Zapisnik s 3. sjednice Stručno programskog povjerenstva
Hrvatskog hokejskog saveza
održane 25.03.2009.

Prisutni: Miljenko Udovičić, Zvonimir Kaić, Salih Đozlić, Josip Mrgan, Slaven Zlatar
Ostali: Žarko Babić
Odsutni: Goran Jamičić (ispričao izostanak) i Davor Ljevaković
Početak sjednice: 18,15 sati
Zaključeno je da se Davor Ljevaković i Goran Jamičić izjasne o radu u Stručno programskom
povjerenstvu, pošto do sada nisu sudjelovali niti na jednoj sjednici.
Prisutni članovi preuzeli su slijedeća zaduženja po temama rada:
Za razvoj hokeja po školama u gradu Zagrebu zadužen je Salih Đozlić.
Za razvoj hokeja po školama izvan Zagreba zadužen je Josip Mrgan.
Zvonimir Kaić zadužen je za izgradnju igrališta.
Slaven Zlatar i Miljenko Udovičić na raspolaganju su svima za sve teme.
Goran Jamičić zadužen je za praćenje izvještavanja rada SSP-a na našoj web stranici.
Zagrebački hokejski savez dostavio je zapisnik sa sastanka s klubovima.
Iz zapisnika je vidljivo da su uvjete za daljnji rad na razvoju hokeja po školama u gradu
Zagrebu osigurali slijedeći klubovi: Mladost, Akademičar Mladost (potrebno je odrediti
demonstratore imenom), Zrinjevac (iste osobe ne mogu biti u stručnom odboru i kao
demonstratori), Marathon, Jedinstvo (iste osobe ne mogu biti u stručnom odboru i kao
demonstratori), Concordia (upisati imena demonstratora) i Trešnjevka.
Jedino Zagreb nije ispunio uvjete kako bi osigurao razvoj svih selekcija kluba. Mišljenje je da
Zagreb nema mogućnosti za daljnje djelovanje po ovom programu. Ukoliko se nešto ubuduće
promijeni vrata za suradnju bit će otvorena.
Klubovi mogu povećati broj sudionika do dana početka HHS tečaja za demonstratore.
Predlaže se održavanje tečaja za demonstratore hokeja.
Za organizaciju i provedbu HHS tečaja za demonstratore hokeja zaduženi su Ljubomir
Bonačić i Nikola Hanžek s kojima je o tome obavljen razgovor.
Predlaže se naziv demonstrator hokeja, ali se ostavlja Izvršnom odboru da odluči koji naziv je
najprikladniji.
Zaključeno je da se u smislu organizacije tečaja isti konzultiraju s Josipom Mrganom i
Salihom Đozlićem, te da se uspješnim polaznicima seminara dodjele uvjerenja. Također, HHS
tečaj bio bi uvjet za upis na Olimpijsku akademiju.
Početak tečaja predviđen je nakon Uskršnjih praznika.
Za provođenje programa razvoja hokeja po školama u Zagrebu svaki klub ima stručni odbor
kojem bi glavni zadaci bili:
- evidencija dolazaka djece
- osnivanje škole hokeja u klubu
- natjecateljski hokej
- obveze roditelja u športskom odgoju djece
- metode prenošenja znanja na djecu u klupskoj školi hokeja

- određivanje visine članarine i kako se ona troši
- osiguravanje djece i iz drugih izvora
Za potrebe obučavanja članova stručnih odbora predlaže se održavanje seminara za članove
stručnih odbora koji bi trajao 1 dan, maksimalno 2 sata.
Vezano za financiranje programa razvoja hokeja po školama u Zagrebu osigurana su sredstva
za profesore TZK od 60,00 kn po satu po grupi. Predviđeno je da grupe budu podijeljene za
osnovne škole 5-6 razredi i 7-8 razredi odvojeno, te 1-2 razredi srednjih škola.
O detaljima oko honorara još se moraju dogovoriti Salih Đozlić i ZHS (Vladimir Mikac i
Žarko Babić) što je riješiti na zajedničkom sastanku.
ZHS osigurava sredstva za rad jednog odjeljenja po klubu, a prijedlog je da se Akademičaru i
Concordiji dade mogućnost za još jedno plaćeno odjeljenje.
Sva ostala druga i treća odjeljenja klubovi bi morali financirati iz svojih izvora po predviđenoj
satnici, o čemu su obaviješteni na pojedinačnim sastancima.
Prije početka rada po školama Salih Đozlić bi obavio poseban sastanak s demonstratorima
hokeja.
Za vrijeme boravka Tomislava Jamičića u Zagrebu na pripremama seniorske reprezentacije
Miljenko Udovičić obavio je niz razgovora s izbornikom, te se obavljeni razgovori smatraju
vrlo korisnima.
Kao mogući boljitak u radu seniorske reprezentacije posebno je naglašeno angažiranje
kvalitetnog kondicijskog trenera.
Na prijedlog Josipa Mrgana obavljeni su razgovori s Miroslavom Zečićem, kineziologom koji
radi u Hrvatskom olimpijskom odboru upravo na programima kondicijske pripreme.
Ovih dana kontaktirat će Miroslav Zečić i Tomislav Jamičić, te će dogovoriti oblik suradnje.
Cijena honorara bit će dogovorena nakon što Miroslav Zečić dobije uvid u obim posla koji
treba obaviti, te će se tada odlučiti o konačnom prihvaćanju ponude za kondicijsku pripremu.
Miljenko Udovičić naglasio je da je on spreman osigurati sredstva, odnosno pokriti honorar za
kondicijskog trenera.
Preko Gorana Sporiša s Kineziološkog fakulteta dijagnostički centar KF-a spreman je
ponuditi usluge dijagnostičkog mjerenja za seniorsku reprezentaciju. Navedena dijagnostika
bila bi besplatna za HHS.
Kondicioni trener podatke dijagnostičkog centra koristio bi u programu svoga rada.
Članovima SPP-a predočen je prijedlog projekta rada reprezentacije (Tomislav Jamičić),
potrebno ga je proučiti i na njega dati eventualne primjedbe i dopune na slijedećoj sjednici.
Josip Mrgan organizirao bi dvoranski turnir krajem svibnja u Sunji na kojem bi sudjelovalo
15 ekipa iz Sisačko moslavačke županije. Za isti bi trebalo osigurati bande, suce i
demonstratore iz Zagreba. Predviđeno je da svaka ekipa ima svog demonstratora, a njihova
zadaća bila bi voditi ekipe i ocjenjivati djecu prema naputcima Josipa Mrgana. Tim
ocjenjivanjem ujedno bi se iskazalo što je bitno za hokej u toj ranoj fazi bavljenja hokejom.
Za sudionike natjecanja osiguran je prijevoz i prehrana, a bit će organiziran i posjet
znamenitostima Sunje.
Josip Mrgan zamolio je da se tom natjecanju odredi naziv. Zaključeno je da se natjecanje zove
Prvenstvo Sisačko – moslavačke županije školskih športskih društava u dvoranskom hokeju.
Također, zatražio je da HHS dio sredstava dobivenih iz Europske hokejske federacije odvoji
za kupovinu medalja (100), pokala i ostalih poklona za navedeno natjecanje.

Također, Damiru Vučkoviću bi trebalo isplatiti sredstva za troškove putovanja koje je obavio
u proteklom razdoblju.
Prijedlog je da se izradi pravilnik o organizaciji turnira koji se održavaju u Hrvatskoj, a koji bi
odredio minimalne uvjete koje organizator svakog turnira mora zadovoljiti.
Prijedlog je bio da odobrenje za turnire daje SPP, ali za sada to s obzirom na izreke naših
akata nije moguće pošto je to u djelokrugu rada IO HHS. U budućim izmjenama normativnih
akata može se predvidjeti i način usuglašavanja turnira preko SPP-a.
U Zagrebu će se od 14. do 17. srpnja ove godine održati sastanak s predsjednikom i glavnim
tajnikom Europske hokejske federacije. Zaključeno je da se i SPP uključi u izradu aktivnosti
oko tog posjeta, naročito u prezentaciji programa razvoja hokeja po školama.
Slijedećeg utorka, s početkom u 15,00 sati dogovoren je sastanak u Glini, a vezano za razvoj
hokeja u Glini. Na sastanku će s naše strane sudjelovati Josip Mrgan, Miljenko Udovičić i
Slaven Zlatar.
Kraj sjednice: 21,15 sati
Zapisnik sastavio: Slaven Zlatar
Predsjednik SPP
Miljenko Udovičić

