगलेिा खेळाडू अचण बगलेच्या अतला खेळाडू (Inner and outer player) याचं्या मध्ये नेिमी 
रािण्यािा प्रयत्न केला पाचिजे. कोणत्यािी चठकाणी मोकळी जागा पडत नािी ना याकडे ऄधयरक्षकािे 
चवशरे्तः मध्य ऄधयरक्षकािे नेिमी लक्ष पाचिजे अचण त्या चठकाणी त्याने धाव घेतली पाचिजे. 
 
ऄमीरकुमारचा ऄणभप्राय 
 
 भारतािा एकेकाळी गाजलेला ऄधयरक्षक ऄमीरक मार, यािे म्िणणे ऄसे की, “संघािे यश-ऄपयश 
प ष्कळ ऄंशी ऄधयरक्षकावंर ऄवलंबून ऄसते. अघाडीिे खेळाडू ऄगर पूणयरक्षक िे चकतीिी ताकदीिे व 
ईत्कृष्ट दजांिे ऄसले अचण जर ऄधयरक्षक-मग क ठलािी का ऄसेना-कमजोर ऄसेल तर यश चमळचवणे 
मिाकठीण िोउन जाते. अक्रमण व िढाइ या दोन्िी धोरणािंा त्याला िागंला सराव पाचिजे. वळे अली 
तर तत्काळ िटका मारून गोल करण्यािी सधंी त्याने गमावता कामा नये!” 
 
ऄजीतिािंलसगचे मत 
 
 भारतािे एक माजी ऑहलचपक कप्तान व जगातला एक ईत्कृष्ट मध्य ऄधयरक्षक म्िणनू गाजलेला 
खेळाडू. ऄजीतपालहसग म्िणतो, “ऄधयरक्षक िा पूणयरक्षक व अघाडी याचं्यातला द वा अिे. मध्य ऄधयरक्षक 
िा संघािा कें द्रहबदू समजला जातो. या जागेवर पूवी लालशिा व पेचन्नगर याचं्यासारखे जागचतक कीतीिे 
खेळाडू िोउन गेले. त्याचं्याकडून अपण स्िूती घेतली पाचिजे. मध्यब ली (Centre Bully) झाल्याबरोबर 
िेंडूला जशी चदशा व गती चमळते त्यावरून मध्य ऄधयरक्षकाला प्रचतपक्षातील कचे्च द व े समजता अले 
पाचिजेत. चतन्िी ऄधयरक्षकानंी एकमेकाला समजून घेणे ऄत्यंत मित्त्वािे अिे. वैयचक्तक खेळापेक्षा साचंघक 
खेळाकडे जास्त लक्ष चदले पाचिजे.” 
 
 ऄधयरक्षकाने प्रचतस्पध्याच्या डावपेिाप ढे माघार घेता ईपयोगी नािी. एखादेवळेी त्याला माघार 
घ्यावी लागली ऄगर त्यािे धोरण कमक वत ठरले तरी त्याने नामोिरम न िोता प्रचतस्पध्यांिा चपच्छा 
सोडता ईपयोगी नािी. एकदा नािी, दोनदा नािी तर चनदान चतसऱ्या प्रयत्नात त्याला नक्की यश चमळेलि. 
 
 अपल्याला जागािें मित्त्व चजतके िागंले समजले ऄसेल चततके खेळाडंूतील एकमेकातंील समज 
व प ढील घडामोडींिा ऄिकू ऄंदाज यावर प ष्कळ ऄशंी िढाइिा व बिावािा खेळ ऄवलंबून ऄसतो िे 
सवांनी लक्षात ठेवले पाचिजेि, पण त्यातल्या त्यात ऄधयरक्षकानंी याकंडे चवशरे् लक्ष चदले पाचिजे. 
 
 प्रचतपक्षािे िल्ले परतचवणे िा एकि ईदे्दश मनात न ठेवता िढाइिे धोरणिी मनात बाळगून अपल्या 
अघाडीला योग्य तऱ्िेने व योग्य वळेी िेंडूिा प रवठा कसा िोइल आकडे लक्ष देणे अचण त्या दृष्टीने िढाइ 
करून गोल िढचवण्यास मदत करणे िे ऄधयरक्षकािे म ख्य कतयव्य अिे. 
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 वरील सवय चवविेन वािनू त्या दृष्टीने खेळािा सराव करीत गेल्यास ऄधयरक्षकाच्या जागेवरिा 
खेळाडू न सताि लायक िोत नसून नक्कीि यशस्वी खेळाडू िोउ शकेल. पण प्रत्येक खेळाडूने चनष्ठा, 
अत्मचवरॄास, चिकाटी व मेिनत सतत ठेवली तर यश कधीिी दूर नसते. 
 
अघाडीचे खेळाडू 
 
 अतापयंत खेळातल्या बिावाच्या जागािंा उिापोि झाला. खेळािा जो म ख्य ईदे्दश गोल करणे 
त्यासाठी अघाडी ऄगर िॉरवडयिे खेळाडू याचं्यावर सारी मदार ऄसते. बिावाच्या खेळाडंूनी िेंडू 
अघाडीकडे देउन त्यािा त्यानंा कािीि िायदा करून घेतला नािी तर केलेले सारे रॅम वाया जातात. 
म्िणून प्रत्येक संघािी अघाडीिी िळी ऄत्यंत िपळ व काययक्षम ऄसणे ऄत्यतं जरुरीिे अिे. 
 
 अघाडीच्या खेळाडंूिे म ख्य काम म्िणजे चमळेल त्या सधंीिा ईपयोग करून प्रचतस्पध्यांवर गोल 
मारणे िे ऄसते, यासाठी त्याचं्यात म ख्यतः िपळाइ ऄसली पाचिजे. पण न सतीि धावण्यात िपळाइ नव्िे 
तर पचरस्स्थतीिे झटकन अकलन, ऄंतरािा ऄंदाज व अखाडा, अचण प्रचतस्पध्यांकडून त्वरेने िेंडू 
चमळवनू तो गोलात मारणे या साऱ्या गोष्टी ऄती िपळाइने िोणे ऄत्यंत जरुरीिे ऄसते. 
 
 अतापयंत सवयत्र रूढ ऄसलेल्या पद्धतीप्रमाणे अघाडीला पाि खेळाडू ऄसतात ते ऄसे : डावी 
बगल, डाव्या बगलेच्या अतील, कें द्रमध्य, ईजव्या बगलेच्या अतील अचण ईजवी बगल. 
 
 िॉकी खेळात वैयचक्तक कौशल्यापेक्षा अघाडीच्या िळीिे एकमेकातंील समज व समन्वय यावरि 
प ष्कळ ऄंशी यश ऄवलंबून ऄसते. ज्याने गोल लावला त्यािे कौत क करून त्याला ईिलून धरण्यापेक्षा 
त्याला गोल लावण्यात ज्याचं्याकडून खरी मदत झाली-मग ते पूणयरक्षक ऄसोत ऄगर बगलेिे खेळाडू 
ऄसोत-त्यानंाि खरे रॅये चदले पाचिजे, त्यािेंिी कौत क झाले पाचिजे. 
 
 अघाडी काय हकवा ऄधयरक्षक काय त्यानंी िी खूणगाठ मारली पाचिजे की, कोणत्यािी पचरस्स्थतीत 
िेंडू स्वतःजवळ न ठेवता त्याला प ढे िलता करून चदशा दाखचवली पाचिजे. तरि त्यािा ईपयोग िोइल. 
िेंडू त मच्या जवळ येइल म्िणून वाट पािात न थाबंता नेिमी िेंडूवर स्वतःिून ताबा चमळचवण्यािा प्रयत्न 
केला पाचिजे िा पक्का चनयम लक्षात ठेवावा. िेंडूवरील ताबा (Ball control), गती अचण डोके वापरून मागय 
काढणे या गोष्टी अघाडीच्या खेळाडंूना ऄत्यंत जरुरीच्या अिेत. अघाडीच्या सगळ्या खेळाडंूनी िे पके्क 
लक्षात ठेवले पाचिजे की, कोणीिी अपल्या जागेच्या कके्षबािेर जाता ईपयोगी नािी अचण प्रत्येकाने 
एकमेकापंासून दूर रािूनि खेळले पाचिजे, नािीतर गोंधळ माजून प्रचतपक्ष त्यािा िायदा ईठवले. ऄगदी 
जेव्िा जरुरी अिे व द सरा मागयि नािी त्याि वळेी िक्त वैयचक्तक नैप ण्य ऄगर कौशल्य ईपयोगात अणावे. 
कारण वैयचक्तक खेळ खेळू लागल्याने िागंले िागंले समजले जाणारे संघ ध ळीस चमळाले अिेत. िा 
ऄन भव अिे, आचतिास अिे! 
 
कें द्रमध्य 
 
 कें द्रमध्य िा खेळाडू धडक मारणारा, ठाम चनधारािा, करारी, त्वचरत चनणयय घेउन क्षणािािी 
चवलंब न करता िेंडू मारणारा ऄसावा लागतो. ईत्तम व मजबूत शरीरयष्टी, ईंिाप रा, िपळ, पदलाचलत्य व 
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दंचडकाकौशल्यात तरबजे, ऄसा खेळाडूि या जागेला योग्य ठरतो. अपल्या दोन्िी बगलाचं्या खेळाडंूशी 
योग्य सधंान बाधंण्यािी त्याच्यात क वत ऄसली पाचिजे. िेंडू मारण्यािी क्षमता, चवधायक तऱ्िेने िेंडू 
डाव्याईजव्या बाजंूना सिज टोलचवणारा, शातं डोक्यािा वगैरे गोष्टींिा ज्याच्यात चमलाि अिे ऄसाि 
खेळाडू ईत्तम कें द्रमध्य िोउ शकतो. 
 
 िल्ला करण्याच्या दृष्टीने कें द्रमध्य िा कें द्रहबदू ऄसतो अचण दोन्िी बाजंूच्या बगलेच्या खेळाडंूना िेंडू 
काढून देणे, अचण िेंडू सतत प ढे कसा वाढचवला जाइल यासाठी जागरूक रािणे, िी मोठी जबाबदारी 
त्याच्यावर ऄसते. िढाइिे धोरण व अखणी त्याला करावयािी ऄसते. एखादी िाल जर ऄयशस्वी झाली 
तर लगेि द सरा मागय ताबडतोब ऄमलात अणण्यािी क्षमता त्याच्यात ऄसावी लागते. प्रचतपक्षाच्या मध्य 
ऄधयरक्षकािे सवय बेत व धोरणे कशी ध ळीला चमळचवता येतील यासाठी त्याला िाणाक्ष व तत्पर रािणे ऄत्यंत 
मित्त्वािे ऄसते. गोलाधाच्या जवळपास अल्यानंतर कें द्रमध्याने क्षणािािी चवलंब न करता क ठूनिी 
अलेला िेंडू घेउन तो गोलात, धडकचवण्यािी तयारी ठेवली पाचिजे. प्रसंगी वैयचक्तक जबाबदारीवर 
प्रचतपक्षािी क वत ओळखून ‘चिल्ड गोल’ हकवा वैयचक्तक जबाबदारीवर गोल करण्यािीिी धमक त्याच्यात 
पाचिजे. 
 
कै. ध्यानचंद यांच्या सूचना 
 
 ‘िॉकीिे जादूगार ’ व जागचतक कीतीिे ऄचद्वतीय खेळाडू कै. ध्यानिंद यानंी कें द्रमध्य व आतर 
अघाडीच्या खेळाडंूना चदलेल्या सूिना िारि मित्त्वाच्या अिेत. ते म्िणतात, “अक्रमकािंा नेता म्िणजे 
कें द्रमध्य. यासाठी त्यािे लक्ष िौिेर ऄसले पाचिजे. अपल्या बरोबरीच्या आतर अघाडीच्या खेळाडंूना िेंडू 
कसा व केव्िा देता येइल यािे त्याला ध्यान पाचिजे. कोणत्यािी प्रसंगी अघाडीच्या खेळाडंूनी एकत्र येता 
ईपयोगी नािी. कािी वळेा कें द्रमध्याला स्वतःि िेंडू प ढे घेउन जाणे भाग पडते. त्यासाठी गती व 
दंचडकाकौशल्य यातं तो चनष्णात ऄसला पाचिजे. जो खेळाडू केवळ अपल्या खेळािा व िायद्यािा चविार 
करून खेळतो त्याच्यापासून संघाला ऄचतशय धोका ऄसतो. एकदा का गोलाधात िेंडू अला की तो 
चजतक्या त्वचरत व जोराने गोलात मारणे िेि म ख्य कायय. त्याला द सरा पयाय नािी. परंत  कोणत्या 
कोनातूंन व कोणत्या बाजूने गोलकडे िटका मारल्यास तो िलदायी ठरेल यािा एका क्षणात त्याने चनणयय 
घेतला पाचिजे.” 
 
 “गोलरक्षकापासून चकती दूर व कोणत्या बाजंूनी िेंडू मारल्यास यश येइल यािा ऄंदाज व ती वळे 
ऄिूक साधता अली पाचिजे. गोलरक्षक काय तऱ्िेिा अिे, झडप मारतो की बाजूने िेंडू अडचवण्यात ि र्ार 
अिे याच्या ऄन मानाने िेंडू गोलात टोलचवला पाचिजे. प्रचतपक्षाच्या बिावािा ऄंदाज लागला की त्याप्रमाणे 
अपली िालिाल ठेवली पाचिजे.” 
 
 “िेंडू मारून मोकळा िोण्यािी घाइ करून िायदा नािी. गोल करण्यािी सधंी कशी येइल, त्यािा 
िायदा कसा घ्यावा िे त्याने जाणले पाचिजे. अपल्याप ढे प्रचतपक्षािे सवय खेळाडू अिेत व िेंडू प ढे जाणे 
कठीण तेव्िा त्याने अपल्या मध्य ऄधयरक्षक ऄगर ऄन्य ऄधयरक्षकाशंी संपकय  ठेवनू ताबडतोब ‘बॅक पास’ 
करून म्िणजेि िेंडू मागे देउन अपण प ढे सटकले पाचिजे व शक्यतो गोलाधाच्या जवळपास जाउन 
पोिले पाचिजे. परंत  यासाठी खेळािे ऄसे पके्क चनयम नािीत व िालिालिी ज्याने त्याने पचरस्स्थतीिा 
ऄंदाज घेउन व ब द्धी िालवनू केली पाचिजे.” 
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 ‘डब्ल्यू’ (W) पास करून िेंडू कें द्रमध्याकडे देण्याने गोल करण्यािे कायय जास्त स लभ िोते िे 
सवांनी लक्षात ठेवले पाचिजे. 
 
 “अघाडीच्या खेळाडंूना िटका, सरकिटका, झटकिटका व ईिलिटका यािंा िागंला सराव 
ऄसला पाचिजे. अघाडीच्या खेळाडंूनी शक्य तो जोरकस िटका मारू नये. टोलचवणे व सरकिटका यािा 
िागंला ईपयोग करावा. धावताधावता डावीकडून ईजवीकडे िेंडू देताना झटकिटका मारतात. शक्य 
चततक्या जलदीने िेंडू प ढे जावा िा यामागील ईदे्दश अिे. ऄडिणीच्या प्रसंगी ईिलिटका मारल्यास 
िेंडूवर ताबा चमळचवण्यास व प्रचतस्पध्यांना गोंधळात टाकण्यास मदत िोते.” 
 
रॅी. बिंबीरलसग यांचा सल्ला 
 
 कै. ध्यानिंदाचं्या प्रमाणेि कें द्रमध्य म्िणून नाव कमाचवलेला व भारतािे ऑहलचपक िॉकीमध्ये 
ज्यानंी नेतृत्व केले िोते ऄसा स प्रचसद्ध िॉकीपटू बलबीरहसग यािे म्िणणे, ‘िढाइ िाि एक बिावािा ईत्तम 
मागय अिे.’ (Attack is the best way of Defense). िे तत्त्व केवळ सैन्याति लागू न करता खेळातिी 
ईपयोगात अणले पाचिजे. जो संघ ऄत्यतं इर्ा व अत्मचवरॄासाने मदैानात ईतरून प्रचतपक्षाबरोबर 
म काबला करतो त्याला यश चमळचवणे कठीण जात नािी. परंत  केवळ बिावािे धोरण घेउनि खेळ खेळला 
तर सिज कोणाच्यािी ि कीने गोल िोउन पराभव िोण्यािा संभव ऄसतो. ऄधय व पूणयरक्षक प्रचतपक्षािे िल्ल े
परतचवण्यात चजतके तत्पर व काययक्षम ऄसतील त्या प्रमाणात अघाडीच्या खेळाडंूिा खेळ जोरदार िोइल. 
सवय खेळाडंूिे एकमेकातं प रे संगनमत ऄसले पाचिजे अचण सगळे साचंघक भावनेने खेळले पाचिजेत. 
कें द्रमध्याने नेिमी अपल्या जागेपासून दूर रािता ईपयोगी नािी. त्यािी जागा म्िणजे मदैानाच्या या 
टोकापासून त्या टोकापयंतिा बगलेच्या अतील बाजूच्या खेळाडंूच्या मधला पट्टा ऄसे समजले पाचिजे. 
प्रसंगी तो जर त्या जागेपासून आतरत्र गेलाि ऄसले तर शक्य चततक्या त्वचरत त्याने अपल्या जागी िजर 
झाले पाचिजे. त्यािे सदैव आतर खेळाडंूकडे लक्ष ऄसले पाचिजे, कारण वळे अली तर त्याला जरूर त्या 
चठकाणी मदतीला जाणे जरूर ऄसते. 
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रॅी. बलबीरहसग 
 
 “दंचडका ऄगदी सिज वापरता यावी यासाठी टेचनसिा िेंडू हभतीवर मारून तो अडचवण्यािी व 
मारण्यािी रोज १ / ११/२  तास त्याने सवय केली पाचिजे, तसेि आंग्रजी अठ (8) अकडा काढून दंचडकेने 
त्या अकड्यावरून िेंडू नेण्यािा सराव केला पाचिजे. त्यािप्रमाणे िार ि टाचं्या ऄंतरावर अठ ख ंया 
रोवनू त्यामधून अतबािेर ऄसे िेंडू घेउन धावण्यािा सराव केला पाचिजे.” 

 
 “अघाडीच्या खेळाडंूना ऄसा दृढ अत्मचवरॄास ऄसा पाचिजे की, माझ्यासमोर कोणतािी बिाव 
चटकू शकणार नािी. पण त्यािबरोबर त्यानंा गवयिी ऄसता ईपयोगी नािी, तसेि डोके शातं ठेवले पाचिजे. 
क णाच्यािी िातून िकू झाली तरी राग येउन िालणार नािी.” 
 
 “खडबडीत टणक, ईंिसखल, ओले, नैसर्गगक ऄगर कृचत्रम चिरवळ वगरेै सारख्या मदैानावर 
खेळण्यािा सराव ठेवला पाचिजे, कारण त्याम ळे केव्िािी प्राप्त पचरस्स्थतीला तोंड देणे स लभ िोते.” 
 
बगिेंिरीिं खेळाडू 
 
 कें द्रमध्याच्या डाव्या व ईजव्या बाजूला दोन दोन खेळाडू ऄसतात. ते म्िणजे बगलेच्या अतील व 
बािेरील खेळाडू. या जागावंर ईत्तम तऱ्िेने व यशस्वी रीत्या खेळावयािे झाल्यास खेळाडूच्या ऄंगी 
गचतमानता िा ग ण ऄसणे मित्त्वािे अिे. चवशरे्तः डाव्या बगलेच्या खेळाडूला िारि सावधचगरीने व 
िपळाइने िालिाल करणे ऄत्यंत जरूर ऄसते. िी जागाि ऄशी अिे की, िेंडू अला की तो तत्काळ 
ताब्यात घेउन प ढे अपल्याि खेळाडूला कसा देता येइल िे ध्यान रािणे कठीण ऄसते. कारण िेंडू िा 
शरीराच्या डाव्या बाजूनेि नेण्यात येथे कौशल्य ऄसते. प्रचतस्पध्यािीिी ईजवी बाजू ऄसते व त्याला 
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म काबला करणे सोपे ऄसते. यासाठी अपल्या बगलेबािेरिा डावीकडिा खेळाडू अचण कें द्रमध्य याचं्यात 
त्याला सतत समन्वय ठेवावा लागतो अचण त्याच्याि बरोबरीने त्याला िालिाल करावी लागते. ईजव्या 
बाजूच्या बगलेिा अतला खेळाडू यालािी िीि गोष्ट लक्षात ठेवावी लागते, पण त्यािी बाजू जरा सोपी 
ऄसते.  
 
 बगलेच्या खेळाडंूना गतीबरोबरि दृष्टीिी तीक्ष्ण ठेवावी लागते. या खेळाडंूनी ऄगदी नाआलाज 
झाला व त्याचं्याचशवाय प्रचतस्पध्याला थोपवायला कोणी नसेल तेव्िाि अपली जागा सोडावी. बगलेच्या 
अतल्या खेळाडूने बािेरिा व कें द्रमध्य खेळाडू याचं्यामध्येि नेिमी राचिले पाचिजे अचण बािेरच्या 
खेळाडंूनी (wingers) बाजूच्या रेरे्ला समातंर ऄशी सात याडांिी रेर्ा ऄसते त्याच्यामध्येि सदैव ऄसले 
पाचिजे. 
 
 कें द्रमध्य िा हभगरीसारखा सवयत्र चिरत ऄसतो. त्याच्या डाव्या व ईजव्या बाजूला ऄसलेल्या 
खेळाडंूवरि बि धा गोल करण्यािी चभस्त ऄसते व त्यानंा तशी सधंीिी ऄसते व वाविी चमळतो. 
 
रॅी. भोिंाचा ऄनुभि 
 
 भारतीय संघातील बगलेिा खेळाडू व कोि म्िणून नाव कमावलेला रॅी. अर. एस. भोला याच्या 
मते, “गोल करण्यािे काम बि तेक बगलेच्या अतील खेळाडूि करतात. यासाठी बाजूच्या खेळाडंूिे 
(wingers) म ख्य कायय म्िणजे प्रचतस्पध्यािी बिाव िळी तोडून प ढे घ सणे. िेंडूला बगलेच्या अतल्या 
खेळाडूकडे (Inside Playee) टोलचवणे, म्िणजे त्याला गोल करणे सोपे िोते. त्यातल्या त्यात डाव्या 
बगलेच्या खेळाडूिी कामचगरी िार कठीण ऄसते. बगलेवरील खेळाडू ऄती िपळ म्िणजे वाऱ्याप्रमाणे 
धावणारे ऄसले पाचिजेत. ज्या संघात वगेवान खेळाडू अिेत तो संघ प्रचतस्पध्यांना िमखास भारी ठरतो. 
त्यासाठी त्याने प ढील बाबींकडे लक्ष चदले पाचिजे. (ऄ) िेंडूबरोबर जोराने पळत जाउन िटका 
मारण्यापूवी ऄधे वळले पाचिजे, (ब) मागल्या िातानंी िेंडूला झटकिटका मारता अला पाचिजे अचण 
(क) धावत्या िेंडूला सरकिटका मारता यावा म्िणून ऄधे वळता अले पाचिजे. बर्गलन येथे १९३६ साली 
झालेल्या ऑहलचपक िॉकी सामन्यातं भारताकडून खेळलेला स्वगीय मोिम्मद जािर याने डाव्या बगलेवर 
खेळून ऄती ईत्कृष्ट कामचगरी केली िोती.” 
 
ईधमलसगचा ऄणभप्राय 
 
 भारतीय िॉकी संघातील ऄसाि एक भरवशािा अघाडीिा खेळाडू सरदार ईधमहसग म्िणतो, 
“अक्रमकािंा नेता जसा कें द्रमध्य तद्वति बगलेच्या अतले खेळाडू िेिी ‘भेदक तडाकेबाज’ हकवा 
‘शापयशूटसय’ म्िणून समजले जातात. ऄन भवावरून ऄसे चदसून येते की, बगलेच्या अतील खेळाडूम ळेि 
सामना हजकला जातो. यासाठी क शलता, गती, शरीरािे िापल्य, िेंडू पास करण्यािे कौशल्य व चनःस्वाथय 
भावना िे ग ण या खेळाडंूच्या ऄंगी ऄसाव ेलागतात. गोलाधामध्ये ऄसताना तत्क्षणी या खेळाडंूनी गोलात 
िेंडू मारलाि पाचिजे. कारण त्याच्या आतकी, द सऱ्या कोणालािी िी सधंी चमळत नािी.” 
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महत्त्िाचे मुदे्द 
 
 अता अघाडीच्या प्रत्येक खेळाडूिी जागा व मित्त्व पाचिल्यानंतर, या अघाडीच्या पाििी 
खेळाडंूनी प ढील गोष्टी पक्क्या लक्षात ठेवाव्यात. 
 
 (१)  जेव्िा गोलाधात ऄसाल तेव्िा िेंडू ताबडतोब मारा. शक्य तो गोलाजवळ रािू नका. 
 
 (२)  पचिल्याि झटक्याला मारलेल्या िटक्याम ळे गोलरक्षकाला िालिाल करायला वळेि 
चमळत नािी िे लक्षात ठेवा. थोडासा जरी ईशीर झाला तरी प्रचतस्पध्यांना त्यािा िायदा ईठचवता येतो. 
 
 (३)  कािीिी करून जोरदार िटका मारण्यािी सधंी दवडू नका. प ष्कळ वळेा कच्चा िटका 
गोलरक्षक ऄगदी सिज तटचवण्यािा प्रयत्न करतो म्िणून तसलेि िटके कािी वळेा गोल चमळवनू देतात. 
तेव्िा ऄशी सधंी घालव ूनये. गोलरक्षकाच्या पायपटानंा लागनू िेंडू ईसळी मारून कािी वळेा परत येतो, 
त्यािा िायदा ईठचवण्यािी धडपड करा. 
 
 (४)  कमी कोनातून िटके मारू नका. स्वतःला गोल मारणे जमणार नसेल तर अपल्या 
चभडूकडे चतरका ऄगर मागे िेंडू टोलवनू गोल मारण्यास चमळालेली संधी वाया दवडू नका. 
 
 (५)  वत यळाच्या शक्यतो ५ ते १० याडय ऄंतरावर रािण्यािा नेिमी प्रयत्न करा. 
 
 (६)  क णीिी जरी िटका मारला ऄसला तरी िेंडूमागोमाग गोलात घ सा. संधी चमळेल. 
 
 (७)  प्रत्येकाने अपल्या जागेच्या मयादा ओळखूनि खेळले पाचिजे म्िणजे गोंधळ िोत नािी. 
 
 (८)  बाजूच्यानंी कें द्रमध्याशी व कें द्रमध्याने बाजूच्याशंी नेिमी समन्वय साधला पाचिजे अचण 
िेंडूिी देवाणघेवाण दोघानंी िपळाइने केली तर िटका मारून िेंडू प ढे वाढचवण्यािी वळेि येणार नािी. 
 
 (९)  अतला व बािेरिा खेळाडू यानंी अपापल्या जागा ऄधूनमधून बदलून खेळाव े म्िणजे 
प्रचतपक्ष गोंधळात पडतो. 
 
 (१०)  अपण बाजूबािेर िोणार नािी यािी दक्षता घ्यावी, नािीतर केलेले रॅम ि कट जातील. 
 
 अघाडीच्या खेळाडंूना न सता वगे ऄसून िालणार नािी तर त्याचं्यात िलाखी व त्वरािी पाचिजे. 
जेव्िा प्रचतपक्ष अपल्यावर दबाव अणतो त्या वळेी बिावािे खेळाडू अपल्या बगलेकडेि िेंडू देणार. 
यासाठी बगलेच्या खेळाडंूनी बाह्य रेरे्च्या (Side Line) जवळि ऄसले पाचिजे. प्रचतस्पध्यांच्या ताब्यातून 
िेंडू कसा चमळचवता येइल, यासाठी िाणाक्षपणे धडपड केली पाचिजे. त्यािा पाठलाग करणे, ऄडथळा 
अणणे, त्यािे लक्ष चविचलत िोइल ऄशा तऱ्िेने िालिाली करणे, ऄशी त्याने धडपड केली की प्रचतस्पधी 
गोंधळून जातो अचण िेंडूवरील ताबा स टण्यािा संभव ऄसतो. 
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 नेिमी (१) प्रचतस्पध्याला प ढे ओढल्याचशवाय िकवायिे नािी अचण (२) प ढे िेंडू टोलवायिा या 
दोन मित्त्वाच्या गोष्टी अिेत. िेंडू केव्िािी जचमनीबरोबरि रािू द्यावा व टोलचवताना ऄगर ढकलताना तो 
ऄसा गेला पाचिजे की, घेणाऱ्याला जलद पळता पळता देखील दंचडकेवर घेता अला पाचिजे. 
 
 अघाडीच्या खेळाडंूनी केव्िािी दंचडकेवरि पास घेतला पाचिजे. 
 
 िेंडू शक्यतो अपल्याजवळच्याि माणसाकडे चदला पाचिजे. परंत  प ष्कळदा जे अघाडीिे खेळाडू 
मोकळे अिेत ऄशाचं्या कडेि िेंडू चदला तर त्यािा ईपयोग िोतो. 
 
 बगलेच्या खेळाडंूनी कें द्रमध्याकडे ऄिूक व योग्य वळेीि िेंडू देण्यािे धोरण ठेवले पाचिजे. शक्यतो 
२५ याडांिी रेर्ा गाठली की, लगेि िेंडू अत कें द्रमध्याकडे टोलवावा. िे वाटते चततके सोपे नािी! ऄसा 
िेंडू टोलवणे ऄिूक व अपल्या खेळाडूच्या प ढेि येइल ऄसे झाले पाचिजे. मागे वळून िेंडू घेणे िे प ष्कळ 
वळेा डाव्या बगलेकडून िेंडू येताना कराव ेलागते. पण शक्यतो ते तसे कराव ेलागू नये यािी दक्षता घ्यावी. 
या साऱ्या िालिाली सरावाने साध्य िोतात. 
 
 जेव्िा घ सण्यािी ऄगर िढाइिी वळे ऄसते ऄशा वळेी पूणयरक्षकाने प ढे येउन िटका मारण्यािी 
वाट न पािता, जो खेळाडू जवळ ऄसेल, चवशरे्तः ऄधयरक्षकाने झटकन िटका मारावा. कारण मधे जर 
थोडा वळे गेला तर प्रचतपक्षाच्या अघाडीच्या खेळाडंूना िेंडू ताब्यात घेण्याला वाव चदल्यासारखे िोते. 
 
 िल्ला िढचवणारे हकवा गोलात िटका मारणारे बि धा तीन खेळाडू ऄसू शकतात. ते म्िणजे 
कें द्रमध्य व त्याच्या डाव्या-ईजव्या बाजूिे बगलेच्या अतले खेळाडू. यासाठी त्यानंी अपापल्या जागीि 
िालिाल करीत िेंडू अलाि की तो गोलाधात तत्काळ कसा पोिोिवता येइल या दृष्टीने जागरूक राचिले 
पाचिजे. बगलेच्या खेळाडूने िक्त संधी अली तरि गोलमध्ये जोरकस िटका मारण्यािा प्रयत्न करावा. 
त्याने िे लक्षात ठेवले पाचिजे की, कोनातून मारलेला िेंडू क्वचित वळेा गोल करू शकतो. म्िणून त्याने 
शक्यतो िेंडू गोलात अपणि मारण्यािा मोि टाळून तो अतल्या खेळाडंूकडे द्यावा िे ईत्तम. 
 
 गोलाधय वत यळामध्ये केव्िािी ऄिूक िटका िा मित्त्वािा ऄसतो. ईगाि रामभरोसे टोला ईपयोगी 
नसतो. 
 
 जेव्िा अघाडीच्यापैकी एकाने िेंडू गोलात मारलेला ऄसतो त्या वळेी आतर अघाडी खेळाडंूनी 
गोलरक्षकावर गदी केली पाचिजे. कारण ऄशी भाउगदी करण्यानेि प ष्कळदा गोल िोउ शकतात. 
 
 शक्यतो ‘चिल्डगोल’ करण्यािा प्रयत्न करणे िागंले. पण िल्ली कोपऱ्यावर (corner) गोल 
मारण्यािा सपाटा चदसून येतो. तेव्िा कोपरािा िटका मारण्यािी संपूणय योजना तयार पाचिजे. कोपरा 
िटका क णी मारावयािा, िेंडू क णी अडवावयािा व क णी गोलात िटका ठोकायिा, यािा ईत्तम तऱ्िेने व 
पद्धतशीर सतत सराव केला पाचिजे. 
 
 कोपरा-िटका मारणाऱ्याने िेंडू सरळ पण जोरदारपणे दंचडका ईंि न करता ऄिूक मारला 
पाचिजे. ज्याने िेंडू अडवावयािा त्याने तो ‘डेडस्टॉप’ म्िणजे ऄगदी चतथल्याचतथेि िातानंी अडवावा व 
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त्याि क्षणी अडचवणाऱ्याच्या डाव्या िाताला ऄसणाऱ्याने तो जोराने गोलात मारावा. िीि खरी कोपरा 
मारण्यािी यशस्वी पद्धत अिे. याि वळेी आतर अघाडीच्या लोकानंी शक्यतो िटका मारला गेल्याबरोबर 
गोलरक्षक व बिाविळी यावर िल्ला करून त्यानंा गोंधळात टाकले पाचिजे. अघाडीच्या खेळाडंूनी नेिमी 
एकमेकाचं्या सिकायाने खेळात जीव ओतून प्रयत्न केले पाचिजेत. जरी एखादेवळेी प्रचतस्पध्यांनी त्यािा 
‘मामा’ केला तरी नामोिरम न िोता पाठलाग सोडता ईपयोगी नािी. लगेि मागे पळले पाचिजे, जागीि 
थाबंू नये; कारण त्याचं्या मागे जाण्याने अपल्या बिाव िळीला प ष्कळ ईपयोग िोतो. 
 
 या साऱ्या सचवस्तर वणयनावरून अघाडीच्या प्रत्येक खेळाडूच्या जागेिे काय वैचशष्य अिे व ते 
चकती मित्त्वािे अिे िे स्पष्टपणे कळून येइल. यासाठी ईत्तम व यशस्वी अघाडीवीर व्िावयािे ऄसेल तर 
वरील साऱ्या गोष्टी लक्षात ठेवनू त्या अपल्याला कशा अत्मसात करता येतील यािा प्रत्येकाने चविार केला 
पाचिजे. त्याप्रमाणे अपण कोणत्या स्थानावर िागंले खेळू व चतथे प्रावीण्य चमळव ूअचण कौशल्य दाखव,ू 
यािा त्याने चविार करावा. एकदा एका जागेबद्दल चविार पक्का झाला की, त्या जागेसाठी जो कािी सराव 
ऄसेल तो करून व योग्य त्या चठकाणी चशक्षक ऄगर कोि यािंा सल्ला घेउन त्याप्रमाणे तनमनाने खेळ 
खेळल्यास ऄवघड व ऄशक्य ऄसे कािीि नािी! 
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प्रकरण ७: खेळातीिं डाििेच, संघभािना ि संघनायक 
 
 अतापयंत िॉकी खेळासबंंधी प ष्कळि ताचत्त्वक माचिती चमळाली. तसेि खेळाडंूिे कायय व त्याचं्या 
जागा वगैरेसंबधंी गेल्या प्रकरणात बरेि चवविेन झाले अिे. अता दोन संघातं िोणारे जे सामने ऄसतात ते 
खेळताना काय डावपेि लढवावते वगैररेसंबधंी थोडे चवविेन िोणे जरूर अिे. 
 
 अपल्याला िागंले खेळता याव ेम्िणून खेळािा भरपूर सराव करणे ऄत्यतं जरूर अिे. परंत  ज्या 
चवचशष्ट खेळािा ऄगर कृतीिा अपण सराव करतो तो प्रत्यक्षात चकतपत िलदायी िोतो व त्यामध्ये प्रभ त्व 
चमळाले हकवा कसे िे प्रत्येक खेळाडूला समजावयािे झाले तर त्यानंी प ष्कळ सामने खेळले पाचिजेत. 
सामने खेळण्यािा ईदे्दश प्रचतस्पधी संघावर मात करून चवजय प्राप्त करून घेणे िा ऄसतो. म्िणून ईत्तम 
कोि हकवा चशक्षकाने प्रत्येक खेळाडूच्या मनावर िे हबबचवले पाचिजे की, प्रचतस्पध्याला कोणत्यािी 
पचरस्स्थतीत पराभतू करून मला सामना हजकावयािा अिे! 
 
 सामना खेळण्यासाठी जेव्िा संघ मदैानावर ईतरतो त्या वळेी त्याला प्रचतस्पधी संघािे बळ कसे 
अिे यािी थोडीशी कल्पना चदलेली ऄसते. पण जेव्िा प्रत्यक्ष खेळाला स रुवात िोते त्याि वळेी त्यािा 
पडताळा येतो अचण त्यावरूनि अपल्या संघाने काय डावपेि करावयाला पाचिजेत यािी कल्पना येते व 
ती चवशरे्तः संघनायक व संघातिे ऄन भवी व म रब्बी खेळाडू बरोबर िेरतात व त्याप्रमाणे डावपेिानंा 
स रुवात िोते. 
 
संघाची रचनािद्धत 
 
 परंत  कािी झाले ती मदैानावर संघािी रिना कशी ऄसावी व त्यात अपण चकतपत यशस्वी िोउ 
याला जास्त मित्त्व अिे. परंपरागत िालत अलेली १-२-३-५ िी रिनापद्धति योग्य अिे, ऄसे 
अतापयंतच्या ऄन भवावरून लक्षात अलेले अिे, म्िणनू ती सोडून देउ नये. य रोपीय संघ बव्िंशी बिाव 
िळी जास्त मजबतू राखून संघािी रिना १-२-४-४ ऄशी करतात. यातिी अणखी बदल करून 
गोलरक्षकाप ढे त्याला सािाय्यक म्िणनू अणखी एक खेळाडू गोलाधयवत यळापाशीि ऄसतो म्िणजे १-१-४-
२-३ ऄशीिी रिना ऄसते. पण त्यात चवशरे् कािी साध्य िोत नािी, ईलट गोंधळ चनमाण िोतो ऄसा ऄन भव 
अिे. तसेि प ष्कळ आतर परदेशी संघ १-४-२-४ ऄशी ि टबॉल संघाच्या धतीवर रिना करतात. जे सघं 
केवळ बिावािेि धोरण ऄवलंचबतात ते १-१-४-३-२ ऄशा रिनेने खेळतात. 
 
 पण अचशयातील भारत, पाचकस्तान, मलेचशया, जपान वगैरे देशािें संघ िे परंपरागत ज नी पद्धति 
वापरत अले अिेत अचण त्याम ळेि त्यानंा चवजय प्राप्त करणे सोपे जाते ऄसे चदसून येते. 
 
मैदानाचे स्िरूि 
 
 मदैानात ईतरण्यापूवी मदैान टणक अिे, ओले अिे, साधी चिरवळ अिे, की कृचत्रम चिरवळ अिे 
वगैरेसंबधंीिी दखल घेउन त्याप्रमाणे कोणते डावपेि ऄमलात अणावयािे याबद्दल संघातल्या खेळाडंूनी 
ििा करून मग अपल्या खेळािे धोरण ठेवले पाचिजे. 
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 खेळािा ईदे्दश प्रचतस्पध्यांवर मात करण्यािा ऄसल्याने प्रत्येक खेळाडूने अपल्याकडून प्रयत्नािंी 
चशकस्त केली पाचिजे. 
 
चेंडू टोिंणिण्याचे धोरण 
 
 कोरड्या, टणक व जलद (Fast) मदैानावर अघाडीच्या खेळाडंूनी जर शॉटय पासेसिे तंत्र 
ऄवलंचबले तर ते जास्त िायद्यािे ठरते. परंत  शॉटय पासेसमध्ये ऄिूकता ऄसणे िार मित्त्वािे अिे. 
त्यािबरोबर जर लाँग व शॉटय पासेसिे चमरॅण करीत खेळ खेळला गेला तर प्रचतपक्षात गोंधळ चनमाण िोतो 
व त्यािाि अपण िायदा करून घेतला पाचिजे. कृचत्रम चिरवळीवर दंड ऄगर साधा कोपरािा िटका 
अडचवताना िे लक्षात ठेवले पाचिजे की, िेंडूला थोडीशी चिरकी ऄसते अचण त्याप्रमाणे िेंडू अडचवण्यािा 
प्रयत्न केला पाचिजे. 
 
 ओल्या व घसरड्या मदैानावर मदैानावर शॉटय पासेसिा िारसा ईपयोग िोत नािी, म्िणून चतरके 
िटके व बगलेच्या खेळाडंूकडे िेंडू सतत टोलचवण्यात िायदा िोत ऄसतो. यािे कारण प्रचतपक्षाच्या 
ऄधयरक्षकानंा िेंडू त्याचं्या िातून चनसटला की, लगेि मागे वळून िेंडूमागे धावणे कठीण जाते. 
 
 संघािे डावपेि प ष्कळदा मदैान व तेथली पचरस्स्थती यावंर ऄवलंबनू ऄसतात. जर मदैान मउ 
ऄसेल तर व लाबं पासेस व जोरदार िटके चकिायतशीर ठरू शकतात. पण मदैान पके्क व एका पातळीिे 
ऄसेल तर शॉटय पासेस व ऄधूनमधून चतरके पासेस िार ईपयोगी पडतात. 
 
चढाइ ि बचाि 
 
 प्रचतपक्षािी अघाडी जर जास्त जलद व भारी ऄसेल तर अपल्या अघाडीच्या खेळाडंूनी 
‘माणसास माणसू’ (Man to man) धोरणाप्रमाणे सतत अपल्या प्रचतस्पधी खेळाडूिा चपच्छा सोडावयािा 
नािी व ऄधयरक्षकानंी अपापल्या जागावंर मोठ्या तत्परतेने म काबला करणे िार मित्त्वािे अिे. 
 
 प्रचतपक्षािी कमक वत जागा कोणती यािा ऄंदाज संघनायकाला झटकन करत अला पाचिजे 
अचण त्यािा त्याने शक्य चततक्या लवकर िायदा ईठचवला पाचिजे. 
 
 ‘िढाइ िा बिावािा ईत्तम मागय अिे,’ ऄसे नेिमी म्िटले जाते अचण ते प ष्कळ ऄशंी िॉकीच्या 
खेळात ईपयोगी पडते. अता िढाइ करणे हकवा िल्ला िढचवणे यातं दोन प्रकार अिेत. कें द्रमध्याने सतत 
प्रचतस्पध्यांवर दबाव अणावयािा अचण बगलेच्या खेळाडंूिा ऄधूनमधून ईपयोग करून घ्यावयािा िा एक 
प्रकार व द सरा म्िणजे शक्य चततका वळे बगलेच्या खेळाडंूकडून िेंडू प्रचतस्पध्यांच्या गोलापयंत नेण्यािी 
धडपड करावयािी. त्यासाठी अतल्या बाजूिा व बािेरच्या बाजूिा खेळाडू यािें एकमेकाशंी संगनमत 
िोउन त्यानंा तसे आतराकंडून सािाय्य चमळाले पाचिजे. 
 
 नेिमीि शॉटय पासेस यशस्वी िोतात ऄसे नािी. तर मधून मधून चतरके िटके व लाँग पासेस कसे 
वापरावयािे यािे धोरण ठरचवता अले पाचिजे. यासाठी प ष्कळ वळेा ‘चझगझॅग पास’िा िागंला ईपयोग 
िोतो. (अकृती ७·१) 
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अकृती ७•१ : चझगझॅग पास 
 
 कें द्रमध्य व मध्याधयरक्षक या दोन खेळाडंूवर ऄन क्रमे िढाइ व बिाव यािंी जास्त जबाबदारी ऄसते. 
म्िणून या जागी खेळणारे खेळाडू नेिमी तत्पर व ऄती िपळ ऄसले पाचिजेत. 
 
 जे डावपेि लढचवले जातात त्यािा पाठप रावा प्रत्येक खेळाडूने केला पाचिजे, कारण िा खेळ 
साचंघक भावनेने खेळला जावयािा ऄसतो. “अघाडीिे खेळाडू गोल िढचवण्यािे काम पाितील. मला 
त्यािे काय?” िी वृत्ती पूणयरक्षकानंी ठेवता ईपयोगी नािी. प्रत्येकाने अपली जबाबदारी तर पार पाडलीि 
पाचिजे, पण एकज टीने प्रयत्न केल्यास त्यात संघािा िायदा अिे, िी जाणीव प्रत्येक खेळाडूला ऄसली 
पाचिजे. टीमवकय , संघशक्ती व ईत्तम धोरण ऄगर योजना या केव्िािी चवजयाकडे नेणाऱ्या मित्त्वाच्या बाबी 
अिेत, िे सवांनी लक्षात ठेवले पाचिजे. 
 
सांणघक खेळ 
 
 साचंघक खेळाला प्राधान्य चदले तरि खेळात संघभावना चटकते. िल्ली या संघभावनेिा ऄभाव 
ऄसल्याम ळे वैयचक्तक कौशल्य दाखवनू पे्रक्षकानंा ख र् करून त्याचं्याकडून वािवा चमळचवण्यािे वारे 
खेळाडंूच्या ऄंगात चशरले अिे, ते प्रथम काढून टाकले पाचिजे. यासाठी समन्वयावर भर देउन ‘चिल्ड 
गोल्स’ कसे करता येतील याकडे जास्त लक्ष कें चद्रत केले पाचिजे. कोपरा ऄगर दंड कोपऱ्यावर िल्ली भर 
चदला जात अिे. म्िणजेि द सऱ्या संघाने केलेल्या ि कावंर अम्िी ऄवलंबनू राितो अचण त्यािा िायदा 
ईठचवण्यासाठी पिंाचं्या मजीिी ऄपेक्षा करतो. पण िे का ? अपल्या ताकदीवरि खेळ हजकला पाचिजे िी 
जाणीव खेळाडंूनी मनात पक्की हबबचवली पाचिजे. 
 
 अंतराष्रीय स्वरूपाच्या ऄगर आतर कोणत्यािी िॉकी स्पधेत एखाद्या संघाने चकती ‘चिल्ड गोल्स’ 
केले याला खरे मित्त्व अिे. यासाठी जास्तीत जास्त चिल्ड गोल्स करण्यािी संघाने तयारी केली पाचिजे. 
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त्यासाठी व्यचक्तगत अचण साचंघक कौशल्यािा पूणयपणे ईपयोग करून घेउन चवरोधी संघावर कायम दबाव 
चटकचवता अला पाचिजे. म्िणून संघात ऐक्यभावना जोपासली पाचिजे अचण अत्मकें चद्रत खेळाला िाटा 
चदला पाचिजे. 
 
 चनरचनराळे डावपेि लढचवण्यासाठी अघाडीच्या व ऄधयरक्षक खेळाडंूत कल्पनाशक्ती िागंली 
ऄसली पाचिजे अचण ती कायास्न्वत करून सिलता चमळवण्यासाठी ऄंगात िापल्य, धडाडी पाचिजे. 
 
कोिरे 
 
 वर म्िटल्याप्रमाणे िल्ली कोपरे ऄगर दंडकोपरे व दंडिटके यावंर भर देउन गोल करण्यािे तंत्र 
जास्त ईपयोगात अणले जात अिे. त्यात अपणिी मागे ऄसता ईपयोगी नािी, िेिी चततकेि खरे अिे. 
पण त्यासाठी अपण चकती तयारी करतो व अतापयंत चकती केली िोती, त्यािे िचलत काय चमळाले यािे 
एक ईदािरण पािा. १९७६ च्या माँचरयल येथल्या ऑहलचपकमध्ये भारताला दंडकोपरे, कोपरे व दंडिटके 
चकती बिाल झाले िोते व त्यािा अपण चकती ईपयोग करून घेतला ते पािा :- 
 

प्रकार चमळाले गोल केले 
दंडकोपरे (Penalty Corner) ३९ ५ 
कोपरे (Corners) ३२ १ 
दंडिटके (Penalty Stroke) ५ ३ 

 
 त्या मानाने आतर देशानंी यािी प ष्कळि तयारी केली िोती िे स्पष्ट चदसून अले िोते. तेव्िा या 
‘कोपरे’ व ‘िटके’ यावंर सपूंणय प्रावीण्य चमळवावयािे झाल्यास खेळाडूकडून खास तयारी करून घेतली 
पाचिजे. ऄलीकडे सामने िरणे वा हजकणे िे प ष्कळ ऄंशी कोपरे मारण्यात चजतकी प्रगती ऄसेल त्यावर 
ऄवलंबून ऄसते ऄसे समजले जाते. म्िणून ‘कोपरे’ मारण्यािा सतत सराव केला पाचिजे. ‘कोपरे’ मारताना 
नेिमी एकाने िेंडू ऄडवनू लगेि तो द सऱ्याने गोलात मारला पाचिजे अचण िेंडू अडचवण्यािा व मारण्यािा 
सराव ऄगदी १०० टके्क पक्का झाला पाचिजे. कािी वळेा दोन जोड्या (अडचवणे व मारणे) तयार ठेवाव्यात. 
ईदे्दश िा की, प्रचतस्पध्यांना नक्की कोणाकडे िेंडू मारला जाणार अिे व कोण िटका मारणार अिे यािा 
ऄंदाज येउ नये िा ऄसतो. 
 
 सरदार बलबीरहसगने एक चठकाणी म्िटले अिे की, “अपले कोपरे व दंडिटके मारणारे तरबजे 
म्िणून समजले जाणारे गडी, चजतका सराव करायला िवा चततका करीत नािीत. सगळे ‘पी िळद नी िो 
गोरी’ या वृत्तीिे अिेत. त्यामानाने आतर देशातंले खेळाडू, चवशरे्तः पचरृम जमयनी व डि खेळाडू म्िणजे 
त्यािें ऄधयरक्षक ऄतोनात मेिनत करतात. एकदा त्यानंी एका अठवड्यात ५००० दंडकोपरे मारण्यािा 
सराव केला िोता. त्याम ळे िटक्यािा जोरकसपणा व ऄिूकता यावर ताबा चमळचवता येतो यािी त्यानंा 
खात्री िोती. एकाच्या जबाबदारीवर कोणतािी सामना हजकला ऄगर िरला जात नािी. एखादे तेल 
घातलेले मशीन जसे न क रक रता व्यवस्स्थत काम देते तद्वति संघािी स्स्थती ऄसली पाचिजे. वैयचक्तक 
कौशल्य केव्िािी यश चमळचवल्यावरि लक्षात येते.” 
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खेळाचे तंत्र 
 
 यासाठी प्रत्येक खेळाडूिी तयारी व तन्द रुस्ती याकडे चशक्षकािे लक्ष पाचिजे. अपण अपल्या थोर 
िॉकीपटू कै. ध्यानिंद, कै. बाब,ू कै. चकसनलाल वगैरे खेळाडंूच्या खेळािें स्मरण तर ठेवले पाचिजेि, पण 
त्यािबरोबर अताच्या जमान्यातील आतर देशािें खेळाडू कसे खेळतात व काय तंत्र वापरतात यािािी 
ऄभ्यास केला पाचिजे. 
 
 कािी वळेा स रुवातीस रुवातीलाि प्रचतपक्षावर जोरदार िढाइ करून शक्य चततक्या लवकर गोल 
लावणे िे िार मित्त्वािे ऄसते. त्याम ळे अपल्या खेळाडंूत एक प्रकारिा अत्मचवरॄास चनमाण िोतो अचण 
प्रचतपक्षाला सािचजकि बिावािे पचवते्र ईिलाव ेलागतात. प ष्कळदा मध्यम दजािा संघ ईत्तम संघावर 
मात करताना चदसतो. त्यािे कारण िेि की, त्या संघाने झटक्यात एक दोन गोलािंी अघाडी चमळचवलेली 
ऄसते. पण त्यािबरोबर िेिी लक्षात ठेवले पाचिजे की, अघाडी चमळाली म्िणून जर प ढे सारखा बिावािा 
खेळ िालू ठेवला तर ते ऄंगाशी येइल यािी जाण ठेवनू मधूनमधून िढाइ करून शत्र पक्षाला अपण गािील 
ऄगर स स्त झालो नािी यािी जाणीव चदली पाचिजे. कािी वळेा प्रचतपक्ष स रुवातीला ऄगदी धीमेधीमे व 
बिावािा पचवत्रा घेउन खेळत ऄसतो. त्यात त्यािंा िेतू ऄसतो की, चवरुद्ध बाजू सारखी अक्रमता दाखव ू
लागली की, त्यािंा जोर व गती कमी िोउ लागेल अचण तसे झाले की, अपण त्यािा िायदा ईठव.ू िा 
त्यािंा िेतू लक्षात ठेवनू प्रथम िढाइ करणाऱ्या संघाने शवेटपयंत अपला दम चटकेल यािा ऄंदाज घेउनि 
जलद व अक्रमक खेळािे धोरण ठरचवले पाचिजे. 
 
 अघाडीच्या खेळाडंूना कोणी व कसा कोपरा घ्यावा यािी पूणय जाणीव ऄसते. त्यािबरोबर जोरदार 
िटका मारण्यासाठी भरवश्यािा ऄधय ऄगर पूणयरक्षकालािी बोलावण्यात येते. पण िी जी िालिाल ऄसते 
ती सगळी पूवयचनयोचजत चनणययावर ऄवलंबनू ऄसावी, नािी तर अयत्या वळेी गोंधळ ईडतो. अपल्याचवरुद्ध 
जोव्िा कोपरा मारला जातो तेव्िा गोलरेरे्वरील, गोलरक्षक व पूणयरक्षक सोडून आतर तीन खेळाडंूनी 
चवजेच्या गतीने िटका मारणाऱ्यावर त टून पडून त्याला िटका मारणे ऄसाध्य केले पाचिजे. यािे वळेी 
गोलरक्षकाने एकदोन पावले गोलरेर्ा सोडून प ढे येउन गोल रोखण्यासाठी सावध राचिले पाचिजे. ऄशा 
वळेी पूणयरक्षकानंी शक्यतो िेंडू ‘डी’ मधून बािेर जाइपयंत गोल खाबंापाशीि रािून अलेला िेंडू रोखला 
पाचिजे. तसेि गोलमध्ये कोणत्यािी वळेी कोणीिी गोलरक्षकाच्या समोर ऄगर अड येउ नये, कारण 
त्याम ळे त्याला िेंडू चदसणे ऄशक्य िोते व गोल िोणे शक्य िोते. 
 
काही ऄनुभिाचे बोिं 
 
 भारतािा एकेकाळिा संघनायक व स प्रचसद्ध कें द्रमध्य बलबीरहसग म्िणतो, “कें द्रमध्य िा केव्िािी 
चनःस्वाथी (unselfish) खेळाडू ऄसणे जरूर अिे. ऄगदी तसाि बाका प्रसंग ग दरला तरि, नािीतर त्याने 
मागे रािता ईपयोगी नािी. तो सतत प ढेि पाचिजे. िीि स्स्थती बगलेच्या खेळाडंूिी अिे. बगलेच्या 
अतल्या खेळाडंूनी प्रसंगी मागे रािून अपल्या बिावाच्या िळीला मदत केली पाचिजे. िढाइ िेि खरे 
बिावािे धोरण अिे िे जाणनूि मी त्यावर जोर चदला िोता.” 
 
 भारतािा स प्रचसद्ध कोि िरबेलहसग याने म्िटले अिे की, “िेंडूवर ताबा चमळचवणे, िेंडू जवळ न 
ठेवता ताबडतोब गोलात मारणे, चत्रकोणात्मक पासेस व िालिाली अचण सतत अक्रमक धोरण या गोष्टी 



 ऄनुक्रमणणका 

नेिमी लक्षात ठेवल्या पाचिजेत. साचंघक भावना व साचंघक डावपेिानंी िोणाऱ्या प्रगतीला वैयचक्तक खेळ 
नेिमी खीळ घालणाराि ठरतो िे मित्त्वािे अिे िे प्रत्येक खेळाडूने ध्यानात ठेवले पाचिजे.” 
 
 बिावात्मक पचवत्रा घेताना या टोकापासून त्या टोकाकडे िेंडू मारला गेला तर प्रत्येक खेळाडूने 
अपली जागा लक्षात ठेवनू क णाला अचण कसे कव्िर करावयािे यािे ध्यान ठेवले पाचिजे. 
 
संघनायक 
 
 प ष्कळदा संघािे यश-ऄपयश संघनायकावर ऄवलंबून ऄसते. ईत्तम संघनायक कदाचित ऄगदी 
साधा खेळाडू ऄसेल अचण त्यािप्रमाणे ईत्तम खेळाडू ऄसूनिी तो संघनायक म्िणून क िकामीिी ऄसू 
शकतो, म्िणून संघनायकाच्या ऄंगी तसे कािी चवशरे् ग ण ऄसणे जरूर ऄसते. 
 
 वक्तशीरपणा व चशस्त यािे त्याने पालन केले पाचिजे. पद्धतशीर खेळ कसा ऄसावा यािे त्याने 
ईदािरण घालून चदले पाचिजे. चनभीड, सडेतोड व स्पष्ट बोलणारा तो ऄसला पाचिजे. संघातील खेळाडू, 
मग तो चकतीिी िागंला खेळाडू ऄसो, त्याला त्याच्या ि का व दोर् ऄगदी स्पष्ट शब्दातं पण समजून 
सागंताना त्याने किरता ईपयोगी नािी. अघाडीच्या ऐवजी पूणयरक्षकाच्या जागी खेळणारा खेळाडू यशस्वी 
व िागंला संघनायक िोउ शकतो. यािे कारण त्याला त्याच्या जागेवरून खेळावर सपूंणय नजर टाकता येते 
अचण म्िणून कोठे काय ि कते, काय कमी पडले व काय स धारणा व्िायला पाचिजेत िे तो पािू शकतो. 
भारतािा जागचतक कीतीिा गोलरक्षक शकंर लक्ष्मण िा देखील एक ईत्तम संघनायक म्िणून गणला गेला 
िोता. यािे कारणिी िेि ऄसले पाचिजे की, त्याला सवांच्या खेळाकडे नजर टाकता येत िोती. 
 
प्रोत्साहन 
 
 प्रोत्सािनािे दोनि शब्द संघाला िायदेशीर ठरतात. टाकून ऄगर छेडून बोलण्याने मन 
द खावतात. सगळ्यासंमोर एखाद्याला टाकून न बोलता शातंपणे त्यािी िूक समजावनू सागंण्याने ईपयोग 
िोतो, िे संघनायकाने जाणले पाचिजे. संघ िा एखाद्या क ट ंबासारखा ऄसतो व संघनायक मदैानावर ऄगर 
बािेरिी त्यािा प्रम ख ऄसतो. तेव्िा त्याने अपल्या वतयनाने व वागण कीने सगळ्याचं्या मनात अदर व पे्रम 
चनमाण केले पाचिजे. आतर खेळाडंूनीिी त्याला सिकायय चदले पाचिजे. द सऱ्या कोणीिी खेळाडंूनी जर 
त्याला सूिना केल्या तर त्यािा त्याने चविार करावा, सूिना करणाऱ्याला ईडवनू लाव ूनये. 
 
 खेळाच्या दृष्टीने जर कोठे चढलाइ ऄगर कमतरता वाटली तर लगेि त्याने जागािंी ऄदलाबदल 
करून खेळाडंूना खेळचवले पाचिजे. त्याने घेतलेल्या चनणययावर जर कोणी टीका केली तर संघनायकाने 
अपल्या चनणययाला न चभता व न रागवता चिकटून राचिले पाचिजे. 
 
 संघनायकाला मित्त्वािे स्थान अिे अचण त्यािी जबाबदारी पेलण्यात व यशस्वी िोण्याति त्यािे 
खरे कौशल्य अिे. िक्त ‘ओली-स की’ केली की त्यािी जबाबदारी संपली िा समज ऄत्यंत पोरकट अिे. 
संघनायकाने ऄमलात अणलेले धोरण व पचवत्रा याला खूप मित्त्व अिे अचण त्याम ळेि प ष्कळदा संघाच्या 
यशापयशािे पारडे चिरते. 
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 संघनायक िा अपल्या खेळाडंूिा प ढारी ऄसतो व चमत्रिी ऄसतो. त्याने अपल्या सभ्य, सज्जन 
अचण चनःस्वाथीपणाच्या वागण कीने सवांना ईदािरण घालून चदले पाचिजे. या दृष्टीनेि भारतीय िॉकी 
संघािे सवयरॅी कै. ध्यानिंद, कै. पेन्नीगर, कै. के. डी. हसग ईिय  बाबू, कै. चकसनलाल, शकंर लक्ष्मण, 
बलबीरहसग वगरैेंनी संघनायक म्िणून अपली नाव ेऄजरामर करून ठेवली अिेत. 
 
िैयणक्तक खेळ हा दुय्यम 
 
 संघ चनवडताना प्रत्येक जागेसाठी योग्य व िागंलाि खेळाडू ऄसला पाचिजे िी खबरदारी घेतली 
पाचिजे. म्िणजे यािा ऄथय ऄसा नव्िे की, ज्याने त्याने अपल्या स्वतःच्या खेळाप रते पािाव े व अपले 
कौशल्य दाखवाव.े प्रत्येकजण जर वैयचक्तक कौशल्यावर भर देउन व्यचक्तमािात्म्यािे स्तोम माजव ूलागला 
तर त्याम ळे संघािा घात िोणार अिे िा धोका चशक्षकानंी व कोिीसनी वळेीि प्रत्येक खेळाडूच्या मनावर 
ठसचवण्यािा प्रयत्न केला पाचिजे. कोणतािी सामना स रू करण्यापूवी अपण ऄमलात अणणाऱ्या 
डावपेिानंी ििा सवय खेळाडंूनी अपापसातं केली पाचिजे व त्याप्रमाणे खेळ िोतो की नािी याकडे 
संघनायकाने व चशक्षकानंी लक्ष देणे जरूर अिे. या पचरस्स्थतीप्रमाणे जर थोडाबि त बदल केला गेला तर 
त्यािेिी मित्त्व लक्षात घेतले पाचिजे. 
 
 एकदा खेळ स रू झाला म्िणजे अपले खेळाडू पंिाचं्या चशट्टीप्रमाणे वागतात की नािी अचण 
पंिाचं्या चनणययावर प्रचतचक्रया ऄगर भाष्य करीत नािीत ना? िे संघनायकाने पाचिले पाचिजे. िेंडू िातात 
ऄसताना ऄगर ऄन्य वळेीिी ओरडून एकमेकानंा सूिना देत नािीत ना? याकडेिी लक्ष चदले पाचिजे. 
कारण ऄसे अरडाओरडा करणे िे सभ्यतेला धरून नािी व त्याम ळे गोंधळ िोण्यािा संभव ऄसतो. कोणत्या 
जागेला कोणता खेळाडू िागंला ईपयोगािा अिे अिे ऄगर िोइल यािी जाणीव संघनायकाला ऄसणे 
ऄत्यंत जरुरीिे अिे. त्याने अपल्या खेळाडंूना प्रोत्सािन चदले पाचिजे. 
 
संयम 
 
 अता जाता जाता कािी मित्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देणे जरूर अिे. बिावािे धोरण जरी ऄन सरले 
ऄसले तरी अघाडी कमक वत व चढली पाडू देता ईपयोगी नािी. िातात स्स्टक ऄसलेला खेळाडू जेव्िा 
रागावतो तेव्िा तो ऄत्यंत धोकादायक ऄसतो. संघनायकाने स्वतःच्या रागाला प्रथम अवर घालून 
संघातील आतर खेळाडंूना संयमशील राखण्यािा प्रयत्न करणे ऄत्यंत मित्त्वािे अिे. चखलाडू वृत्ती व 
सज्जनपणा दाखचवण्यािी िीि खरी वळे ऄसते. 
 
 वर साचंगतलेल्या सवयि गोष्टी प्रत्यक्षात ऄमलात अणणे जरी शक्य िोणार नसले तरी त्यावरून 
अपल्याला कािी कल्पना मनात योजना येतील व त्या ऄन रं्गाने खेळात डावपेि लढचवण्यास मदत िोइल 
िाि िेतू आतके चवस्तृत चनवदेन करण्यामागे अिे. 
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प्रकरण ८: खेळाडंूचे मानसशास्त्र 
 
 िॉकी संघात ऄसलेल्या ११ खेळाडंूिी स्थाने व त्याचं्या मयादा व जबाबदाऱ्या यासंबंधी अपण 
सचवस्तर माचिती वािली. अता िे खेळाडू अपापल्या जागावंर खेळत ऄसतात त्या प्रत्येक जागेवर 
खेळणाऱ्या खेळाडूला कोणत्या व कशा पचरस्स्थतीला तोंड द्याव ेलागते व त्या दृष्टीने त्यािा मानचसक कल 
कसा ऄसावा याबाबत अपण पािू. 
 
गोिंरक्षक 
 
 स रुवात गोलरक्षकापासून करू या. गोलरक्षकािे के्षत्र मयाचदत ऄसले तरी साऱ्या खेळािे पारडे 
चिरण्यािी मोठी जबाबदारी त्याच्यावरि ऄसते. म्िणून गोलरक्षक केव्िािी शातं वृत्तीिा व पचरस्स्थतीशी 
ज ळतेचमळते घेणारा ऄसावा लागतो. त्याला स्वतःच्या मनावर ताबा ठेवता अला पाचिजे. प्रचतस्पध्यांिा 
सारखा दबाव येत ऄसला तर त्याचं्या मनािी चबलकूल घबराट िोउ देता ईपयोगी नािी. संघातले आतर 
खेळाडू चकतीिी नामोिरम झाले ऄसले तरी गोलरक्षकाने ऄगदी शवेटपयंत खंबीर मनाने म काबला केला 
पाचिजे. प्रचतस्पधी संघ चकतीिी बलाढ्य ऄसला तरी त्याबद्दल भीती बाळगून खिून जाता ईपयोगी नािी. 
धीरगंभीरपणा, खंबीर मनोवृत्ती ऄसलेलाि खेळाडू या चठकाणी यशस्वी िोउ शकतो. जरी एकदोन गोल 
झाले ऄसले तरी िाय न खाता ईभारी धरली पाचिजे. ऄशी िी गोलरक्षकािी मनोधारणा पाचिजे. 
 
िूणधरक्षक 
 
 िे दोन खेळाडू म्िणजे सघंाच्या बिाव िळीिे अधारस्तंभ अिेत. तेव्िा अपली जबाबदारी 
ओळखून वैयचक्तक सूडब द्धी मनात न बाळगता, चिकाटीने कोणत्यािी पचरस्स्थतीत म काबला करण्यासाठी 
शातं डोक्याने खेळणाऱ्या मनोवृत्तीिाि खेळाडू या जागेला योग्य ठरतो. डावी काय ऄगर ईजवी बाजू काय 
त्या दोघािंी मानचसक धारणा वर नमूद केल्याप्रमाणेि ऄसली पाचिजे. गोलरक्षक व ऄधयरक्षक याचं्यातला 
िा द वा ऄसतो. तेव्िा त्या दोन्िी जागावंरील खेळाडंूशी सदैव सिकायय करण्यािी मनोवृत्ती त्याच्यात ऄसणे 
िार मित्त्वािे अिे. ‘मी माझ्या जबाबदारीप रते पािीन’ ऄशी चविारसरणी ऄसणारा खेळाडू या चठकाणी 
ऄडगळीसारखा ठरेल. धीरगंभीरपणा, शातं वृत्ती व मनचमळावपूणा या गोष्टींिी तर या चठकाणी ऄत्यतं 
जरुरी अिे. पूणयरक्षकानंी स्वतःच्या मनािा तोल जाउ देता ईपयोगी नािी. भीतीिा लवलेशिी त्याच्या 
मनात ऄसून िालणार नािी. तसेि त्याने केव्िािी हिमत सोडायिी नािी ऄसा मनािा पक्का चनधार केला 
पाचिजे. प्रत्येक सकंट ऄगर कठीण प्रसंगी त्याने अपले मनःस्वास्र्थ्य चबघडू देता ईपयोगी नािी. कारण 
शातं चित्ताने जो चनणयय तत्काल घेउन त्या दृष्टीने पाउल टाकतो तोि खेळाडू बि तेक वळेी यशस्वी िोतो िे 
लक्षात ठेवले पाचिजे. 
 
ऄधधरक्षक 
 
 िी िळी म्िणजे संघािा कणा समजला जातो अचण त्यातल्या त्यात मध्याधयरक्षक म्िणजे जण ू
मज्जातंतूि. डाव्या व ईजव्या ऄधयरक्षकानंा अपापल्या बाजूला लक्ष ठेवनू, िढाइ व बिावािे धोरण 
स्वीकाराव े लागते अचण यासाठी मनािी िलचबिल येथे िालत नािी. खंबीरवृत्तीिा व तत्काल चनणयय 
घेइल ऄशी ज्यािी मनोधारणा अिे ऄसाि खेळाडू या जागेसाठी योग्य ठरेल. ऄधयरक्षक खेळाडू िा तीक्ष्ण 
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दृष्टी, शातं व धीम्या वृत्तीिा ऄसून त्याच्या िालिालीत िपलता व चनणययात योजकता पाचिजे. पूणय रक्षक व 
अघाडी या दोन जागानंा साधंणारा तो घटक ऄसतो. तेव्िा त्या दोन्िी िळ्याचं्य खेळाडंूबरोबर त्याला 
सतत संपकय  ठेवनू चमळतेज ळते घ्याव ेलागते अचण म्िणून तापट व गरम डोक्यािा खेळाडू येथे ऄयशस्वी 
िोइल. त्याला सवय मदैानभर लक्ष ठेवनू िढाइ ऄगर बिाव करावयािा ऄसतो म्िणून तडकािडकी चनणयय 
व ऄिूक ऄंदाज घेण्याला लागणारी मनोवृत्ती ऄसणाराि खेळाडू येथे ईत्तम कामचगरी करू शकेल. आतक्या 
जबाबदारीिी जागा अपण साभंाळतो यािा त्याला गवय ऄगर ताठा ऄसून िालणार नािी िे त्याने लक्षात 
ठेवले पाचिजे. 
 
अघाडी 
 
 िपलता व धडाडी या गोष्टी ऄंगी ऄसलेले खेळाडूि या जागेसाठी चनवडले जातात. तेव्िा ते मनाने 
खंबीर, किखाउ वृत्ती नसलेले व केव्िािी नामोिरम न िोत ऄखेरच्या क्षणापयंत चजद्द बाळगणारे ऄसले 
पाचिजेत. खेळात चवजय प्राप्त करून घेण्यािी जबाबदारी अघाडीच्या खेळाडंूवर ऄसल्याकारणाने त्यानंा 
धडक मारून ऄगर प्रचतपक्षाच्या बाजूत एकदम घ साव ेलागते अचण त्याम ळे प ष्कळदा त्यानंा शारीचरक आजा 
वा जखमा िोतात. पण तरीिी त्यानंी संतापून न जाता अचण चविचलत न िोता शातं वृत्तीने खेळ िालू 
ठेवला पाचिजे. प्रचतपक्षातील खेळाडंूिे ईटे्ट काढीन, ठोशास ठोसा देउन त्यानंािी जखमी करीन िी सूडािी 
भावना मनात बाळगून जर तो खेळू लागला तर त्यािे व त्याबरोबर संघािेिी न कसान िोइल िा सारासार 
चविार त्याच्या मनात ऄसलाि पाचिजे. यासाठी खंबीर मनोधैयािे व चजद्दीिे खेळाडू अघाडीवर यशस्वी 
िोतात. 
 
 या सवावरून अपण ऄसाि चनष्कर्य काढतो की, िा खेळ चजद्दीने खेळला पाचिजे िे जरी खरे 
ऄसले तरी ती चजद्द म्िणजे अडदाडंपणा, बेकायदेशीर वतयन, रागाच्या अिारी जाउन सूड ब द्धीने वतयन 
करणे िे नसून स्वतःिे कौशल्य व संघािी ताकद, शातंवृत्तीने पण इष्येने प्रचतपक्षाला जाणवनू देउन 
खेळावर ताबा ठेवणे िे अिे. यासाठी मनाने खंबीर, नामोिरम न िोणारे धीरािे, रागावर काबू ठेवणाऱ्या 
मनोवृत्तीिेि खेळाडू संघात ऄसणे ऄत्यंत जरुरीिे अिे. 
 
 वरीलप्रमाणे संघातील खेळाडंूच्या मनोवृत्ती कशा ऄसाव्यात िे लक्षात ठेवनू त्या दृष्टीने 
संघबाधंणीिे काम केले पाचिजे. त्यासाठी मानसशास्त्रािा जास्त वापर करणे जरूर अिे. हजकण्यासाठी 
सामना खेळला जातो. तेव्िा त्या चठकाणी एकात्मतेिी भावना जोपासली गेली पाचिजे. तसे करण्यािी सधंी 
प्रत्येक खेळाडूला ईपलब्ध करून देणे जरूर ऄसते. सघंािी चनवड िोउन खेळाडू जेव्िा एकत्र येतात, 
चवशरे्तः चशचबरात वास्तव्य करतात तेव्िा तेथील चनवास, सिवास, खेळ, परस्परातंील स्नेिसंबधं या 
दृचष्टकोणातून तज्ञानंी चनरीक्षण करून सिान भचूतय क्त मागयदशयन केले पाचिजे. िार करण्यासाठी स ंदर 
मोती चनवडले जातात व त्यानंा एका सूत्राने बाधंले म्िणजे स ंदर िार बनतो. त्यािप्रमाणे स रेख, संघचटत व 
बलाढ्य संघ बनण्यासाठी चनवडक व लायक खेळाडंूना एका सूत्रात बाधंणे िे तज्ञािें कायय अिे.  
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प्रकरण ९: अतंरराष्ट्रीय हॉकीत भारताची कामणगरी, सद्यःन्स्थती ि िुढे 
 
 चिचटशानंी भारतात अपले पाय पसरचवण्यास स रुवात केली तेव्िापासून अस्ते अस्ते आंग्रजांिी 
संख्यािी येथे वाढत गेली. त्याम ळे सािचजकि त्यािें खेळ, करमण कीिी साधने वगरेैदेखील आकडे अली. 
भारतीयािंा आंग्रजाशंी जसजसा जास्ती सपंकय  वाढत गेला व चवशरे्तः भारतीय लोक जास्त संख्येने सैन्यात 
दाखल िोत गेले तसतसे तेथे त्यानंा सक्तीने कािी खेळ खेळाव ेलागले. त्यापंकैी िॉकी  िा एक िोता. या 
खेळात भारतीयानंा िागंली गोडी लागली व त्यानंी तो खेळ ऄगदी नवीन ऄसूनिी िारि थोड्या ऄवधीत 
अत्मसात केला, आतकेि नव्िे तर त्यावर प्रभ त्विी चमळचवले. 
 
 सैन्यातील खेळाडू व त्याचं्याि जोडीला संस्थाचनकाचं्या नोकरीतले लोक याचं्यात सामने िोउ 
लागले अचण ऄशी वळे अली की, अंतरराष्रीय व जागचतक कीतीिे सामने म्िणजे ऑहलचपकमधील 
िॉकीिे सामने िोते. या ऑहलचपक िॉकी स्पधेत भारताने १९२८ साली पदापयण केले. येथे िे म द्दाम नमूद 
केले पाचिजे की, ज्या वळेी भारताने ऑहलचपक िॉकी स्पधेत प्रथम पाउल टाकले तेव्िापासून आंग्लंडने या 
िॉकी स्पधेतून ऄंग काढून घेतले, कारण भारतावर आंस्ग्लश लोक राज्य करीत िोते तोपयंत भारताचवरुद्ध 
खेळण्यािे आंस्ग्लश लोकानंी नाकारले िोते. प ढे भारत स्वतंत्र झाल्यावर प्रथमि १९४८ साली ख द्द 
लंडनमध्ये झालेल्या ऑहलचपक स्पधेत स्वतंत्र भारताच्या संघाने आसं्ग्लश संघािा ४ चवरुद्ध ० गोलनी पराभव 
केला. अचण या वर्ापासून भारताने िॉकी स्पधेत जागचतक कीती चमळचवण्यास स रुवात केली ती प ढे सतत 
३२ वर् ेचटकवनू ऄहजक्यपद राखले िोते. 
 
 खरोखरि भारताने िी ऄपूवय कामचगरी केली िोती. स रुवातीस रुवातीला या खेळाकडे भारतीय 
लोक िारसे अकर्यले नव्िते. यािे ईदािरणि द्यावयािे झाले तर, १९२८ साली प्रथमि ऑहलचपक स्पधेत 
भाग घेणाऱ्या संघािी क णी दखलिी घेतली नािी, मग कौत क तर बाजूलाि रािो! या संघाला चनरोप 
देण्यासाठी म ंबइ बंदरावर िॉकी िेडरेशनिे दोन सदस्य व एक पत्रकार आतकीि मडंळी िजर िोती. पण 
भारताने ॲमस्टरडॅम येथील नवव्या ऑहलचपक िॉकी स्पधेत ऄहजक्यपद चमळवनू स वणयपदक पटकाचवले 
तेव्िा लोकानंी त्यािें कौत क केले अचण त्यानंतर प ढे या खेळाकडे लोकािें जास्ती प्रमाणात लक्ष वधूे 
लागले. देशातल्या तरुणानंा अपले कौशल्य दाखचवण्याला िी नवीन सधंी अलेली अिे यािी जाणीव 
िोउ लागली. चठकचठकाणी िॉकी संघ स्थापन िोउ लागले व त्याचं्यात सामने िोउ लागले अचण ऄशा 
प्रकारे या खेळासंबधंी देशात नवीन ितैन्य चनमाण झाले. ॲमस्टरडॅम ऑहलचपकनंतरच्या प ढील पाि 
ऑहलचपक िॉकी स्पधांत भारताने अपले ऄहजक्यपद चटकचवले िोते. 
 
गोल्सचा ईच्ांक 
 
 या संदभात भारतीय संघ प्रत्येक वळेी कसा यशस्वी िोत गेला िे पािणे मनोरंजक ठरेल. पचिल्या 
प्रथमि ऑहलचपक िॉकी स्पधेत पदापयण केलेल्या १९२८ साली ऑस्रेचलयाचवरुद्ध ६-०, बेस्ल्जयम चवरुद्ध 
९-०, डेन्माकय चवरुद्ध ५-०, स्स्वट झरलंड चवरुद्ध ६-०, िॉलंडचवरुद्ध ३-०, त्यानंतर १९३२ साली लॉस 
एंचजल्स येथील ऑहलचपक िॉकी स्पधेत जपान व ऄमेचरका या देशाशंी झालेली लढत ऄगदीि एकाकी 
िोती ऄसे चदसून अले. कारण जपानला ११-१ ने तर ऄमेचरकेला २४-१ गोल्सने िरवनू गोलािंा ईच्चाकं 
करून ठेवला. ऄमेचरकेचवरुद्धच्या २४ गोल्सपैकी कै. ध्यानिंद यानंी ८ गोल केले िोते तर त्यािें बंधू कै. 
रूपहसि यानंी १० गोल्स लावले िोते. १९३६ साली बर्गलन येथे झालेल्या ऑहलचपक िॉकी स्पधांत भारताला 
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एकूण ५ संघाशंी सामने खेळाव े लागले. या वळेी संघािे नेतृत्व कै. ध्यानिंद याचं्याकडे िोते. त्याचं्या 
‘जाद इ’ खेळाम ळेि भारताने िी स्पधा हजकली. त्यािंी िपळाइ, िेंडू टोलवनू शत्रूिी िळी िोडण्यािी 
पद्धत व दंचडकाकौशल्य याम ळे पे्रक्षक थक्क िोउन गेले िोते. त्याम ळेि पे्रक्षकानंी ईस्त्िूतयपणे ‘िॉकीिे 
जादूगार’ ऄशी पदवी त्यानंा बिाल केली. या स्पधेत िंगेरीला ४-०, ऄमेचरकेला ७-०, जपानला ९-०, 
फ्रान्सला १०-० अचण जमयनीला ८-१ गोल्सनी पराभतू केले िोते. जमयनी चवरुद्धच्या सामन्यात कै. दारा 
यािें ६ गोल िोते. प ढे १९४० व १९४४ साली द सऱ्या मिाय द्धाम ळे ऑहलचपक स्पधा िोउ शकल्या नािीत. 
 
 १९४७ साली हिद स्थानिे चवभाजन झाल्याने कािी खेळाडू पाचकस्तानमध्ये गेले तेव्िा १९४८ 
सालच्या लंडन ऑहलचपक स्पधेत स्वतंत्र भारतािा िॉकी संघ ईतरला. त्यात ऑस्रेचलया ८-०, ऄजेंचटना 
९-१, स्पेन २-०, िॉलंड २-० व ख द्द आंग्लंडला ४-० गोल्सनी पराभतू केले. यापूवी आंग्लंड भारताचवरुद्ध 
(तेव्िािे हिद स्थान) सामना खेळण्यास तयार नव्िते. पण त्याि वळेी लंडन येथे त्याचं्याि भमूीवर गाठ 
पडली अचण त्यात भारताने भरघोस यश चमळचवले. िेलहसकी येथे १९५२ ला सामने झाले त्यातं 
ऑस्रेचलया, आंग्लंड व िॉलंड यानंा ऄन क्रमे ४-०, ३-१ व ६-१ गोल्सने िरचवले िोते. त्यानंतर १९५६ मध्ये 
मेलबोनय येथे सामने झाले. त्या वळेी पाचकस्तानने या स्पधेत प्रथमि भाग घेतला. या वळेी ऄिगाचणस्तान 
१४-०, ऄमेचरका १६-०, हसगापूर ६-०, जमयनी १-० व पाचकस्तान १-० ऄसे यश भारताने चमळचवले. 
 
 वर वणयन केलेला काळ िा ऑहलचपक िॉकी स्पधेतील भारतािा गौरवािा काळ िोता, पण त्यानंतर 
त्याच्या ऄहजक्यपदाला ईतरती कळा लागली! 
 
ईतरती कळा 
 
 भारताने १९६० साली रोम ऑहलचपकमध्ये डेन्माकय  १०-०, िॉलंड ४-१, न्यझूीलंड ३-०, 
ऑस्रेचलया १-०, जमयनी १-० ऄसे चवजय चमळचवले. पण ऄखेरच्या सामन्यात पाचकस्तानकडून भारताने 
िार खाल्ली अचण भारतािे िॉकीमधले सावयभौमत्व नािीसे झाले. एकदा पाय घसरू लागला की तो सावरणे 
कठीण िोते. त्याप्रमाणे भारतीय िॉकीिे िोत गेले ऄसे चदसून येते! 
 
 पण १९६४ च्या टोचकओ ऑहलचपक स्पधेत बसे्ल्जयम २-०, िाँगकाँग ६-०, मलेचशया ३-१, कॅनडा 
३-०, िॉलंड २-१, ऑस्रेचलया ३-१ ऄसे यश प न्िा चमळचवले. जमयनी व स्पेनशी बरोबरी झाली अचण 
ऄखेरच्या सामन्यात पाचकस्तानला १-० ने िरचवले अचण ऄहजक्यपद चमळचवले. त्याम ळे प न्िा अशिेे 
चकरण चदसले, पण ते व्यथयि ठरले! कारण त्यानंतर १९६८ च्या मेस्क्सको ऑहलचपकमध्ये पचिलाि सामना 
भारत न्यूझीलंडचवरुद्ध १-२ ने िरला. पण त्यातून प ढे सावरून प. जमयनीला २-१, मेस्क्सको ८-०, स्पेन १-
०, बसे्ल्जयम २-१, जपान ५-०, पूवय जमयनी १-० ऄसे जय चमळचवले. पण ईपान्त्य सामन्यात ऑस्रचेलयाने 
२-१ ने भारतािा पराभव केला. या स्पधेत पाचकस्तानला ऄहजक्यपद चमळून १ ला नंबर, ऑस्रेचलया २ 
अचण भारत ३ ऱ्या क्रमावर अला. 
 
 १९७२ ला म्य चनि येथील ऑहलचपकमध्ये भारत ईपान्त्य सामन्यात पाचकस्तानकडून पराभतू 
झाला. पण नंतर िॉलंडवर २-१ ऄसा जय चमळचवला म्िणून िॉन्झ पदकावर त्याला समाधान मानाव े
लागले. त्यानंतर माँस्न्रयल येथील १९७६ ऑहलचपक िॉकी स्पधेत भारतीय िॉकी संघािा ५ वा नंबर 
लागला. 
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 एकेकाळी ऄत्य च्च चशखरावर पोिोिलेला भारत ऄगदी खालच्या पातळीवर कसा गेला यािी 
कारणमीमासंा वगैरेसंबंधी नंतर बघू या. 
 
 ऑहलचपक िॉकी स्पधांव्यचतचरक्त भारताने आतर देशातं दौरे काढले िोते व प्रत्येक चठकाणी 
िॉकीतल्या कौशल्याबद्दल त्यािंा गौरविी िोत िोता. 
 
संस्मरणीय कामणगरी 
 
 भारतीय संघाने न्यूझीलंड व ऑस्रचेलयािा १९३५ साली दौरा केला िोता. िा सघं दौऱ्यासाठी 
मद्रासिून चनघाला अचण न्यझूीलंड, ऑस्रेचलया, चसलोन ऄसा दौरा झाला. या वळेी कसलेिी मदैान व 
िवामान ऄसो, संघ सतत यशपताका िडकवीति िोता. अचण त्याने या दौऱ्यात ऄचद्वतीय पराक्रम करून 
ठेवला अिे. एकूण ४८ सामने खेळले गेले ते सवय हजकले. न्यूझीलंडमध्ये २८ सामने झाले, त्यात एकूण 
३१८ गोल्स नोंदचवले गेले. न्यूझीलंडबरोबर झालेल्या तीन कसोटी सामन्यातंले यश ऄसे िोते. पचिला 
कसोटी सामना ४ चवरुद्ध २ गोल्स, द सरा ३ चवरुद्ध २ अचण चतसरा ७ चवरुद्ध १. या ३१८ गोल्सपैकी २०१ 
गोल्स ‘िॉकीिा जादूगार’ कै. ध्यानिंद यानंी केले िोते. या भरघोस यशानेि नव्िे तर अपल्या िागंल्या 
वागण कीने व वतयण कीने न्यझूीलंडसयिी मने भारतीय सघंाने हजकून घेतली िोती. 
 
 १९३६ च्या बर्गलन ऑहलचपकमध्ये खेळलेल्या  सामन्यात एकूण ३८ गोल्स भारताने केले. त्यापंकैी 
कै. ध्यानिंद व कै. रूपहसि या िॉकीवीरानंी प्रत्येकी ११ गोल्स केले िोते. शवेटिा सामना जमयनीशी 
झाला. ऑहलचपक सामन्यापूवी सरावाच्या एका सामन्यात जमयनीने भारताला ४ चवरुद्ध १ गोल्सने िरचवले 
िोते. त्याम ळे संघ ऄचधक बळकट व्िावा म्िणून स प्रचसद्ध िॉकीपटू पचन्नगर यानंा बोलावण्यात अले, पण ते 
न अल्याम ळे अयत्या वळेी दारा िा खेळाडू अला. तो शवेटिा जमयनी चवरुद्धिा सामना खेळला व त्याने 
जमयनीचवरुद्ध एकूण ६ गोल केले व तो सामना ८-१ ऄसा हजकला. 
 
गौरिोद गार 
 
 १९३६ च्या बर्गलन ऑहलचपकच्या वळेिा भारतीय िॉकी संघािा खेळ पािून चतकडिे लोक आतके 
वडेे झाले की, संघावर स्त चतस मनािंा वर्ावि करीत िोते. एका डि पत्रकाराने भारतीय खेळ व खेळाडंूिे 
वणयन केले िोते. 
 
 “भारतीय खेळाडूकडे वरून पाचिले तर ते अदरणीय व ऄगदी साधे चदसतात, पण पायाकंडे लक्ष 
गेले तर जणू ते पोलादीि अिेत की काय ऄसे वाटते. ते खेळतात तेव्िा त्यािंी दंचडका जणू काटा, िमिा 
हकवा स रीसारखी केव्िा भक्ष्य येते यासाठी तयारीने ऄसते. जेव्िा खेळ स रू िोण्यािी चशट्टी िोते तेव्िा ते 
िेंडू दंचडकेवर आतक्या सिजतेने घेतात की, िेंडू एखाद्या स्त्रीच्या िातातील टोपलीत व्यवस्स्थत ऄसावा 
आतका. पण िेंडू घेउन ते जेव्िा दौडतात तेव्िा जणू एक्सपे्रस रेन जावी ऄशी त्यािंी गती ऄसते, पण िेंडू 
मात्र ऄगदी चबनधास्त त्याचं्या दंचडकेच्या टोकाशीि ऄसतो. ‘ब ली’ केल्यानंतर १०० पैकी ९९ वळेा त्यािंी 
दंचडका प्रथम िेंडूवर ताबा चमळचवते अचण द सऱ्याि क्षणी िेंडू दूरवर िेकला जातो. पण त्याच्या मागे 
कोणीतरी खेळाडू ऄसतोि अचण जणू एखादी लवचिक जादूिी काडंी ऄसावी तसे दंचडकेने िेंडू सिज 
अपल्याकडे ओढतो, तेव्िा ऄसे वाटते की िा िॉकीिा खेळ नसून िातिलाखीिाि खेळ अिे.” 
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 “मध्यंतराच्या वळेी य रोचपऄन खेळाडू चवरॅातंीगृिात जाउन लोळतात, अपले ग डघे व आतर 
ऄवयवानंा मसाज करून घेत ऄसतात. परंत  भारतीय खेळाडू मदैानावरि ईभे रािून गप्पा मारीत, अपल्या 
लवचिक िातातील दंचडकेशी िाळे करीत, पाण्याने ि ळा भरीत, तोंड-िात धूत व मधून मधून हलबाच्या 
िोडी िोखीत ऄसताना चदसतात. चकती िा चवरोधाभास! “ 
 
 जपान्यानंा तर भारतीय खेळाडंूच्या िातातील दंचडका म्िणजे जादूिी काठी ऄसावी ऄसे वाटते! 
 
 या व्यचतचरक्त अचफ्रका, य रोप, मलेचशया वगैरे देशातंिी ऄसेि भारतीय संघाने दौरे काढले िोते व 
त्यातंिी त्याने ईत्तम यश व लौचकक संपादन केला िोता. 
 
खेळात राजकारण 
 
 पण १९६० च्या नंतर अस्ते अस्ते भारतािी पीछेिाट िोत गेली िे स्पष्ट अिे. भारत ऑहलचपक व 
अंतरराष्रीय स्पधांत भाग घेउ लागला त्या वळेी सािचजकि त्यात भाग घेउन कारी तरी करून दाखव ू
ऄशी आच्छा मनात ठेवनू खेळाडू स्पधेत ईतरत. त्या वळेी त्याचं्यात ईत्स कता, इर्ा व राष्रीय भावना जागृत 
िोती. खेळािा दजा, क वत, अंगिे कौशल्य यावरूनि साचंघक खेळासाठी खेळाडंूिी चनवड िोइ. परंत  
जसजसे अपण घवघवीत यश चमळवीत गेलो तसतसे स्पधा व खेळाडंूिी चनवड याबाबत वचशलेबाजी, 
प्रातंीय दृचष्टकोण व परदेशातं केवळ मजा मारण्यास कसे जाता येइल या दृचष्टकोणातून पािण्यात येउ 
लागले अचण त्यासाठी स्वाथी व घाणेरडे राजकारण घ सल्याम ळे यशाला व खेळाच्या दजाला ओिोटी 
लागली. 
 
घसरगंुडीची कारणमीमांसा 
 
 अपण यशापासून दूर का जात अिोत? यासंबधंीिी कारणमीमासंा व त्यात कशी व काय स धारणा 
करणे जरूर अिे याकडे वळू. 
 
 भारताला सतत यश चमळू लागल्याने सगळेजण जास्त शिेारून गेले व खेळाडंूना ऄवास्तव 
डोक्यावर घेउन बसू लागले अचण त्याम ळे गाचिलपणा भरपूर अला. आतर देश याि वळेी सतत सराव 
करीत नवीन नवीन गोष्टी अत्मसात करण्यात ग ंतले िोते. त्यािे प्रत्यतंर म्िणजे ऑहलचपक व अतंरराष्रीय 
िॉकी स्पधांतून ते दाखव ूलागलेली धडाडी अचण पराभव झाला तरी गोल्सिी संख्या केवळ १ हकवा २ िीि 
रािू लागली. पण भारत मात्र अपल्या खेळात वगैरे कोणतीिी स धारणा न करता अचण द सरे देश काय 
करीत  अिेत याकडे लक्षिी न देता अपण ऄहजक्य या घमेंडीति राचिला. िॉकी खेळाच्या चनयमातं जेव्िा 
बदल िोण्यािे बोलले जात िोते त्यावळेी देखील अपण जागरूक राचिलो नािी. पण जेव्िा िे चनयम 
प्रत्यक्षात ऄमलात अणले गेले तेव्िा ईगाि अरडाओरडा स रू केला. पण ‘बैल गेला चन झोपा केला ’ ऄशी 
स्स्थती झाली! 
 
 अपली िाललेली घसरग ंडी पािून कै. ध्यानिंद, कै. के. डी. हसग ईिय  ‘बाब’ू वगैरेंना ऄत्यतं 
द ःख िोत िोते. ते अपल्याकडून खेळाडंूना व चशक्षकानंा प्रचशक्षण सूिना देत िोते. परंत  त्याचं्याकडे तसे 
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क णी लक्षि चदले नािी. ऄसे म्िणतात, ‘कै. के. डी. हसग ईिय  ‘बाब’ू  याला या अपल्या ऄधोगतीिा धसका 
सिन न िोउनि त्याने अत्मित्या केली ! ’ 
 
 रोम व मेस्क्सको येथील ऑहलचपकमध्ये भारताने िार खाल्ली त्यािे म ख्य कारण खेळात चशचथलता 
अचण कमक वतपणा अला िे खरे अिे. तसेि ‘पथय’ येथे भारताने जे अपल्या खेळािे िसे करून घेतले व 
पािव ेस्थान चमळचवले या नाम ष्कीबाबत क णालाि खंत वाटत नािी. िॉकी िेडरेशनिे त्या वळेिे ऄध्यक्ष 
तर या स्थानावरिी समाधानी िोते! याला काय म्िणाव!े या पराभवावरून भारताला धडाडीिी ऄत्यंत जरुर 
अिे याबद्दल कोणािेिी द मत िोणार नािी. 
 
ऄिास्ति कौतुक 
 
 भारतात चवजयािे िारि कौत क िोते ऄसे मागे म्िटले अिे. या दृष्टीने आतर राष्रातंले एकि 
ईदािरण पािा. पाचकस्तानबरोबर ‘पथय’ येथे ऑस्रेचलयाने जोरदार लढत चदली. याबद्दल सगळे जण 
ऑस्रेचलयन संघािे कौत क करीत िोते, पण त्या संघािा नायक िालयस बथय म्िणतो, “अम्िी 
पाचकस्तानबरोबर अणखी जोरदार टक्कर चदली ऄसती व प्रयत्न केले ऄसते तर अम्िाला यश चमळणे 
कठीण नव्िते. अम्िी हजकू ऄसा अमच्या खेळाडंूिा अत्मचवरॄास िोता, पण अम्िी थोडे कमी पडलो. 
अता त्या दृष्टीने अम्िी तयारी केली पाचिजे. िे ईद गार कोणीकडे अचण जो देश सिा वळेा ऑहलचपकमध्ये 
जगजे्जता झाला िोता त्याच्या एका जबाबदार व्यक्तीने केवळ पािव्या स्थानावर समाधान मानाव े यापेक्षा 
अणखी नाम ष्कीिी कोणती गोष्ट ऄसू शकेल?” 
 
 भारतािी िॉकीत पीछेिाट िोण्यािे अणखी एक कारण साचंगतले जाते ते िे की बिावािी िळी 
चवधातक दृचष्टकोणातून खेळाकडे न पािता चवघातक धोरण ठेवनूि खेळू लागल्याने खेळािी शान, त्यातील 
प्रभ त्व व कौशल्य लोप पाव ूलागले. या म्िणण्यात बरेि तर्थ्य अिे म्िणनू चतकडे जास्त लक्ष देणे जरूर 
अिे. 
 
 तेव्िा िी स्स्थती बदलावयािी ऄसेल तर प्रथम अपल्या दृचष्टकोणातून अमूलाग्र बदल झालाि 
पाचिजे िे ऄत्यंत मित्त्वािे अिे. गेलेली आभ्रत चमळचवण्यासाठी प्रसंगी प्राण पणाला लावनू खेळण्यािी चजद्द 
व इर्ा प्रत्येक खेळाडूच्या हृदयात ऄसली पाचिजे. य द्धपातळीवर (War Footing) या िॉकीच्या प्रश्नाकडे 
लक्ष चदले पाचिजे, अचण त्या दृष्टीने म काबला करण्यािी तयारी पाचिजे. अपल्याला द सरे कोणतेिी स्थान 
चमळाले तर त्यात अपली नाम ष्की अिे िी जाण प्रत्येकाला ऄसली पाचिजे. 
 
 अपली म ख्य ऄडिण िी अिे की, अपला िॉकीिा खेळ िागंला िोत नािी, दजा खालावला 
अिे, िी सूययप्रकाशाआतकी स्पष्ट ऄसलेली वस्त स्स्थती, खेळाडू, त्यानंा चशक्षण देणारे चशक्षक व िाताळणारे 
ऄचधकारी व आतर मान्यवर मंडळी िे मान्य करायला तयारि नािीत! अंतरराष्रीय, जागचतक व आतर 
स्पधांतून ऄलीकडे अपण काय चदव ेलावीत अलो अिोत यावरून अपल्या खेळािा दजा खाली गेलेला 
अिे िे ऄगदी स्पष्ट अिे, तरीिी कािी मंडळींना अशा वाटते! १९७५ सालच्या कैलालंपूर येथे झालेल्या 
चतसऱ्या चवरॄिर्काच्या वळेेला ऄपेके्षपेक्षािी वगेळे चित्र चदसले. तसेि प न्िा अपणाला चदसेल, िी अशा 
करीत बसणे िा श द्ध वडेेपणा अिे, कारण या अशचे्या जोडीला ऄचवरॅातं प्रयत्निी लागतात. िे िी मंडळी 
चवसरतात िे मोठे अरृयय अिे ! 
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िराभिाची कारणे 
 
 ‘पथय’च्या सामन्याच्या वळेेला भारतािा संघनायक ऄसलेला ऄशोकक मार सामन्यािे पूवी म्िणाला 
िोता, “अतापयंत अपण जे सरावािे सामने खेळलो त्यावरून ऄसे वाटते की, िी स्पधा अपण हजकू”. पण 
प्रत्यक्षात काय पदरात पडले ? पािव े स्थान! ऄशोकक मारने अणखी एके चठकाणी म्िटले अिे की, 
“खेळाडंूिी चनवडपद्धती ि कीिी अिे िेिी अपल्या खेळािा दजा घसरण्याला एक कारण अिे.” तो प ढे 
म्िणतो, “नवीन व ताज्या दमािे व रक्तािे खेळाडू ऄसलेल्यािंा संघ चनवडताना पाचकस्तानप्रमाणे कािी 
ऄन भवी खेळाडू संघात ऄसणे ऄत्यतं जरुरीिे अिे, तसेि ज ना एक खेळाडू चनवतृ्त िोत ऄसला तर ती 
जागा भरून काढण्यासाठी द सऱ्या एका तरुण व त्या जागेला योग्य अचण लायक खेळाडूला तयार केले 
पािीजे. िल्लीच्या चनवडपद्धतीम ळे ऄन भवी तसेि नवीन खेळाडूला देखील अपल्या चनवडीबद्दल पूणय 
शारॄती नसते!” 
 
 िाळणीपूवी भारतािे प्रचतचनचधत्व केलेला व १९५२ अचण ६० पयंतच्या ऑहलचपक िॉकी स्पधेत 
पाचकस्तानकडून खेळलेला प्रचसद्ध िॉकीपटू लचति-ईर-रिेमान याने भारतािा करािी येथील कृचत्रम 
चिरवळीवर झालेला खेळ पािून ऄसे म्िटले िोते की, “कृचत्रम चिरवळीवर खेळण्यासाठी चनवड करताना 
तीस वर्ांिून ऄचधक वयािे खेळाडू पाठचवणे िे श द्ध वडेेपणािे अिे. कृचत्रम चिरवळीवर खेळताना शारीचरक 
तन्द रुस्ती अचण वगे यानंा चवशरे् मित्त्व ऄसते. म्िणूनि पाचकस्तानबरोबर खेळताना भारतीय संघ 
पूवाधाति संपूणय कोसळला िोता.” लचति याचं्या ईद गाराकंडे द लयक्ष करून िालणार नािी. 
 
 कािी वळेा स रुवातीपासूनि जास्त जोरदार व बलाढ्य संघाशी म काबला करावा लागला िेिी 
अपल्या पराभवािे एक िास्यास्पद व पोरकट कारण प ढे केले जाते. चक्रकेटमध्येिी िल्ली वगेवान व 
ईसळीच्या गोलंदाजीबाबत जसे भागूबाइसारखे रडगाणे िालू अिे त्यातलाि िा प्रकार अिे! 
 
फुशारकी ि भ्रम 
 
 आतर राष्रे अपला दजा वाढचवण्यािा अटोकाट प्रयत्न करीत अिेत अचण भारत ? ‘एकमेळ 
सावयभौम’ िोतो याि ि शारकीत रािून प्रयत्नात चशचथल झाला अिे. पंिािें चनणयय व त्याचं्या काययक्षमतेवर 
टीका करून पराभवातून पळ काढण्यािा कािीजण प्रयत्न करतात. जगातला एक बलाढ्य व माततब्बर 
ऄसा अपला संघ ऄजूनिी अिे, िा भ्रामक समज ईराशी बाळगून अपण अधंळ्यासारखे वावरत अिोत. 
पण खरी पचरस्स्थती तशी नािी! व्यवस्थापक व चशक्षक, “खेळाडंूना चकती बजावलं, साचंगतलं, चशकवलं 
तरीिी ते अक्रमक खेळ खेळत नािीत, बिावाच्या वळेी िढाइिे धोरण स्वीकारतात” ऄसले समथयन करून 
अपली कातडी बिाव ू पाितात. म्िणजेि खेळाडू व चशक्षक याचं्यात समन्वय व एकोपा नािी अचण 
चशस्तीिा तर पूणय ऄभाव िेिी अपल्या घसरग ंडीला एक म ख्य कारण अिे िे स्पष्ट िोते अचण याकडे िारि 
गंभीरतेने पाचिले पाचिजे. 
 
िैयणक्तक खेळ 
 
 सरावािा ऄसो ऄगर स्पधेतल्या कोणत्यािी सामन्याकडे पािताना ‘प्रचतस्पध्यांवर मात’ िे ईचद्दष्ट 
डोळ्यापं ढे ऄसले पाचिजे व तसे साचंघक प्रयत्न झाले पाचिजेत. िल्ली कोणतािी सामना पािताना एक गोष्ट 
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स्पष्ट चदसून येते की प्रत्येकजण, एखादद सरा ऄपवाद सोडून, िेंडू प ढे ऄगर अपल्या खेळाडूकडे 
ताबडतोब कधीि देत नािी. वैयचक्तक कौशल्य (Gallery Game) दाखचवण्यात प्रत्येकजण गकय  ऄसतो. 
जेव्िा त्याच्यावर िढाइ ऄगर िेंडूिा ताबा जाइल ऄसे वाटते, तेव्िाि तो िेंडू द सऱ्याकडे ढकलतो. 
‘ढकलतो’ ऄसे म द्दामि म्िणाव े लागते. कारण िेंडू जोराने मारला जाति नािी! त्याम ळे तो अपल्या 
खेळाडूला न चमळता प्रचतस्पध्याच्या िाती जातो व तो त्यािा िायदा ईठचवतो. िा अपला कमक वतपणा 
आतर संघानंी बरोबर िेरला अिे. आतर राष्रे या बारीक-सारीक गोष्टींवर िागंलाि भर देउन अपल्या 
खेळात स धारणा करण्यािा प्रयत्न करतात. 
 
 िल्लीच्या खेळािी पद्धति पूणयपणे बदलली ऄसली तरीिी पूवीप्रमाणेि अपण ‘चिल्ड गोल्स’ 
करण्याच्या प्रयत्नात ऄसलेि पाचिजे व त्यािबरोबर दंडकोपरे व दंडिटके यािंी पचरणती गोलमध्ये 
रूपातंर करण्यात जास्त प्रयत्नािंी चशकस्त केली पाचिजे. पाचकस्तानने याबाबत ज ने व नव ेऄसे दोन्िी 
खेळािें तंत्र ऄवलंचबलेले अिे, त्याकडे लक्ष देणे िार जरूर अिे. तसेि वैयचक्तक खेळापेक्षा साचंघक 
खेळावरि लक्ष कें चद्रत करणे िे िार मित्त्वािे अिे. 
 
णनःिक्षिाती णनिड ि णशस्त 
 
 खेळाडंूिी चनवड करताना ‘अडाति नसेल तर पोिऱ्यात कोठून येणार ’ यािे भान ठेवले पाचिजे. 
एकदा चनवड झाली की, मग त्या खेळाडंूना चशक्षण देण्यासाठी वळे, रॅम व साधने यासाठी योग्य तो खिय 
केला तर तो ऄनाठायी िोणार नािी. ऄमक्या-तमक्यािा नातलग अिे, कोणाच्या तरी वचशल्याने अला 
अिे, ऄमूक प्रातंािा, ऄमूक जातीिा ऄसल्या गोष्टींना चनवडीच्या वळेीि िाटा चदला पाचिजे. खेळाला 
लागणारे ग ण व क्षमता अचण संघाला त्यािा चकती ईपयोग िोइल या दृचष्टकोणातूनि चनःपक्षपातीपणे 
खेळाडंूिी चनवड झाली पाचिजे. खेळाडंूच्या मनावर चशस्तीिे मित्त्व हबबचवले पाचिजे व ते प्रत्यक्षात 
काटेकोरपणे ऄमलात अणले पाचिजे. ज्या खेळाडूकडून बेचशस्त वतयन झाले ऄसेल, मग तो चकतीिी 
िागंला व ईपय क्त खेळाडू ऄसला तरी त्यािी गय करून िालणार नािी. कारण नवीन खेळाडंूवर त्याि 
पचरणाम िोतो. खेळाडंूच्या मनात चशकण्यािी खरी आच्छा अिे व ते त्यात रस घेत अिेत तेव्िाि त्यानंा 
चशक्षण चदले तरि त्याि ईपयोग िोतो. एकदा का त्याचं्या कानात वारे चशरले की ते नवीन गोष्टी चशकणे 
ऄगर अपल्या खेळात स धारणा करणे कठीण ऄसते. 
 
राष्ट्रीय भािना 
 
 भारत देश एवढा मोठा ऄसूनिी अपणाला जगाला भारी िोतील ऄसे पूवीसारखे १५ खेळाडू तयार 
करणे कठीण वाटाव ेयापेक्षा द दैवािी व नाम ष्कीिी गोष्ट कोणती? ऑस्रचेलया, न्यूझीलंड, िॉलंड, जमयनी 
वगैरे देशािंी ईदािरणे अपल्या डोळ्यापं ढे ठेवली पाचिजेत. आतर राष्रे राष्रीय भावनेने खेळाकडे पाितात. 
यासाठी खेळात कोणत्यािी तऱ्िेिे राजकारण येता ईपयोगी नािी. तसेि ज्यानंा खेळात अस्था, चिकाटी 
अिे, मेिनत करण्यािी तयारी अिे, चजद्द अिे ऄसे चनःस्वाथी दृष्टीने अचण राष्रीय भावनेने खेळ खेळून 
राष्रािी आभ्रत राखण्यािी जाज्वल्य तळमळ खेळाडंूच्या व ऄचधकाऱ्याचं्या मनात ऄसेल तरि अपण 
िॉकीतले अपले पूवीिे ऄहजक्यपद प न्िा चमळव ूशकू! 
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 तेव्िा परदेशात अचण चवशरे्तः ऑहलचपक ऄगर चवरॄिर्कसारख्या स्पधांना जाणाऱ्यांनी एक गोष्ट 
कटाक्षाने लक्षात ठेवली पाचिजे की, अपण खेळासाठी अपल्या देशािे प्रचतचनचधत्व करीत अिोत. केवळ 
सिल, िैन, खाणेचपणे यासाठी दौऱ्यावर जात नािी. अपल्या वागण कीकडे व खेळाकडे सवय जगािे लक्ष 
अिे. तेव्िा अपल्याम ळे देशािी ऄि ूजाणार नािी तर ती स रचक्षत रािील यािी प्रत्येकाने जाणीव ठेवली 
पाचिजे. 
 
 िॉकीिे प्रािायय समजले जाणारे स्वामी जगन्नाथ याचं्या मते- “प ष्कळ चठकाणी खेळण्याला मोकळी 
जागा कमी पडते व पावसािा व्यत्ययिी बराि येतो. त्याम ळे खेळाकडे द लयक्ष िोते. न्यूझीलंडमध्ये  ज्या 
मदैानावर रग्बीिे सामने झाले तेथेि नंतर िॉकीिे झाले. तेव्िा रग्बीिा सामना पाचिलेला एक डॉक्टर 
भारतािा िॉकीिा खेळ पािून आतका खूर् झाला अचण म्िणाला ‘या खेळातील िपळाइ, लाचलत्य व झोक 
पािून, रग्बीिा खेळ िा चकती रानटी प्रकारिा अिे ऄसे वाटते.’ त्याच्या म्िणण्यात बरेि तर्थ्य अिे. 
िॉकीत लवचिक व िलक्या शरीरािे खेळाडू लवकर िमकतात अचण ऄशा खेळाडंूिी अपल्याकडे वाण 
नािी. म्िणून शासनाने आकडे लक्ष देउन शाळेपासून िॉकी िा खेळ सक्तीिा केला पाचिजे. कारण िॉकी िे 
अमच्या राष्रािे भरू्ण अिे व ते चटकचवणे िे अपले कतयव्य अिे!” 
 
 स्वामी जगन्नाथानंी म्िटल्याप्रमाणे शाळािालकानंीि नव्िे तर पालकानंीदेखील खेळ, खेळािी 
अवड व त्यािे मित्त्व समजावनू घेउन ते चवद्यार्थ्यांवर हबबवनू त्यानंा खेळाला प्रवृत्त केले पाचिजे. या 
खेळािी जोपासना व वृद्धी िोण्यासाठी शासन, ईद्योगपती व चनरचनराळ्या संस्था यानंी प ढाकार घेउन 
खेळाडंूना प्रोत्सािन व सािाय्य चदले तरि अपला खेळािा दजा स धारू शकेल. वरील सवय चवविेनानंतर 
शवेटी ऄसे स िवावसेे वाटते की, प ढील गोष्टींकडे जास्त लक्ष चदल्यास अपणाला भचवष्य काळात िागंले 
यश चमळचवता येइल. 
 
क्रीडांगणे 
 
 बदलत्या पचरस्स्थतीत पूवीसारखी टणक क्रीडागंणे अता राचिलेली नसून अता ‘ॲस्रो टिय ’ 
(Astro Turf) हकवा पॉलीग्रास (Polygrass) च्याि क्रीडागणावंर सराव करणे ऄत्यंत जरूर अिे. ‘ॲस्रो 
टिय ’ मदैानावर पचरृम जमयनी, िॉलंड, आंग्लंड, ऑस्रचेलया वगैरेंना िागंला सराव अिे. रचशया, पोलंड 
वगैरे राष्रे पॉलीग्रासवर सराव करतात. 
 
 कृचत्रम चिरवळीवर (Astro हकवा Polygrass) खेळ जलद िोतो. त्याम ळे अपल्या खेळाडंूिी 
दमछाक िोते अचण म्िणून खेळाडंूिी शारीचरक क्षमता कमी पडते. ऄलीकडील भारतीय संघाच्या खेळािे 
प नरावलोकन केले ऄसता ऄसे अढळते की, भारतीय संघ पूवाधात जलद खेळून गोल िढचवतो व 
ईत्तराधात केवळ बिावात्मक खेळ खेळतो, कारण िढावय क्त खेळ शारीचरक ऄक्षमतेम ळे त्यानंा जमत 
नािी, म्िणून कृचत्रम चिरवळीच्या मदैानावर सराव िोणे ऄत्यंत अवश्यक अिे. पण द दैवाने अपल्या देशात 
कृचत्रम चिरवळीने बनचवलेले एकिी क्रीडागंण नािी, कारण त्यासाठी िार पैसा लागतो िी सबब िास्यास्पद 
अिे. तेव्िा आतर गोष्टींवरील ऄनाठायी, ऄनावश्यक व ऄवातंर खिय कमी करून शासनाने देशात ॲस्रो 
ऄगर पॉलीग्रासिी मदैाने ताबडतोब तयार करून घेतली पाचिजेत. तसेि यासाठी केवळ शासनावरि 
ऄवलंबून न रािता देशातील क्रीडापे्रमी संस्था, धचनक, ईद्योगपती व खेळाडू यानंी यात जातीने लक्ष घातले 
पाचिजे. 
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 बूट :  वरील तऱ्िेच्या क्रीडागंणावंर सराव करण्यासाठी त्याला योग्य ऄसेि ‘बूट’ वापरण्यािा 
प्रत्येक खेळाडूने चनरृय केला पाचिजे. 

 
 न्स्टक (दंणडका) : िी क्रीडागंणे िार िास्ट (जलद) ऄसल्याकारणाने बिाविळीच्या खेळाडंूनी 
ऄचधक वजनाच्या, पण चनयमात बसणाऱ्या, स्स्टक्स (दंचडका) वापरणे चितावि िोइल. 

 
 रचनािद्धती :  परंपरागत ऄशी १-२-३-५ िी खेळाडंूिी रिनापद्धत जरी अपल्याला सोयीस्कर 
वाटत ऄसली तरी आतर राष्रे बिाविळी मजबूत करण्याकडे जास्त भर देत अिेत अचण कृचत्रम गवती 
मदैानावर तर ते ऄत्यावश्यक अिे ऄसा ऄन भव येतो. म्िणून त्या दृष्टीने अपण रिनापद्धतीत बदल करणे 
जरूर अिे. मग ती १-३-३-४ ऄशी ऄसो ऄगर १-१-२-३-४ ऄशी ऄसो. पण जी पद्धत अपल्याला 
िायदेशीर िोइल चतिा सराव व्यवस्स्थतपणे करणे चितावि ठरेल. 
 
खेळाचे तंत्र 
 
 ‘चिल्ड गोल’ झाले तर ते िागंलेि. पण चदवसेंचदवस ते करणे िारि कठीण िोत अिे. कारण 
वैयचक्तक कौशल्य व जबाबदारीिा खेळ, प्रचतस्पध्यांच्या बिावाप ढे कठीण िोउन बसले अिे. त्यासाठी 
कॉनयर (कोपरा) ऄगर ‘पेनल्टी कॉनयर’ (दंडकॉनयर) िा िटका ऄिकूपणे मारण्यािा सराव करून त्यात 
अपण चनष्णात बनले पाचिजे. या दृष्टीने िॉलंड व पचरृम जमयनीच्या खेळाडंूनी खूपि मेिनत घेतलेली अिे. 
तसेि िढाइिा खेळ अक्रमक करण्यासाठी िेंडू अडचवणे, प्रचतपक्षाला िकचवण्याच्या िाली रिून योग्य 
ऄशी संधी चमळचवणे, गोलाधय वत यळात ऄिूकपणा ठेवणे अचण परतीिा िटका (Rebound) मारण्यािी 
संधी चनचमर्ाधात साधणे वगरेै गोष्टी पूणय अत्मसात केल्या पाचिजेत. त्या दृष्टीने पाचकस्तानच्या खेळाडंूिे 
ईदािरण डोळ्यासंमोर ठेवले पाचिजे. 
 
णनिड 
 
 खेळाडंूिी चनवड करताना त्यात घाणेरडे राजकारण कटाक्षाने टाळले पाचिजे. त्यासाठी ईत्कृष्ट 
ऄसे दूरगामी चनयोजन व त्यािंी चनःसंचदग्धपणे काययवािी केली पाचिजे. 
 
 शाळा-कॉलेजामंध्ये िॉकीला प्रोत्सािन देउन त्याचं्यात सतत स्पधा ठेवल्या पाचिजेत व ईत्तम 
खेळाडंूिा सतत प रवठा कसा िोइल या दृष्टीने योजना केली पाचिजे. त्यासाठी राष्रीय स्तरावर 
वयोगटाचं्या िॉकीस्पधा घेतल्या पाचिजेत; अचण म्िणनू यासाठी १६ वर्ांखालील, १८ वर्ांखालील, २१ 
वर्ांखालील व ऄन भवी खेळाडू ऄसे गट तयार करावते. या सवांकचरता एकि चनवड सचमती ऄसावी. 
कारण त्याम ळे कोणत्या वयोगटातील कोणता खेळाडू, राष्रीय संघ बनचवताना कोणत्या जागी खेळण्यास 
योग्य ठरेल ह्यािा चनवड सचमतीला ऄंदाज येउ शकेल. 
 
 िी चनवड केव्िािी प्राचंतक, भाचर्क ऄथवा आतर ऄवातंर चनकर् लावनू न घेता केवळ ग णवते्तवर, 
ज्या जागेसाठी खेळाडू चनवडावयािा त्यािसाठी केली पाचिजे. तरुण वयोगटािे सामने ऄन भवी 
गटाबरोबर ठेवले पाचिजेत. कारण त्याम ळे एका संघामधून द सऱ्या संघात खेळाडू स्वतःच्या खेळाच्या 
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कौशल्यावर सिजासिजी जाउ शकेल, तेथे वय अड येणार नािी अचण त्याम ळे त्यािा खेळ चनभययपणे व 
दबावरचित िोउ शकेल. 
 
सराि 
 
 सवय खेळाडंूना प्रचशक्षण देउन त्याचं्याकडून सतत व पद्धतशीर सराव करून घेण्यासाठी कसलेले 
चशक्षक, कोि व मनेॅजर ऄसणे जरुरीिे अिे. खेळाडूत साचंघक भावना सतत जोपासली गेली पाचिजे. 
यासाठी जरूर वाटल्यास व्यासंगी, ऄन भवी ऄसे परदेशी चशक्षक अणाव ेलागले तरी िालेल पण िी राष्रीय 
प्रचशक्षण-चशक्षक ऄगर कोि म्िणून जी नेमणूक करावयािी ती कमीत कमी िार वर्ांिी तरी ऄसणे जरूर 
अिे, कारण त्याम ळे या चशक्षकानंा व्यवस्स्थत मागयदशयन करणे सोइिे िोइल. 
 
 म्िणून अपल्या िॉकी खेळाच्या संघटनेिे प नरुज्जीवन व्िावयास िव.े त्यासाठी संघटनेिी रिना व 
काययपद्धती संपूणयपणे बदलून ती दीघयकालीन दूरदृष्टी ठेवनूि अखली गेली तरि भारताला िॉकी के्षत्रात 
गमावलेले नाव परत चमळचवता येइल. 
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प्रकरण १०: ऑलिंणिक हॉकी सामसयांचा अढािा 
 
 गेल्या प्रकरणात ऑहलचपक िॉकी स्पधेत भारताने केलेल्या कामचगरीबद्दल बरेि कािी अपण 
पाचिले. त्या ऄन रं्गाने ऑहलचपक खेळात िॉकीिा समावशे केव्िापासून झाला व त्यात कशी प्रगती िोत 
गेली, चनरचनराळी राष्रे या खेळात कसा रस घेउ लागली वगरेैसंबधंीिा अढावा घेतला तर तोिी 
मनोरंजकि अिे. 
 
 ऑहलचपक खेळािंी तशी पद्धतशीर स रुवात १८९६ साली झाली ऄसली तरी त्यात प ढे प ढे बऱ्याि 
खेळािंा समावशे िोत गेला अिे. त्याप्रमाणे २९ ऑक्टोबर १९०८ रोजी लंडन येथे भरलेल्या िौर्थ्या 
ऑहलचपक खेळातं स्कॉटलंड व जमयनी या दोन देशातं पचिला ऑहलचपक सामना झाला. ह्या सामन्यात 
स्कॉटलंडिा राष्रीय संघ िोता. पण जमयन संघात पचरृम जमयनीतील िँब गय येथील ‘ईिलेन 
िोस्टरक्लब’च्या खेळाडंूिाि समावशे िोता. या क्लबिा संघ अजिी ईत्कृष्ट मानला जातो. स्कॉटलंडने 
िा सामना ४ चवरुद्ध ० गोलने हजकला. त्याचं्या डावा अतील खेळाडू ‘आ अव तेइग’ याने ऑहलचपक 
सामन्यात पचिला गोल करण्यािा मान चमळचवला. त्यानंतर आंग्लंडने फ्रान्सिा १० चवरुद्ध १ गोलने पराभव 
केला. ईपान्त्य सामन्यातं िार चिचटश संघि ईरले. आंग्लंडने स्कॉटलंडिा ६ चवरुद्ध १ गोलने व अयलंडने 
वले्सिा ३ चवरुद्ध १ गोलने पराभव केला. ऄंचतम िेरीत आंग्लंडिी वले्सशी गाठ पडली. 
 
 ऄंचतम सामना भव्य ऄशा ‘व्िाइट चसटी स्टेचडऄम’वर झाला. त्यात आंग्लंडने अयलंडिा ८ चवरुद्ध 
१ गोलने पराभव करून ऑहलचपक िॉकीतील पचिले ऄहजक्यपद प्राप्त केले. िा ऐचतिाचसक सामना 
पािण्यास स्टेचडयमवर त्या वळेी िक्त ५००० पे्रक्षक ईपस्स्थत िोते. 
 
 त्यानंतर प ढील दोन्िी ऑहलचपक स्पधांतून िॉकी खेळाला वगळण्यात अले िोते, पण नंतर १९२० 
साली ऄँटवपय येथील ऑहलचपक सामन्यातं िॉकीिा समावशे केला गेला. त्या वळेी आंग्लंड, फ्रान्स, 
बेस्ल्जयम व डेन्माकय  या िक्त िारि संघानंी या स्पधेत भाग घेतला िोता. ऑहलचपकच्या आतर स्पधांपासून 
िॉकीला ऄगदी वगेळे ठेवण्यात अले िोते. तसेि िे सामने प्रथमि साखळी पद्धतीने खेळले गेले. प्रत्येक 
संघ आतर संघाबरोबर खेळला. 
 
 आंग्लंडने बसे्ल्जयमिा १२ चवरुद्ध १ गोलने, डेन्माकय िा ६ चवरुद्ध १ गोलने पराभव केला, त्यानंतर 
आंग्लंड अचण फ्रान्स यामंधील ऄंचतम सामना झालाि नािी. ऄंचतम सामन्याच्या अदले चदवशी िे दोन्िी संघ 
मौजेखातर गावात चिरावयास गेले िोते. त्याम ळे फ्रान्सिे खेळाडू अजारी पडले अचण मदैानावर येउ न 
शकल्याने फ्रान्सच्या संघाला स्पधेतून बाद करण्यात अले. त्याम ळे आंग्लंडला ऑहलचपकमध्ये १ ला अचण 
बेस्ल्जयमला ३ रा क्रमाकं चमळाला. 
 
 प ढे १९२४ सालच्या पचॅरस येथील ऑहलचपक स्पधेसाठी प रेसे िॉकी संघ न अल्याम ळे िॉकी 
स्पधाि झाल्या नािीत. त्याम ळे िॉकी खेळात रस घेणाऱ्या राष्रांत खळबळ माजली अचण त्यातूनि ७ 
जानेवारी १९२४ रोजी (FIH) “िेडरेशन ऑि आंटरनॅशनल िॉकी” िी संस्था ऄस्स्तत्वात अली, अचण 
तेथूनि िॉकी खेळािी वाढ, चनयम वगरेैकडे व्यवस्स्थत लक्ष प रचवण्यात येउ लागले. 
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 त्यानंतर ॲमस्टरडॅम येथे भरलेल्या नवव्या ऑहलचपक स्पधांपासून िॉकी सामन्यािें प नरुज्जीवन 
करण्यािा चनणयय अंतरराष्रीय ऑहलचपक िॉकी सचमतीने घेतला अचण त्याि वर्ापासून जागचतक 
मानासाठी अपला िक्क चसद्ध करण्यािी स वणयसधंी भारताने गमावली नािी. या वळेच्या स्पधांतील िॉकी 
सामने मे मचिन्यात झाले व आतर म ख्य स्पधा ज लै मचिन्यात झाल्या. या स्पधेत भाग घेण्यासाठी भारतीय 
संघ १० माियला म ंबइ बंदरातून जिाजाने लंडनला चनघाला. पचिल्याि पदापयणात भारताने िॉकीत 
ऄहजक्यपद चमळचवले. 
 
 ऄशा रीतीने भारतीय िॉकीच्या भव्य व थरारक पवािा प्रारंभ झाला. याप ढील सवय ऑहलचपक्समध्ये 
भारताने भाग घ्यावयास स रुवात केली व ती अजपयंत. यानंतर िॉकी खेळािा प्रसार जगभर िोत गेला 
अचण िळूिळू ऑहलचपक िॉकीमध्ये जास्त संघ भाग घेउ लागले. १९३२ साली लॉस एंचजल्सला अचण 
१९३६ ला बर्गलनला ऑहलचपक सामने झाले. यातिी भारतीय संघाने िॉकीत ऄहजक्यपद चमळचवले. १९४० 
व १९४४ या साली द सऱ्या जागचतक मिाय द्धाम ळे ऑहलचपक सामने िोउ शकले नािीत. 
 
 १९४८ साली लंडनमध्ये प न्िा ऑहलचपक सामन्यानंा स रुवात झाली. १९५२ साली िेलहसकी, 
१९५६ साली मेलबोनय, १९६० मध्ये रोम, १९६४ ला टोचकयो, १९६८ सालात मेस्क्सको, १९७२ मध्ये म्य चनि, 
१९७६ ला माँचरयल अचण १९८० साली रचशयात मॉस्को येथे ऑहलचपक सामने झाले. 
 
 १९२८ च्या ॲमस्टरडॅम ऑहलचपकमध्ये भारताने ऄचंतम सामन्यातं िॉलंडवर ३ चवरुद्ध ० गोलनी 
चवजय चमळवनू प्रथम ऄहजक्यपद चमळचवले अचण ते प ढील लॉस एचंजल्स, बर्गलन, लंडन, िेलहसकी, 
मेलबोनय या सवय चठकाणी ऑहलचपक िॉकी सामन्यातं चटकचवले िोते. पण प ढे १९६० साली रोम येथल्या 
ऑहलचपकमध्ये िे ऄहजक्यपद पाचकस्तानने चमळचवले व भारत प्रथम पराभतू झाला. प ढील १९६४ च्या 
टोचकयो येथील ऑहलचपकमध्ये भारताने िे ऄहजक्यपद पाचकस्तानकडून चिरावनू घेतले. 
 
 परंत  िे यश िारि थोडा काळ राचिले. कारण १९६८ च्या मेस्क्सको ऑहलचपकमध्ये पाचकस्तानने 
परत ऄंचतम यश चमळचवले अचण भारतािा चतसरा नंबर लागला. त्याप ढील १९७२ च्या म्य चनि 
ऑहलचपकमध्ये पचरृम जमयनी ऄहजक्य ठरला अचण त्याने प्रथम स वणयपदक पटकाचवले अचण भारत िाँझ 
पदकािा मानकरी ठरला. त्यानंतर १९७६ च्या माँचरऄल ऑहलचपकमध्ये भारताने िॉकी जगतात अपले 
िसे करून घेतले व त्याला पािव्या स्थानावर समाधान मानाव ेलागले. या १९७६ च्या दारुण पराभवानंतर 
प ढील ऑहलचपकमध्ये भारताने भाग घ्यावा की नािी ऄसा सूर एक चनघाला िोता, पण त्याला जास्त द जोरा 
चमळाला नािी. १९७९-८० सालात जागचतक राजकारणात बरीि ईलथापालथ झाली िोती, त्याम ळे १९८० 
च्या मॉस्को येथील ऑहलचपकवर बऱ्याि राष्रानंी बचिष्कार टाकला अचण म्िणून ऑहलचपक िॉकी स्पधेत 
िक्त सिाि देशानंी भाग घेतला. भारताने या ऑहलचपकमध्ये बऱ्याि ऄटीतटीच्या स्पधेनंतर १६ वर्ांनी 
प न्िा ऄहजक्यपद चमळचवले. ऄसा िा अतापयंत झालेल्या ऑहलचपक सामन्यातील यशापयशािा अढावा. 
 
 भारताने ऑहलचपकमध्ये १९२८ पासून भाग घेण्यास स रुवात केली. तेव्िा पचिल्या संघापासून 
ऄगदी १९८० मास्को ऑहलचपकपयंत भारताच्या िॉकी संघात कोणते खेळाडू चनवडले िोते िी माचिती 
चजञासूंना मनोरंजक िोइल म्िणून प ढे देत अिे. 
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 १९२८ ॲमस्टरडॅम – जयपालहसि (कप्तान), एस. एम. य सूि, पतौडीिे नबाब (सीचनऄर), इ. 
पेचन्नगर (ई. कप्तान), अर. जे. ॲलन, एम. रॉक, एन. सी. िॅमंड, अर. ए. नॉचरस, डब्ल्यू. क एन, खेर 
हसग, एम. गेटने, शौकत ऄल्ली, जी. मार्गथन्स, ध्यानिंद, चिरोजखान, एि. सीमन. 
 
 १९३२ िंॉस एसजेल्स – लालशिा ब खारी (कप्तान), अर. जे. ॲलन, सी. टॅपसेन, ए. सी. चिन्द, 
एन. सी. िॅमंड, एस. ऄसलाम, एि. िेचवन, मसूद चमनिाज, इ. पेचन्नगर, अर. जे. कार, ग रचमतहसग, 
ध्यानिंद, रूपहसि, एम. जफ्िर, डब्ल्यू. पी. स स्ल्वन. 
 
 १९३६ बर्लिंन –  ध्यानिंद (कप्तान), एम. जािर (ई. कप्तान), अर. जे. ॲलन, दाराशिा, सी. 
टॅपसेल, मिमद ि सेन, डब्ल्यू. क एन, जे. चिचलप्स, एम. एन. मसूद, ऄिसन म िम्मदखान, पीटर 
िनांचडस, ग रुिरणहसग, रूपहसि, ऄिमद शरेखान, शिाब द्दीन, बी. एम. चनमल, एम्मेट, चमिी, जे. 
गलॅीवदी. 
 

१९४० व १९४४ द सऱ्या मिाय द्धाम ळे स्पधा झाल्या नािीत. 
 
 १९४८ िंंडन –  चकशनलाल (कप्तान), के. डी. हसग ईिय  ‘बाब’ू (ई. कप्तान), चलओ चपन्टो, अर. 
फ्रास्न्सस, चत्रलोिनहसग, ऄख्तर ि सेन, डब्ल्यू. चडसूजा, अर. एस. जंटल, केशवदत्त, मकॅ्सीवॉज, 
जसवन्तहसग, एल. क्लॉचडऄस, ऄमीरक मार, एल. िनांचडस, लतीि-ईर-रिमान, पटॅ जॉनसन, अर. 
रॉड्रीग्ज, जी. ग्लॅकेन, बलबीरहसग, गृिनन्दनहसग. 
 
 १९५२ हेिंलसकी – के. डी. हसग ईिय  ‘बाब’ू (कप्तान), अर. फ्रास्न्सस, सी. देशम थ , अर. एस. 
जंटल, धरमहसग, स्वरूपहसग, एल. क्लॉचडऄस, केशवदत्त, जी. पेरूमल, जयवन्तहसग, रघ वीरलाल, 
सी. एस. द बे, बलबीरहसग, गृिनन्दनहसग, ईधमहसग, एम. राजगोपाल, एम. बलूि, सी. एस. ग रंग 
 
 १९५६ मेिंबोनध – बलबीरहसग (कप्तान), शकंर लक्ष्मण, अर. एस. जंटल, बालकृष्ण हसि, 
बचक्षसहसग, िाल्सय स्टीिन, एल. क्लॉचडऄस, जी. पेरूमल, ओ. पी. मल्िोत्रा, ए. एस. बक्शी, 
ग रुदेवहसग, बलबीरहसग (ज्य चनऄर), ईधमहसग, अर. एस. भोला, फ्रास्न्सस, िचरपाल कौचशक 
 
 १९६० रोम – एल. क्लॉचडऄस (कप्तान), शकंर लक्ष्मण, सी. देशम थ , शातंाराम, पृर्थ्वीपालहसग, 
जे. एल. शमा, िरणजीतहसग, एचँटक, मोहिदरलाल, जोहगदरहसग, व्िी. जे. पीटर, जसवतंहसग, 
ईधमहसग, अर. एस. भोला, िचरपाल कौचशक, बाळकृष्णहसि. 
 
 १९६४ टोणकओ – िरणजीतहसग (कप्तान), िचरपाल कौचशक, शकंर लक्ष्मण, अर. एस. चिस्ती, 
ग रुबक्षहसग, धरमहसग, पृर्थ्वीपालहसग, मोहिदरलाल, राजेंद्रहसग, जगजीतहसग, जोहगदरहसग, 
िरहबदरहसग, ईधमहसग, व्िी. जे. पीटर, दशयनहसग, बलबीरहसग (ज्यूचनऄर), बन्डू पाटील, ऄली सइद. 
 
 १९६८ मेन्ससको णसटी – पृर्थ्वीपालहसग (कप्तान), ग रुबक्षहसग, चिस्ती, म नीरसेठ, धरमहसग, 
बलबीरहसग (सेना), ऄजीतपालहसग, िरचमकहसग, जगजीतहसग, बलबीरहसग (रेल्व)े, व्िी. जे. पीटर, 
िरहबदरहसग, कृष्णमूर्गत, आन्दरहसि, आनाम-ईर-रिमान, तरसेमहसग. 
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 १९७२ म्युणनच – िरचकमहसग (कप्तान), मनॅ्यूऄल फे्रचड्रक्स, िालयस, म खबैनहसग, मायकल 
हकडो, ऄस्लम खेरखान, कृष्णमूर्गत, वीरेंद्रहसग, ऄजीत पालहसग, बसपेयस, एस. जी. गणेश, व्िी. जे. 
चिचलप्स, िरहबदरहसग, क लवतंहसग, ऄजीतहसग, ऄशोकक मार, गोहवदा, िरिरणहसग. 
 
 १९७६ मॉन्सरयिं – ऄचजतपालहसग (कप्तान), मोहिदरहसग, वीरेंद्रहसग, िरिरणहसग, िादंहसग, 
ऄशोकक मार, व्िी. जे. चिचलप्स, प्रभाकरन, ऄशोक चदवान, वीरबिाद््द र छत्री, मायकेल हकडो, 
मेिबूबखान, भास्करन्. 
 
 १९८० मॉस्को – भास्करन् (कप्तान), बी. छत्री, ॲलन शचेिल्ड, ग रुमलैहसग, रहवदरपाल, एन. 
एम. सोमय्या, राहजदरहसग, दहवदरहसग, ड ंगड ंग, िरणचजतक मार, मेलचवन िनांचडस, स रेंदरहसग 
सोंधी, मिमंद शिीद, झापर आक्बाल, ऄमरजीतहसग, एम. कौचशक. 
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प्रकरण ११: अतंरराष्ट्रीय, णिरॄचषक ि अणशयाइ सामने 
 
 ऑहलचपक सामने व त्यािंा अढावा गेल्या प्रकरणात वािला. ऑहलचपकव्यचतचरक्त पण चततकेि 
मित्त्वािे अणखीिी कािी सामने िोत ऄसतात, त्याकडे अपण वळू. 
 
अंतरराष्ट्रीय सामने 
 
 िॉकीिे अतंरराष्रीय सामने य रोपात चवसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून िोउ लागले िोते. परंत  
य रोपाबािेरील देशापयंत त्यािंी मजल गेली नव्िती. पण अस्ते अस्ते त्यातिी प्रगती िोत गेली अचण 
साधारण १९५०-५१ च्या स मारास आतर राष्रातं िोणाऱ्या दौऱ्यावं्यचतचरक्त प्रत्यक्ष अतंरराष्रीय स्वरूपाच्या 
सामन्यातं भारत भाग घेउ लागला िोता. 
 
 त्याप्रमाणे १९५५ मध्ये ‘वासा’ येथील स्पधेत ७ राष्रानंी भाग घेतला िोता. त्यात भारताने सवय 
सामने हजकून वरिे स्थान प्राप्त केले िोते. १९५९ साली बार्गसलोना (स्पेन) येथे झालेल्या अंतरराष्रीय 
मिोत्सवी सामन्यातं नेत्रदीपक कामचगरी करून भारताने पचिले स्थान पटकाचवले िोते. त्यानंतर म्य चनि 
(जमयनी) येथील अतंरराष्रीय मिोत्सवी सामन्यातं भारताने ५ पैकी २ सामने हजकले व ३ बरोबरीिे म्िणजे 
ऄचनर्गणत राचिले. येथे पाचकस्तान या स्पधेत ईतरला नव्िता. 
 
 १९६२ साली भारतात सवय प्रथम िे सामने ऄिमदाबाद येथे भरचवण्यात अले िोते. यात भारतासि 
१० देशानंी भाग घेतला िोता. येथले सवय सामने साखळी पद्धतीने खेळले गेले. यािी स्पधेत भारताने अपले 
स्थान ऄबाचधत राखले. 
 
 १९६३ मध्ये, फ्रान्समधील चलअन्स येथे खेळल्या गेलेल्या स्पधेत देखील पाकसचित एकूण १६ 
देशानंी भाग घेतला िोता. येथेिी भारताने यश अपल्याकडेि ठेवले िोते. 
 
 प ढे १९६६ च्या मे मचिन्यात पचरृम जमयनीच्या िँब गय येथे अंतरराष्रीय स्पधा झाल्या. त्यात १० 
राष्रानंी भाग घेतला िोता. यातिी भारत प्रथम क्रमाकंावर राचिला िोता. 
 
 १९६७ साली माचद्रद (स्पेन) येथे या स्पधा घेतल्या गेल्या. या स्पधेत ९ राष्रािंा सिभाग िोता 
अचण चवशरे् नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्िणजे येथेिी भारताने प्रथम क्रमाकं पटकाचवला. 
 
 त्यानंतर १९७० साली भारतात, म ंबइ येथे या स्पधा भरल्या िोत्या. या स्पधेत मात्र पचरृम 
जमयनीच्या संघाने प्रथम क्रमाकं चमळचवला. 
 
अणशयाइ सामने 
 
 १९५८ साली टोचकओ येथे पचिली अचशयाइ िॉकी स्पधा झाली. भारत व पाचकस्तान यासंि या 
स्पधेत ५ देशानंी भाग घेतला िोता. सवय सामने साखळी पद्धतीने खेळले गेले. त्यात गोल संख्याचं्या 
अधारावर पाचकस्तानी संघाला पचिला क्रमाकं चमळाला अचण द सरा भारतािा िोता. 
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 १९६२ साली आंडोनेचशयािी राजधानी ‘जाकाता’ येथे या स्पधा झाल्या. टोचकयो धतीवरि येथले 
सामने खेळले गेले. ह्या वळेी संघािें दोन गट पाडण्यात अले िोते. येथे पाचकस्तानने परत ऄंचतम चवजय 
चमळचवला. 
 
 त्यानंतर िार वर्ांनी म्िणजे १९६६ साली थायलंडिी राजधानी बँकॉक या स ंदर शिरात या स्पधा 
झाल्या. या वळेी एकूण ९ राष्रानंी भाग घेतला िोता. येथेिी संघािे दोन गट पाडण्यात अले िोते व सामने 
साखळी पद्धतीने झाले. येथे ऄंचतम चवजय भारतानेि चमळचवला. 
 
 प ढे १९७० साली प न्िा बँकॉक येथेि या स्पधा झाल्या. यात प न्िा पाचकस्तानला प्रथम क्रमाकं 
चमळाला. १९७४ साली िे सामने तेिरान येथे िोउन भारताने ऄहजक्यपद प्राप्त केले. पण १९७८ साली 
बँकॉक येथेि झालेल्या स्पधांत भारताला पाचकस्तानने िरवनू ऄंचतम चवजय प्राप्त केला. 
 
णिरॄचषक हॉकीस्िधा (World Cup Hockey Tournaments) 
 
 स्पेनमध्ये बार्गसलोना येथे १९७१ साली प्रथम चवरॄिर्क िॉकी स्पधांना स रुवात झाली. या 
स्पधांनािी ऑहलचपक िॉकी स्पधेआतकेि मित्त्व अले िोते. ऑहलचपक िॉकी स्पधांप्रमाणेि यात भाग 
घेणाऱ्या संघािे दोन गट (Pool) केले जाउन त्याचं्यातले सामने लीग पद्धतीवर खेळले जातात. 
ग णान क्रमाप्रमाणे प्रत्येक गटातील अलेल्या पचिल्या दोन संघातं नंतर बाद पद्धतीने सामने िोउन शवेटी 
चवजेते व ईपचवजेतेपद चदले जाते. 
 
 जगातील सवय खंडातंील िॉकी खेळणाऱ्या देशातंील संघाला यात भाग घेता येतो. परंत  ज्या देशात 
त्या वर्ी स्पधा िोतात तो यजमान संघ, गेल्या खेपेिा चवजेता व ईपचवजेता संघ, त्या वर्ीिा ऑहलचपक 
िॉकी स्पधांतील चवजेता व ईपचवजेता संघ अचण त्यानंतर ऑहलचपक स्पधेत ग णान क्रमावरील संघ ऄशा 
संघािंा या चवरॄिर्क स्पधेत समावशे केला जातो. 
 
 १९७१ च्या बार्गसलोना येथील प्रथम स्पधेत ऄंचतम सामन्यात पाचकस्तानने स्पेनवर २ चवरुद्ध १ 
गोलने चवजय चमळचवला. १९७३ साली झालेल्या ॲमस्टरडॅम येथील स्पधेत िॉलंडने भारताला ऄंचतम 
सामन्यात १ चवरुद्ध ० गोलने पराभतू करून चवरॄिर्क हजकला िोता. प ढे १९७५ साली कौलालंपूर येथे 
झालेल्या चतसऱ्या स्पधेत भारताने पाचकस्तानला १ चवरुद्ध ० गोलने पराभतू करून चवरॄिर्क हजकला. 
त्यानंतर १९७८ ला ब्यू ओचनस अयसय येथे झालेल्या िौर्थ्या स्पधेत पाचकस्तानने िा िर्क प्राप्त केला अिे. 
 
 पािव्या चवरॄिर्क स्पधा १९८२ साली भारतात व ख द्द म ंबइत िोणार अिेत. ब्यू ओचनस अयनय 
येथील सामने नैसर्गगक चिरवळीवरि खेळले िोते अचण १९८२ साली भारतातिी तसेि नैसर्गगक 
चिरवळीवरि िे सामने िोतील. सामन्यासंाठी तयारी जोराने िालू ऄसून त्यात यजमानपद भारताकडे अिे 
तेव्िा िर्क चमळचवण्यािा मान अपणाकडे रािावा या दृष्टीने खेळािंी तयारी कसून केली जात अिे. या 
स्पधेत एकूण १२ संघािंा समावशे करण्यात अला अिे. 
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राष्ट्रीय चँणिऄनणशि टूनामेंट स 
 
 १९२८ सालापासून राष्रीय िचँपऄनचशप टूनामेंट स स रू झाल्या. (याि वर्ी भारताने प्रथम 
ऑहलचपक िॉकी स्पधेत पदापयण करून ऄहजक्यपद प्राप्त केले िोते) त्याप ढे १९४४ पयंत दर दोन वर्ांनी या 
टूनामेंट स घेतल्या जात अिेत. प्रथमपासून या टूनामेंट सच्या चवजेत्या संघासाठी म्िणून ऄचधकृत ऄशी 
ढाल ऄगर िर्क नव्िता. पण १९३५ साली भारतीय संघ न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर ऄसताना तेथील लोकानंा 
भारतीय िॉकीिा खेळ म्िणजे एक जादूिाि खेळ वाटे. त्याम ळे तेथील एक रचिवाशी रॅी. मरू यानंी 
भारतीय संघाच्या गौरवासाठी एक ढाल चदली अचण प ढे िीि ढाल राष्रीय िचँपऄनचशपिी चिरती ढाल 
म्िणून वापरण्यात येउ लागली. प ढे १९४६-४७ साली िी ढाल पजंाब टीमने हजकली. भारतािे तेव्िा 
चवभाजन झाले नव्िते म्िणनू पंजाबिी तेव्िािी राजधानी लािोर येथे िी ढाल गेली. १९४७ ला भारतािे 
चवभाजन िोउन पाचकस्तान चनमाण झाले. तेव्िा ती ढाल पाचकस्तानमध्येि राचिली. 
 
 प न्िा िचँपऄनचशपसाठी ढाल हकवा िर्कािा प्रश्न ईभा राचिला. मद्रास येथील ‘हिद ’ व ‘स्पोटय 
अचण पास्टटाइम’ या चनयतकाचलकातंिे ‘रंगस्वामी कप’ नावािा िर्क १९५१ मध्ये या स्पधांसाठी देणगी 
म्िणून चमळाला अचण अजतागायत तोि चिरता िर्क या टूनामेंट समधे अिे. 
 
 िे जे अतापयंत राष्रीय िचँपऄनचशपिे सामने झाले ते कोठे, चकती वळेा झाले अचण त्यात 
कोणत्या संघानंी चकती वळेा ऄंचतम यश चमळचवले िी माचितीदेखील मनोरंजक अिे. 
 
 म ंबइ ८, कलकत्ता ७, मद्रास ४, िैदराबाद, भोपाळ व जलंदर येथे प्रत्येकी ३ वळेा, बंगलोर, 
चदल्ली, प णे, मद राइ येथे प्रत्येकी २ वळेा, वहेलग्टन, कटक, एनाक लम व गोरखपूर या चठकाणी प्रत्येकी 
एक वळेा िे समाने खेळले गेले. 
 
 या खेळल्या गेलेल्या सामन्यातं रेल्वसेंघाने सवाचधक म्िणजे १४ वळेा ऄंचतम चवजय प्राप्त केला. त्या 
खालोखाल पंजाबने १२ वळेा, सैन्य दलाने ५ वळेा, बंगालने ३ वळेा, म ंबइ, भोपाळ, मद्रास व िवाइदलाच्या 
संघाने प्रत्येकी २ वळेा अचण ईत्तर प्रदेश व चदल्ली संघानंी प्रत्येकी एक वळेा ऄंचतम चवजय चमळचवला अिे. 
 
 अतापयंत िे जे सामने झाले त्यातं मद्रास येथे १९७७ साली झालेल्या स्पधांसाठी सवांत ऄचधक 
म्िणजे २८ संघानंी भाग घेतला िोता. 
 
 वरील सामने कधी कोणत्या चठकाणी झाले व ऄंचतम चवजयािे मानकरी कोण ठरले िोते याबद्दल 
सचवस्तर माचिती पचरचशष्ट १ मध्ये चदली अिे. 
 
आतर महत्त्िाच्या स्िधा ऄगर टूनामेंट स 
 
(१) बेटन कि टूनामेंटस 
 
 देशातील सवांत ज नी टूनामेंट स म्िणजे ‘बेटनकप’ िॉकी टूनामेंट स. या टूनामेंट सिी स रुवात 
१८९५ पासून कलकत्ता येथे स रू झाली. 



 ऄनुक्रमणणका 

(२) अगाखान हॉकी टूनामेंट स 
 
 या टूनामेंट स १८९६ सालापासून म ंबइ येथे खेळण्यास स रुवात झाली. यासाठी स्वगीय 
अगाखानानंी एक चिरती ढाल देणगी म्िणून चदली िोती अचण म्िणून याचं्या नावाने या टूनामेंट स दरवर्ी 
म ंबइत भरत ऄसतात. िी रॉिी १९१२ मध्ये पेशावर रेचजमेंटने हजकली िोती. पण िी रॉिी त्याचं्याकडून 
परत अली नािी म्िणून द सरी रॉिी स्वगीय अगाखानानंीि बिाल केली अिे. 
 
 (३) १९३६ सालापासून भोपाळ येथे ‘ओबेद ल्लाखा ’ गोल्ड कप टूनामेंट स खेळल्या जात अिेत. 
 
 (४) १९४५ पासून डी. सी. एम. िॉकी टूनामेंट स चदल्ली येथे िोउ लागल्या. त्या १९५७ पयंत 
चदल्लीति िोत ऄसत. त्यानंतर अता या स्पधा कोटा येथे िोतात. 
 
 (५) १८५५ पासून म ंबइला गोल्ड कप टूनामेंट स िालू झाल्या. ऄशाि तऱ्िेच्या स्पधा मद्रास येथेिी 
खेळल्या जातात. 
 
 (६) चदल्ली येथे १९६४ सालापासून नेिरू िॉकी टूनामेंट स घेण्यात येत अिेत. 
 
 (७) रॅनी फ् रँक टूनामेंट स 
 
 अंतर-राष्रीय िॉकी िेडरेशनिे ऄध्यक्ष रॅनी फँ्रक भारतात अले िोते. तेव्िा त्यािी अठवण म्िणनू 
भारतीय िॉकी िेडरेशने १९६९ सालापासून िी टूनामेंट स रू केली. ऄचखल भारतीय राष्रीय टूनामेंट समध्ये 
ऄंचतम सामन्यापयंत पोिलेल्या संघानंाि यात भाग घेता येतो. या टूनामेंट स म ंबइ येथेि िोतात. 
 
 (८) पाचकस्तान व भारत याचं्यातले मतै्रीिे संबधं जास्त दृढ िोण्याच्या दृष्टीने या दोन्िी देशातं 
अलटूनपालटून कसोटी सामने १९७८ पासून खेळण्यास स रुवात झाली अिे. 
 
 याचशवाय अंतरराष्रीय िचँपऄन रॉिी टूनामेंट स नावाच्या स्पधािी १९७६-७७ सालापासून स रू 
अिेत. चशवाय िौरंगी सामन्यानंा न कतीि स रुवात झाली अिे. 
 
 वरील सवय स्पधा व टूनामेंट सव्यचतचरक्त चनरचनराळ्या प्रातंातं ऄनेक तऱ्िेच्या िॉकी स्पधा देखील 
िोत अिेत. 
 
 मचिला देखील िल्ली िॉकीमध्ये बऱ्याि अघाडीवर अिेत व त्यािें परदेशी दौरे व कसोटी सामने 
देखील िोउ लागले अिेत. १९८० च्या मॉस्को ऑहलचपकमध्ये प्रथमि मचिला िॉकीिा समावशे करण्यात 
अला ऄसून भारतीय मचिला संघाने यात िारि ईत्कृष्ट खेळ केला िोता. 


