Zapisnik sa 7. sjednice Stručno programskog povjerenstva
Hrvatskog hokejskog saveza
održane 16.09.2009.
Prisutni: Miljenko Udovičić, Josip Mrgan, Slaven Zlatar, Goran Jamičić, Zvonimir Kaić
Odsutni: Salih Đozlić, Davor Ljevaković
Ostali: Žarko Babić, Damir Vučković
Početak sjednice: 18,05 sati
Zapisnik s prošle sjednice verificiran je jednoglasno.
Postignut je dogovor SPP HHS i ZHS oko rada po školama u gradu Zagrebu.
Dogovoreno je da voditelj demonstratora bude Damir Vučković, a mentor škole hokeja u
školama Salih Đozlić, dok će mentor škole hokeja u klubovima biti Nikola Hanžek.
Tečaj za demonstratore održat će se od 21. do 25. rujna, a razrađen je i program tečaja, na
kojemu će predavači biti Damir Vučković, Josip Mrgan, Salih Đozlić, Nikola Hanžek i Slaven
Zlatar. Uvodnu riječ u tečaj polaznicima će dati Miljenko Udovičić.
Teme tečaja bit će analitika i metodika osnovnih elemenata hokejske igre, karakteristika djece
ciljane dobi, artikulacija sata hokeja na travi, selekcija učenika za hokej, elementarne, štafetne
i momčadske hokejske igre, organizacijski oblici rada u hokeju, te primjeri iz prakse.
Tečaj će dijelom biti teoretski, a dijelom praktični, dok će ogledni trening biti dio ispita, koji
će se provesti zadnjega dana.
Tečaj se neće plaćati, niti će predavači biti plaćeni.
Po završetku tečaja za polaznike će biti organizirana dodjela diploma.
Izvješće izbornika sa seniorskog PE nije još dostavljeno.
Izvješće izbornika s juniorskog PE održanog u Beču dostavljeno je.
Naglašeno je nezadovoljstvo nastupom na juniorskom PE, naročito ponašanjem cijele
reprezentacije. Osvrnuvši se na zamolbu obitelji Culjak i dopis HK Zrinjevac, Miljenko
Udovičić posebno je naglasio nezadovoljstvo određenim stegovnim kaznama, a također je
istaknuto kako se time ne utječe na donesene odluke stegovnog suca. Stegovna tijela prvog i
drugog stupnja trebaju odraditi svoj posao.
Predlaže se da program rada juniorske reprezentacije izradi SPP.
Predlaže se da se donatori za seniorsko PE nagrade prigodnim poklonima, te da im se tom
prigodom predaju i zahvalnice.
Početkom rujna održan je sastanak s predstavnikom Astroturfa za Europu. Sastanci su održani
u Zagrebu, Svetom Ivanu Zelini i Petrinji.
Josip Mrgan istakao je kako u Sisačko – moslavačkoj županiji postoje velike mogućnosti i
interes za širenje postojećih školskih odjeljenja, pitanje je koliko se možemo širiti s obzirom
na kapacitete koje za sada imamo.
Kraj sjednice: 20,00 sati
Zapisnik sastavio: Slaven Zlatar

Predsjednik SPP
Miljenko Udovičić

