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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Izvršnog odbora održane 22.09.2009.
Početak sjednice : 18,05 sati
Mjesto održavanja sjednice : prostorija HOO, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb
Predsjedatelj :
Zlatko Dežđek
Nazočni članovi :
Zlatko Dežđek (predsjednik), Zvonimir Kaić (glavni tajnik), Dario
Gavranović, Klaudio Antolković, Josip Mrgan
Nenazočni član :
Karlo Kralj, Berislav Novaković, Štefica Farkaš, Željko Oršiček
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (zapisničar)
Sjednici je nazočno 5 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Željko Oršiček i Štefica Farkaš ispričali su svoj izostanak unaprijed.
Došlo je do izmjene predloženog dnevnog reda. Točke predloženog dnevnog reda 3, 4. i 5. prebačene su
za slijedeću sjednicu, a umjesto istih dodane su točke 4, 5, 6. i 7.

Ovako predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen kako slijedi:
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice IO HHS održane 29.06.2009.
2. Juniorsko PE u Beču, 6-11. srpnja 2009
- izvješće
- stegovni postupci
3. Financijsko stanje – dugovanja klubova
4. Mediteranski forum, Catania, Italija, 25-27.09.2009.
5. Međunarodni nastupi u 2010. godini
6. Očitovanje na dopis ŠHK Concordia
7. Sudačke takse
8. Razno – pitanja i prijedlozi
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Zaključci:
AD 1.
Verificiran je zapisnik sa 6. sjednice Izvršnog odbora HHS održane 29.06.2009, bez primjedbi,
jednoglasno.
AD 2.
Predloženo je da se na ovoj sjednici razmatraju iz izvješća izbornika samo stegovni postupci, a o
ostalom sadržaju izvješća raspravljat će se na slijedećoj sjednici idućeg tjedna.
Stegovni postupci pokrenuti su temeljem izvješća izbornika Ljubomira Bonačića, vođe momčadi
Domagoja Cvetka, te izvješća direktora turnira PE za juniore do 18 godina u Beču Erharda
Hiessmayera, uz izjave sudaca Davida Sweetmana i Olivera Tarnoczija.
Od strane EHF-a Filip Culjak kažnjen je s 5 utakmica zabrane igranja.
Stegovni sudac HHS-a Dino Dušak donio je odluku o kažnjavanju Filipa Culjka (1 godina
zabrane igranja), Andrije Šmita (6 mjeseci zabrane igranja), Ronalda Ljevakovića (6 mjeseci
zabrane igranja), a izbornika Ljubomira Bonačića i igrača koji su otkazali nastup za
reprezentaciju – svi opomenom.
Stegovni sudac obrazložio je svoje odluke, te je naglasio da je imao dosta problema oko primjene
pravilnika po ovom slučaj. U skladu s tim predložio je da se Stegovni pravilnik kvalitetnije
razradi i nadopuni, što je i prihvaćeno. Kao pomoć u izradi može biti i Etički pravilnik Engleske
hokejske federacije.
Odluke Stegovnog suca primljene su na znanje.
Također, Stegovni sudac predložio je Izvršnom odboru da se igraču Stjepanu Košti nadoknadi
kupovina nove športske torbe, što je jednoglasno i prihvaćeno.
Temeljem svih primljenih izvješća i izjava utvrđeno je da su isti igrači povrijedili osnovna
športska i kulturna načela ponašanja čime su okaljali ugled naše reprezentacije.
Zaključeno je da se igrači Filip Culjak, Andrija Šmit i Ronald Ljevaković isključe iz redova
državnih reprezentacija.
Zaključeno je da se od Europske hokejske federacije zatraži očitovanje o uočenom fizičkom
kontaktu s neprihvatljivim tjelesnim kretnjama direktora turnira Erharda Hissmayera prema
maloljetnom Filipu Culjku, rođenom 1. rujna 1992, na njegovom kretanju prema svlačionici
nakon dobivanja crvenog kartona i obveznog napuštanja igrališta. Od EHF-a traži se razrjašnjenje
navedenog postupka direktora turnira.
Razmatranje izvješća izbornika o radu reprezentacije raspravljat će se na slijedećoj sjednici koja
je na rasporedu 30. rujna, a na koju će se pozvati i sam izbornik.
AD 3.
Prikazana su dugovanja klubova s 21. rujnom 2009. godine iz čega je vidljivo da samo četiri
kluba nemaju nikakvih dugovanja prema HHS, to su Zelina, Jedinstvo, Trešnjevka i Zagreb.
S obzirom da HAHK Mladost trenutno duguje HHS-u 9.910,96 kuna, a u isto vrijeme ima
potraživanja prema HHS-u za posuđena financijska sredstva smatra se da će ovaj dug biti uskoro
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kompenziran.
ŠHK Concordia ukupno duguje 8.958,00 kuna, a HHS Concordiji duguje iznos za palice koje
ŠHK Concordia nije dobila. Prijedlog ŠHK Concordiji je da se dio duga u iznosu od 2.550,00
kuna riješi kompenzacijom, ili da se ŠHK Concordiji kupe odgovarajuće palice. Ostali dio
sredstava ŠHK Concordia mora podmiriti u ško kraćem roku.
HK Marathon ukupno duguje 12.806,95 kuna, a HK „Zrinjevac“ 47.980,00 kuna.
Sa HK Zrinjevac potpisan je ugovor o vraćanju duga, što se sukladno ugovoru ne izvršava u
navedenom obimu.
Zaključeno je da se svim klubovima dužnicima pošalju opomene za neizvršena plaćanja. Ukoliko
i nadalje klubovi neće izvršavati svoje obveze Izvršni odbor pokrenut će se postupak suspenzije.
Europska hokejska federacija potražuje od Hrvatskog hokejskog saveza iznos od 3.550,00 Eura,
što se odnosi na neplaćanja kotizacija klubova za sudjelovanje na klupskim prvenstvima Europe.
Ukoliko HHS ne podmiri taj dug upitan će biti i nastup naših klubova na predstojećim klupskim
europskim natjecanjima. HHS zbog duga klubova ne može izvršiti uplatu prema EHF-u.
AD 4.
Mediteranski forum u organizaciji Europske hokejske federacije održat će se u vremenu od 25. do
27. rujna 2009. u Cataniji, Italija.
Na sastanak su pozvani predstavnici zemalja regije, a sastanku će prisustvovati i predsjednik
Svjetske hokejske federacije Leandro Negre.
Zaključeno je da na sastanak bude nazočan kao predstavnik HHS-a Zvonimir Kaić. Najveći dio
avio karte za put Zvonimir Kaić platit će sam, a smještaj plaća organizator. Time bi troškovi ove
akcije bili minimalni za Hrvatski hokejski savez.
Na forumu treba predložiti da se hokej uključi kao šport na mediteranskim igrama, time bi svi
sudionici imali siguran izvor prihoda za navedeno natjecanje, te smatramo da je to način da se
zemlje sudionice u mediteranskoj regiji povežu.
Zadnje Mediteranske igre na kojima je hokej bio prisutan održale su se u Splitu 1979. godine,
kada je tadašnja Jugoslavija, koja je u svom sastavu imala većinu igrača iz Hrvatske, bila i
pobjednik Mediteranskih igara.
AD 5.
Prisutnima je dat pregled nastupa naših reprezentacija u 2010. godini:
SENIORI
Dvoransko PE, Mersin, Turska
15-17. siječnja 2010.
SENIORKE Dvoransko PE, Rouen, Francuska 15-17. siječnja 2010.
SENIORI
Alpski kup, Češka
02-04. srpnja 2010.
SENIORKE Alpski kup, Švicarska
???
SENIORI
Panonija kup, ???
???
KADETI
PE, Zagreb, Hrvatska
12-17. srpnja 2010.
KADETKINJE PE, Zagreb, Hrvatska
12-17. srpnja 2010.
JUNIORI
PE, Atena, Grčka
25-31. srpnja 2010.
Jednoglasno je zaključeno da se otkaže nastup juniorske reprezentacije na PE U-21 u Ateni,
Grčka, od 25. do 31. srpnja 2010. godine.
Također, dat je i pregled nastupa klubova u europskim klupskim natjecanjima:
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Seniori – JEDINSTVO, Dvoransko PE, klupsko, Bologna, Italija
Seniori – MLADOST, PE, klupsko, Beč, Austrija
Seniori – JEDINSTVO, PE, klupsko, Albena, Bugarska
Seniorke – ZRINJEVAC, PE, klupsko, ???

19-21. veljače 2010.
21-24. svibnja 2010.
21-24. svibnja 2010.
21-24. svibnja 2010.

Skrećemo pozornost klubovima da eventualna otkazivanja izvrše u roku, kako bi se izbjegle
neugodne situacije i plaćanje kazni prema EHF-u.
AD 6.
Na zahtjev ŠHK Concordia da se očitujemo o eventualnom sukobu interesa zaposlenika ZHS-a i
HHS-a u svezi rada u klubovima u njihovom slobodnom vremenu, zatražili smo od pravne službe
Hrvatskog olimpijskog odbora očitovanje.
Navedeno očitovanje smo zaprimili, prihvaćeno je od strane Izvršnog odbora i dostavljamo ga
svim klubovima.
AD 7.
Na zahtjev HK Zrinjevac razmatran je način isplate sudačkih i delegatskih taksa.
Zaključeno je da način isplate za sada ostaje nepromijenjen iz operativnih razloga.
U međuvremenu će se ispitati mogućnosti isplate sudačkih i delegatskih taksa na drugi, zakonski
prihvatljiv način.
AD 8.
Zaključeno je da se na slijedeću sjednicu, kao točka dnevnog reda stavi „Nastup ŠHK Concordia
na Prvenstvu Hrvatske“.
Završetak sjednice : 20,00 sati

Predsjednik HHS (predsjedatelj)
Zlatko Dežđek, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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